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b le 
Mes'ud bir 
ihti)aca doğru. 

Başlığıtnızdn, bir garabet oldu· 
ğıınu inkur etmiyeceğiz. Fnkat me,·· 
.zuumuzu tetkik edenlerin bu g;ır:ı· 

lwti çok tahii, bulacnklnrın4lan 

eminiz. 
Tiirk inkılabının eteklerinde s:ı· 

yı ı gittikçe artan ve kaynaşan bir 
nesil yı~1111 varılır ve hu ne-.il yı· 
~ını. e\'Jcıı mektebe gitlcn yol üze· 
rinde bir korrnca selini andırmak· 

tadır. Bu sel ayni zamanda, her 
) ıl, yf'ni Lir yaşın toplantıları 'e 
birikintileri ile kaharıyor. Dunun 
milli bir sııııclct \c 1ııuzlıarİ) et ol· 
duğu şiiphe,,izılir. Neslin ınanu ve 
kıymetini arılaınağn bıı~lnnıı~, ayni 
zııınnnıla t•dııılt:tt! kar-;ı ı;.icl<lctli 
mücadele a._mış Lir cemiyette, böy· 
le bir kaynıışmıı, cı;ııseıı beklenen 
\'e temin cdiloı<'k istenen bir ne· 
ticeılir. \t' hinııt>nalcylı Lir saadet· 
tir. Fnbt hir de bu kayııa~wayı, 

mektep knpıl:ırımla tııtmin etmek 
\'e tahsH, teıhh·e sistemleri içinde 
beı;leınek meclı~r:yeti ile karşı kar· 
şıya bulunduğumuzu unutamayız. 

.\cııliu kaynaşma~ı artıık\a, oıd•· 

tep ve muallim ihti)acının ve lt'd· 
ris, terlıiye itlerimizi daha e«aslı 
Lir şekle koymak zaruretinin de 
ona müvozi olarak genişleyip hü· 
yüdüğiiııfi kabul et.mekli~imiz lii· 

zımdır. 

Bu mes\ıd ihtiyaç, içine girdi

~imfa der phnda bütfln şiJdetile 
kenıliEini göstermr~ ve ızorlukla nt· 
latılmı9tır. Yolııız hmir şehrinde 
bile ilk ve orta mektep kadrolnn· 
ııın taşmış olıuaqı ·va ıta, bina ve 

muallim bolluğuna ra~men • hepi· 
mizi teltı a düşürmiiştür. 

Halbuki hu ihtiyaç sadece İz. 
mir'e milnba ır değildir. fzmir, Ay· 
dın, i\lanisn ,·ilayetlcrinin küçük 
,·ilCıyet merkezleri kndar hareketli 
m nifuslu olan birçok knzalannda 
halk, ortaıncktep Ltemckten başka 
hiçbir şey yııpmıyor. 

Kültilr da\'nmızın ba~lıca şartı, 

t:ılel.ıe) i hfı) iik merkeılrrcle topla· 
nıak dı·~iictir. Bılakis mektı•bi, ka· 
z:ılarn vr. köyler~ götürmektir. Ne· 
rede kaldı ki, bugün, kaza ilknıek· 
tcplerinden ) eti emiş binlerce ya\'• 
rulnr, kr.ndileri lstesclcr ve da· 
vanın ı•s:ı ı ılıı. miisnadc cl.•t>, bir 
orta talı il iı;in büyük ~chirler ve 
mer.keıderc gelemezler. Sebebi aşi· 
kardır. 

Mali znruret! 
l\lc ela lzmir'dc, ortamektep 

'e liselerin 1icretli, meccani leyli 
kadrosu. nihari taleheı;i mc,·cuı)u 

bize 'ilayctiuıiz ,,.e civarının hakiki 
ihtiyacı hakkında lıize hiı;hir şey 

anlatamıı1- Eğer \illiyet \'e civarın· 

dnki çocukların, mali n.r.iyetleri 
n•üsnit ol aydı, şimdi fzmir içinı1e 
en a~ağı l 000 kişilik toleb~ pami· 
yonları bulunmak ikti1.a ederdi. 
Mademki böyle hirşcy yoktur, ilk 
nıektcple ortnmcktep ara ınıla bir 
ııktnrnıa bozukluğu vnr, demektir. 
:\le~elii Tirc'deki, llayınclır'dnki, 

Torbalı'daki bir çocuk, ilk mektt·bi 
lıiürdikten sonra, namludan çıktığı 
gibi uzak mesafeye gidemeden der
hal dü~en ,.e hoşa atılmış bir kur· 

şunu andırmak.tadır. 
Maksadımız şunu anlatmaktır; 
Her ycrJe, ilk \'C ortamektep 

ihtiyacı artmaktadır. .Muallim de 
lazımdır, bina da!. Çok değil, gele· 
ee]ı- yıl, İzınir'de bile ihtiyaca kar· 
şı durmak için tedbir bulanııyaca· 

~ız, aciz knlaca~ız. nu, bir heyeca· 
nın, bir zevkin yanda kalına ı gibi 
bünyeyi muztarip eden bir hadi e· 
dir. Ayni zamanda itiraf etmeliyiz 
ki. nlınan• tedbirlerden bir kısmı 

tedris ve terbiyedeki normal siste· 
ıni de tatmin etmiyor .. 

- Sonu 3 ncü sagfada-

HergU'!_!abahları çıkar, siyasal gazete<!ir. 

• • 1 
' 

Telefon: 2776 , 
• • 

ltalyan'lar 
Mayorka adasına asker 

çıkarmışlar .. 

halkı sempatıs et e e o • 

Nurenıberg'te M. Hitler ve a,.kadaşları 

lehistan'ın Almanya'ya karşı bir jesti ve 
Fransa komünist liderininBMoskova seyahati. 

M. Hitler'in nutkundaki 
maksad ne imiş? -------------

Başbakanımız Londra'da boğazların tahkimi ve donanma. 
mızın takviyesi işini konuşacakmış! 

-~ ,___ 

''Almanya daha 10 sene harb edemez!" 
İstanbul, 21 (Hususi muhabiri· 

mizden)- Alman'ların yeni yaptık· 
lon Emden kruvazörü, Bulgariıı· 

tan'ın Varnn limanına gitmek üze· 
re buradan gı·çeccktir. Kru\•azöriiu 
burada da bir gün kalma ı muh· 

temeldir. 
İstonbul, 21 {Ilususi muhabiri

mizden)- İtal)an gazeteleri, haove
kil ı~met lnönü'nün büyük bir he· 
yede Londra'ya yapacağı eeyahate 

-Sonu 6 ıncı sa.11/ada-

ltalyan'lara göre ------------Madrid'de ikiyüz Rus tayyaresi varmış 
ve Madrid'e 70 bin tüfek gelmiş .. 

Roma, 21 (Radyo)- Alınan haberlere göre l\1adrid'de halen 200 Rus 
tayyaresi \'ardır. Bundan ba~ka Madrid'e 70,000 tüfek gelnıi~tir. Bunlar 
da Fransız ve Belçika nıamulatındımdır. 

Paris, 21 (Raclyo)- Tan gazetesine göre t~panya hududunda Pııi Şer· 
do'da bazı hareketler \"ardır. İspanyol eosyali tle.ri ve komil"iııt1rn hıır:t· 
da tahrikut yapmakta ol<luklanndan şırrki Pirene'de bududlar kapa· 

dılmıştır. 

Buna ne diyecekler? 

Yunanistan' da 
komünizm 

Yeni kanunla şid
detli takibata tabi 

tutuluyor 
Atina, 20 (A.AJ - Resmi ga· 

zete komünizm aleyhinde tanzim 
edilmiş olan kanunun mef ııiııi ne-. 
ıetmiştir. Bu kanun miies is rcji~i 
yıkmağı istihılaf etlen fikirleri ,.e 
usulleri memleket d:ıhilinde yap· 
mağa tcşebbü edenlerler grev 
yapılması için talırikıitla bulunanlar 
hakkında asgari üç ay hapi~ ve 24 
ay nefyi ce.ı.ası tatbik edileceğini 
natıktır. 

Ellerinde kanun ahkamına mu· 
ga} ir kitaplar bulunan maıbaarılar 
ve kütüphane s11hiplcri bunları 20 
gün zarfında teslime nıecbn~durlar. 

Habeş imparatoru ansı- Politik;-aşkının 
zın Cenevre'ye geçti! bir tezahürü! 

J h • · .1 M. Titulesko gözünü 
Cenevreue eyecan var. lngı tere, açınca, siyasi vaz-
Habeş murahhaslarının iştirakini iyeti sordu 

K k k 
Saint :\loritz, 20 (A.A) - Dün 

isfemivor. Omitene arar verece öğleden tıonra ~ı. Ti•uJeı;ko'yıı yapı· 
'J lan kan nakli ameliyesi değil fizi-

1,oııclra, 21 (Radyo) - Necaşi, hareket etmiştir.; yolojik serum şınngasıdır. Doktor· 
Londra'dıın tayyare ile Ccuevre'ye Habeşiı;tan'ıu Londra sefaretha- )ar son dakikada kan nakliyeııine 

lüzum (Jlmachğına hükuıctmioler, r "\ nefıindPn Neca~i'nin bu iioi &t") bati ancnk. gıdanın kifayet<ıizliğini tclıifi 

A l l 
hakkında birbir malumat Terilme· ') için Eerum şınngası yapmak iste· s ı o mıyan mcl..tedir. mi~lerdir. 

Cenevre, 21 (Hadyo) - ~ecaşi· Bu ameliyeden ı:ıoma M. Titu-haberler nin Londra\1an ani surette \'e tay- le. ko'nun eıhlıi vaziyetinde hafif 
yare ile hareketi Cenevre•Je derin bir ealah görülmüştür. Hasıanın 

İstanbul, 21 (Husu i muhabiri· 
mizden)- Dahiliye \'ekili ve Cu

muriyet Halk Partisi genel ıı.ekre· 
teri Şükrü Kaya'nın Cenevre dai· 
mi murabba lığına tayin edileceği 

ve )Iaarif Vekili Saffet Ankan'ın 
ela Dahiliye Vekaletine getirilece· 
~i hakkında Belgrad radyosunun 
verdi~i habere doğru nazarile ha· 
kılmamaktadır. 

'-~--------"'-./ 

bir tesir huıule getirmiştir. irade kuneti \'C idrnki ,ayanı 
hayret derecede ) erindedir. Kendisi 

SabahtAn Cenevre mahafili bu 
ıııes·ele üzerinde meşguldür. 

Cenevrc'de ~imdi ınurahhas)ann 
eliihiyetnamı-lerinin tetkiki de,·am 

etmektedir. Bu \azifo ile mükellef 
dokuzlar komiteııinde M. Eden, M. 
I.it,inof, M. Oclhos ve doktor Te\"· 
fik Rü§til Arns gibi dört hariciye 
bakanı vardır. Bunun için llahe· 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

dün Cencvre'tlc gerek Milletler ce-
miyeti toplantısında ve gerek top· 
lantı haricinde olup biten şeyler 
hakkında malilmat almıştır, 

Saint Moritz, ::!O (A.A) - M. 
'I itulesko 'nun eıhhi vazi}"etindeki 
salah devam etmeıni~tir. Ö~leden 
sonra doktorlar üçüncü bir kan 
ıınlcli ameliyesine lüzum görmüş
lerdir. Hastanın etrafındakiler ye· 

niden endioeye düomüolerdir. 

Bir ita/yan gazetesi yazıyor : 

ltalya, Akdeniz mes'ele
sinin hallini istiyor! 

------,...------
Aksi takdirde lokarnocular arasında bu. 
lunmıyacaktır. İtalya, Habeşistan fethinin 

hukuki ihtilaflarına da işaret ediyor. 
Roma, 20 (A.A) - Corriere Pa· 

dano divor ki 
ltal;·n'nın LoL:arno koııfı•ran· 

....................... 
İngiliz kralının 

teşekkürü. 
lstanbul, 21 (flususi mu

habirimizden) - Bir lngi
liz mecmuasına; lngiltere 
kra .. ·ı Edvard namına gön
derilen bir tebliğde; Ça
nakkale' deki lngiliz mezar
lığına karşı gösterilen hüs
nü muhafazadan ve lıalkın 
sempatisinden dolagı teşek
kür edilmektedir. 

------------

ııına iştiraki şinııliki haltle llnbe
şistnn'm fethi lıiidisc inin vnzetti~i 
~ekiltle Akdeniz mes"elcsinin bııl· 

lcılilnıesine tabidir. Kolhl..tif cm· 
Uİ) t•t ı:ıiı:.tcıııiııin ifliisından aonru 

İıal)a ~imdi de mıntakavi emniyet 
proje~iui kahulo J:ıvet ediliyor. 

İt:ıl} n c:oğraf i b:ıkıruıudnn hu pro
jeye biganedir. 1 tnlya halihazırda 
kendi emniyetinin 7.ımanlarını, mu· 
kabilinde bunlarla mütenasib hiçbir 
ş~y taleh etmeksizin vüeucla getir
mek mecburiyetindedir. 

Akıleniz mes'clesi Habeşista· 
n"ın fethi \'e bu fethin hukuki 
ihıilliflan ve hilha a İngilıere·nin 
Akdeniz iyaseti ıues' .. leleri halle
dilmeden evel ftol) a yeni bir 1 .. o • 
karno koııfcrnnsına nasıl i~tiralt 
edclıilir? Konferansı lıazıdamak için 
diplomasinin ynpncağı birçok ş~yler 
daha vardır. 

Rusya'ga giden sporcularımız 

Futbolda 3 - 1 yenildik. 
Güreşlerde 4 - 3 galibiz. Bisikletçilerimiz 
de Kazandı. Melih te Romanyalı'yı döğdiJ 

İstanbul, 20 (A.A) - Gün- • , _ 
lerdenbe~i heyecanla beklenen . ~ ~ 
Melih T odoresko mühim boks J;~ 
maçı bugün Taksim stadyo- " 
munda yapılmıştır. 8 Ravund· 
luk maçta Melih bidayetten 
nihayete kadar hakim dövü
şerek sayı hesabile galip gel
miştir. 

Moskova, 21 ( Radyo ) -
Türk • Rus 100 kilometrelik 
bisiklet yarışı, dün sabah saat 
11 de Moskova • Leningrad 
yolu üzerinde yapılmıştır. Mü
sabaka, 50 kilometre gitme ve 
50 kilometre gelme idi. 

Yarışın 25 inci dakikasında 
Eyüb nefes darlığına uğradı 
ve müsabakayı terke mecbur 
kaldı. Birinci 50 kilometreyi 
döndükleri zaman, bisikletçi
lerimiz önde gidiyorlardı. 3 
kişilik kafilemize yalnız bir 

. tek Rus refakat etmekte idi. 
Diğerleri geride kalmışlardı. 
Neticeye kadar vaziyet değiş
medi, 93 üncü kilometre de 
Talat'ın zinciri çıktı. Orhan 
kendisine yardım için durak· 
ladı. Rus bisikletçisi bu fır· 

sattan istifade ederek müsa· 

Yukarıda Melih, altında 
Romanya' lı boksör 

bakayt birinci bitirdi. ikinci 
Talat, üçüncü Orhan, dördüncü 
Kazım, beşinci ve altıncı Rus· 
lar'dır. Yarışı takım itibarile 
19 puanla Türk takımı ka· 
zanmıştır. Bisikletçiler hazan 
50 kilometre üzerinden git
mislerdir. Rekor 3 saat, 14 
dakika, 27 saniyedir. 
- Sona 6 ıncı sahi/ede -
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Fuardan notlar 

Pnuoy:ırday:ız. Kesif bir toz bu
lutu bizi gı1çlükle yürütüyor. Ar
kudıışım sık sık nefes aldıktan 

sonrn durdu: 
- Diliyor musun, dedi; üze

rinde } ürüdiiğüınüz şu toz tahııkası 
daha on gün eve} neydi? Bip diri 
ve sert çakıL ta,lariJe -döşcnrni' 

güzel ·bir 'tarla( 1 ki yüz. bin ki, inin. 
gczdi~i yer" mermer dııbi ol a, nıei. 
uıer dahi • riyehilir. Dü.,üu ki .. 
Arkaı1aşımın ağzından çıkan ikiyüz 
bin adedi lıirdenhirc Leni şaşırttı. 
Kendi kendime, 

- 1kiJüz Liıı ha~! Diye söy
lendim. Kadın, erkt-k, genç, ihtiyar, 
köylü, şehirli, .Ağrı'ılau, Erzurum 
) 8) lalarıoJaıı, Kınlırmak"tnn, il· 
gaz'daıı, Eınir'den, Toros'lardnn, 
l\leriç'ıen koşup gı·len Lu iki ~üz 
Lin kardeşi tck<'r teker gözümün 
önünden geçirelim. Onlar da, şimdi· 
heni ın hııstığım gi lıi şıırııya ayak· 
liırile ha nıışlardı. Kalpleri tiıriyc 

titri ye, kendi alın terlerinin \'C göz 
yıışlanııın mcı semerelerini, onlar 
da benim gibi işte burada ııcyret· 
mişlerdi. 

Dunnadan SÖ)liyen arkadaşı· 

mm son cümlesi gene beni altüst 
etıi: 

- Bu kafilelerin içinde öyle 
kıymetlere tesadüf ettim ki... 

Dü, üııüyorunı .. Evet, öyle .kıy· 
metlere tesadüf eıtik ki, lıir akşam 

fu:ır gazinosunda otururken ıırkam· 
daki masada müthiş bir karışıklık 
ol<lu. Beş on genç ayağa kalktı. 
Purınaklarile yıınımız:lan geçf'n Jıi rİ· 
ııi gösterdiler ve sev inçle haykır· 
dılor: 

\', A » ! va! ahi c Y.K> ! 
deniz• ve c Riocl'lcıin ölı.mü ~ 

şairi! Gidelim arkal!ından! 
Gene bir gün dcmiryollan pav

yonumın önünde e,bir dehanın ro· 
manu muharririne rastladım. Etra
fını muallimler ÇP\'irmİfti. A~ır 

ağır konuşuyordu. Önümılco geçen 

irfan Hazar 
güzel bir hayan kolundaki erkeği 
sarstı; ve, 

- A, dedi; c.ll . .A_,. ! Ne z:ı· 
man gelmiş ae:ıba! Kuzum, gel 
kouuşalını. Şiirlerini ezber hilirim 
vallahi. Badi konuşalım, yakan· 

Radyo derdimiz Gemilerin 
kalkacak 
----··- --

Her evde bir radyo 
bulunabilecek. 

lstanbul, 21 (Hususi muha· 
birimizden) - Hükumetimiz, 
radyo neşriyatına büyük ehem· 
miyet vermektedir. Bu sebep-
le Ankara' da yeniden iki İs· 
tasyon yaptıracak ve lstanbul 
istasyonunu da kuvvetlendire
cektir. 

Her evde bir radyo bulun· 
masmı temin için de, radyo· 
lardan alınan gümrük resmi
nin kalJırılması veya gayet 
cüz'i miktarda "gümrük alın· 
mast için bir radyo kanunu 
layihası hazırlamaktadır. 

Rusya-Mançuri 
Esirler mübadele 
Edildi. Çan.Kay-Şek 
Üç fırka gönderdi ... 

Kanton, 21 (A. A) - Do
mei ajansı bildiriyor: 

Çan • Kay - Şek Japonya'lı 
Nakano'un öldürülmesinden ve 
Çin - Japon tahkik memur
larının karaya çıkmasına mani 
olmaktan mes'ul 19 uncu or· 
dunun son unsurlarını da çekil
miye mecbur etmek için Pok· 
hoiye üç Kanton fırkası gön
derilmiştir. 

Moskova, 21 (A. A)-Ulan
batordan bildiriliyor: 

Mongol Mançuri hududunda 
evelce Mançtıri taarruzları es· 
nasında iki taraftan alınan 
esirlerin mübadelesi yapılmış
tır. Mançuri komisyonu Mon-
goilara 12 asker ve Mongol
lar da 12 asker ve zabit geri 
vermişlerdir, 

Palamut bolluğu 
lstanbul, 21 (Hususi) 

Evelki gün Palamut balığı bol
uğu vardı. Bir gecede 17 bin 
ilo palamut tutulmuş ve çifti 

15-18 kuruştan satılmıştır. 

• 
muayenesı 

---.. ·----
Yeni kanun 

1 tatbik ediliyor 
lstanbul. 21 (Hususi muha

birimizden) - Deniz ticaret 
müdürlüğü, gemi muayene ka· 
nunu tatbike başlamıştır. Türk 
bandıralı gemilerden muaye
neleri yapılmıyanlara sefer 
müsaadesi verilmemektedir. 

Seferde iken muayene za· 
manı gelen gemiler, ilk liman· 
dan yük ve yolcu almadan 
doğruca fstanbul'a gelecekler 
ve muayenelerini yaptıracak-

lardır. Muayene müddeti gel
miş olan gemilerin yük alır· 
larken işlerini durdurarak 
derhal fstanbul'a dönmeleri 
lazımdır. Armatörler bu hu-
susta şikayette bulunmuşlar· 

sacla, kazaların önüne geçil
mesi için bu usulden sarfınazar 
cJilmcsine imkan görülme
miştir. 

Klod Farer 
Dün lstanbul' a geldi 

fstanbul, 21 (Hususi muha
birimizden) - Meşhur Fran
sız muharriri Klod Farer, bir 
Fransız seyyah vapuru ile 
şehrimize gelmiştir. 

Klod F arer karaya çıkarken: 
- Yaşasın Atatürk; yaşa· 

sın Türk'ler. 
Diye bağırmıştır. 

Yugoslavya-
F enlandiya ti
caret muahedesi. 

Belgrad, 21 (Hususi) - Yu· 
goslavya • F enlandiya arasında 
aktcdilecek ticaret muahedesi 
için buraya gelmiş bulunan 
f enlandiya murahhasları gö· 
rüşmelerine devam etmekte
dirler. Muahede esasları tesbit 
edilmiş ve tam bir anlaşma 
elde edilmiştir. 

g af Haberleri 

Makedonya Valii tımumısı 
~ Çipuras 

• els, un baş-
b 1 o ş 

Alman hariciyecisi de dün Macar na. 
zırı ile bir temas yaptı. 

Jstanlnıl, 21 (Husu i mulıalıirimizdcıı) - Alın:ın propaganda nazırı 
doktor Göbele, dün tayyare ile Bıırlapr~tı:'ılcn Aıiııa'ya gelmi~ıir. Dok.tor 
Gölıcb 'in ymıınıla ) irıııi nrkadııeı da lıulıuıııınktaclır. 

Pe~te, 21 (Hadyo)- Almanya hariciye bakanı Voıı ~örat, Macaris
tnıı lınri ci) e lıak:ıııı M. Dcknnyn ile dün iki saat mülakat etmiş \C )f. 
Dekaıı) a Alm:ın harici) ~ci-inc lıir Zİ) afet 'cruıi~ıir. 

Bu iki snatlık ıııiillikatın, iki devlet arasında <lo·tanc ınünaseLctlcrc 
ai't olduğu söylenmektedir. 

JıeJgr:ıd, 21 (Had) o)- .Aııııan mızın Gölıele, refika~• ve neımrct ınc
ınurlan ile birlikte lıt))ıırc ile lıurap g<·lnıiş ve Lir müdılt'l kalılıktan 
oııra yoluna <lc\'am ctıııiı;tir. 

Gtıh<'l , ılün ıınt l 7 de Atina 'ya gdmiş 'e gazetecilere mütenekkiren 
seyuhat etmı·kte oltlu~unu. Atina'cla füarrntika üzerine tetkikatın hulu· 
nacağını Sô)leıııişıir. 

Atinn, 21 (llu u i) - Doktor Göbel", bnş"ckil g•·ncral i\Jcıal a<ı ta· 
rnfrndııo kııLul edilmiştir. --------

Jurnal'in bir makalesi 

rüşmüştür. 

Küçük ililô./ın vaziyetinde değişiklik yok. 
Cenevre, 21 (A.A) - M. Delbos M. Litvinof, Tevfik Rüştü 

Ar-es, Ozyski, Antanesko, Subotic ve Bek ile yaptığı görüş-
meler Fransa'nın bilhassa küçük antant önündeki müsait du· 
rumunun değismemiş olduğunu, Bratislava görüşmel...rinin 
Fransa ile küçük antant ara ındaki bağları sıklaştırmış bulun
duğunu ne münferit bir manevra ve ne de küçiik anlaşma 
Fransa münasebetlerinin gevşemesinin mevzuubahs olmadığını 
göstermiştir. 

M. Bek Berlin'den Dantzig statusuna ve Lehistan menfe· 
atlerine hükumet· taahhüdü temin ettiği ve fakat Belin'in mil· 
letler cemiyeti komiseri Lestere daima muarız olduğu zanne
dilmektedir. 

konfcı ansile alakadardır. 

Cenevre'de siqasi faaliyet: 
Cenevre, 21 (Radyo) - M. 

Delbos, Portekiz hariciye ba
kanı doktor Monte Hiro'yu 
kabul etmiş ve uzunca bir 
müddet görüşmüştür. 

M. Eden de İspanya hari
ciye bakanı M. Delvayo'yu 
kabul etmiştir. Madrid harici
yecisi, Portekiz kakkında sos· 
yete nezdinde şikayet edece
ğini bildirmiştir. 

Atatürk 
Başbakanı ziyaret 
etti. lnönü bugün 

Ankaraya geçiyor 
İstanbul, 21 (Hususi mu

habirimizden) - Reisicumur 
Kamfıl Atatürk, Heybeli Ada
ya giderek başvekil f smet 
lnönii'nü evinde ziyaret et· 
mişlerdir. 

Başvekil, yarın Ankara'ya 
dönecektir. 
\._--~~~~~--~~-

Kay seri 
kombinası 

---.. ·----
Açılışın birinci 
yıldönümü dün te
zahüratla kutlulandı 

lstanbul, 21 (Hususi muha
birimizden) - Kayseri kom· 
binasının açılışınm birinci yıl· 
dönümü çok parlak kutlulan· 
mıştır. 

Büyük kantin süslenmiş, 
vilayet erkanı ve teşekküller 
davet edilmiş, ailece büyük 
bir toplantı yapılmıştır. Me· 
rasime istiklal marşı ile baş· 
lanmış nutuklar söylenmiş, 
beş senelik mesaimizin şahe· 
seri olan fabrikadan bahse
dilmiştir. Bundan sonra, fab
rikanın açılış merasimine aid 
filim gösterilmiş sabaha kadar 
zevkli bir gece geçirilmiştir. 

Kayseri kombinası geçen 
sene 16 eyluldc faaliyete baş
lamıştı. 7,200,000 liraya ma
lolan fabrikada bir senede 12 
milyon metre kumaş doku
muştur. Bir sene zarfında me
murlarına ücret ve maaş ola· 
rak 550 bin lira, hükumete de 
varidat olarak 400 bin lira 
vermiştir. Bir milyon 400 bin 
liralık satış yapmış, 2,5 mil· 
yon liralık siparış almıştır. 

Filistin'de İtal-
vanparmağı var! 

lstanbul, 21 (Hususi muha· 
birimizden ) - Londra' dan 
gelen ha~erlere göre, Filistin 
ihtilalcileri ltalya' dan yardım 
görmektedirler. lhtilalciİer is· 
tediklerini kabul cttirmeğe 

muvaffak olurlarsa, bir faşist 
hükumeti kuracaklardır. 

Kudüs, 21 (Radyo) - İn
giliz fevkalade komiserinin 
bir emri ile grevler kat'i su· 
rette yasak edilmiş ve bu 
emre itaat etmiyenlerin bir 
sene hapis ve büyük bir para 
cezasına mahkum edilecekleri 
ilan olunmuştur. 

Londra, 21 (A.A) - f skoç· 
ya muhafız kıt'aatının ikinci 
taburu ile bir istihkam müf
rezesi Sutampton'dan Filistin'e 
hareket etmiştir. 

Londıa, 21 (A.A) - Ob-
scrver gazetesi muhacir Yahu

diler tarafından arazi satın 
alınmasının yeni bir siyasayı 
icabeden mes' eleler olduğunu 
yazıyor. Arap ahali çok nev" 
middir. Çünkü imparatorları 
nazarı itibare alınmamış ve 
hatta açık suiistimallerde her· 
taraf edilmemiştir. Bundan şu 
anlaşılıyor ki bir manda hu· 
kuki bir belge değil siyasi 
bir belgedir. Ve buna bina· 
ende eksperler komisyonunun 
manda hükümleri hak'kında 
mutlak surette vazıh bir for· 
miil tesbit etmesi laz1mgel
mektcdir. 
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Dalkavukluk 
Karakterini kirli bir mendil 

gibi cebine sokmuş olan asri 
tufeyliyi tanırsınız elbet!. O 
bazan gençtir, bazan ihtiyar· 
dır, bazan münevverdir, bazan ı 

demokrat, bazan ihtilalci, hazan 
mürtecidir. Her aktığı kabın 
şeklini tam bir kabiliyetle be
ni msiyen bu tip, ahlakın ~ap 
kasını ters giymekle beraber, 
p~ofesyoneJleşmiş, kaşerleşmiş 
bır ahlak gösterişi içinde; ba-
zan ağzına pipo alır, bazan 
dişlerinde misvak kullanır, ha· 
zan dilini riyanın kasesine dal
dırı b çıkararak burnunun ucuna 
değdirir, hazan dişlerini gıcır-

datır, hazan bir maymun tebes
sümile ayni dişleri gösterir ve 
hazan da gene bunlarla ısır
mağa çalışır .. 

Bir mide ve menfaat kasır
gasının soyub soğana çevir
diği ve soysuzlaştırdığı zavallı 
hüviyetini, sokakta elbise ve 
çorapları yırtılmış iffeİli bir 
kadın heyecanile gizlemek için 
neler yapmaz?. 

Varlıklı, kuvvt!tli ve nafiz 
misiniz? 

ası - HABE -RI 
MAHKEMELERDE: 

a 1ırdaki hayva yü
. · nden cinayet. 
~~~~~~---~~~~~---

Ali, yeğen·ni so a ve tekme 
ile uykudan {aldırmış. 

Urla'nın Yelki köyünde am
cası Ali'yj öldürmekle maznun 
Hüseyin oğlu Mehmed'in mu
hakemesine dün Ağırcezada 
başlanmıştır. Mehmed vak'ayı 
şöyle anlatmıştır: 

- Narlıdcre'den köye gel· 
dim. Amcam Ali, hayvanını be
nim çayırıma bağlamıştı. Hay- 1 

vanı aldım. Çardağa bağladım 1 

ve uykuya yattım. Amcam 
geldi, tekmeliyerek beni uyan
dırdı, sonra sopa ile döverek 
küfrctmeğe başladı ve: 

- Hayvanı neden buraya 
bağladın. 

ınek suçundan diin ağırcezada 
muhakemelerine başlanacaktı. 

Maznunlara tebliğat yapıl
madığı anlaşıldığından tebliğat 
için muhakemeleri başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Zimmet davası 
Torbalı kazasının Şehitler 

köyü muhtarı Seyfeddin 'in, sui
istimal davasına dün ağırce· 
za'da devam edilmiştir. Hesap 
tetkiki yapılacaktı. Bu tetkikat 
ikmal edilmediğinden ve Cemil 
adında bir şahidin aranarak 
bulunması için başka bir güne 
bırakılmıştır. 

işçilerin vaziyeti 
tedkik ediliyor. 

-
iş kanunun n tatbikatı için 

hazırlık yapılıyor. 
lktısad vekaleti iş bürosu zarı dikkate alaı ak evli bazı 

şefi Enis Behiç, şehrimizdeki işçilere yol verdikleri ve yer· 
fabrika ve imalathant-lerde ve !erine bekar işçiler aldıkları 
diğer müesseselerde çalışan hakkındaki şayia üzerinde de 
işçilerin vaziyetlerini tetkike arastırmalnr yapmıştı. 

başlamıştır. Enis Behiç; bir Dün öğleden sonra izmir-
müddet sonra tatbik mevkiine dt-ki sanayi müess~scleri sahib 
girecek olan fş kanunu hü- ve müdürleri, şehrimiz Ticaret 
kümlC'rine göre İşçilerin vazi- ve Sanayi odası rnlonunda 
yetlerini tetkik ederek kanu- Enis Behiç'in reisliği altı.da 
nun tatbiki için hazırlıklar toplanarak iş kanunu hükü n· 

yapmaktadır. lstanbul' da uzun leri etrafında görüşmiişlerdir. 
tetkikler yaparak şehrimize Enis Behiç, snnayicilerle te-
gelmiştir. lstanbul' da bazı sa- maslarına ve işçilerin vaziyet· 
nayi müesseselerinin, f ş kanu· l leri üzerinde tetkiklerine de-
n um n tatbike gireceğini na· vam edecektir. 

Dedi. Ben de: 
--~-~-----..,,----=-~~~~-

Bina ve Beyneımile f r 

Mes'ud bir 
ihtiyaca doğru. ---··· ... - -
-Başı 1 inci sahi/ ede-

Yeni açılmış, vasıta ı nok an, 
iki nıieiJ talebesi lıuluıuın hir ders· 
haneı.lc nlıuncak randımanın tabii 
olalıilcceğiııc i nnıı ru ıyoruz. 
Çifıe tcdri :ıt tn, ı:ılırar içiudc kn
lıul edilmiş Lir sistemdir \'C binne· 
naleylı o ılıı, normal şekilde işli

ycn Lir cihaz dcğiMir .. 
Diifünmek gerektir ki, llanrif 

\ ckfilcıi mewnt programları lıiJt> 

l fif i w tııtıniukur gilrıncdiği için 
ıslah t-ı ııırf!<- ı;:ıl ışm:ıktnılır. Kfıltiır 

Hııkanlı~:ııırı H~ l'ürk mıınllim'n 
ommd.ırmıı tcvlli edilen mııddi ' 
m.:nc'i ıııe~·uıiycı, d.ı~ ha,ındıın 

kopup ıı:J;'.lıyıı do~nı ) uvarlaudık
ı;n Lü~ıi)Pıı Lir çıt,ı audırı~or .. 

Muıırif \ rkili Suft'cı Ani.on ela. 
lıuuu lıı:.0ctıniştir YC lıugüukti titiz 
c:nlı~ma ı , programlar fızı·rindc du· 
nı~u lıunun h'r ifade idir .. 

Fikrinıiz-e, lrn t'll<' iı;indt· ı;ok 

esnslı lt•uLirleri ilıth a , <lt•ıı zi'ngııı 

Lir plfn hn.1.ırlnnmnlı \'e pro;:r.mı 

mc 'desi kaı'i urctlc lıallrJili ı 

lıiı;olıııoz<ın gdecck } ıl, bu knynn· 
~mı me.klt•pli elini lnnı mann-ilt 
ıatmiu et uıcliJir. l\lilletçe, lıükiı· 

ıuet\'t• mfişterck bir ıefcrbcrliı. ilı· 

ti) ncı var<lır 'e huııuı: üç ('eplıcsi 
<le şu<l ur: 

Bina, ıııu:ıllinı \C progın.u! 

Orlıan Rahmi Gökçe Biliniz ki, sizin dostunuzdur 
ol.. Ve bu payeyi, kendi kcn· 
dine vermiştir. lnsanlığlPızın 
bütün müsamahasına kadar 
burnunu sokacak, havanızdan 
bile istifade edecektir .. 

- Hayvanı neden çayıra 
bağlıyorsun, öküzlerim aç, on
ları bile çayıra bağlamadım. 
Dedim. Tekrar beni dövmeğe 
başladı. Ben de çardakta bu
lunan ekmek bıçağını alarak, 
beni öldüreceğini tahmin etti
ğim amcamı vurdum. Ne ol
duğunu bilmiyorum. 

Arazi Vergileri. b k 
Nasıl tefti;·:dilecek. ugece a a k Darülbedayi 

Bu akşam son tem. 
silini veriyor 

. -- ----
Hususi idarelere devredilen B .. b tl b •• .. k 

bina ve arazi vergilerinin tef- u munase e e utun e spozan 
ben bile, mütevazi hayatı

mın çerçevesi içinde, hiçbir 
kimseye iyilik edememek bed
bahtlığında bulunduğum hal
de, yalnız kendimi kurtarabil
mek mecburiyeti içinde yaşn
maklığıma rağmen, onunla 
kaç defa karşıla~tım: 

tiş şekli hakkında Maliye Ve- / b • • L' ·ı k . 
kaletinden Vilayete bir tamim ara lr ZlyaTet Vert ece fır. 

Reis - Amcan ölmüş ya! 
- Birkaç gün sonra hasta

nede ölmüş. 

gelmiştir. 2871 numaralı ka- lzmir beynelmilel fuarı bu edilmiştir. Devlet matbaasında 
nunun iiçüncü maddesi muci- cr"ce yarısı d ' 

• • • • t-.' n an sonra saat bastırılmakta olan takdirname-
bınce ~ı~a v~ arazının tahrir ikide kapanacaktır. ler bilaharn gelince pavyon 

Şahitlerden Kaı a oğlu Meh
med, Ali, Pembe, lsa dinlen
diler. Bunlar, hepsi ondört 
yaşından küçük çocuklardı. 
Bunlardan Mehmed dedi ki: 

ve tadı! ışlerılc bu vergilere F k . · b 1 d' h' ı · d . k . uar omıtesı, e c ıye ve sa ıp erme ağıtılacaktır. 
aıt anun, nızamname ve tali- f k · · matları ihzar teftiş ve 

1 
• llar ·omıtesı reısı doktor Fuar kapandıktan sonra Kül-

kabe ve vazife ve salahiy:~:~i Behçet Uz'un reisliği altında türpark gece ve gündüz her 
Bana güldü, bana, benim 

çok büyük bir insan olduğu
mu söyledi. Bilerek ve sa· 
dece onu anlamak için Yalan 
savurdum, tasdik ve teyid 
etti. Gene ankastin yaptığım 
saçmalar, yirmıncı asrın en 
büyük vecizeleri etiketini vur· 
du .. Fakat bir gün, bu dalka
vukluğun mükafatsız kaldığını 
görünce, boynuzuna melekler 
tarafrndan tiikürlilmiiş bir şey
tan gibi kayboldu, gitti.. Fa
kat sonra, neler duymadım?. 

Maliye Vekaletine ait oldu· toplanmış ve fuarın açık kal- kese açık olacak ve halk, bu· 
ğ-undan gerek Maliye müfet- ma müddetinin uzatılması hak· rada muhtelif şekilde eğlene· 

- Biz tütün tarlasında ça
lışıyorduk, Ölen Ali geldi, 
Mehmed çardağın önünde du· 
rurken ona tekme ve sopa ile 
vurdu. Mchmed, sersem bir 
halde ayağa kalktı, Ali küf
retmeğe başladı. Mehıned de 
hayvan hakkında s<>zlcr söy
ledi. Amucası beş·on adım 
ayrılınca Mehmed'ın bir sözü 
üzerine kızdı. Tekrar kapış

tılar. Araya Mehmed'in anası 
Rabia girdi, Mehmed, elini 
aşağı yukarı sallıyordu, elinde 
bıçak varmıydı, yokmıydı bil-

tişleri ve gerek varidat kont· · kında ekspozanların ekserisi cektir. 
rolörleri tarafından Maliye tarafından yapılan teklifi tet- M ·ıı · ı· 
daireleri muamelatının teftiş- kik etmiş ve bu seneki fuarın ; azı l stasyo-
lcri sırasında bina ve arazi cvelce kararlaştırılmış olduğu nunda Elektrik .. 
vergileri ve tahrir muamelatı da muayyen tarihte kapatılması 

Hayatımızın mihveri etra· 
f ında yıldız gibi dönen bu 
zavallılar, hakikatte adi birer 
kömür parçasıdırlar. Yandık
tan sonra küllerini fırtınalar 
bile uçurmak istemez. G. 

alakadar Hususi idare memur· hakkında knrar vermiştir. Bu 
lan . ve tahrir komisyonları teklif ııazarıdikkatc alınarak 
nezdınde teftiş edilecektir. 1 k k' f · 
M 1• ··r tt" ı · · · ge ece· sene ·ı uarın bır ay 

3 ıye mu e ış crının ve varı· "d 
d l k t 1 .. I . . b' mu detle açık bulundurulması 

a ·on ro or crının ına ve k . 
arazi vergilerile tahrir ınuame- uvvctle muhtemeldır. 
lelerini teftiş etmek üzere mü- Fuar komitesi tarafından bu-
racaallarında kendHcrine aza- giin öğleyin fuar gazinosunda 
mi teshilat gösterilmekle be· ekspozanlara bir ziyafet veri-
raber tetkik ve teftiş için isti· lecektir. Bu ziyafette belediye 
yecekleri bütiin defter ve evra· ve fuar komitesi reisi doktor 

meyoruz. kın mahrem bile olsa göste- Behçet Uz tarnfından ckspo-
Oiğerleri de ayni ŞC'kilde rilmesi lazım geldiği bildiril- zanlara hitaben bir veda nutku 

şahitlik ettiler. nıiştir. Yapılan teftişler netice- İradedilecektir. 
Yangın yerinde Verese namına mahkemeye sinde tenkidi nıucib ve ıslaha Fuar'ın kapanmasına yalnız 

gelmiş olan Glilsiim de: muhtaç görülen hususlar ra- bir gün kalmı;-tır. Bu gecenin 
Bir hırsızlık vak' ası - Ölen ve öldüren amuca porla alakadar memura tebliğ fuarda fevkalade eğlenceli bir 

Evelki gece birinci kordon ve yeğcndir, bizim davamız edilecek ve cevap alınacaktır. şekilde geçirilmesi için hususi 
arkasında yangın yerinde bir yoktur. D eğlenceler lcrtib edilmiştir . eniz:Z saglavları 
vak'a olmuştur. Samaniskele- Dedi ve mahkeme salonun- Geç vakte kadar eğlenilecektir. Denizli saylnvları gen •ı al 
sinde kahve ocakçısı Ali, yan· dan çıkıp ~itti. Maznun Meh- Şefik, Mazhar Müfid, doktor Fuar' da iyi pavyonlar yaptıran 
gın yerinden geçerken önüne med'in anası Rabia da oğlum KA d ve dekorasyon işlerinde muvaf-azım şehrimize gelmisler ir. 
çıkan ve elinde bıçak bulu· için şahitlik etmek istemi- Denizli Parti ve Halkevi işle· fak olan ekspozanlara takdir-
nan bir şahıs, durmasını ihtar yorum nameler verilecektir. Bu pav-. ı ini inceliyecek olan Kırşehir 
etmiş ve para istemiştı· .... Telı- Dedı' çcl·ı'lı"p crı'ttı' I )'Onlar, f unr komitesince te.;bit 

1 " o · say avı Hazım Börekçi de bir 
dit suretile Ali'nin :ıhı lirası Mahkeme heyeti, diger bazı kaç gündenberi şehrinizde bu- •m~ammroz•mm:~~ 
zorla alınmıştır. Zabıtaca hır- .şahitlerin ce>lbi için mulıake- 1 Alacatıda bir cina-
sız aranmaktadır. b k b b k unmaktadır. Saylavlarımızın • yı aş a ir güne ı a tı. Perşembe günü Denizli'ye gi- yet oldu. 

Çanakkale va/ isi Sahte şahadetname dcccklcri haber al.. mıştır. 
Çanakkale valisi Nizami, Ku' adası kazasının Burgaz General Şükrii Naili 

şehrimize gelmiş ve fuarı ge- köyiı bışnıuallimi İsmail Fethi Saylnvlarımızdan general 
zcrek dtin Aksu vapurile Ça- ve muallim Şcvki'nin mektep- Şükrü Naili birkaç giindenberi 
nakkaleye dönmüştlir. Nizami, tep mezun olmıyan bir çocuğa, şehrimizde bulunmaktadır. Sa· 
Trakya paviyonunun dekoras- üçüncü sınıftan mezun oldu- yın generalımııa lıoşgeldin 
Yon işlerini çok beğenmiştir. ğuna dair şahadetname ver- deriz. 
-----------~BEJIEIE~-.ımn.ı-.mamomam' 

Çeşme kozasının Alaçatı na
hiyesinde bir cinayet olmuştur. 
Memiş oğullarından Ali oğlu 
Ahmed bir alacak yüzünden 
Ati oğlu Mustafa'yı tabanca 
kurşunile öldürmüştür. Cina
yetin scbrbi Ahmed'in Mus
tafa' dnn alacağı olan paradır. 

Nazilli' den gazetemize yazı
lıyor: 

Aylardanberi devam eden ve 
gece _trenleriyle Nazilli'ye ge-
lenlerin ilk karşılustıkl"rı ve 
hiç te hoşa gitmiy~n bir man-

Z?~a. varsa o da istasy ,ıın 
zıfırı karanlığıdır. 

ldareni~ kendisine ait tam 
teçhizatlı ve kurulu bir elek-
trik molörü bulunduğu ve ay
rıca istasyonun ihata dıvarla-

rından on mctı c uzaklığında 
çalışmakta olan Urnyın elek-
trik santralının tevzi hattı 
istasyoı1 binasıııın Ü1crindcn 
geçtiği halde istasyon memur
luğu ne kendi motöriinü çalış-
tırmış ve ne ele yine kendile
rinin baş vurması ve tcklifkri 
üzerine ( Sırf istasyonun gece· 
leyin arzcttiği bu çirkin man
zarayı bertaraf etmek düşün· 
cesiyle ) Uı nyın daha dört.· beş 
ay <·ve) kilovatını on beş ku
ruştan vermeyi kabul ettiği 

cerynnı alarak lcnviralını yap
n aınaktadır. 

Nazilli'nin son zamanlarda 
bilhassa fabrika münasebeti 
ile bir kat daha nrtan ehem· 
miyeti karşısındn bu vaziyetin 
devanı ettirilmesi, bittabi doğ
ı u dcğil,lir. Alakadarların na
zarı. dikkntini celhetmckliğinizi 
rica ederiz. 

T. K. K. Direktörü 

Yirmi iki gündür şehri
mizde fcvkaladf.1 muvaffakıyet
ierlc temsiller veren Şt,.lıir 
tiyatrosu san' alkfırlnrı bu ak
şam son temsillerini veriyor
lar. Bu geceye mahsus olmak 
üzere ilk drfa olarak 11 Mıı· 
ııav,, opereti ve klfisik dınc;· 

lar oynanacak, 1 hızımın kar~· 
gözünü sryredecekmi~iz. 

Türl-ı bayrağına 
hürmet gerek! 

L=manımıza gelen bazı ec
nebi 'apurlaıda Türk bayrağı 
renk, şekil ve şartlar itibarile, 
bizim bnyrağımızdan b, ~kn 
hcrŞl'Ye bcnzt.·mektcdir. Nile· 
kim limanın ıddki bir vapu· 

a c.I t ~indeki hay-
6 o~ ·lı bir yıldız 

bi gô. ii nü., t' r. 
Bu gıbı husus<ıtla liman ri· 

ynsdının ve zahıtamııın has
sasiyetini bekliyoruz. 
• 

lzmir'li 
esirler geliyor. 

Bunlar Rusya'da 
kalmışlardı. 

lstanbul, 21 (Hususi muha
birimizden) - Harbı umumi
de Rusya'da esir kalmış bu
lunan bazı Türk'lcr şehrimize 
gelmişlerdir. Bunlar, lzmir'in 
köyleri ehalisindcndirler. 

Portekiz, de komiie 
nist aleyhtarlığr. 

Darülbe ayi 11111 111111 Emniyet ve ŞEHİR TİYATROSU inzibat· işleri .. 
Mustafa, katakulli diye anıl· 

makta idi ve iki kndınla yaz 
mevsiminde Çeşme plnjında 

Lizbcm, 20 (A.A) - Opor
t oda büyük bir komünist aleyh· 
tnrı miting yapılını~ ,.e buna 
ekserisi şimal eyaletleri işçile
rinden olmak üzere 20,000 kişi 
iştirak etmiştir. Bütün hatipler 
komünistliğin bütün dünyaya 
şamil olan tehlikesini ve f s· 
panya' da yaptıgı tahribatı te
barüz cllirmişlerdir. 

m-.EWJ1111!5!1! ..... ~l!!El!l!!!mlİ~~ııiıı.ı..Bmm~!l!!nC'.ın 
R. Tuncer 

Dün lzıııir merkez komiser· 
BU AKSAM ELHAk!RA SİNE- leri, Emniy<>t ınüdürliiğiinde 

MASJNDA VEDA TEMSiLi müdür Salahiddin Aslnnkor
kahvelerde şarkı söylemekte, Hıır:iin plm:ı: ıiı; , " lır11 r·ıc l:ınnd Aınrrik:ın rlo ııın ., n · ıı'r . \ . 

"MJRNA V,, Operet 

"HAZJM'JN,, Karagözii ~ 
"CELAL' JN,, Dansları; ~ 

1111 

11111 fil 
kud'tın reHiği altında bir top· 
lantı yapmışlardır. Şehrin in
zibat işlerinrfe alınması lazım 
gelen yf'ni kclbirlrr etrafmda 
görüşülmüş, kararlar alınmıştır. 

oyunlar oynamakta idi. Ala· kile nş '• 'tızıfe ,.c hl'yt>c:ıulı Icdnl iılı! 

cak mes'clcsin<lcn Ahmed ile DONANMADA Cl.NA FET 
aralaı ında kavga çıkmış ve 
Ahmed'c küfretmiştir. Ahmed Roberl Taylar - Ja~n Parkcr 
de t:tbancasını ntr~ rdcrck ' Ayrı< 1 ı;ol r:fırd if,i kıcıurılık ilıi ·e filmi H' ni r r 

M ustnfa 'yı öl dürmüştür. •••••••
1 
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0
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~uriye heyeti 1 . 

Sıyasel ve Aşk Istanb~'.?.!eliyorl 
Suriye-Fransız mua· 1 1 ') M k d 

Edebi, Tarihi, macera romanı hedesini y~n; muah~-1 ta yan ar ayor a a aSI• 
121111 deler takıbedecek. 

Mareşal: 
- Maamafih, dedi. Sizin 

yaretinizi büyük bir zevkle 

kendisini rniisebbip addedi· 
yordu. Eğer kendisini Sen ne
birine atmıya kalkışmamış ol
saydı, Klod Loren'deki evden 
çıkmamış bulunsaydı. Bütün 
bunlar olmıyacak sanıyordu. 
Böyle olmasaydı, polisler müc
rimi tam vaktinde ve Dük'ün 

Paris, 21 (Radyo) - Fran· k k d 1 

;~kı~ s~::iyz:m:~~:·~~~~id~~~ na as er çı ar ıır. 
rşılıyacaktır, Sizin serbest 

e masum olmanız, onun için 
n büyük bir saadet ve bel
i de tedevi olacaktır. 

luk muahedelerinin imzası ta
kibedecektir. 

Bu yeni muahedeler, Fran· 
sa'nın Suriye' deki menafiini 
daha geniş bir şekilde hima· 
ye edecek mahiyette olacaktır. 

Adanın hakiki diktatörü ltalyan Rossi'dir. 
Nasyonalistler ilerliyor. 

- -c--------
- Fakat.. Ben mevkuf de-

il miyim?. yaralanmasına meydan kalma- İstanbul, 21 (Hususi muha· 
dan tevkif etmiş olacaktı. 

M ad ri d sokaklaranda siper kazıhyor. 
Mareşal giildü ve: 
- Şu andan itibaren 

amen serbestsiniz.! Dedi. 

ta. 
Pibulet göz yaşlarını sildik· 

birimizden) - Paris'te Suri-
ye - Fransa muahedesini im· 

J Barselon, 21 (A.A) - So- mesi için İspanya'da bulunan 
lidaridad Obrera gazetesi Ma- elçilerin en eskisine müracaata 

ten sonra, tekrar hastanın ya· 
nına girdi. Hasta çok müşkül zahyan Suriye heyeti, Çarşam· 
ve mühlik bir anda olmakla ha günü lstanbul'a gelecektir. 

yorka adasına İtalyan'larm çık· karar vermiştir. 
tığını ve ltalyan'ların kuman- Portekiz'e silah verilme
dasında bulunan adada şimdi mesi istenecek : 

Hateme 
Bundan üç hafta sonra, Dük 

odovik Dö Gramon Gardos. 
ldığı yara yüzünden fevkalade 
ir zafiyete düşmüş idi, Bunun 

berar, garib bir hal arzedi- Murahhas heyeti, hükumet ri· 
yordu: Gözleri açılmış, yüzüne calimizle temaslarda buluna- iki renkli İspanyol bayrağının Paris, 21 (A.A) - Ôvr ga· 

yanında İtalyan bayrağının zetesinin verdiği malumata renk gelmişti. 1 caktır. 
Gözlerini Bibulet'e dikerek Fransız dalgalandığını temin etmek· ~öre, milletler cemiyetindeki 

tedir. Bu gazeteye göre hal- Ispanyol delegesi bir takrir çin doktorlar, gen1..in ölüme 
ahkfım olduğu kanaatında 

diler. 

kıza derin bir elemle baktı, 

hazin bir sesle: 
1 S kt 

- Benim zavallı Pibulet'iml OVyet pa l 
yan subayı Rossi adanın ha· vererek Portekiz' den İspanya· 

' kiki diklatöriidür. Jon Mars ya silah verilmesinin yasak 

Dük Lodovik o kadar fena Dedi. Paris' e, benim tedavime l · • ·---
yardım etmek üzere geldin. ı Takviye edilmez. 

tarafından satın alınan birçok edilmesi iç.i:1 beynelmilel bir 
İtalyan tayyaresi adaya gel- 1 komisyon teşkilini ve bu tak· 
miştir. Mars la bu tayyareler· 1 rir reddedildiği takdirde de 

bir hnlde idi, ki yataktan çı· 

amıyordu. 
Pibulet, en büyük bir sevgi 

e samimiyet ile hastanın başı 
ucundan bir dakika bile ay
rılmıyor; derin bir şefkat ile· 
de tedavisine dikkat ediyordu. 

Fakat sanıyorum ki, Gade· I se harb cıkabilir ! 
ros'a benim tabutumu takibe- L d 2•1 (R d ) Ob on ra, a yo - · 
derek gireceksin!. t · d"' Hab server gaze esı un, eş 

Bu sözler, genç kızın bütün • 1 • d b h d k 

1 den biri le gelerek adayı şah· 

1 

silah ambargosunun Portekiz' c 
sen ziyaret etmiştir. de teşmilini istiyecektir. 

Madrid hükume- Belçika' lı tayyareciler 
.. . . .. . .. .. mes e esın en a se er en: 

tuylcrını orperttı; ve butun "B • l · t k t ·h k tine göre vaziyet .. 
. . . u mes c eyı ar ı · arı e a-

kuvvet ıle ıtıraz ederek: dd t k lA d D Madrid, 21 (Radyo) - 2500 
milis daha Barselon'dan Mad· 
rid'e gelmiştir. Madrid etra· 
frnda mühim kuvvetler toplan· 
maktadır. Lozula'nın asilerin 
eline geçmiş olması yiiziinden 
Madrid, susuz kalmak tehlike· 

Bugün, Diik'ün doktoru çok 
endişeli görünüyordu. Pibulet' e: 

rışmış a e me azım ır.,, e· 
- Monsinyor, böyle söyle- · t · 

. . B . k .. . mış ır. 

Bugün hararet daha yük
seldi, endişe verecek hale geldi; 
nabızlar fenalaştı. Teneffüsü, 
çok ıstırablı bir halde. Bunun 
ıçin her şeye hazır bulunma· 
nız lazımdır, kızım. Zavallı 

hastamızın bu geceyi geçire· 
bileceğini hiç sanmıyorum. 

meyınız.. em ço muteessır S d T · d 
d

. s·· ] d"kl . . . un ay aymıs e: 
e ıyorsunuz. oy c ı · erınızın 

"Uluslar sosyetesini zayıf ve 
yerinde olmadığına eminim. 
Yalnız her zamandan biraz küçük düşürmemek lfızımdır. 
daha yorgunsunuz!. Fakat daha Fransız Sovyet paktını da tak· 
pekaz evel doktor bunların viye zaruridir. Çünkü bunun 
hepsinin geçeceğini söyledi. aksine bir hareket, harbı İcab 

sine maruzdur. 
A:bay Sanado'nun bir tcb· 

liğine göre, Hueskaya taarruz 
eden ihtilalciler, iki defasında 
da püskürtülmiiştür, Eski baş· 

Bizim memlekete döndüğümüz ettirecektir.,, 
zaman hepsi de geçecektir. Demektedir. 

Dedi. Faknt, genç kızın 
fevkalade ıstırab ve elemi kar· 
şısında: 

-M&amafih, ben gece bu
rada bulunacağım. Hastamızı 

ve sizi yalnız bırakmıyacağım. 
Eğer ben gelmezden evel has· 
tanın halinde bir tehlike gö
rürseniz beni hemen habcrdcır 
diniz! Dedi. 

Doktor gidince, Pibulet ayrı 
ır oJaya serbestce ağlamak 

:çin geçti. Dük'ünün ölümüne 

ANADOLU ___ , __ 
Günlük siyasal gazele 

Sahip \'(' ha .. ) azg:ıııı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
l ıııumi nr~ript \I' )nzı işleri 

rıııulürii: II:ımrli NüzlH't 

Bizim havamız size çok yarar! 

Dedi. 
Hastanın yüzünde hazin bir 

tebessüm dalgalandı: 
- Doktorlar, daima böyle 

söylerler. Fena da hareket 
etmiyorlar, yoksa, ha.stalar, öl
meden evci delirirler! Dedi. 

Pibulet yeniden itiraz etmek 
istedi. Fakat Dük Lodovik: 

Beni dinle yavrum! Dedi. 
Belki haklısın. Arz üzerinde 
ne harikalar, ne mucizeler gö
rülmüştür .. B,.n de bili~im. fa
kat ben, sanki hemen ölüyor· 
muş gibi hareket edeceğim. 
Herhangi bir mucize ile ölmc:z 
ve yaşarsam bunları hiç gö
rüşülmemiş gibi unuduruz, 
memlekete döneriz, seninle 
kol-kola, kırlarda gezer, çiçek-

lıları hane .. i: -=-- ler arasıııda koşar, eğleniriz! 
lrnıir lkiııı·i Hr\Jer ı;okıı"ı - Sonıı var -

C 
" t" 

. H.ılk pnrti"i bina ı içinde - - - - - ---
Tel •raf: lzmir NA DOLU Felemenk konsolosu İspan· 

fell'fon: 277fı - Po t.ı kutu u 405 ya' dan çekiliyor : 
ABONE ŞERAİTi La1 r.yc, 20 (A.A) - Mad-

' 11· ı ı oo. ı ltı .ı)h~ı 700. ıiı; rid'deki Felemenk maslahat-
' 1 -; > l..unı tur güzarı ıkide bir diploması ına· 

'ı alı. ııcı men lcketlf'r içm ('nelik l . . . "hl •1 d'I k I 
:ılıorı üı r ti 27 Jirarlır f sunıyrtının ı a e ı me te o -
lhr )erde .; kuru~tur ı masınc.bn. dola.yı ~ük~met_inden 

·u·n-
1 

P(•rm· · ı ı 2 ,. k aldığı bır emır uzerıne lspan· 
"' , ı, nu ıa nr .> ·uru tur. ======'"=! ya'y1 tcrketmiştir. Maamafih 

A \ADOLl 'f.\TRAASJNDA ı diplomasi münasebetleri ke
BASIL flŞTJR 

ı-:::::;::;~;:::;::~::~==~~si~lm~em~iş:t~ir~ .... 
h ··-----, 

Yusu ızaOkulu ________ .._ __ ,... ____ ~-~,...,_,._,. ____ mcm __________ _ 

---
T anınmıs bir Rus ı 

~ 

Muharriri öldü . .. 
~ vekil M. Salazara, asilerle bir

' likte hareket ettiğinden mah-
Prağ, 20 ( A. A. ) - Rus kemeye verilmiştir. Müddei-

muharrirlerinin en kuvvetlisi umumi idamını talcb etmiştir. 
olan Nassil Memiroviton Dan· Karar yarın verilecektir. 
tehenke 92 yaşında olduğu .Asilere göre vaziyet 
halde ölnıiiştür. Kendisi 1844 de Burgos, 21 (Radyo) - Mer-
Tiflis'te doğmuş ve kutub Ok- kezi ve cenubi Amerika hii-
yanosuna ait olarak vücuda kiiınetlerinin muvakkat Bur-
gctirmiş olduğu kalem tecrii· gos hükümetini tanıdıkları 
bcleri ile daha genç yaşında haberi doğru değildir. 
edebiyatla iştigale başlamıştı. Hükumet tayyarelerinin Yit· 
Müteveffa yarım asır müddet taria hastanesi bombardımanı 
birçok gazetelerin askeri mu- sırasında 10 kişi ölıniiştür. 
habirliğini yapmış ve avrupada Fas'lı kuvvetler Makeda'va ta-,, 
zuhur eden büt:in bü) iik ihti- arruz etmişler ve miihim bir 
laflara ismi karışmıştır. zafer kazanmışlardır. Satander 

Hatt5. son zamanlarda ltal- iizerine yürüyen ihtilalciler, 8 
ya-Habeşistan muharebesi sa· köy zabtetmişlerdir. Kizon 
fahatmı mahallinde t:ıkip ya· limanı ve Satandcr sahiline 
şının müsaid olmamasından 

1 
torpil döşenmiştir. Bu sahil

dolayı şikayet ve te,.ssüf edi- , lere gemilerin yaklaşması ya-
yordu. saktır. 

Dantechenk ayni zamanda 
romancı idi. Ve Nekrossov 
Dostocirvski Tolstoi ve Gorki 
gibi zamanının bütün mubar· 
rirlerile münascbatta bulunur
du. Müteveffa ikinci Aleksandr 
zamanını idrak etmiş insanlar 
arasında bu ana kadar hayatta 
kalmış olanlardan biri ve 
liberaller tarafından otokrasi· 1 

ye karşı yapılmış mücadele· 
!erin son şahidi idi. 

G~neral Mola. bu ayın 
25 siııe kadar Bilbao'nun tes
lımini istemiştir. Şehir h>slim 
edilmezse, l·aradan. havadan 
ve denizden taarruza geçile
cektir. 

ita/yan askeri 
Mahafilinin kanaafı 

Roma, 21 (Radyo)-Askeri 
mahafilin kanaat ve tahminine 
göre, Madrid'de vaziyet feci 
olmakla beraber, Madrid şehri 
bu ayın sonundan evel asilerin 
eline düşnıiyecektir. 

1 
lspanya'ga mı gifliler? 
1 Brüksel, 21 (Radyo) - Bel-

çika tayyare zabitlerinden ba
zıları. iki gündenbcri ortadan 
kaybolmuşlardır. Bunların, ls
panya'ya gittikleri zannolunu· 
yor. Hükumet tarafından neş· 
rolunan bir tebliğe göre, bu 
zabitler, yirmidört saat zar
fı~<la isbatı vücud etmezlerse 
kaçak addolunacaklar ve der
hal askerlikten tnrdedilecek· 
lerdir. 

Anvers istasyo-
nunda bulunan çanla .. 

Brüksel, 21 (Radyo) - Bel
çika zabıtası, bugün Anvers 
istasyonunda bir evrak çantası 
bulmuştur. Bu çanta, ispanya 
hükumetini temsil eden bir 
şahsa aiddir. Çantadaki evrak 
arasında, bu şahsın, komünist
lerle olan miinascbatı ve Bol-
şevik nıüesseselerile silah si
parişleri hakkında bir takım 
kağıtlar bulunmuştur. Belçika 
başmüddeiumumisi, bu evrak 

üzerine taharriyata emir vermiş 
ve Bolşevik müesseselerinin, 
İspanya hükumetine gönder· 
mck üzere bulundukları mü
himmat, bomba ve silahlar mii· 
saderc edildiği gibi, bu mii
hiınmatın depoları da keşfe

dilmic;tir. Bu hadise, Belçika· 
da dt'rin akisler yapmıştır. 

Ademi müdahale 
/(omitesi toplanıyor. 

Londra, 21 ( ~adyo) - İs
panya i lerine ademi müdahale 
komitesi bugün akşam Üzeri 
hariciye dairesinde toplana· 
caktır. 

Komite reisi M. Morison 
Ct:nevre'ye gittiği için Lorc.I 
Pelinıot riyaset mcvkiini işgal 
edecektir. 

Tali komite de yarın topla· 
nacak fakat kimin riyaset ede
ceği malüm değildir. 

vaffak olamamışlardır. 
Bunun üzerine kızıllar der· 

hal 200 mahbus kurşuna diz
mişlcrdirr 

Madrid hükumetinin emrile 
10,000 kişi yeniden Gua· 
darram'a cephesine gönde· 
rilmiştir. Asker ve zabitlerden 
bir kısmı bu emre itaat et· 
mek isteınemişlerdir. 

Valansiya'ya Sovyetler bir· 
]iğinden gönderilen 37 tayyare 
yüklü bir Kargo gelmiştir. 

Fransa, asi erle münasebatını 
kesiyor 

Rahat, 21 (Radyo)- Fran
sız hükumeti; asilerin kurşuna 
dizdikleri Fransız tebeasmdan 
(Akilaro) hakkında tatminkar 
tafsil at ve teminat vermeme
lerinden dolayı asilerle müna · 
sebatını kesmeğe karar ver· 

miştir. 
Madrid sokaklarında si- • 
perler kazılıyor : 

Paris, 21 (A.A) - Buraya 
gelen haberlere göre, Madrid 
sokaklarında siperler kazılma
sına başlanmıştır. Evler istih
kam haline kalbedilmektedir. 

Anarşistlerin başbakan M. 
Kaballero'ya müracaat ederek 
hükumetin amme federasyonu 
komitesine çevrilmesini iste
mişlerdir. Bu komitenin vazi
fesi bankalan sosyalize hususi 
serveti ilga ve 17 den 45 ya
şına kadar bütiin erkekleri se
ferber etmektedir. 

Kristof Kolomb ailesinin 
son yaşayanı doktor V erakua
nın cuma günü kurşuna dizil
diği bildiriliyor. 

Berlin, 21 (Radyo) - Vol
kişer Beobahler gazetesinin 
yazdığına göre, Barselon'a 
şimdiye kadar 200 Sovyct 
tayyare si gelmiştir. 

Vatikan, 20 (A.A)- Osser· 
vatore Romano yazıyor: 

Alkazar Tolede Madrid di
namitçileri taraf rn<lan yıkılmış· 
tır. Bu gazele Alkazar'ın tah· 
ribi demek lspanya'nın evveHi 
Avusturya'lılar ve sonra da 
Napolyon tarafından hasara 
uğratılmış olan ve lspanya'ya 
şeref veren en güzel ve tarihi 
binalarından birinin tahribi 
demek olduğunu ilave etmekte 
ve tahribkarlığın her zaman 
İspanya'nın düşmanları tarafın
dan yapılmış olduğunu söyle· 
mektedir. 

Madrid, 21 (A.A)- İspan
ya' nın Paris büyük elçisi M. 
Dö Alburnoz'un yerine M. 
Arkuistain Kuendo tayin edil
miştir. 

ESKİ 

DARÜL'İRFAN 

Von Papen 
Birkaç gün
denberi Roman-

Madrid dıvarlarına birçok 
beyannameler yapıştırılmıştır. 
Bu beyannamelerde general 
Franko'nun imzası ve: 

Lano' da cumuriyet ilan edildi 
Lizbon, 2 l (A.A) - Gen.e· 

M. F ernando da Los Rios da 
Vaşington biiyük elçiliğine tayin 

edilmiştir. 

Memleketimizin en eski bir hususi okuldur. ANA ve iLK 
kısımları havidir. ANA kısmı 4 · 5 · 6 yaşındakı çocukları 
kabul eder. 

OKUL, en yeni usullerle çocuklan hayala ve O R TA 
okul tahsiline hazırla .... 

Fransızca dili 1 L K kısmın ikinci sı.1ıfından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 E V L O L tarihirıderı 

itıbaren başlanacaktır. 

Müracaot ınmanları : Saat dokuzdan on yediye kadardır. 
Kestellı cadde$ No. 76, Telefon : 2914 

ya' da bulunuyormuş 
Bükreş, 21 (Radyo) - Von 

Papen, şimali Romanya'da 
dostlarından bir şahsın mali
kanesinde bulunmakıac.lır. Vun 
Papcn, bugiinlerde bir sürek 
avına iştirak edecektir. Von 
Papcn'in, şimdiye kadar Ro
manya'da bulunduğu bilinme-

" Pek yakında Madrid'e gi· 
receğiz! .. yazıları vardır. 

A!üzelerin muhafazası için" 
Paris, 21 (A.A) - Giizd 

san'atlar akademisi İspanya' da 
ve bilhassa Elprado ve Kasa· 
velskue müzelerindeki büyük 
san' at eserlerinin muhafazasını 
temin maksadile müdafaa et· 

ral De Lano diin Seville 
radyosundan Santander' de müs
takil cumuriyel ilan edildiğini 
bildirmiştir. 

Alikante' de muhtelif Mar· 
kisist grupları arsında şidc.letli 
sokak muharebeleri olmuştur. 
Malaga'da bahriyeliler gemi· 
lerine dönmekten imtina et
mişlerdir. Bunlar; kışlaya hü
cum etmiılerse de işgale mu-

----
Zaimis'in cenazesi 
Atina' ya getirildi. 

Atina, 21 (Radyo) - Mü· 
teveffa Zaimis'in cenazesi, bu
gün saat 12 de Pire'ye geti
rilmiş ve trenle Atina'ya ge· 
tirilerek bir top arabasına bin
dirilmiş ve kilisa'ya götürül· 
müştür. Cenaze merasimi, ya· 
rın (Bugün) olacaktır. 
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1978 inhisar ida. 6 

Altay - gespor 1322 F. Alyoti 9 

B(JYÜK TARİHi TEFR/J~A 
1

ve Halk traş 
. __,. ·~ Bıcakları paviyonu. 

Çevıren: F. Şemseddin Renlioğlul ' _ 

'7 

19 

'rfken, mukadderatın bazı da insan elile 
yerini bulacağına inanmıştı .. 

~0nrnoransi yavaş bir sesle: elife yerinı bulacağını çok iyi 
~ Sir, dedi. Avinyon'dan ! takdir etJenlerdendi. Böyle bir 
ge]dim; Dofen hazretlerine vasıta da buln uştu! 

Veren sakinin adı ne idi?. Kral F ransova: 
' Sebastiyano dö Monte· - Aziz kuzenim, dedi. 
tılil 

'Bu adam nereden geldi?. 
adam daha evvel Şarlken'in 

altlı değil miydi? Bu adam 
aıısa'ya Katerin dö Mediçi~ 
~adamları arasında geldi 61 , 
1
•1 mi? Katerin tarafından 
<ahda saki olarak verilme· 
ltıi? 

Kraİ yerinden fırladı ve: 
'Aziz yeğenim .. Dedi. Ayak
ltıın altında derin uçurum· 
görüyorum!. 

' Sir, bu feci ve elim 
fden kimin istifadesi var-

~;al, oda içinde do!aşmağa 
, adı. Çok derin bir düşün· 
e dalmıştı. Nihayet aklın-
korkunç birşeyi uzaklaştır· 

ister gibi bir hareketle: b Vilayetlerden bana ne 
D~rler getirdiniz?. 

1Yc sordu. 
' ŞarJken'in orduları açlık 
susuzluktan ölüyorlar! Düş
llı ~acizle meşgul olan akıncı 
arıler·m· Ş lk ,. . . . ı ız, ar en ın yırmı 
erınj henüz ölmüş bir ka
rı budunu deli gibi yimekle 
~R'ul buluyorlar. Kendi id
trını içiyorlar ve bu su· 
t: deliriyorlar! Bunlar ha-v , 

e boş ovalarda, harabe· 
~f' arasında dolasan hayalet
~ ~benziyorlar. Eyalet halkı, 
~t~k bir kahramanlık ve f e-

<ttlık gösteriyorlar, düşman 
~eri dönecek, yahud da 

tada "J"b ~ o u mahvolacaktır. 
11: albuki bu adam, rnalıud 
ının s.. 1 . . 1 .. .. F oz crını Jutun ranc:a-
~d~ınlan vasıtasile yaymış 

lj) ransa'nın aı tık Almanya 
iltatorunurı bir eyaleti Gln-
•ııa bı· k fd'll · · ttı rço sa ı en ıııan-

t: ıştır! 
'-'et, Şarlkcn Fransa' da bir 
Pagandayı çok miikC'mmel 
tak 
~ yapmağa muvaffak ol· 
... ttıl H lk F . 
lh·· a , raıısova nın ya 
··ı t.ı •• 
i bnu, yahud esir edilme· 

ekliyordu. Bu sebeple 
llı<ı 'd Ilı a Fransız parasının da 
ş eti kalmıyordu. 
Ilı lltlkcn bu ölümü kolaylaş· 
ıııağı biliyordu. Mukadde

' Yerine göre de bir İnsan 

Avinyon'a gidiyorum. Üzerle-
rine düşmek ve bir defada 
berbad etmek lazımdır. Belki 
de altı senecienberi aradığım 
hususi şekilde harb fırsatını 
elde edecPğim ... 

Henüz 17 yaşında bulunan 
veliahd. bütün kumandanlar 
davet edildi ve bir harb mec· 
lisi kuruldu; veliahd Şarlken 
üzerine saldırmak için sabır
sızlanıyordu; babası gibi harp· 
tan hoşlanıyordu. 

Fakat, Monmoransi'nin nok· 
tai nazarı büsbütün başka 
oldu; ve bu noktai nazar ka
bul edildi; vcliahd Avinyon'a 
gidecek, tecriibe görmüş ns
keri muallimler tarafından harb 
sanayiini öğrenecek ve babası 
kral Fransova da Pikardiya
nın nıüdafaası için cephcy'! 
gidecekti! 

* * * Fakat kral sinirli bir halde 
ve ertesi gün: 

- Hayır; ben ŞarJken 'e 
beni aradığı iddiasını yapmak 
imkanı bırakmıyacağıın. Ben 
kendisini bulacağım, Ekse gi
derek kendisine ben taarruz 
edeceğim!. Dedi. 

Kral, fevkalade bir meşgu· 
liyct istiyordu. Buna şiddetle 
ihtiyacı vardı; başka türlii ilk 
çocuğunun öliimü kederini ve 
ıstırabını unutmak jmkanını 
lıulamıyordu. 

1-ll'men gemileri haıckt·te 
getirtti, Ran 'dan inerek iHııci 
gi.in Aviııyon'a vardı, \'C or
dug<lhma lniyük merasimle 
gird i. 

Fakat daha çizıılf•lcrinin to· 
7tınu sildirmcdcıı iınparnlorun 

ordusunu l>eklemckk Vf' ha
rekatını takib etmekte olan 
kumandan Bcyyi, lıiç bcklen-
miyen bir haber getirdi, Şa
rlken ordusu ric'ata haşlamış 
b ılunuyordu. 

- Sanız tıar -
-=- M ıswııız -----

Nöbetci eczaneler • 
Bu akşam Kcmcraltı'nda 

Şifa, Karantina'da Eşref, Ke
mcr'de Keıner, Alsancak'ta 
Ahmed Liitfi, Eşrefpaşa'da 
Eşrefpaşa eczaneleri açıktır. 

14 
l\cab 

Yazan: Orhan Rahmi Gakçc 
...... ... -..... • ....... qm;r .... 

a aldanıvor mu 
Sonra Fatma!.. 

idi? - Şeytanları kızdırırsın da 

~kıSan~ büyüiü şeyler yidi
'1lı er.rn~şl Bunu yiyen insan, 
~y &ıbı oluyormuş. Gözü 
i~ta}'ı görmez, aklı başından 
~ .' gece yatağından kalkar 

ıst . ' 
~i~ eyenın yanına gidermiş. 
~e ak bir kahkaha attı : 
ı ııı b ~.rkmuş, ne iirpermişti? 
'~k· .0 Yle şeyler hakkındaki 
~lil~ı çok basitti: 
~at nç şeyleri 
:rdtı~a, ona hayretlt' b:!kı-

ondan.. Bu iş Allah ışi de· 
ğil kil.. Şeytan işi bul.. Üm· 
ınii Gülsüm hoca, cinleri top
lamış çanağın içine ... Hepsine 
ayrı ayrı şeyler söylemiş. Son· 
ra bunları hazırlamış.. Anla· 
dm ya hoca hanını; onbaşı 

yapacağını yapını~ .. 

Üç gün oldu. Geo·, çeş
meden su doldurdun', t·vr. gi· 
diyordum. Bekir, bizim saman 
damının kapısında büzijJnıüş, 

beni bekleyordu. Bana hepsini 
birer birer anlattı: 

·Bekir, kocakarının pencere· 
sinden hepsini dinlemiş, gör· 
müş. Sona gelip açacakmış 

• - • !867 25 T. M. j.Ta. 7 75 

lzmirspor da Göztepe'yi 2-0 yen- ı!i~ ~. ~\ı;~~a· 119
125 

15 50 
19 
14 

di ve A ltay ile finale kaldı. 304 A. R. O~üm. 8 50 
297 K. A. Kazım 8 

11 
14 25 
12 

Güzel Izmir'in "Arsı ulusa\,. 
altıncı fuarında yurdumuzda 
ilk defa Türk isim ve Türk 
markasını haiz ''Bozkurt,, ve 
Halk traş bıçakları, kendi hu
susi paviyonunda teşhir edil
miştir. 

Gerek bıçakların ve gerek 
paviyonun halk arasında uyan 
dırdığı sempati takdirle karşı
lanmıştır. 20 • 25 senelik bir 
ömrünü Jkmal eden bu icadın 
ilk anından bugüne kadar 
Türkiye'ye yüzlerce çeşit traş 

b:çağı gelmiş ve bunların he
men kaffesi ecnebi isim ve 
markasını taşımıştı. Bu muvaf· 
fakıyeti ilk evel Bozkurt ve 

Halk traş bıçakları kazanmış 

ve az znınnnda Tiirkiye'nin 
en hücra köşelerine dal budak 
salarak haklı bir surette fcv-
kalade iştihar etmiştir. 

Pazar günü Halk sahasında 
934-935 senesi şild doınifinal 
maçları yapıldı. Altay Ege· 
spor'u, İzmirspor da Gözte
pe'yi mağliib ederek finale 
kaldılar. Sahada hemen he· 
men hiçbir seyirci yoktu. Evvel~ 
Altay - Egespor karşılaştılar. 
Altny zayif hir kadro ile r.ık
mıştı. İlk devrede geri pas
larla oyna<lı ve daimi surette 
tehlike geçirdi. Egespor'lular 
biraz daha tecrübeli olsalardı 
Altay'ı ferah ferah mağlub 
ederlerdi. Fakat döyle olmadı 
Altay takımı birinci devreyi 
2-0 galib bitirdiği gibi ikinci 
devrede attığt 3 gole mukabil 
2 gol yedikten sonra oyunu 
5-2 kazandı. Bu ınüsabaka:ı11 
Göztepe - fzmirspor maçı ta· 
ki betli. Oyunu Altınor<lu' dan 
Mustafa idare etti. Oyun çok 
seri idi. Top kaleden kaleye 
şimşeki bir sür'atle gidiyor, 
lakin hiçbir türlü ağlara ta· 
kılmıyordu. Göztepe takımı 

rüzgar lehine düşmüştü. Fa
kat rüzgar birdenbire aleyhine 
dör1dü. Maamafih müdafaa ve 
bilhassa kaleci Mahmud çok 
fedakarane oynıyor, İzınirspor
luların gol çıkarmalarına mani 
oluyorlardı. Devre İzmirsponın 

·faik oynamasına rağmen gol· 
süz geçti. 

na· 

devre başlar başlamaz oyunun 
müsavatını bozdu. lzrnirspor 
artık golün verdiği neşe ile 
oynuyordu. Hakkı ve F uad'ın 
noksanlığı kendisini belli edi
yordu. Selim orta haf mevki. 
inde çok fena idi. 

Cy ım İırııirspor'uıı nishi ha
kimiyelı altında devam eder· 
kl.!n Göztepe'liler anı bir 
akınla müsavatı trrniıw mu· 
vaff ak oldular. lzmirspor bu
nun üzeıine canlandı ve O} ·ı· 

nun bitmesine beş dakike .a 
la bir penaltı ile ikinci golü 
attı ve oyunu kazandı. 

Bu neticelerden sonra Al
tay - lzmirspor takınılan finale 
kalmış oluyorlar. Önümüzdeki 
Pazar günü bu iki takım kar· 
şılaşacaklar ve oyunu Karşı
yaka' dan Esad idare edecektir. 

Atkosuları .. 
Yarış ve ıs!ah encümeninin 

sonbahar at yarışlarına Pazar 
günü Kızılçullu koşu alanında 

başlanmıştır. Birinci koşuda 
Emir Salibin Onsarı ve ikinci 
koşuda Mustafa'nın Leylası, 

iiçüncü koşuda Emir Salih'in 
(Nccib)i, dördüncü koşuda 

Akif in (T omrus}u, beşinci ko· 
şuda da Emir Salih'in (Alem· 
dar)ı birinci gelmişlerdir. Ko
şular, öğleden sonra başla

mıştır. Ônümiizdeki Pazar İkinci devrede noktai 
zarlar Göztepe lt>hiııc top· giinii sonbahar at koşularının 
lnndı. Fakat izmirspor ikinci sonuncusu yapılacaktır. ---- ----
ne\'iismi olanBozkuı\ ve Tiitk. B0 :r baloya 
milletini kasdeden Halk jsiın-

lrrini taşımağa hak kazanmış· Bomba ~ ılar. 

205 Serif Remzi 8 50 
182,5 T. Debbas 8 

· 162 Ş. Riza H. 9 50 
141 Koope. itti. 12 75 
139 Albayrak 7 75 
121 Ü. kurumu 13 75 
102 M. Arditi 9 
79 A. Papağna Y 
77 S. Emin 12 875 
63.5 Be~ik~i 1, 9 50 
63 M. Bağcılar 9 

1 j 48 F. z. Abdul. 12 50 
47 B. A!azraki 9 75 

1 42 P. Paci 7 
1 40 D. Arditi 10 

21 S. Gomel 13 25 
20 J. Kohen 12 
20 E. Mikridis 12 50 
19 Vitel ve şü. 10 50 
5 Ahmet Muh. 10 
4 f lya Galami. l O 
3 Gev. Abdul. 6 50 
3 S. Celsardin 15 
2 C. Alanyalı 8 
7286 25 T. YrkGn 

16 
13 
15 
7 75 

19 50 
11 50 
11 
13 75 
10 50 
12 
13 25 
12 50 

14 875 
13 15 
13 25 
12 
12 50 
15 i5 
12 50 
10 
6 50 

15 
8 

125299 Eski yekun 
132585 25 T. U. yekun 

incir satışları: 
Ç. Alıcı K. S. 

1
625 Tütsü ile in. 7 
307 F. Pakers 8 25 
301 A. Muhtar 7 
289 B. Alazraki 6 50 
141 M. J. Taran. 8 625 
197 A. Lafont 7 
89 F. z. İzzi 8 
81 B. Franko 7 50 
76 O. Eğli 7 25 
7S C. Alanyalı 7 
12 J. Tnran m ıh.8 4'0 
1~ S. Sii 1 (·ynıa. I o 
28 Alyoti bira. 8 
27 A. H. Naıilli 9 50 

K. S. 
15 
9 

11 
15 
12 75 
10 50 
10 
11 .:o 
12 
8 75 
9 75 

10 
8 

10 

Btıgünc kadar Türkiye ser· 
~ilcı inde ilk dd n olarnk tr.şlıir 
olunan Bozkurt ve l laik traş 

bıçaklarının taşıdığı bu isimler 
<> kadar yerindpdir ki .. Diin
yanın en yiiksek çcli~indcn 
yapılmış olan bu bıçaklaı diiıı 

yaıııP en Liiyiik ve şerefli bir 
tarihine malik Tiiık'iiıı dsa· 

Madri<l, 20 (A.A) - Ka- 4 P. P:.ci 41 05 
tAlonyn hükumeti Ski' de mütc· 2304 

tır. Bu scbcble paviyorı salıibi · 
bulunan Bay Fehmi Hüseyin 
Ardalı ve Bay Mehıned Salih 

14 50 

I Tiriğıad'lı serikini tC'brik ederiz. 
Wl!'!!RlllQil .. .S:ilml~:!9ısmıı'ltlll:R .. llll!!lll!'m._IBZ .. mllll!lm .. llıflB•D 

··ğretm ler okusun! 
ilk. 

A 
Oıta, Lise okullarının blilün kitapları geldi 

met Etiman kitap evi 
fü~tı·rileriııiıı ılf'~nli il~il<'riııe ıl:n nnarak lznıir·e ynra~:ıuıl. 

~C'l.ilılc ~rııi~lcıilıııi~tir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kültür HakaıılıAıııın okul kit.ıplan ik ıliğcr hiiıfın r.•~rlcri ı;fi
ııii güniıuc ıakip Nlcıı 'c ı·n miispit fiatlcrlı• snyuı ıufışı eri-

l l'ri ııi 111Pnı111111 cılı·ıı lzrııir'irı lıiricik kitnp W! kırlıısİ)C ılı'poc; ııılur. 

Hariçten siparişler iskontolu fiatlcrle ve sUr
atle gönderilir. 

Hükumet caddesi No. 58 • 60 Telefon (2535) 
wwuaıw• cuesww--·e ıaı '' •-·-amma ... , 

N d 1 • ? - e en gc...memış .. 
· - I3ilmenı!.. Bn:ıa <1nlntınca 

do"1durn kaldım. Ne ynpalım 
Bekir, dedim... Biz de bırak
mayız onları, <l~di. Meğer bu 
akşam, kocakarı gC'lip, mka 
kapıdan girecek, sabunu ku· 
yuya atacak, muskayı kapı eşi· 
ğinin altına koyacakmış. Beki 
baııa; 

- Sen git, o akşam hocn 
hanımın evinde yat, gece ya· 
rısı koc.ıkarı gelince, ben ıs · 
lık ç.ah .. mn, sen hoca hanımı 

korkutmadan, uyandırmadan 

avluya inersin .. 
Dedi. İşk mes'clc bul 
- O kadın neredeydi Fal-

ma? .. 
- Kuyunun başında.. Ben· 

Bekir'in ıslığını geç duydum. 
Birkaç defa çalmış. Kadın da 
içeriye girince, dayonamaınış, 
arkasından yetişmiş. Tam ku
yunun başında eteğinden tu· 

tup cadıyı yere yuvarlamış .. 
Bekircik yandı gayrı! Bu köy· 
!erde durmasın, başını alsın 
da gitsin .. 

- Neden? .. 
- Neden olsun hoca ha· 

nım, onbaşı şimdi ona neler 
yapma7.?.. Gece gündüz ara· 
yıp durur zaten ... 

- O şimdi nerede? 
- Bilmem ki ... Bana bir 

şey söylemedi. Elbet garip 
başını sokacak bir delik bul
muştur. 

Rizan biraz sustu. Rüzgar 
artıyordu dışarıda! 

O şimdi hangi köşede, han
gi harabenin içindeydi? De~ 
mek ki Bekir, onunla alaka
dardı. Ona aid şeyleri yakın· 
dan araştırıyor, hatta kendini 
tehlikeye atıyordu. Kaç gi.in· 
di.ir ki bir köylü çocuğu ken· 
clisini mütemadiyen düşündü

riiyordu. 
- Acaba neden? 

hassıs alpinsitle~den bir milis 
kuvveti viicu<l::ı getiı erek Pi- I~~;~~ 
rene hududunJ hunl<trıı. Ol'· • 

za·-rti altında koruınarTa kara· ..... 
vcı ıniştir. 

Grcnahlc genç komünistle· 
rin Saint Mouı icc<lc tcı tib et

miş oldukları bir balo yapı· 
lırkrn meçlıııl bir şahıs bnlo· 
mm tam orta yerine bir bom
ba atmıştır. Baloda 200 çift 
bulunuyordu. Dansörlerden 
biri bombayı salonun dışına 

atmıştır. Vukun gelen infilak 
mühim maddi hasarlara bais 
olmuştur. 

Diye sorunca kendi kendine 
verecek bir cevap bulamıyor· 
du. Onun ancak akşaın lm
rnnlığında görebildiği, iri, de, 
rin bakı şl ı gözleri, çizgisiz, 
cnnlı dudakları ve sert başı, 
şimdi kalbinin bulanık varlığı 
içinden üstüne ışık dlişmiiş 
bir tablo gibi canlanıyor, vu· 
zulı kesbediyordu. 

Sonra gene başka türlü dii· 
şünüyordu: 

Du içindeki garip, esrnrcn· 
giz hissin, belki bir mcrlıamct 
olması ihtimali vardı. Fakat o, 
merhameti ilk defa duymuş 

değildi. Acıma ile hu his ara
sında, bir başkalık, bir ayrı· 
lık, bir tesir, bir tat ayrılığı 
vardı ve bunu kendisi de an· 
lıyor<lu. 
Şu halde onu s viyor mıydı? 
Rizaıı gözlerini kapadı. San· 

ki içinin, tahtcşşuunınun iılc· 
mini görmek istiyordu. 

Kendi kendisine; 

Zahire satışları: 
Ç. Cinsi 

99v Buğday 
49 Nohut 
23 Bakla 
35 Ken. pala. 
18 B. pamuk 

K. S . 
5 375 
5 50 

4 8125 
350 

44 

K. S. 
7 25 

5 625 
4 8125 
350 

44 
~~~~~---~~~~~-

Balıkesir belediye reisi 
İstanbul, 21 (Hususi mu· 

habirimizden) - Balıkesir be
lediye reisliğine seçilen şehir 
meclisi azasından Nadirin 
tayini tasdik edilmiştir. 

- Hayır hayır -diye mırıl· 
dandı- imkansız şeyi Benden, 
liıakal dört yaş kiiçük.. lık 
defa gördüğüm bir gnrip köy 

çocuğu. Mantığa uymıyan bir 
şey.. Hoş aşkta da mantık 

aranmaz amma, ne de olsa, 
yıllarca fstanbul gibi bir şe
hirde hiçbir şey duymıyan 

kalbimin, bumda bir köy ço· 
cuğu ile titremesine akıl er
miyor. Hayır, hayır, bu da 
değil.. 

Fatma derin bir sükuta gö· 
mülmüşHi. Sanki nefes bile 
almıyordu. 

Şimdi ne olacak Fatma? 
- Bilmem ki hoca hnnıml.. 
- Evet, yapılncnk birşey 

yok ki hilesini.. 
Bir aralık, ilıliyarsız ve iı a

d esiz birşcy yapiı. Fntmn'nın 
yanına geldi. Onu kollarından 
tut: 

- Sonu rıar -
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-
- Başı 1 inci sahi/ede -

Sporl'ularumz Lenin
grad'a geçiyorlar .. 

Moskova, 21 (Hususi) 
Bugün Moskova'dn son karşı· 
}aşmamızı y:ıptık ve yenildik. 
Bu gece Dinamo stadında şe· 
refimize bir akşam ziyafeti 
verildi. Yarın akşam da bir 
çay ziyafeti verilecektir. Yarın 
gece saat 24,15 de Leningrad'a 
hareket ediyoruz. 27 EylUl 
sabahı saat 10,30 da orada 
bulunacağız. 

Eskrim' de neler alda? 
Moskova, 21 (Hususi) -

Dün geceki eskrim maçında 
takımımız haksızlıklara maruz 
kaldı. İki hakemimiz vazifele· 
rini terkettiler. Eskrimcilerimiz 
Enver, Cihad, Osman, Fazıl 
canla başla çarpıştılar. Müsa· 
bakalar Kültüpark'ta açık hava 
stadında yapıldı. 20 bin se· 
yirci vardı. Güçiükle beraber
liği temin ettik, Başka bir 
müsabakada galib geleceği

mizden eminiz. 
Futbolda nasıl yenildik 

Moskova, 21 (Hususi) -
Halkevleri futbol takımı Di
namo stadında ikinci maçını 
Moskova takımı ile yaptı. Ha· 
va az rüzgarlı ve güneşli idi. 
Seyircilerin adedi 100 bini 
geçiyordu. Saat 16,30 da 
evvela Türk takımı arkasından 
da Sovyet takımı sahaya çık· 
tılar, alkışlandılar. İstiklal ve 
enternasyonal marşları çalındı. 
Türk takımı şöyle idi. 

Cihad, Faruk, Hüsnü, Fikret, 
Reşat, Reşad, Danyal Şeref, 

Fuad, Sayid, Necdet. 
Sovyetler, birinci haftayımın 

12 inci dakikasında sağ içleri· 
nin sıkı bir şütu ile ilk gol
lerini, 15 inci dakikada da 
solaçıklarınm ayağı ile ikinci 
gollerini yaptılar. 

Bu iki gol, takımımızın neş· 
esini kaçırmamış, oyuncuları· 

mızı harekete getirmişti. Bir 
aralık ~sağdan indik, Fuad, 
çok güzel bir vuruşla şahane 

bir gol attı ve~yiizbin kişi ta
rafından alkışlandı. 

Birinci haftaym 2 - 1 mağ
lubiyetimizle bitti. 

İkinci devrede takımımızda 
değişiklik yapıldı. Fikret, sol 
~çıkta Danyal'ın yerine geçti, 
lbrahim sol hafa alındı. Bir 
iki fırsat kaçırdık. Rus kale
sini sıkıştırmakta iken, top 
birdenbire ortalara geldi ve 
Sovyet farları ilerliyerek iiçün
cii gollerini attılar. 

Bu;ıdan sonra gene birçok 
fırsatlar kaçırdık. İki serbest 
vuruş ve uç kornerden istifade 
edemedik. Maç 18,20 de 3-1 
mağlübiyelimizle bitti. 

Güreşler 
Moskova, 21 (Hususi) 

Dünkü güreş müsabakalarının 
neticelerini bildiriyorum: 

56 Kiloda 
Hüseyin, Antil ile güreşti. 

Hüseyif', 14 üncü dakikada 
rakibini tuşla yendi. Antil, ~a

kat1andı ve minder üzerinde 
bayıldı. 

61 Kiloda 
61 Kiloda Ankara'lı Ahmet 

ve Sovyet şampiyonu Basho· 
kof güreştiler. Sovyet güreşçisi 
daha hakim güreştiğinden hük
men galib geldi. 

66 Kiloda 
Bu müsabaka çok enteresan 

oldu. Saim, rakibi Bekerof'u 
9 -uncu dakikadayere attı. 

·ıdik. Tedbirler Aldı. Vinston Çurçil'in kızı 
Bir çocuk-, -m-e-vc-utbir-do_l_a-rı-nı Yunan Cebinde sadece·4~terlin olduğıJ ~: 

Fakat tam arkasından sıyrıla· 
cağı sırada Rus pehlivan bir 
oyunla Sim'i alta düşürdü 
ve sırtını yere getirdi. 

72 kiloda 
Nuri, kulağı şiddetle ağrı· 

masına rağmen güreşmeğe 

ç1km1ştı. ilk on dakika bera
bere bitti. f kinci on dakikada 
rakibi Zigayef'ten daha hakim 
güreştiği için sayı hesabile 
galib geldi. 

79 kiloda 
Dünya üçüncüs Mesin'li 

Ahmed ile Simirnof gürştiler, 
bu giireş çok parlak oldu. 
Ahmed, rakibini havalarda 
döndürüyor, yere fırlatıyor, 
seyirciler tarafından şiddetle 
alkışlanıyordu, neticede sayı 
hesabile galib geldi. 

Finansal kalkınmasına bağışladı h ld k 
Atina, 21 (A.A) - Gazeteler bir mektepli tarafından baş- a e Ameri a Ya kaçtı. 

bakana gönderilen bir mektubu neşrediyorlar. Mektepli bu Mister Vilson 
mektubunda hükumet tarafmddn tevessül edilen finansal kal· Çurçil'in, yani haş 
kınmasma yardım olarak mevcut bir dolarını başbakana gön· metli kudretli İn-
dermektedir. giltere'nin en ma· 

Başbakan kendisine el yazısile cevab vermiştir. ruf bakanlarından 
Gazeteler bu hareketin Metaksas hükumetinin milli gayreti- birinin kızı olan 

nin ulus tarafından ne kadar inan ve sevgi ile takibedilmekte Mis Sara Çurçil, 
olduğunu gösterdiğine delil teşkil ettiğini kaydediyorlar. altı aydanberi bir 

Atina, 21 (A.A) - Atina ajansı bildiriyor : muzik Holün re· 
Bakanlar meclisi tarafından tasvib edilen idari ademi mer· vüsünde dansözlük 

keziyet kanunu her vilayet merkezinde bir genel konsey bu· yapmakta idi; Ba-
lunacağını ve konsey azasının hükümet tarafından valinin gös· kan Mister Çur-
tereceği memurlar ve eşraf listesinin seçileceğini tesbit et· çil' e ve ailesine 2 
mektedir. pek ağır gelen bu Madam Sara Çurçil 3 

Diğer bir kanunda milli hissin yükseltilmesi ve Yunan genç· skandallı vaziyet, birdenbire Vik ise 38 yaşında idi. Ade~ 4 
liğinin mesleki yolda yürümesinin kolaylaştırılması amacıyla en had bir devreye girmiştir. fi tiyatrosunda beraber ro S 
hususi bir teşkilat ihdasını derpiş etmektedir. Dilber Mis Sara Çurçil, cebin· almışlardı. 

Bu teşkilatın başında vcliahd Pol bulunacaktır. de sade dört Sterlin olduğu "iki san'atkar, bu rol esn Sur 
halde, bir aktörle evlenmek sında birbirlerinden çok hoŞ 1 

87 kiloda. 
Mustafa, iri vücudile min

dere çıkınca halk tarafından 
çok alkışlandı. Rakibi Poriç 
ile kapıştıkları· zaman, Musta
fa' nın galib geleceği belli 
oluyordu. Müsabakaya başlı
yalı henüz 1,5 dakika olmuş
tu ki, Mustafa; koca Rus'u 
yakaladı ve bir çam devirir 
gibi sırtını yere getirdi. 

Karade· 
ıniz'de şiddetli 
lfırtınalar var .. 

M. Hitler'in nutkun
daki maksad ne imis? .. 
-Başı 1 inci sahi/ede

ehemmiyet vermektedirler. 
Gazeteler, Londra' da mali 

mes' eieler, boğazların tahkimi 
ve donanmanın takviyesi işl e
rinin görüşüleceğini yazmak
tadırlar. 

üzere Birleşik Amerika'ya kaç· laştılar ve seviştiler. Yakı 
mıştırl Sara, aile!iile alakasını kesni 

Bundan birkaç gün evel, 2 
Almanya'<lan dönek Mis- bir halde idi; fakat annes 

ter Çurçil' e gazeteciler bu hu- bozulan ailevi rabıtayı düze~JI 
susta sualler sormuşlar, fakat mek için çalışmakta oldu •

3 

Ağ11 siklet 
Rus Gunca Necmi'yi tuşla 

yendi. 
Balkan olimpiyatları 
İstanbul, 21 (Hususi muha

birimizden ) - Balkan olim
piyatlarına iştirak edecek olan 
atletlerimiz, Çar~amba günü 
Atina'ya gideceklerdir. 

Habeş imparatoru 
ansızın Cenevre

ye geçti 
-Baştarafı 1 inci sayfada
şistan' ın asambleye iştirak ve 
ademi iştiraki hakkında veri· 
lecek karara büyük bir ehem· 
miyet verilmektedir. 

M. Eden'in, Habeş murah
haslarının sosyete asamblesı
ne iştiraki lehinde olmadığı 

söylenmektedir. Diğer azala· 
rın da bu fikre taraftar ola
cakları tahmin edilmektedir. 

Habeş başmurahhası dok
tor Marten: 

- Habeşistan murahhasla
rının ademi kabulü kararlaş· 
tırıldığı takdirde Necaşi La
hey hakem mahkemesine mii
racaat edecektir, demiştir. 

Londra, 21 (Radyo)- İngi
liz gazetelerinin Vt.rdiklcri ha
berlere göre 9 lar komit si 
Habeş ınurnhhaslarının ademi 
kabulü kararım verirse Mus
solini Baron Aloizi'yi hemen 
Ccnevre'ye gönderecektir. 

Bu takdirde İtalyan murah
hasları hemen yarın asamble
de hazır bulunacak ve ftalya 
kralı, Habeş imparatoru Vik
tor Emanuel nc.mına sosyete-
ye iştirak ettiğini bildirecektir. 

Bir tekzip 
Paris, 21 (Radyo)- Fransa 

hi.ikumetinin Habeş murahhas
larile birlikte hareket etme· 
mesi hakkında M. Gaston Je· 
ze'yc tebliğatta bulunduğu 

hakkındaki haberler tekzip 
edilmektedir. 

G. Saray - Güneş 
kulübü birleştiler .. 

fstanbul, 21 (Hususi muha
birimizden) - Galatasaray ve 
Güneş kulüpleri birleşmiştir. 
Yeni kulübün ismi gene Ga· 
latasaray olacak ve forma sarı 
kırmızı kalacaktır. 

lstanbul, 21 (Hususi muha
birimizden) - Karadeniz' de 
şiddetli fırtına devam etmek
tedir. Birçok küçük gemi ve 
motörlerden haber yoktur. 

lktısad ve Maliye vekilleri, 
fırtınanın şiddetinden Sinp'tan 
hareket edememişlerdir. 

Muallimlerimiz 
Ru~ya'dan döndüler 

İstanbul, 21 (Hususi muha
birimizden ) - Sovyet Rus
ya' ya gitmiş olan muallimleri
miz, dün Odesa'dan şehrimize 
dönmüşlerdir. Muallimlerimiz, 
Rusya' da gördükleri misafir
perverlikten çok memnun kal
kalmışlardır. Muallimlsr, Mos· 
kova, Leningrad ve Odesa' da 
ikişer gün kalmışlar ve Kültiir 
müesseselerini gezmişlerdir. 

Moskova, 21 (A. A)-Türk 
muallimleri namına B. Ri.iştü 
Sovyetlcr birliğinden ayrılır· 
kcn M. Bubnof'a ;ışağıdaki 

telgrafı göndermiştir: 
Heyetimiz kendisine yolu

muz üzerinde her yerde gös
rilmiş olan alaka ve istisnai 
güzel muameleden fevkalade 
mütehassisdir. Memleketimize 
hararetli dostiuk hislerile dö
nüyoruz. Şahsınızda biitün 
Sovyet terbiyecilerini selfımlar 
ve derin hürmet hislerimizin 
kabulünii rica ederiz. 

Sovyethava kah-
1 ramanları 

Yerlerine döndüler 
Moskova, 21 (A.A) - Sov· 

yetler birliği hava kahraman
larından Molokof 22T em muzda 
başlanılan Krasnoyarak, Ya· 
kutak, Kamçatk, Komandan 
adaları, Vellen, Vatgac, Ar· 
kanjel, Moskova üzeri kutub 
uçuşundan dönmüştür. Mesafe 
26,000 kilometredir, 

Molokof ve arkadaşları Mo
lotof Ka~anoviç, Voroşilof An
dresef, parti ve hükumetin 
diğer erkanı tarafından hara· 
retle selamlanmışlardır. Sov· 
yetlcr birliği merkeii icra ko
mitesi ve Molokof ve arkadaş· 
!arına nişan ve 10,000 den 
25000 rubleye kadar müka
fat verilmesine krıı ar veril
miştir. 

Moskova, 21 (A.A) - M. 
Stalin tayyart-si Molokof ve 
arkadaşlarına samimi bir teb 
rik telgrafı çekmiştir. 

Pıag, 21 (A.A) - Alman 
Ajansı Çek halk Klerika par
tisinin milli bolşcvizme karşı 
bir milli cemiyet tesisine ka
rar verdığini bildirmektedir. 

Varşova, 21 (A.A) - Po
lonya' da gönüllü iş servisinin 
ihdası doğrudan doğruya Al
manya' da nskerlik müddetinin 
~zatılmasma bir cevab teşkil 
eder. Çünkü Polonya askerlik 
müddetini iki veya üç yıl ola
rak tesbit etmek istememek
tedir. 

Berlin, 21 (A.A) - D. N. 
B. Ajansı Hitler'in Nurenberg 
nutkunu gGya Ahnanya'nın 

Ukranya, Ural ve Siberya'yı 
istediği tarzında tefsirini şid

detle protesto ederek diyor ki: 
- Hitlcr ancak bolşevik ve 

nasyonal sosyalist ekonomi re· 
jimleri arasında bir mukayese 
yapmak istemiştir. Diğer ta· 
raftan Nurenberg'te söylenen 
bolşevik aleyhtarı nutuklar Al
manya ile Sovyetler birliği 
arasındaki normal miinasebatta 
değişiklik yapan hiçbir fiili 
hareketle tezahür etmemiştir. 

Berlin, 21 (Radyo) - Al
man gazeteleri, Fransa komii
nist partisi reisi M. T ores'in 
Moskova seyahatinde Sovyet 
rüesasile Fransa'nın dahili va· 
ziyetini görüştüğünii ve bu 
husn~ta ıfiühim direktifler al· 
dı[!ını yazmaktadırlar. 

Önümüzdeki ay içinde bu 
seyahatin ne neticrler verece· 
ği görülecektir. 

M. Tores Riga'dan Kalin'e 
vnrınış ve hava yolile Hesin· 
for.s ve Stokholm'a geçmi~tir. 

lstanbul, 21 (Hususi muha
birimizden) - Eski İngiliz 
başvekillerinden M. Loyd Corc, 
Almanya' daki tetkiklerinden 
sonra bir gazete muhabirine 
beyanatta bulunmuş ve Al· 
ınanya'nın daha on sene harb 
cdemiyeceğini söylemiştir. 

Tarih kon-
gremize hazırlık 

lstanbul, 21 (Hususi muha
birimizden) - Gelecek sene, 
Dolmabahçe sarayında büyük 
Türk tarih kongresi toplana
cak ve kongreye, ecnebi mü· 
tehassıslar da davd edile
cektir. 

mumaileyh sadece: için kızını böyle bir aktörl 4 
- Kızım hakkında hiç bir izdivaçtan kat'i surette mene s 

şey bilmiyorum! miş ve vaziyetin tamiri kab -... 
Cevabını almışlardı. olmıyacak bir safhaya 
Mis Sara Çurçil, birleşik sine mani olmuştur. 

Amerika' da bundan bir sene Beri taraftan da, Vik Dliv 
eve! tanıdığı aktör Vik Dliver bakan Vinston Çurçil'in kızil 
ile evlenecektir. evlenmcğe de cesaret göstt 

Mis Sara Çurçil Londra' dan rememiştil 
Vaterlo garından ayrılırken, Aradan bir sene kadar b 
sahne arkadaşlarından Mis zaman geçti; bundan dô 
Janni Nikolsona, annesine ve- gün evel, Sara Vik'ten b .._ 
rilmek üzere bir mektub ver- telgraf aldı; dün de, eşyası 
miştir. Bu mcktub, bir müd- ve sadece dört lngiliz lirası 
dettenberi alakası kesilmiş bu- dan ibaret olan servetini to 
lun?n ailesine Amerika, seya· ladı; Sutampton'dan Amerik~ .._ 
ha~ı sebebini bildirmiştir. ya hareket etti! Vik'in sami~ 

lngiltere'nin maruf şairlerin- bir dostu Sara'yı Nevyork' 
den Rişard Graves'in kızı bekliyccek ve oradan ŞikC _ 
olan Janni Nikolson bu aşk go'ya Vik'in nezdine götür4 _ 
macerasını gazetecilere şu su· cektir. t _ 
retle anlatmıştır: Zannıma kalırsa, Şikago') _ 

- Sara, Vik Dliver'i Tanı- vardığı günde izdivaç mll 
dığı zaman 21 yaşında ve melesi yapılacaktır!.,,~ _ 

Milli Emlak Miidürlüğünden: 
Dosya Kıym 

898 Tepecik Hekim Koço yeni Kocatepc sokağında 
22 taj 24 taj ve Akşam .sokağında 17 numara ist 
tajlı hane 2ooe! ~ 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetine haddi layiki 
talib zuhur etmediğinden 14-9-936 tarihinden itibaren miİ 
hasıran gayri mübadil bonosu ile ödenmek üzere ve kap 
zarf usulile bir ay müddetle uzatılmıştır. İhalesi 15-10·9 
Perşembe günü saat 16 dadır. 

Alıcıların Mılll Emlak müdüriyetine müracaatları 481 

uzmır vilayeti muhasebei h11 
su n ye müdürlüğünden: 

ldarei hususiyeye ait olub İzmir'de Kemeraltı'nda kain 35 
lira bedel sabıklı Küçüksalepçioğlu hanı üç sene müddei 
kiraya verilmek üz ·re 15-9-936 tarihinden itibaren bir ay içi ~ 
pazarlıkla kiraya verilmek üzere artırmıya çıkarılmıştır. iste ijıtq 
!erin şeraiti öğrenmek üzere Hususi hesaplfır~müdüriyeti vari '- 1 
kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 15·1 

936 .. Perş'.''°'.'. günü saat 10 da depozito makbuzu ile bi~!l ' 
Encumcnı vılaycte · ınüraatları ilan olunur. ~ 

ızmir bayındırlık direktörl~ ' 
ğUnden: ~ı 

1 -- 20767 lira 58 kuruş keşif bedelli Giilbahçe -- f<s 
burun yolunun 5 + 000-16 + 900 kilometreleri arasında Y' 

tırılacak şosa 15/Eylul/036dan itibaren 30 gün müddetle kaf
71 

fl 

eksiltmrğc konulmuştur. v 
2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 15/Birinciteşrin/936 r< cf 

şenbc günü saat onda İzmir İli dairnı encümeninde yaP
1 

il 

caktır. 
3 - İsteklilerin hazırlıyacakları 1558 liralık muvakkttl 

1 
&: M 

minat il~~ teklifnam.clcri ve ehliyet ~esikaları ile birlikte ~tin 
geçen gunlemeçte ıhnle saatından hır saat evveline kadar ke 
cümen bakanlığına vererek makbuz almaları. ihale giiO: 1 

1
esi 

blitçe gelmediği taktirde ikinci bir ilanla zarfların kabul~ llGs 
devam olunacaktır. / kil 

4 - Fazla bilgi edinmek istiycnlerin lzmir Bayındırlık di ~I 
törlüğüne başvurmaları. 413 
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Mektep Kitapları 'C· ~urnnva Tümen Satın alma komisyonundan: 
ınsı Mahalli Miktarı Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih 

Kilo min tutarı teminatı şekli 

Gaziemir 20,000 2500 188 Pazarlık 24/9/936 

Burnava 10,000 1550 95 " " .. 
Ödemiş 5,000 650 50 il " .. 
Tire 20,000 2600 195 " " .. 

486 
Gün Saat 

Cuma 10 
.. 10;30 

" 11 
" 15,30 

Un'lar pazarlık 

1111ilil1111111111111111111111111ililil111111111111111 
Ucuz, temiz, taze 

ilac ve tuvalet 
' 

- - ··· - -
Yavuz Kitapevinden: 

1 24 senedir lzmir ve hinter'ftndmm kita 
ihtiyacım temin etmeği şerefli bir vazife 
bilen müessesemiz busene : 1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı olan yukarıda miktar ve n:ahalleri yazılı 

suretile sahn alınacaktır. 
2 - Pazarlıkları 24 -9· 936 cuma günü hizalarında yazılı sa.:ıtlerde yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 

ceşitleri 
Hamdi Nüzhet -Devlet Kitaplarının -

4 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnava' daki askeri satın alma komisyonuna ge~~eleri. Sıhhat 
Eczanesi 

Burnava Tümen Satın alma komisyonundan: 
Cinsi Mahalli Miktarı Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 

Kilo min tutarı teminatı şekli 
Gaziemir 40,000 600 45 Açık 8/ 10/936 Perşembe 10 

Küçük salepçi hanı 
karşısında 

Ödemiş 57 ,000 855 65 Açık b/10/936 Perşembe 11,30 
1 - Yukarıtla miktar ve mahalleri yazılı samanltr açık eksiltme suretile münakasaya ko

nulmuştur. 
2 - Münakasaları 8 -10- 936 perşembe günü hizalarında y(jzılı saatlerde yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 

llllll lllll lll l l il il I il 1111111111111111111 ! lll lll lllU 
Zayi 

33-34 tarihli Dumlupınar 
ilk mckteb şahadetnamesini 
kaybettim. Hükmü kalmamıştır. 

del 4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
r~ S - isteklilerin muayyen vaktinde Burnava'daki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 

22 26 30 3 485 Şamlı sokak No. 41 Sabri 

snS' Burnova Tümen Satınalma Komisyonundan: 
~ l - Gaziemir' deki alayuı motöründe kullanılmak üzere 
kt ihtiyacı olan 12330 kilo mazot ile 1200 kilo vakom 

~111· yağ açık eksiltme suretile münakasaya konulmuştur. 
nesi 2 - Açık eksiltmesi 8·10-936 Perşembe günü saat 11 de 

eli yapılacaktır. 
u J - Umum tahmin tutarı 1263 lira olub muvakkat teminatı 
örl 95 liradır. 
ne! 4 - Şartnamesi her gÜn komisyonda görülebilir. 
ab S - isteklilerin muayyen vaktinde Burnava' daki Askeri 

111 
satın alma· komisyonuna gelmeleri. 489 26 30 3 

. }........ lzmir Komutanlığı i anları 
hvCNst - M l k d ·1 • v. sat. a . o. rs. en: 
ızı Miktarı 

pstt' 
Cinsi Kilo 

Koyun eti 1500 
Kuzu " 725 
Kesilmiş sığır eti 2550 

- Deniz kıt'atının açık eksiltme suretile münakasada bu
lunan yukarıda cins ve miktarları yazılı üç kalem 
koyun, kuzu ve sığır eti ihtiyacına talip çıkmadığın· 

to 
'k~ dan pazarlıkla satın alınacaktır. 

rı ·t<, - ihalesi 26 /Eylül/ 936. cumartesi günü saat onda iz-
~' mir' de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya-

·ı.:t pılacaktır. 
~-ı- Tahmin edilen mecmu tutan 2012 lira 50 kuruştur. 
ur - Teminatı muvakkate akçesi 151 liradır. 

\ - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
0 ~ - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayıh kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
sikaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale sa-
~ atinden evel komisyonda hazır bulunmaları. 498 

ı\ı'st. Mv. sat. al. ko. rs. den; 
·ı.:i ......._ Açık eksiltme ile münakasaya konulan Tümenin Ma-
1 iİ ~İsa merkezindelri kıtaat için senelik 20 ton nohudun 
pB •halesi günü olan 17 -Eyul· 936 tarihinde talip çık· 
•9. madığından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi 

mucibince on gün uzatılmıştır. 
' Şartnamesi Manisa'da askeri satın alma komisyonunda 

görülebilir. 
' ihalesi 2 /l. Teşrin/ 936 cuma günü saat 17 de Tü
' men satın nlma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 5 kuruş ve teminatı muvakkatesi 
75 liradır. 

kJel ' istekliler muayyen saatte teminatlarile beraber komis-
.. Yona müracaatları ilan olunur. 499 

~ ~lahkem mevki satın alma komisyonundan: 
rı lzmir' de yaptırılacak inşaat kapalı zarfla eksiltmeye 

-1 , konmuştur. 
l~ Tahmin edilen bedeli 41279 lira olup ilk inanç parası 

1:1 , , 3131 lira 18 kuruştur. 
~ Şartnamesini almak istiyenler 210 kuruş mukabilinde 

, ~· M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. 
, halesi 23 -9- 986 çarşamba günü saat 14 tedir. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
Ve üçüncü maddelerinde uazılı belgelerle Bayındırlık 
Bakanlığından alacakları fenni şartname ile idari şart
namede istenen ve behemehal verilmesi mecburi olan 
"esikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin· 
<fen en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satın 
alına komisyonuna vermeleri. 

t 1 t. t..1 6 12 17 22 277 
~İt' v. sat. al. ko. rs. den: 
bkllci teşrin 936 salı günü saat on altıda lzmirde kışlada 
ı,'?1 mevki satın alma komisyonunda kapalı zarf usu

l 11:
1 Yapılacağı ANADOLU gazetesile 20 /Eylul/ 936 

J k~shasilc ilan edilen .Söğütçük mıntaksı kıtaatına aıt 
~I~ kesilmiş sığır eti görülen lüzum üzerine münaka-

ırıldığı ilan olunur. 497 

Mst. Mv. sat. ko. rs. den: _ 

1
5 /Birinci teş~in~ ?3.6 pazartesi günü saat on beşte Anka· 

ra da Levazım amırlığı satın alma komisyonunda kaplı zarfla 
ihalesi yapılacağı ANADOLU gazetesinin 20 /Eylül/ 936 
tarihlı nüshasında ilan edilen 814000 kilo samanın ihale 
tarihi 5 /Birinci teşrin/ olmayıp 7 /Birinci teşrin/ 936 çar· 
şamba günü saat on bir olduğu ilan olunur. 502 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - 20 Müs. tüm. ihtiyacı için kapalı zarfla 106400 kilo 

nohut satın alınacaktır. 
2 - Nohudun beher kilosu 10 kuruş fiat biçilmiştir. Tutan 

10640 liradır. 
3 - ihalesi 28 191 936 pazartesi günü saat 15 te vetü

men satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 
4 - isteklilerin ihaleden evel teminat akçeleri olan 798 

lira ve ihale kanununun iki ve üçüncü maddelerindeki 
vesika ile komisyona müracaat etmeleri. 

13 16 18 21 320 
Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
M.M.V. Emakin inşaat şubesinde münhal bulunan bir mü

hendisliğe mühendislik diplomasını haiz bir mühendis alına· 
caktır. En son verilecek maaş 300 liradır. 

Talipler şeraitini öğrenmek ve fazla malumat almak için 
her gün M.M,N. inşaat şubesine müracaat edebilirler. 

20 22 24 26 462 
Mst. Mv. satın alma ko. nundaıi: 355 

Beher kilosu· 
Miktarı Tahmin edilen nun tahmin Teminatı mu-

Cinsi Kilo mecmu tutarı edilen fiati vakkate akçesi 
L. K. L. K. L. K. 

Patates 16200 1012 50 6 25 76 00 .. 5280 356 40 6 75 26 73 .. 4980 336 15 6 75 25 22 
Münakasanın şekli 

Açık eksiltme 
ihale tarihi günü ve saatı 

28/Eylül/936 pazartesi 10 da 
" .. 

1 

2 

.. 
" " " 10/30 da .. .. .. .. 11 de 

Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları yazılı 
üç kalem patates ihtiyacı üç kıt'a şartname ile ayrı 
ayn taahhüdünü ifa edemiyen müteahhit nam ve he
sabına açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur, 
ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda iz. 
mir' de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya-
pılacaktır. 

3 - Şartnameler; hergün komisyonda görülebilir. 
4 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
5- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi-
kaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatm· 
dan evvel komisyonda hazır bulunmaları. 12-17-22-26 

Devlet Demiryollarından: 
Aşağıda miktar cins ve evsaf ve eb'adı yazılı malzeme sa· 

tın alınacaktır. 2-10-936 cuma günü saat 16 da lzmir ·Alsan· 
cakta 8 inci işletme binasında açık eksiltmeye konulacaktır. 
Muhammen bedel 85370 kuruştur. Bu malzemeyi satacaklar 
6403 kuruş muvakkat teminat vermeleri ve aranılan vesikalarla 
işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname 
lerle muayyen vakıtta komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu malzemenin ihale tarihinden azami on gün içerisinde 
işletmemize teslimi şarttır. 

45 Tane Tevzi tablosu mermeri 
2 " u " " 

5 " Tek kutuplu şalter 

715 Klg. Bakır çıplak tel 
1790 Metr. Bakır izole tel 

15 Tane Peşel borusu 
18 22 

300X400 M/M 
400X500 MiM 

25 Amp. 
10 M/M2 

1,5 M/M2 
26 M/M. 

435 

Askeri fabrikalar umum mü- , 
dürlüğünden: 

19/ 10/936 gününde ihale edileceği 1/3/5/7 eylul 936 günlii 
gazetelerde ilan edilen dört kalem saç elektriolit ve fosforlu 
bakırlarla tutyaya ait ilanın hükmü yoktur. 20 22 25 26 469 

dahi satıcılığını üzerine almıştır. 
ilk ve orta mektepler ile liselerde oku· 

tulacak bütün kitapların emirlerine ama
de olduöunu sayın öğretmenler ile taşra 
bayilerine arzederim. 

Adres: Yavuz kitab evi 
-.. Numara 56 Kemeraltı_._ 

lzmir Gümrük muhafaza ala 1 

yından: 

Ginsi 
Sarımsak 
K. soğan 
Sabun 
Makarna 
K. fasulye 
S. yağı 
Z. yağı 
Gaz 
Un 
Arpa 
Saman 
Kuru ot 
Pir:nç 
Z. tanesi 
B. peynir 
Sığır eti 
Koyun eti 
Müddeti 
10 Ay 
10 .. 
10 .. 
10 .. 
10 •• 

10 " 
10 •• 

10 " 
10 .. 
10 .. 
10 .. 
10 .. 
10 .. 

10 " 
10 .. 
9 .. 
9 ,, 

Miktarı Muhammen fi. 
Kilo K. S. 
160 35 
740 6 50 

1200 35 
3000 21 
1480 12 
1470 88 
1300 47 
3400 24 

65000 13 50 
20000 5 
03600 1 50 
03600 4 
03200 22 

500 22 
730 33 
735 24 
936 35 

ihale T. ihale günü 
7/10/936 Çarşamba .. .. " .. u " 

" " " 
u .. 
.. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 

8/10/936 Perşembe .. il .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
" .. .. 
.. " " 
" il .. 

Mecmu tutan 
L. K. 
56 
48 10 

420 
630 
177 60 

1293 60 
611 
816 

8775 
1000 

54 
144 
704 
110 
240 90 

1688 40 
327 60 

Muvakkat 
t. miktarı 
L. K. 
4 20 
3 61 

31 50 
47 25 
13 32 
97 02 
45 83 
61 20 

658 13 
75 

4 05 
10 80 
52 80 
8 25 

18 07 
126 63 
24 57 

Saatı Münakasanın şekli 
10 Açık eksiltme 
10 •• .. 

10 .. " 
10 " u 

10 " " 
14 " .. 
14 •• .. 

14 " u 

16 Kapalı zarf 
1 O Açık eksiltme 
10 il .. 

10 " " 
10 .. .. 

10 " .. 
14 .. " 
14 " .. 
14 .. .. 

1 Gümrük muhafaza birinci taburu eratı ihtiyacı olan 
17 kalem erzaktan birisi kapalı zarf usulile ve diğer 16 sı 
açık olarak cinş ve miktarları yazılı ayrı ayrı şartnamelerle 
hizalarında yazıldığı veçhile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalenin tarih, gün ve saatleri alınacak maddelerin 
karşılarında yazılı olup ihale lzmirde Gazi bulvarında Ziraat 
bankası bitişığinde 6/3 sayılı apartmanın üst katında Gümrük 
muhafaza alayı birinci tabur satın alma komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri hergü:1 komisyonda parasız olarak gö· 
rülebilir. 

4 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı artırma ve 
eksiltme kanununun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde ve şart
namelerindeki vesikalarile kapalı zarflannı ve teminat mektup
larını ihale saatinden en az bir saat evel komisyona vere· 
ceklerdir. Açık eksiltmelere girecekler muvakkkat teminat 
makbuz veya banka mektuplarını eksiltme saatinden evel ko· 
misyona vereceklerdir. 22 26 30 31 494 

lzmir bayındırlık direktörlü
ğünden: 

1 - 12897 lira keşif bedelli lzmir - Manisa yolunun 7 + 000· 
11+500 nci kilometreleri arasındaki şosa esash tamiri 15/ 
Eylul/936 dan itibaren 30 gün müddetle kapalı eksiltmeğe 
konulmuştur. 

2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 15/Birinciteşrin/936 per· 
şembe günü saat onda lzmir ili daimi encümeninde yapıla· 
caktır. 

3 - lsteklilerın hazırlıyacakları 968 liralık muvakkat temi· 
nat ile teklifnamelerini ve ehliyet vesikalarile birlikte adı ge
çen günlemeçte ihale saatından bir saat evveline kadar encü
men başkanlığına vererek makbuz almaları ihale gününde 
bütçe tasdikten gelmediği taktirde ikinci bir ilanla zarfların 
kabulüne devam olunacağı. 

4 - Fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir Bayındırlık di· 
rektörlüğüne başvurmalan. 414 
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Fratelli Sperco W. F. H. VAN-Helleiıic Lines Olivier vE Şürekası 
L • • t d Limited Vapur Acentası Der ZEE & CO. 

ROYAL NEERLANDAIS V. N. 
KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

.. HERGULES,, vapuru eylu- "TİNOS,. vapuru 24 eylUl-
lün 29 una doğru limanımıza ge- de bekleniyor, 29 eylule ka
lip 24 eylule kadar AMSTER- dar ANVERS, ROTTERQAM, 
DAM ANVERS, ROTTER- HAMBURG ve BREMEN li
DAM, BREMEN ve HAM· manlarına yükliyecektir. 
BURG limanları için yük ala· "SOFIA,, motörü 6 ilk teş-
caktır. rinde bekleniyor, 10 ilk teş-

"CERES,, papuru 29 ey- rine kadar ANVERS, ROT
lule doğru beklenmekte olup TERDAM, . HAMBURG~. v.e 
yükünü tahliye ettikten sonra BRFMEN, lımanlarına yuklı· 
BURGAZ VARNA ve KÖS- yecektir. 

' ••GERA t" .. 15 'lk 
TENCE için yük alacaktır. t . d b'' klmo. oru 20 ~lk 

" ERMES 30 esrın e e · enıyor, ı 
H " vapuru ey· t . k d ANVERS ROT-

l ~ ld 1. 5 b" . . . eşrıne a ar , 
u e ge ıp ırıncı teşrıne TERDAM, HAMBURG, ve 

kadar ANVERS, ROTTER- BREMEN limanlarına yükli
DAM, AMSTERDAM, BRE- yecektir. 

MEN ve HAMBURG için ARMEMENT H. SCHULDT 
yük tahmil edecektir. HAMBURG 

"SATURNUS,, vapuru 11 
birinci teşrinde gelip 14 bi· 
rinci teşrine kadar AMSTER
DAM ve HAMBURG için 
yükliyecektir. 
SVENSKA ORIENT LlNIEN 

"HEMLAND,, motörü 29 
eylulden 3 birinci teşrine ka
dar ROTTERDAM, HAM
BURG, DANTZIG, GDYNIA, 
COPENHAGEN, GÖTHS 
BURG, ve SKANDİNA VY A 
limanlarına yük kabul ede· 
cektir. 

"DUBURG,, vapuru 20 ey
Jiilde bekleniyor, ANVERS, 
ROTTRRDAM ve HAM
BURG limanlarına yükliye
cektir. 

AMERiKAN EXPORT LlNES 
••EXPAMINER,, vapuru 26 

eyliilde NEVYORK DILEKT 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MİDDELHAVS 
LİNJEN · OSLO 

"BANADEROS" motörü 21 
eyliilde bekleniyor, doğru LE 
HAVRE, DÜNKERK, DIEP
PE, ANVERS ve NORVEÇ 
limanlarına ) ük alacaktır. 

"BOSPHORUS,, motörü 22 

ımı e Vapur Acen.tası 
Hamburg - Bremen, Rotter· 

dam - Amslerdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi· 
menlo ile eşya kabul eder. 

Anglo-Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City" va· 
~uru her ay Pireden munta· 
zaman iki sefer hareket ede
~ektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire·Marsilya seyahat müd

dcti75 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li

manları için "VELOS,. vapu· 
ru her hafta pazartesi güniı saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentahğı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 

Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 

LONDRA HATTI 

,,PHILOMEL,, vapuru 19 

eylule kadar Londra, Leith 

ve Newgastele yük alacaktır. 

"DIDO,, vapuru 29 eylule 

kadar Londra ve Hul için yük 

alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 9 teş

rinevele kadar Londra ve Hul 
için yük alacaktır. 

"MARONIAN,, vapuru 19 

teşrinevelc kadar Londra ve 
Hul için yük alacaktır. 

LIVERPOL HATTI 

.. MARDlNIAN,, vapuru 17 
eylulde Liverpol ve Svansea· 
dan gelip yuk çıkaracak ve 
ayni zamanda 23 eylfıle kadar 
Belfast, Liverpol ve Glaskov 
için yük alacaktır. 

BRISTOL HATTI 
"TORFINJARL,, 20 eylüle 

kadar Bristo) için yük ala· 
caktır. 

ilin 
Ankara havagat 

Türk anonim şir 
kelinden:, 

Havagazı şebekemiz işlerinden ve şebeke amirine yardı 
olarak çalışmak üzere şebeke projeleri, boru tefrişatı, şeb 
bakımı, arıza izalesi, havagazı apareylerinin kurma ve tami 
hususlarında tecrübeli ve hiç olmazsa sanayi mektebini bi 
miş muktedir bir memura ihtiyacımız vardır. 

Almancayı bilml!k şart değilsede şayanı arzudur. 'fş 
olanların resimli mufassal tercümei hallerini ve ellerind 
bonservislerin suretlerini müessesemize göndermek sure 
müracaat etmeleri. 16 19 22 

29_36 ; 

11VASLAND,, motörü 13 
birinci teşrine doğru limanı· 
mıza gelerek 17 birinci teş· 
rine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZIG, GDY
NIA, COPENHAGEN, Gô
TEBURG, STOKHOLM, OS
LO, ve SKANDINAVYA li
manlarına yük kabul edecektir . 

ilk teşrinde bekleniyor, LE Elektrik ve Nitro Salloz boyası ile boyanmış muhtc1if tip 
HA VRE, DIEPPE, DÜN- boyda karyolalar ile Nikel Nikelaj ve bronz karyolaları ui 

.. VIKINGLAND,, motörü 30 
birinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG, BAL TIK ve 
SKANDINAVY A limanları 
için yükleyecektir. 
SERViCE MARITIME RO

MEN KUMPANYASI 
"ALBA JULIA,, vapuru 25 

eylulde gelerek PiRE, MAL· 
TA, MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

"SUÇEAV A,. vapuru 20 
birinci teşrinde beklenmekte 
olup 21 birinci teşrinde PiRE, 
MALTA ve MARSIL Y A'ya 
mütececcihen hareket ede
cektir. 

ZELUGLA POLSKA 
KUMPANYASI 

11SARMACJA,, vapuru 28 
eyliilde gelip 1 birinci teşrine 
doğru ANVERS, ve GDYNIA 
limanlarına yükleyecektir. 

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

Daha fazla malumat edin
mek istiyenler, ikinci kordon 
tahmil tahliye binası arka
sında FRA TELLİ SPERCO 
vapur acentalığına müracaat 
olunması rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 
............. 911111 ......... 

Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak yerin

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

• J ~ ~ •• ~ ~. . ;I # 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı -
Elhamra Sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon : 3479 

KERK, ANVERS, DlRECT abajorlar, komodinler vesair muhtelif eşyalar ile umum s 
ve NORVEÇ limanlarına yük lerde birinciliği kazanmış ve her dürlü takdire mazhar ol 
alacaktır. olan lstanbulda Doktor Halil Sezerin karyola ve madeni 

SERVİCE MARITIME ya fabrikasının bütün mamulatını topdan ve perakende ol 
ROUMAİN BÜKREŞ Yeni Kavaflarda 29-36 numaralı Hüseyin Hüsnü Ôzişin 

11VASELAND,, motörü 13 mobilya salonunda fabrika fiyatına bulabilirsiniz. Taklitleri 
teşrinevelde gelecek, ROT. •111111111111111111111111111111.. Doktor .. ıllllllllllllllllllHlllllllll!! _sa_k_m_ını_z·------------"'I 
~~~~~~E.HA~~~~~u~g: __ = A. Kemal Tonay ~= Izmi.r P. T. T. başmüdürlüğü 
OSLO ve ISKANDINAVYA d 
limanlarına mal alacaktır. - Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı 1 en. 

11 DUROSTOS,, vapuru 30 = Basmahane istnsyonu karşısındaki dibek sokak başında 30 sayı- 1 Seydiköy merkezile Gaziemir istasyonu arasında günde 
eylulde bekleniyor, KÖSTEN- - lı ev ve muayenehane inde sııbah saat 8 <len akşam saat 6 a katlar = ve Alsancak merkezi arasında da günde bir defa posta = hastalannı kabul eder. · = 
CE, SULİNA GALAÇ ve _ Müracaat eden hastalara yapılması luzımgelen sair tahlilôt ve ve teati etmek üzere mahiye 22 lira muhammen be 
GALAÇ aktarması BELGRAD - mikroskopik muayeneleri ile vcrenıl~ hastalara yapılmasına ce\·za 10/9/936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle münak 

~~~~~o '•e ~~~A::ş~ik iııf HWılüııılİlılıiııiİlıiiılıiııiıüif ılıilılıiiiliiıi~füiT:i;i:~·, Y4ı;~5 111111118 ~;;~1:0gfı::1:.:ıü·ı~~!ğt~: ~:~~93~e ~:ı~~.ı ~:::~~ 
alacaktır. Kız [nstİlÜSÜ ğünde ihalesi icra kılınacağınd:ın talip olanların % 

Vapurların isimleri gelme nisbetinde muvakkat teminat akçesile müracaatları ilan olıı 
tarihleri ve navlun tarifeleri Sipariş atölyesi şefi Biçki dikiş mütehassısı Mlle. Reymond 12 15 18 22 346 

hakmda bir taahhüde girişi- Paris'ten dönmüş ve atölyemizde sipariş almağa başlamıştır. fzmİr bayındırlık direkto .. 1 
lemez. Telefon No. 2008 2008 17 19 21 425 Direktörlük ................. ._ ........ _. .... ._.._. .................. ğünden: 

1 - 23649 lira 36 kuruş keşif bedelli Menemen - M 
diye yolunun 7 + 544-15 + 960 ınc' kilometroları arsında 

J 

4M .... 
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.,, Kuru..r 6 !l ıu ıı· 
[ &ircıOB 

) 

tırılacak şose ile menfez b / Eylul/ 936 dan itibaren 30 
müddetle kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 15 /Birinciteşrin/ 936 
şembe günü saat onda lzmir ili daimi encümeninde 
lacaktır. 

3 - isteklilerin hazırlıyacakları 1774 liralık muvakkl 
minat ile teklifnamelerini ve ehliyet vesikalarile birlikt' 
geçen günlemeçte ihale saatinden bir saat evvelıne ~ 
daimi encümen başkanlığına vererek makbuz almaları, 1 

gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zat 
kabulüne devam olunacaktır. ~ 

4 - Fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir bayındırlı 
rektörlüğüne başvurmaları. 415 

-ıZmir bayındırlık direktöt 
.ğünden: 

1 - 13372 lira 80 kuruş keşif bedelli Çatal - Bı) 
yolunun O+ 000-4 + 300 üncü kilometroları arasında ) 
tırılacak kaldırım 15 /Eylul/ 936 dan itibaren 30 güo 
detle kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

6 2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 15 /Birinciteşrin/ 93 
1 

şenıbe günü saat onda lzmir ili daimi encümeninde 

lacaktır. . ~' 
3 - isteklilerin hazırlıyacakları 1003 liralek muva" 

minat ile teklifnamclerini ve ehliyet vesikalarile birlikte sd• ~ 
günlemeçte ihale saatinden bir saa~ evveline kadar eflc 
başkanlığına vererek makbuz almaları, ihale gününde b 

tastikten gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarfların k' 
devam olunacaktır. J 

4 - Fazla bilgi almak istiyenlerin lzmir bayındırlı"41~ 
törlüğüne başvurmaları. 


