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Eyltll 1936 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

~ - . - -
~r asi tayyarenin attığı bombalar, ingi. 
liz ve Alman harp gemilerine isabet etti. 

Irun'·da kanlı muharebeler 
devam etmektedir. 

-----------Şehrin sokakları ve harp meydanı cesedlerle dolu-
dur. Asiler ani hücumla bazı mevkileri ele geçirdiler -----Asiler 1 O hükumet tayyaresi düşürdüler, tahtelbahir batırdılar 

Jı.taııbul 2 (llu•u·i) Hıır.ı} ..ı 
gelen halıerlcr\! güre, a~iler .Mala
~nn bouıLardıman etınişlcrclir. 
Aı~drid bombardımanında 300 kişi 
()lruıı:tür. \!iiler, hugiin muhtelif 
rcbhderdc l O f pan} ol l.ı)) arcsiui 
du,ürınüşlerdir. Bir ınlılcllınlıir <le 
n i ln}) .ırdcrin lıir boıulJ:ırdıımmı 

UNict:•in<ll' lıatmı, t ı r. 

Pari 2 (Rncho) l nıau " tc 
gozcte i. l pan~.ı halkın'.\ )ardım 
iı:in toplaııııu iaııenın .-ı nıil) on 
francrı geçti~ıni ha her 'cı nı-:ktcdir. 

Fko Do Pari f;aZt?te i de, Fr:uı· 
dan 1 ı an)n)n mülıinıuıat srvki)a· 
tunu dl"'•'m ettiğini, nıuhimmat 

)uklu m; kaın~onctin .Eııdıı)dan 
g~ri çe' riltli~ini bucuıı ÜZl'rine 
ha§ka lıir )crdt•ıı hudutlu geı;li~ini 

ya:ı:ı) or. 
Ccbclüttank 2 {Had) o) Bir 

li i tnn are tarafından .ıtılnıı lıom· 
halanlan lıiri İngilterenin Lorı;e ter 
kruuıiJrunt• ve bir di~cri de Ma· 
l.ı a nçıl,lanııdn Luluıınn bir Al· 
ınan de tnı)erinc i abct ctmi.ıir. 

Hendn) c 2 (RıHI~ o] Ho) t"r· 
clf'n: lnınua zaptı nıuh ırl.'be i şid· 
detle de' aın cclivor. Sokaklar ve 

J 

Laı p me) danı cc d rlc dolnıl ur. 
Çok is.lbetli etı~lıır )Upan ii iler 
'"'ziyete hakim.lirler. Hukuınet 
ıue\ zileriııe 600 mermi is.:ıLet et· 

ıııiştir. 

Pnriıı 2 {Rıdyo] ispnıı)a<lıın 
E;f'lcn sun halıNleı<' gıire saat 12,30 
da km vctli bir topı;u ntrşincll·n 

11onr:ı. aailcr 1ruııa umumi Lir hü· 
•·ııııı } npıııı l:ırclll'. Bu lıiicuııı çok 
nııı olılu.:u için, fı iler lıirind i· 
pı·ı ı. re ginni~lerclir. 

\. ıla lrmı )Olunu tehdit cılen 
l,ııtlin t• ı)i'lı•ri ıılmı;-lardır. :\lili ler 
İrunda gön1lmcmiş hir ınuknt'emct 

..._ ·~--~---------------------

Habeşistan' dahi 
yeni hükumet 
Vaziyet sakindir 

• 

Habeş hükümdarı 
li . ~ndra, 2 (A.A)- HaLcş elçi· 
~ının Lir teLliğine göre, ceaşi 

~thi IJabeşistnu'ın merkezi olan 
t orc şehrinden Lir mektup almış· 
ır. Co~ h""k" ' . ' \ 1 ld ~ dik• > re u umctı rcısı o e ...,a-

den gelan Lu mektupta \ilıi-
tctlcr " fl • - ·11 . • . . l"lJti ..-e erı muıııcssı enmn ıştı· 

'tlıı Y!e bir hükılmel kunılduğu, bü
·~ ıdare dairelerinin muntaıam 
Olct lte işlediği \"e vnziyctin sakin 

"lu bildirilmektedir. 

...... 

Jl ... -~-~oil ~-------' 

Esir düşen milisler top yekun idam kararı bekliyorlar. 
giistcrnıcktedirl<'r. ~eıı Mar ipl k.ı· rıiıı lspııııpya } ardını htNı undaki 
lı• i .ı~ilcriıı eline diişıuüştıir. llnı p hallı hareketlerini şiddetli surette 
heııiiz Je,·am etuıcktcdi r. tenkil ctnıt'ktedirlcr. 

Ucrlitı \iman 
gazctderi, Fr:ıns:ınııı ve kahine i 

Bu g:ızetclcr<' giire. Fraıısadıın 

-Sonu 6 ıncı say/ ada-

Halk akın akın 
fuara gidiyor .. ------· 

Birinci gün fuarı 14628 kişi zi
yaret etti, telgra flar geliyor. 
ruar, akın akın lı.ılk tnınlın· 

dan Zİ} arcı cdıluwl..t dır. I- u:ınlı 
nı;ılma mera iımııc i,tir.ık cdt·ıni· 

) en \ ckillerimizle kumarıdaıılıın
ınızdnn \ c nıch'u lıırımızdıuı tcbrık 
tclgr.ıflım ı;elıııi,tir. Ci,,ır HH'i)cl· 

lerdeıı birçok ze\ attnu da ıdırik 

mektupları gelmektedir. 

Fuar uçıl<lıE,ı l C)hiltlc da\el 
edilen iki bin zattan ba~ka fu:ırı 

1~628 kişi ziyaret ctnıİi\tir. 

Sov) et Husp cunıuri) etleri İl· 

tihadı ucnret odul.ın lıirliği reisin· 
den gelen tebrik tclgrufıun fuıır 

komitesi n•isliği tarafından şu ce· 

'a p 'eriluıiştir; 
« llii) iik ''c sevgili lıaşbokonımı· 

zııı açtıgı areıulusal 6 ıncı İzmir 
fuan ıniinascbctıle ibzal ettiğinız 

samimi hissiyata ve dost So,1·ct 
lıök.ümctinin fuarımıza her pl 
gö tcrdiği lıüyük alakaya harnrctlc 

teşekkür ederken lütuf kar telgra
fıo11.ın Bıcak Te dv tane tezalıurata 
\esile olduğunu arzederiw. 

Bdcdi)e \e fuar komitesi 
reisi Dr. Behçet Uz 

* * * l<'uımla l\lısır de\"lel pa'")onu· 
nun açılması işine Mısır hükumeti 
hü)lik hir ehemmi) et ntfctıniş rn 

Mısır"ııı turizm ve ticaret i~leri 

umum müdürü :Elmulıaınmel Sıtkı 
şehrimize gelmiştir. 

hlmulıummcl Sıtkı, Mısır pav· 
) oııuııcl11 bn~bakunımız 1 ıııet Jnö· 
miuc bizzat izahat veruıiş 'c gele· 
cck scııc Mısır"ın çok ılıılıa geniş 

bir şekilde fuarımıza i;;tirak ede· 
ccğıııı, daimi 'e biı)ük bir pa''}On 
yaptıracıı~ıııı \'C lıu pa f) onun Mı· 
tır stılıııde olacağını söyleuıi,tir. 

llu zat, 1stanbul"a dönnni~tür, 
Fuar ıutinasehctilc fznıir'c ge· 

le11lcr çoktur. 

üzüm ve incir rekoltele
rinin son vaziyeti. 

Ankara Türkofis merkezinin 
te bit ettiğine gore bu sene kuru 
üzüm mahsulünün ilk doğu, talı· 

ıııiııi, geçen sene rekoltesinden 
}iizde 20-25 derecesinde fazla ola
cağı zannedilmişse de lıavıılnrıu 

pğışlı rn rü tubetli gitmesi hağlar
ıla kun etten silkme 'e pek cüz 'i 
proııo poros h:ı t:ılıklanuı te,·lit 
etmiş 'C bu yüzden ilk kanaat 
za)iflemi,Lir. Haziran ortalı.ırmda 

J:gc uziim ınıııtakıısında ppılan 

tı:tkiklerde fzmir, l\lcnenıen, Karıı· 
burun 'c ha valisi, Kcııınlpaşa, Tur
gu ti 11, Salihli, AI.ı,ehir, Mani a ,.e 
Akhisar Lağlannıla ) aş olarak 
292,221 ton üzüm bulunduğu an· 
laşılıııı~tır. Kuru üziim istilısaliit 

miktarı ela 6i ,413 ton tahmin edil

miştir. Dualar, muhH•lif üzüm 
ının tokalarına ~u suretle isalıct et· 
mcktcclir: 

İzmir 1900 ton, Menemen 
4900, Karaburun ve lıavnlis.i 1900, 
Kcmolpaşu 10il4, Turğutlu 11428, 
Salihli 4286, Alaşehir 5 il 4, Mani· 
eıı 23571 ve Akhi ar 7000 tondur. 

Liikin bu tahmini tarihinden 
sonra heklenilnıiyen ) ağmurlar 
yağmıo, pronosporos hastalığı ço· 
galmıf, bazı üıüm mıotakalanoda 

bağlıır dolu afatına mıtruz kalmış· 

tır. Bu seLeb ve anzalar, bittabi 
hakiki rekolteyi düşürdüğünden 

yeniden yapılan tahminde yüzde 
15 kadar bir miktann tenzili ica· 
betmiş \"C rekolte 60-65 bin ton 
üzerinden tesbit olıııımuetur. Ge
çen Sl'ne rekoltesinin ilk tabnııni 

75 bin tonılu. 

Fakat sonradan yapılan te tkik· 
ler neticesi rekoltenin 80 bin tona 
vardıgı tahakkuk etmiştir. Şu lıal· 

<le hu seneki iizüm rekoltesi, ge· 
çen sene rekoltesinden noksandır. 

Stok: Geçen eene mahsulünden 
bu seneye de\ rolunan çekirdeksiz 
kuru üzilm stoku sat ı cılar elinde 
olarak yalnız iki hin ton (15 bin 
çurnl) t ahmin cdilnıcktedir. 

Satışlar: Bu yılın ilk satış fi· 
ııtleri geçen yıl satış fiatlerine na· 
zaran bir kuruş yüksektir . 

İncir: 1936 incir rckoltcqi 
(Hurda dahil) 38-40 bin ton olarak 
tahmin edilmektedir. Geçen sene 
mahsulünün ihracatı hurda dahil 
olduğu halele 36375 tona '"armıştır. 
Yııpılan tetkiklere göre geçen sene 
mahsulünden tüccar elinde incir 
kalmamıştır. Eski mahsul tamamen 

aatılmııtır. 

Telefon= 2776 

Başbakanımız 
• 

veyenı 

fabrikalarımız 
lnönü, 

M. Antonesko 
K ücük antant ve Balkan antar.tına 

' sadık olduğunu söyliyor. 

Büyük mi saf irim iz, seddül. 
bahir' de karaya çıkacaklar . 

lngiltere kralı bu sabah 
Çanakkalede bulunacak 

gece yarısınd~n Sa Majesta /:;tanbul'da iki gün kalacak, 
sonra beklenıyordu.. Atatürk'ün hususi vagonile dönecek .. 

1stanbul, 2 (Hu~u i muhaLiri
ınizdeıı)- Başvekilimiz ve vekiller 
henüz İzmir"ıleıı gı•lmemişlcrdir. 
Gece yan ınclun sonra gelmeleri 
nıuhtemı•l dir. 

ismet lnönü. hu lıafta içinde 
1zmit {ahrikasıuı açtıktan sonra 
Gemlik'te Selloz fabrikasının teme· 
lini ııtocak, orndaıı Konya Ereğli· 
sine geçerek buradaki fabrikanın 

temelini \'e eylul sonlarına doğru 

Er(·ğli'den Malatya 'yu gidip p:ı· 

muklu kombinasının tf'mel atına 

merıı imine riyaset edeceklerdir, 

Nahas Paşanın 
gazetecilere 
beyanatı 

İngiltere'den mem
nqniyetini bildirdi 

J..oııdra, 2 
(A.A)- Mıeır 

muralılıns he 

} eti l.ondrn· 
dan Paris'c 
miitevcccihcn 
hareket et • 
mi~tir. Na· 
ha pn~a hn· 
re ke tin dcıı 
enci Ro} tCr 
ajansı muha
birine beya· 
natta buluna· 
rak: demiş · 

tir ki : Nahas paşa 
l\lı&r murahh as heyetine lugi· 

fü milleti ve İngiliz lıiıkdmeti la· 
rafından gösterilen samimi hilsnü· 
kabulden dolayı teşekkür et meyi 
Lir \"azifc bitirim. imza edilen illi· 
lakıu manası yalnız siyasi değildir. 
Bu ittifakın iki memleket için ah· 
Jiiki, sosyal \'e ekonomik manalan 
do vardır. 

Paris, 2 (Uadyo)- :Nahae paşa 
lmgfııı diğer Mısır Lakaıılnrile Meç· 
h ul aı:;ker abidesine bir çelenk 

koymuştur. 

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

Loid Corç 
Berlin'de 

M. Hitler'le de 
görüşecek 

Lonclra, 2 {Rad} o) - M. LoiJ 
Corç, \ on Uibentrop'uo da,·e ti üze· 
rine bugün kızı ve oğlu ile birlik· 
le Berlin'e gitmi~tir. 

Du seyahat Lir lıafta sürecek
ti r. Loid Corç Hitler'le de görüşe· 

cektir. 

Yanık Bekir 

Arkadaşımız Orhan Rah mi 
Gökçenin (ANADOLU) için yazdığı 

h u milli ve e.~ebj roman dün bat· 
lamıştır. Fakat b ugün dünkü kıs
mın huliiııasını da veriyoruz. 

Yanık Bekir 
Edebi güzellik ve ağır

lığı, ifade kudreti, mevzu 
kuvveti ve yaşatacağı bü
yük heyecanla hepinizin 
altikasını uyandıracaktır. 

lngiltere kralı 
1stanbul, 2 (Husu i muhabiri· ccktir. Dı'ı) ük mi6ıtfiriıniz, Fran a-

mizclen) - İngiltere kralını getir· mn Kale şehrine kodıır Atatürk'üo 
nıek te olıın N ablin yatı, İ ınroz lıuı.usi 'agonlarile gideceklerdir. 

ada ı açıklarında lıulunınaktadır. Cuma gunü gundüz ,·e g('CC 

Koca tepe 'e Adotepe torpido nıuh- kral şeref iııc deniz alo) lnrı tertıp 
riplerimiz, }arın sabah (bu abalı) edilecektir. Gere mu:ızz<ım fener 
kralın ) atını top atarıık selümlı) n· ala) lan ~clıri dolaşacnk, denizden 
caklar \"e mihmandar general rah- \C karııdan Dolmabahçc sarayının 
reddin Altay ile 1ngiliz ataşesi bir önünden gcçccı•ktir. a .Mııjc ta 

motörlc ) ata geçer.ekler, S:ı MajcE· pazar günü )üpılacak olıın deniz 
ta'>• mülaki olacaklardır. yanşlarındn da hazır hulunncnk· 

Sa .Majesta 8 inci Edvard, Sed- lardır. 
dülbahir'dc karaya çıkııcak ve alıi- J>orh, 2 (Radyo) - Atinadan 
delere çelenk ko)duktan sonra haber veriliyor: lugiltere kralı 8 
harp mıntakas:ını gezecek, ınütea- ıııcı Edvıırdı hamil olan l~ııhlirı) 

kiLen İstanbul'ıı hareket edecektir. yııtı, Turk sularına gircr~k bugün 
İngiltere kralı şehrimizde iki gün İmroz nd.ı ıoa \"arnıı)tır, Kral, 
kalaeJk ve cumur rciaiıniz Atatürk )arın (Bugün) Çanakkalede Lulu-
ile konu§acaktll". Sa Majl'.stn, bura- nar.:ık ve cuma günü l11ta11h111.ı 
dan Viyana yolile Londca "ya döne· varacaktır. 

Fransız- Leh dost
luğu kuvvetleniyor 
Almanya Fransa'ya saldırır~a Lehistan 

Fransa'ya yardım edeceklir. 
Paris l (A.A) - Madam Tn· la Fraıısanın ] 923 muah desini 

bodis o,•r gazetesinde yazdığı bir tekit etmiş olduklarını soy lcmiştir. 
makalede Lehistnnıo Frnnsaya top Bu munhede }'ransa, Alman} a 
ve silah sipariş etmesine \'C dahilde tarafından taarruza u~racLğı tak· 
harp endüstrisi ihdasına )arayacak dirde Lchistnnın otomatik olarak 
olan k redilerin geııeral Rydz Smig· Fransnnııı }ardımınıı koşacağı mu-
liuin Paristeki konuşmalannın csa earrah bnluıımaktadır. Bu hafta 

mevzu unu teşkil ettiğini, I.ehistau- - Lütfen çeviriniz 
~~--~-- ---------

Haşmetli Misafirimiz 
Akdeniz'de bir istirahat gezısıne çıkarı İngiltere Kralı Ha~metli !Se· 

kizinci Ed,,·ard cuma sahalı: 1 tanbul'a geli) or. Cihanşümul imparator· 
luğun kudretini ,.e ~edeniyetini tem il eden Lüyük kralın şahsında dost 
ve asil İngiliz milletiııi selamlamakla bahtiyar olacağız. 

Bu ziyaret ayni zamanda Sekizinci Ed,,·ard Hazretlerile Türk Devlet 
Reiainin tıınışnıalanna vesile olacaktır. Kendilcriııde millctleriniıı ) ükaek 
faziletleri şahıslaııdığı kadar, iki reis, enlerua yonal sullı davasının aar
&ı!nıaz ınudafaacısı olmakta gene milletlerinin halkçı ve adaletçi politi· 
kalanna rehberlik etmektedirler. 

Sekizinci Edvard Hazretlerini 1stnulıul'utı eş iz tabiatı İ\inde doya 
do) a alkışlamak fırsatını beııüz lıulu) orsak ta; kendisinin ferd ferd 
bütün Türkler tarafıcdau ve çoktanberi tanınmakta olduğunu Ö) lemeğc 
lüzum görmeyiz. Genç kral ,.e imparatorun bütün prenslik h:ı) atı, 

milleti hakkındaki sc,·gi ..,.e hürmeti ) apnak ve arttırmakla geçti. Spor, 
seyahat ve halk ) ığınlarının dostu olan lıaşmetmeap temas ettiği yahud 
sergüzeştlerinin du)urulJuğu cemi} etleri İngiliz demokrasisinin cazibesine 
doğru çekti. Büyük şahsiyetinin toplııdığı aliikalan milletine mııl etmeği 
bildi. Hakiki asaletin gurur ,.e mern~inı zeYuhırine ihti) acı olmadığını 
ishal etti. Sekizinci Ed\"ard eşsiz Jn('~kiinin "'takannı kendisini herkeae 
yaklaştıran insani sadelikle nıezcctmi~tir. 

Sekizinci Ed,·ard milletimiz arasında geçireceği kısa günler zarfında 
Türk milleti hakkında işittiği doğru ve güzel şehadctleriııe ne kadar 
yerinde olduğunu görecektir. Bize snndct veren se}ahatinin, kendisinde 
b u seyahati tekrar etmek arzuıunu sık eık uyandıracak hatıralar bırak· 
masını temen ni ederiz. 

Falih Rıfkı Atay 
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içtimai nizam kavgası 
Kjm ııc derse de in, bütün menfaatlerin otomatikman toplandığı ye· 

gane yer veya yegane şey, içtimai bir merkezdir. Htidiseleriu sathı ,·eya 
kabuğu ŞÖ) le höylc olabilir. Ona cin şu ,·eya bu, denebilir. }'akat bu 
satıh ve kabuk kaldırılıp ta derinliğe bakılınea, her hadisenin mutlaka 

içtimai bir kaynaktan kopup geldiği görülür. 
~izamlar, tarih boyunca mütemadiyen birbirini öldürmü~ ve her 

katil nizamı, yıllarca sonra hir ha .. ka kalıba giren gene eski kurbanı 
mezara indirmiştir. nu mütemadi tekcrrürcleki uzun fasılalar, bu neslin 
sırtına aldığı aLa, takınılığı yumuşak ve mutedil çehredir ki, bugünün 
İp·sivri, göze batar gibi göriioen nizamlannıla hir fe\·kalidelik gösteriyor. 

Sosya1izm, tarihte ilk açılım yaprak mıdır? 
Komünizm yeni midir? 
l\lilletçiliğin <loğum tarihi 1930 mudur? 
Bütiin bunların cevabı şudur: 

Hayır! .. 
Yalnız şu var ki, bugüne kadar isimsiz, adsız, ,·atan&ız olarak ya~ı· 

)Bll, IDURY)ell bir mektep. muayyen bir mes.}ek, bir felsefe giistermiyen 
bu ş )ler, bugün biraz vasıf ve şekil almışlardır. A)nİ zamanda bir 
menşe göstermişlerdir: 

1ktı :ıdiyat!. 
l\lilliyetçiııin lıançere ini }"'"lan nefes zonı, 
Burjuvayı kuyruksuz bir yıldız gibi göklere çıkaran kuvvet, 
Amelenin mille irıclen doğan sancı. 
Papazı i tııvroza hağlıyan endişe, 
:Emperyalisti inl~teıı be)irı ağnsı ve herşey oradan doğu):Or. lktısat 

muazzam bir doğum hastanesidir. .Mütemadiyen nizam doğuruyor. Çoğu 
kardeştir. Bunlann bir kısmı piı.;tir, bir kısmı hasta, bir kısmı tam!. 

Orhan Rahmi Gökçe 
-

Romanya, Balkan antan-
tlna sadıktır .. 

Yeni kabine ilk toplantısını yaptı. 
lesko Bükreş'e dönüyor .. 

Titu. 

Bükreş, 2 (A. A) - Rador 
ajansı bildiriyor: 

Yeni Tataresko kabinesi bu 
sabah saat 1 O da ilk içtimamı 
yapmıştır. içtima iki saat sür· 
müştür. içtimadan sonra aşa
ğıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

Başbakan M. Tataresko da· 
hili ve harici siyaset hakkında 
mufassal malUmat vermiştir. 

Kabine umumi asayişin ve 
üniversitelerde sükunun muha
fazası için Kültür Bakanı, İç 
işleri Bakanı ve Adliye Bakanı 
tarafından teklif edilen tedbir
leri kabul etmiştir. Siyasi par· 
tilerin faaliyeti alınan tedbir
lerle katiyen rahatsız edilmi
yecektir. Fakat her nevi taş
kınlık, cebir hareketleri ve 
kanuna ademi riayet halleri 
şiddetli surette cezalandırıla· 

caktır. Herhangi partiye men
sub olursa olsun siyasi yarı 

askeri teşkilatta silahtan tec
rid olunacak ve lfığvedilecek
tir. Bu vazifenin ifasında ih-
mali görülen memur cezalan
dırılacaktır. 

~onunda Lehi tana kredi ,·erilme· 
ı;inc müleallik olan müzakerenin 
i) i bir netice) e varııcnğı taluniıı 
edilehilir. 

B.ızı sipı .ıl ZC\atın ilfılılarnı 

vazip•ti ne olnr'!a olsun Frnnsanın 
müıtef iklcriııden herlıaııgi hiri-ine 
te\ cih cdi)ıni) cı•eğine dııir teminat 

almak i tı:-dikleri fı) lcnmektcdir. 
Puri 2 (Radyo) - M. J,ebrun 

hnrlıİ)C b kanı ve Marn valisi ile 
birlikte Mcgcrlu)a gitıni~ \e ornıla 

Polon)a oıdu müfctti~i general 
R)dZ Smigli He buluşmuştur. 

Burada küçük b r tepeden 
mane,ralan takibetnıişler çe saat 

l O da M. Lclırun seneral Rydz 
Snıigli ve air generallerle tepeden 
inmi,lcr ''C ı·umur rci i resmi gc
~ilt,.n ı.ıonra, Polonya ordu müfct· 
ti~inc Lejyon Dönur nişanının bü
yük aalib nişanını vcrmi~tir. 

A} ui zamanda diğer Lehistan 
general ve 7.tıbiılcrine de ayni ni· 
şanın şö,•alye rütbe i ,·erilmiştir. 

Bu münasebetle zemin ve za· 
mana ~öre nutuklar teati edilmiş 
ve gı-ncrallcr birbirlerini kucak· 
lanıışlardır. Generaller hep bir ara
da Yerdunn gitmi~lerdir. 

Pııris 2 (Hııd)o) - General 
R,dz Snıiglinin :Frnn :ıyı ziynreti, 
büpik bir Fi:tıııimiyct ile devam 
etmektedir. Pari lu:lrtli)C nıeelisi 

bazı caliclclerc Lehi tan Lli)ükleri· 
nio isimlerini 'erecektir. 

Yarşo\a m:ıtlıuatı d,ı l<'rarısada 

gösterHen samimiyet \"e hiisnii ka· 
bulün iki millet dostluğunu tnk'i)e 
ettiğini yazmaktadırlar. 

Kültür bakanı Üniversite
lerde disiplinin takviye edil
mesi ve bu disipline muhalif 
hareketleri derhal bastırm .. k 
suretile Üniversite hayatını ye
niden tanzim eden yeni bir 
nizamname vücuda getirecektir. 

Münakalat ve bayındırlık 
bakanı, MilJi müdafaa, kültür 
ve İş bakanlarile birlikte 18 
ila 21 yaşındaki gençler umu
mi menfaatlara dokunur işlerde 
mecburi surette hizmet etme
lerini istihdaf eden yeni bir 
kanun projesi vücuda getirile
cektir. 

Başbakan ve teslihat bakanı 
M. Tataresko ordunun vaziye
tini de izah ederek ordunun 
ihtiyacı için yeni tedbirler ta
leb etmiştir. 

Finans bakanının bu husus· 
taki teklifleri kabul olun-
muştur, 

Romanya Balkan antantına 
sadıktır 

Bükreş, 2 ( Radyo) - Ro
manya yeni hariciye bakanı 

M. ~ntonesko, bugün bir nu
tuk ırad ederek kabinedeki 
tehavvülün Romanya'nın ha
rici siyasetile hiçbir alakası 
olmadığını ve Romanya'nın 
uluslar sosyetesine ve küçük 
antant, Balkan antantına sadık 
olduğunu söylemiştir. 

Titulesko dönüyor 
Montekarlo, 2 ( Radyo ) -

Titulesko iyileşmiş olduğundan 
yakında Bükreşe dönecektir. 

ltalya'nın tesiri olmuş mu? 
Bükreş, 1 (A.A) - Bazı 

siyasal mahafilde teyid edil
diğine göre, M. Tatareskonun 
M. Tituleskoyu kabine dışm
da bırakmasının sebeplerinden 
biri ltalyan · Romen yakınlas
masına muarız olan adamlar
dan birinden kurtulmak husu
sundaki arzudur. italya'nın 
şimdi Romanya'nın zecri ted· 
birci siyasasını unutmıya ve 
iki memleket arasındaki eko· 
nomik münasebetleri daha zi· 
yade inkişaf ettirmeğe müte
mayil bulunacağı ümid edil
mektedir. 

Bükreş, 2 (A.A) - Ecne
bi memleketlerde Romanya'yı 
temsil eden bazı diplomatların 
istifa ettiklerine dair olan ve 
bazı yabancı gazeteleri tara
fından neşredilen haberler ta
mamile asılsızdır. 

l_G_ü_n_ü_n_J~e_I ___ g_r a __ f~H~alllİillBlb_e_r_I e_r_i _,. 
Metaksas 

Y unan ordu~u 
i çin ne diyor? 

Atina, 2 (Hususi) - Baş

bakan M. Metaksas Yunanis
tan' da bir Faşist partisi kura
caktır. 

Atina, 2 ( Radyo ) - M. 
Metaksas hükumetin bütün 
mesaisinin Yunan askerini ci
hanın en modern askeri dere
cesine çıkarmağa matuf oldu· 
ğunu söylemiştir. 

Ayni zamanda deniz ve ha
va kuvvetlerinin de mevcud 
projelere göre çoğaltılacağını 

da ilave etmiştir. 
Atina, 2 (Radyo) - Kam

biyo nizamatına muhalif hare· 
ket eden altı büyük sarraf 
tevkif edilmiştir. 

Yeni matbuat kanunu dün· 
den itibaren mer'iyet mevki
ine girmiştir. 

Atina, 2 (Radyo) - Finans 
bakanı muavini ile erkanı har
biye reisi dün konuşmuşlar 
ve Yunan hava kurumu için 
iane toplamağa başlanması 
hususunda mutabık kalmış
lardır. 

Yeni bir Fransız 
harb gemisi 

Havr, 2 (Radyo) - Saat 
10,30 da Kordelya harb se
finesi merasimle denize indi· 
rilmiştir. 
• 

lngiliz kabinesi 
toplandı 

ispanya ve Filistin 
Mes'eleleri 
Görüşüldü .. 

Londra, 2 (Radyo) - Ka· 
bine bugün Sir Con Simon'un 
riyasetinde toplanmıştır. 

Lord Gramborn, hasta olan 
M. Eden'i temsil etmiştir. M. 
Baldvin bu içtimada hazır 
bulunmamıştır. 

Bu toplantıda bilhassa is
panya ve Filistin vaziyetleri 
görüşülmüştür. Keza, lngiliz
lerin ispanya' daki dahili mes' · 
elelere kanşmaları da tetkik 
edilmiştir. 

Romanya' daki yeni kabine 
de görüşülmüştür. ................ ~ .. -

lstanbul, 2 (Hususi) - M. 
Titulesko Bükreş'e döndükten 
sonra yeni Tataresko kabine
sine muhalefet edecektir. 
R us - Romen münasebatı 

Moskova, 2 (Radyo) -Tas 
ajansı bildiriyor: Bütün Sovyet 
gazeteleri, Litvinof ile yeni 
Romen hariciye nazırı Ante
nesko arasında teati olunan 
telgrafları neşretmektedir. 

M. Antenesko, Litvinof' a 
gönderdiği telgrafta: "Yeni 
vazifeme başlarken barışı kuv· 
vetlendirmek ve iki devlet 
arasındaki dostluğu kuvvet
lendirmek için ekselansınızla 

birlikte çalışmamda bana yar
dım edeceğinizden emınım" 
demiştir. 

Litvinof verqiği cevapta, 
barışı temin ve iki devlet ara
sındaki dostluğu kuvvetlen· 
dirmek hususundaki arzusunu 
memnuniyetle kabnl ettiğini 
bildirmiş ve Sovyet siyasasının 
esasını teşkil eden sulh için, 
şimdiki beynelmilel vaziyet 
dolayisile birlikte çalışmanın 
elzem olduğunu ilave eyle
miştir. 

Fransada askerlik 
müddeti artacak .. 

Sofya'da 
Komünistlere 

İki teklif var: Biri iki, diğeri 3 
yıl olsun, diyor. 

Ait bir silah 
Deposu bulundu .. 

İstanbul, 2 (Hususi) - Sof· 
ya'da, komünistlere ait bir 
silah deposu bulunmuş ve bir 
kaç kişi tevkif edilmiştir. 

Paris, 2 (Radyo) - Fransız 

siyasi mahafili, Fransa' da da 
hizmeti askeriye müddetinin 
arttırılması etrafında şiddetle 
meşguldür. Harbiye bakanı 
M. Daladiye bu mes' ele üze· 
rine Cumur reisi ile bir mü
lakat yapmışhr. M. Daladiye 
ayni zamanda ayan ve meb
usan harbiye encümenleri ile de 
görüşmüştür. 

Şu ande iki ihtimal vardır. 
M. Daladiye askeri hizmetin 
iki buçuk seneye iblağını dü
şünmektedir. Komünistler ise 
üç seneye iblağını istemek
tedir. Ati müdafaa meclisi 
bu iki teklifi tetkik edecektir. 

Paris 2 (Radyo) - Cumur 
reisi Şampanyadan maiyetilc 
birlikte Parise dönmüştür. Bu 
avdet ~ayri muntazır idi. Bu 
avdetin kabine içtimaı ile ala
kadar olduğu anlaşılmıştır. 

M. Lebrun, pazartesi günü 
toplanacak kabinede buluna· 
caktır. M. Blum kabineye ri
yaset edecektir. Salı günü de 
Elize'de M. Lebrun'un riyase
tinde bir toplantı yapılacaktır . 

Bu mühim kabine içtimala
rında umumi siyasi vaziyet ve 
askeri hizmet müddetinin art· 
tırılması görüşülecektir. 

Meclisi meb'usan sağ cenah 
akalliyetleri meclis salonunda 
bir içtima yaparak, iş ve pat
ron ihtilaflarını tetkik ve mü
talea edecek ve ispanya' dan 
gelmiş olan Fransız muhacir
lerine hükumetten daha fazla 
yardım isteyecektir. 

Akalliyet grubu Alman si
lahlanması ve asker arasındaki 
antimilitarist propagandası için 
harbiye encümeninin davetini 
isteyecektir. 

Cumuriyet grubu erkanın
dan M. Lui Maren de har· 
biye ve hariciye encümenleri· 
nin toplanmasını isteyecektir. 

Grub, general Gamelen'in 
Varşova ve general Rydz 
Smigli'nin Paris seyahatini 
takdirle karşılamıştır. 

Paris1 2 (Radyo) - Fransız 
siyasi mahafilini İspanya'nın 
vaziyeti ve Almanya'nın bazı 
devletlerle akdettiği yeni uz
laşmalar diişündürmektedir. 

Dr. Şaht'ın son Paris mü
lakatı, bir noktai nazar teatisi 
mahiyetinde olmuştur. 

General Rydz Smigli'nin 
Fransa'yı ziyareti de, ayni ma· 
hiyettedir. Maamafih bu ziya
retin eski Lehistan ve Fransa 
münasebetlerinin iadesile de 
alakası büyüktür. 

Nahas paşanın da Fransayı 
ziyareti basit bir ziyaret de
ğildir. Çünkü Nahas paşanın 
yanında Mısır hariciye ve ma· 
liye bakanları da vardır. M. 
Delbos Mısır bakanlarına ha
riciye dairesinde bir ziyafet 
vermiştir. 

Paris, 2 (Radyo) - Bütün 
Fransız gazeteleri Polonya er
kanı harbiye reisi Riş Migl'in 
seyahatinden bahsederlerken, 
Almanya'nın aldığı askeri ted
birleri gözönüne getirmekte 
ve Fransa'nın da ayni şekilde 
mukabele ederek askerin mik-

tarını ziyadeleştirmesini iste
mektedirler. 

Ayni gazeteler, Fransa'nın 
Polonya'ya mühimmat gönde
receğini kaydediyorlar. 

Paris, 2 {Radyo) - Reisi
cumur M. Alber Lebrun, Eliza 
sarayında parlamento hariciye 
encümeni reisi M. Mistlen'le 
Fransa'nın Buda·Peşte sefiri 
K. Tiyeri'yi kabul etmiştir. 

Enis Behiç 
Ege mıntakasında 
tetkikat yapacak •.. 

istanbul, 2 ( Hususi muha
birimizden) - iş dairesi reisi 
Enis Behiç, iki güne kadar 
Ege mıntakasına gidecek ve 
İş kanununun tatbiki için tet
kikat yapacaktır. 

M. Lebrun, av için (Ram
bolye) ye hareket etmek üze· Büyük Balkan 
redir. 

İnhisarlar Vekili F t. blalosu 
es ıva 

Tetkikat icin , heyetleri milli 
Şark' a gitti. . . l dl 

lstanbul, 2 ( Hususi muha- oyun ar oyna ı ar. 
birimizden) - inhisarlar Ve- lstanbul, 2 (Hususi muha-
kili Ali Rana, Şark vilayetle- birimizden) - Balkan festivali 
rinde tetkikatta bulunmak üze- devam etmektedir. Büyük balo 
re bugün şehrimizden ayrıl- bu gece Beylerbeyi sarayında 
mıştır. verilmiştir. Balkan festival he· 

inhisarlar vekilimize, Jnhi- yetleri milli oyunlar oynamış-
sarlar umum müdürü refakat lardır. Eğlenceler sabaha ka-
etmektedir. dar devam etmiştir. 

Irak hariciye nazırı lstanbul' da 

Filistin ahvalini lngiltere 
kralına bildirecek. 

Nuri paşa, Rüştü Aras'la görüşerek, Şark 
anlaşması için Bağdad'da yapılacak top

lantının tarihini tesbit edecekler. 
İstanbul, 2 (Hususi muhabirimizden) - Irak hariciye nazırı 

Nuri Sait paşa, yarın sabah (Bugün) Toros ekispresile şehri
mize gelecektir. 

Nuri paşa, şehrimizde birkaç gün kalacak, Türkiye - lran · 
Irak - Afganistan arasında akdedilecek Şark anlaşması için 
Hariciye vckilimizle görüşmelerde bulunacaktır. Bu görtişme· 
ler sonunda, dört devlet Hariciye nazırlarının Bağdad'ta yapa
cakları toplantının tarihi tesbit edilecektir. 

Irak Hariciye nazırı, cuma giinii şehrimize gelecek olan in· 
giltere kralı tarafından da kabul edilecektir. Nuri paşa, Filis· 
tin vaziyeti hakkında Krala izahnt verecek ve yüb:ek Arap 
komitesinin, kendisinin de hazır bulunduğu içtiınaa da verdiği 
kararları bildirecektir. Mumaileyh buradan Londra'ya geçe
cektir. 

Mogol - Mançuko görüş
meleri tekrar başlıyor. 
İki taraf murahhasları Monla

hami' de toplanacaklar. 
Moskova, 2 (Radyo) - Mogol - Mançuko görüşmeleri ya

kında tekrar başlıyacaktır. Geçen sene Manlahani [yakininde 
yapılan ve akim kalan görüşmelerden sonra hudutta vukua 
gelen çarpışmalar, iki devlet arasında bir anlaşma yapılmasını 
zaruri kılmıştır. 

Mançuko hiikumcti, kabule imkan olmıyan bazı askeri tek
liflerinden vazgeçmiş ve Manlahami' de yapılacak ikinci top· 
lantıya geleceğini bildirmiştir. Toplantıda hudut vaziyeti göz
den geçirilecek ve hudut müsademelerine mani olunması için 
tedbirler alınacaktır. 

Papazlar komünizm aley 
hine seferber edildiler. 

Papa 11 inci Pi, bütün devletler nezdin
deki piskoposlara emir verdi 

Vatikan, 2 (Radyo) - Papalık makamı, komünizm aleyhine 
büyük bir mücadele açmıştır. Papa, bizzat bu mücadele ile 
iştigal etmeğe başlamış ve Almanya, lngilterc1 Avusturya, 
Fransa, Belçika, Portekiz ve bütün devletler piskoposlarına 

verdiği emirde, komünizm aleyhine seferberlik ilan etmelerini 
bildirmiştir. 

• ( 

' 
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Öğretmenlerin- _Ş E H 1 R H A B E R L E R İ Piyasada 
den terfi edenler " lson hafta.. 

---·-·---
Man'sa vilayetindeki ilk mek-

tepler öğretmenlerinden bir 
çoğu, son üç sene içindeki 
çalıımalan takdir edilerek 
bar.eme göre birer derece 
terfi ettirilmişlerdir. Bu öğret
menler eylülden itibaren kı
dem zamlannı alacaklardır. 
Terfi eden öğretmenlerin ad
larını yazıyoruz: 

Maaşları 3500 kuruştan 4 
bin kuruşa çıkarılanlar: Akhi
sar Miıakımilli okulu başöğ
retmeni Zahim Büyan, 

Maaşları 3000.K. dan 350C 
K. çıkarılanlar: Turgutlu Cu
muriyet okulu başöğretmeni 
Hüseyin Urguç Aracı, 

Maaşlan 2500 kuruştan 3 
bin kuruşa çıkarılanlar: Ma
nisa Ahmetmitat okulu öğret
menlerinden Avni İşcan, ayni 
okul öğretmenlerinden Nazmi 
Bayçin, Turgutlu Musahoca 
okulu öğretmeni Hilmi Ôz
kök, Salihli Altınordu okulu 
başöğretmeni Raif Kayaalp, 
Salihli Kemer köyü öğretmeni 
A. Naki Uysald, 

Maaşları 2200 kuruştan 2500 
kuruşa çıkarılanlar: ilköğretim 
espekteri Ihsan (;örker,espek
ter Cemil Kurtel, Manisa Sa
karya okulu baş öğretmeni 
Emin Moral, istiklal okulu 
başöğretmeni Fuat Ôzyürek, 
ayni okuldan Fahriye Güner, 
Kırkağaç Ziyagökalp okulun· 
dan M. Sıtkı Ural, Salihli 
Dursallı öğretmenı M. Şevket 
~tınay, Alaşehir Tepeköy 
oğretmeni 1. Hakkı Ôzcan, 
Kula Zafer okulu başöğret
meni M. Tahir Sümer, Gör
des Hanya köyü öğretmeni 
Azmi Oran. 

Maaşları 2000 kuruştan 
22()() kuruşa çıkanlanlar: 

Espekter Hikmet Bozkurt, 
Maııisa Necatibey okulundan 
Hüsniye Özgü, Sakarya oku
lundan Haydar Bayçın istik
lal okulundan Sıdıka Bozkurt, 
ayni okuldan Rahşan Yücel, 
Ç.obanisa okulu başöğretmeni 
Sınan Koçyiğit, Akhisar Mi
ı~kımilli okulundan Hayrün
nısa Kurtel, Akhisar Gazi 
0 kulu baş öğretmeni Rahmi 
Bölcü, ayni okuldan Fuad Ay
tun, Selçuklu başöğretmeni 
~· Şevket Yalçın, Beyoba 
?,iııetmeni Tahsin, Gelenbe 
~iretmeni M. Emin Erdemli, 
.. 0 rna merkez okulundan baş 
<ti'retmen Bezmi Kulabaş, Tur· 
tutalp okulundan Hasan F eh
nı · d ı, Alaş~hir. merkez okulun-

lt~n .. Seyfı~dın Erd~m, Deliler 
G~~u başoğr&tmenı M. Galib 
li?kçe, Emcelli öğretmeni 
lu ıl~~ Baysal, Kula Zafer oku
U 0 kretmeni Abdurrahman 
G~ıur, Menye öğretmeni Ziya 
Şe ur, Demirci Abdurrahman 

lil ref .okulu başoğretmeni Ha-
Rıfat Tüzüner, Gördes 

~trkez okulu başöğretmeni 
A •dEıl Çınar, Salur öğretmeni 

. dib M , 
lOOo &afları 17 50 kuruştan 

kuruşa çıkarılanlar; 
li ~anisa istiklal okulundan 
ı~ııye Emen, Ahmed Mitat 
0~ulund E ~ an nver Arkayın, Ha-
~ ·okulundan Hilmi 
ınen· y, Sanwlıbo~ öğret
A~ M. Hulusi Türüdü, 

liaı .. ~ Kapaklı öğretmeni 
~ kten, Soma merkez 

hla .~~. B~.bri Osk~y, Tar
Alt koyu öğretmem Avni 

•ner. Akırahavlu <>tre•meni 

Uzüm kurumu Ru·· şvet alan me- Tütün Piyasası 1 . .. ..• Alıvre pamuk satııı 
üz_u_"m ........... ~.91!ı_y_or mur tutuldu. Erken-~.tılacak.ıbin balyadan Fazla .. 

Dr• Mecdet, K Son hafta mahsul piyasası, 
------------- umpanya memur- iyi satışlarla geçmiştir. Üzüm 

Halı ihracatımızı Parola ''Şekerli kahve!,, imiş. ları faaliyete geçtiler: üzerine çok hararetli işler ol-
tetkik ediyor Bu sene yeni Tütün mahsu- , muştur. Son hafta içinde üzüm 

C'akat SOnU rena cıktı. lü çok nefistir. Amerikan Tu··. fiatlerinde 50 santim kadar 
Şehrimizde bulunmakt!l olan r 1 I ~ , Türkofıs reisi doktor Mecdet tün kumpanyalarının mübayea 1 yeni bir yükseliş olmuş, fakat 

Evkaf müdürlü~ü icra tahak- kararlaştırılmış olan parola 1 T" .. k l d hafta sonunda bunda 25 san-
Alki:ı, dün İzmir'a'eki halı memur arı, utun mınta a arın a 

kuk v~ takib memuru Servet verilmiş, matbaacı Safa yük· t' l'k · b' t "l .. "l imalithanelerile ticarethaqeie- hararetli şekilde dolaşmakta ım 1 yenı ır enezzu goru • 
. . .. .. k dün beş lira rüşvet alırken sek sesle: ve Tütün müstahsillerile gö- müştür~ Bununla beraber sa· 

rını "'~ uzum urumunu ziya- tutulmuştur. Vak'a şöyle ol- s· k 1' k h ' ret etıriştir. Halıbrın ihracını - ır şe er 1 a ve.. rüşmektedirler. Haber aldığı- tışlar hararetli devam etmek· 
teşvik ve himaye için yakında muştur: Diye bağırmıştır. Bunu du- mıza göre bu sene Tütün pi- tedir. inhisarlar idarasi ile 
mühim tedbirler aiınacaktır. Yemiş çarşısında matbaacı yan ve matbaanın üst katında yasası geçen sP-neki gibi geç üzüm kurumu piyasadan üzüm 
Doktor Mecdet Alkin bunun Safa, Evkaftan seneliği 200 gizleren memurlar, merdiven- açılmıyacaktır. Piyasanın önü- mübayea etmektedirler. 
üzerinde tetkikler yapmakta- liraya kiraladığı bir mağazada leri dörder beşer atlamak su· müzdeki on beş giin İçinde incir satışları normal devam 

d U.. .. k d · .. kt d' E kaf ·d retile Servete t'ş · l v açılacağını söyliyenler çoktur. ır. zum urumun a üzüm ış gorme e ır. v' a aı ye 1 mış er e ediyor. Piyasa açıldığından· 
· · · d k ki d b 1 t h 'lAt · 1 · · · d · · J henü ı· d t t kt ld x. Piyasanın açılışında inhisarlar ışı lİzerin e tet i ~r e u un· a sı a ış ennı ıcra aıresır. e z e ın e u ma a 0 uxu beri fiat aynidir, fakat biraz 

t k'b ) S •· beş lirayı alarak kendisini ka- idaresi de mühim miktarda 
muş ur. ta ı e memur o an ervet ın, yükselmesi muhtemeldir. 

Üzüm kurumu da piyasadan kendisine müracaat ederek 200 rakola götürüp isticvap et- Tütün satın alacaktır. 
kuru üzüm mübayeasına baş- lira senelik kira bedelini 150 mişlerdir. Yeni Neşriyat: Arpa üzerine satış çok az· 

lamıctır. Kurum, mu"hı'm sı'pa- Servet demiştir ki: dır. Muamele tamamen şehir 
v liraya indirteceğini söylediğini S M k h rişler almıştır. - Matbaacı Sefa'nın Ev- '' ~D e tuh,, i tiyacı için yapılmaktadır. 

ve bunun için kendisinden 
Tiirkofis reisi, dün beledi- kaf idaresine 150 lira kiı a Eskisi gibi ihracat için salat 

Para istediğini Evkaf müdür- C h · t t · t h · 
yede doktor Behçet Uz'u da borcu vardı. Bunu ödemişti, um urıye gaze esı a rır yapılmıyor: 

lüğüne bildirmiştir. müdürlerinden Feri dun Os· 
ziyaret ederek fuar işleri et- fakat 3,5 lira icra harcından Bakla: Geçen hafta 5 ku· Evkaf müdürlüğü, bundan man'ın "Son mektub" adını 
rafında görüşmüştür. borcu kaldı, bu parayı icraya h k ruşa yükselen bakla piyasası, zabıtayı haberdar etmiş ve taşıyan i aye kitabı piyasaya 
rr b l 'J yatırmak üzere kendisinden k t b h ft d · · t' ı or a ı ua sıtma derhal tertibat. alınmıştır. iki çı mış ır. u a a a aynı vazıye ı mu-

aldım, icrada muamelesini ya- "S kt b A d ) ' h fa t · b .:t.. J l sivil memur, mürettib kıyafe- on me u ., na o u uyu a za e mış, una ra~men 
mıicaue esi tine girerek matbaada çalış- pıp makbuzunu götürecektim. çok iyi bilen, Anedolu' da ya- muamele yekunu geçen haf-

Torbalı kazasında ve köy- magv a başlamışlar ve ayni za- Servet, dün akşam Adliye- şamış, halk piskolojisini tanı- taki rakkama baliğ olmamıştır. 
ler;nde son zamanlarda sıt- ye verilmictir. ş b' .. · 'd' 
ma hastalığına tutulanlar art- manda beş liralık bütün bir "' F~rid~~ o:~:~e~~mksk;~ h~~ Alıcılar iştahlı olduğu gibi 

paranın numara ve seri harf- GoHCm l piyasanın bugünkü durumu 
mıştır. Torbalı belediye reisi en ere kayelerinde en çok muvaffak 
Refik Coşkun'un teşebbu''slerı' leri tesbit edilerek bir zabıt ' 1 l I b d bir müddet daha saklıyacağı Arazı· ve tohumluk o an mu ıarrir erimizin aşın a 
neticesinde Torbalı'ya sıtma varakası tutulmuş, bu para gelir. Bu küçük kitaba sıkış- tahmin edilmektedir. 
mücadele doktoru gelmiş ve matbaacı Safa'ya verilmiştir. verilecek tııdığı mutena hikayelerde, Pumuk: Eski mahsulden stok 
belediye doktoru ile birlikte Safa; memur Servet'i matbaa- Bulgaristan ve Romanya' dan ayni zamanda onun fikir ince- kalmamıştır. Yeni mahsul de 
mücadele işinde çalışmağa sına çağırmış ve vadını yerine yakında Dikili iskelesi olan liği, yüksek görüş ve duyuşu, henüz piyasayı doyuracak va· 
başlamıştır. Torbalı belediye getirmesini istemiştir. Servet, Çandarlı'ya gelecek 900 aile mükemmel ifade kuvveti de ziyette değildir. Onun ıçın 
d. · h .. 70 75 mürettiplere göz gezdirmış ve kendini göstermektedir. ıspanserıne ergun - muhacir, Torbalı, Çeşme, Ka- şimdi alivre işler yapılmakta-
k

. · d k parayı almıyarak· Bu eseri, gençlere, mektep-ışı muracaat e ere sıtma · raburun ve diğer bazı kaza- dır. Alivre satış fiati dün 
h t l v t d · tt" v - Ben saat ikide gelirim, li!cre, münevverlere tavsiye 
asa ıgını e avı e ırmegc lanmızda iskan edileceklerdir. d O · l T k h k 43,75 kuruştu. Şimdiye ı.adar 

çalışmaktadırlar. Halka bol görüşürüz. Bu muhacirlere bu sene der- e eriz. rjına ür i aye- 1000 balya alivre pamuk sa· 
kinin tevzi edilmektedir. Demiş, çıkıp gitm;ştir. hal arazi, pulluk ve tohumluk sinin bütün varlığını "Son mek-

Bu suretle Servet'in polis tub" ta bulacaklardır. tışı yapıldığı tahmin ediliyor. 

Hurda incirler 
inhisarlar idaresi tarafından 

Aydın ve Nazilli incir mınta
kalarında hurda incir müba
yeası için teşkilat vücuda ge
tirilmişti. Hurda incir müba
yeasına başlanmıştır. Nazilli 
havalisinde kilosu 3,65 kuruş
tan ve Ortaklar havalisinde 
de 3,95 kuruştan mübayeat 
yapılmaktadır. 

İzmir' de alivre hurda satış
ları 4 - 4,5 kuruş üzerinden 
yapılmaktadır. 

Bahri, Turgutlu Gökkaya öğ
retmeni M. Tevfik, Alaşehir 
merkez okulundan Veysel, 
Kula zafer okulundan Meh
med Unur, Kanger köyü öğ
retmeni H. lbrahim Ersoy, 
Görez öğretmeni M. Şükrü 
Eryılmaz, Demirci Gürcü öğ
retmeni Mukadde!r. 

Maaşları 1600 K. tan 17 50 
Kr. şa çıkarılanlar: 

Manisa Gazi okulundan 
Muhadder Yalgın, ayni okul
dan Ali Riza, Necatibey oku
lundan ismet Aysun, 8 Eylul 
okulundan Mustafa, ayni okul
dan Latif Ünal, istiklal oku
lundan Huriye Hazar, Ahmet 
Mitat okulundan Hacer Erman, 
Muradiye öğretmeni Şeref 
Atuk, Akhisar Misakımilli oku
lundan Fikri Güneri, ayni 
okuldan Şükran Ayaz, ayni 
okuldan Ali Riza, Gazi oku
lundan Abdullah. ayni okul
dan Zeki, ayni okuldan Sabri, 
ayni okuldan Niyazi Erez, 
SelçukL okulundun Cahit Şa
man, Soma Avtan okulundan 
Ravsi, Yağmur1u'dan Murat, 
Karacakaş okulundan Cemil, 
Turgutlu Cumuriyet okulundan 
Zeki, Hilil okulundan R. Na-

tevzi edilecek ve gelecek sene v r p l M h I b memurlarından şüpheye düş- n.ooperatİTC, i a amut: 8 su u sene 
Haziranda da ev inşa oluna- k · · b k 1 d p 

tügv ü anlaşıldığından sivil me- ProJ'lramı.. ço ıyı ve ere et i ir. iya· 
caktır. Muhacirler, şimdi muh- 5 · h ld f k 

murlar, başka bir şekil karar- saya yenı ma su en u a te· 
telif köylerde ve kaza mer- Kız Muallim mektebi tedris f k ·ı ı k d H laştırmışlar ve matbaanın üst l' il d e partı er ge me te ir. a-
kezlerinde boş evlere yerleş- usu lİ mua imi eğerli müel- k'k · h I l 

katına gl.zlenerek bekleme1.-e l fi d ı i pıyasa enüz an aşı ama· 
ıı; tirileceklerdir. Gelecek muha- i erimiz en Hakkı Baha'nın 

başlamışlardır. Saat 1,30 da b · · d k . . mıştır. Bu hafta Kamantina 
cirlerin 4000 baş hayvanları u ısım e çı an yem eserı 

memur Servet, ansızın matba- vardır. büyük bir ihtiyaca cevab ver· nevinden bir miktar palamut 
aya gelmiş ve matbaacı Sa- mektedir. Kitab, Charles Gi- kentalı 390 kuruştan satılm ş-

Reklamın şekli tı z yt' v .. • fa' dan beş lirayı alarak dışarı de' den tercümedir. r. e ınyagı uzerıne son 
Fuarda bir firmanın dagv ıttığı hafta "çı'nd h' 1 1 çıkarken: Zaten Charles Gide'nin dün- 1 e ıç muame e o· 

1 
reklam ka,,.ıtlarının eczahane- mam t D' v h' h - şinizi olmuş bilin. ~ ya iktısadiyatındaki büyük şöh- ış ır. ıger za ıre ve u-
lere ibraz edildiği takdirde b b l ld' Demiştir. Servet, matbaadan reti bu bilaile alakadar olan- u at satış arı norma ır. 
ismi bizce malum olan bir c· ------- -- - ---

ayrıldığı esnada evvelce sivil ·ı larca tamamen malumdur. ı aç verileceği bildirilerek E 
memurlarla matbaacı arasında serde şu mevzular pek geniş 

reklam yapıldığı ve bu kağıt· olarak ve ciddi bir tahlilden 
dir Gören~r, İsmetpaşa oku· larla eczanelere başvuranların geçirilerek temas edilrn:.:;;tir: 
)undan İsmail Hakkı Erdoğaa, menfi cevapla karşılaştıkları " İktısatçıiar, Sosyali .. •ler 
Ahmetli okulundan M. Turgut haber alınmıştır. Şimdilik bu Sendikalistler, Dini SosyaııwL 
Üner, Salihli Altınordu oku· firmanın adını yazmıyoruz. Bir ler, yevmiyecilik mes'elesi, 
lundan Mustafa Aykaç, Ala- kari im izin de söylediği gibi Beynelmilel ticaret mes' elesi, 
şehir merkez okulundan Niyazi, reklamın da bir şekli, kaidesi hükumetle kooperatifler ara-
ayni okuldan Abdurrahman, vardır. Bu şeki?de reklam ile sındaki münasebetler. " Bu 
ayni okuldan Münire, Deliler halkı aldatmak. doğru olmı- kıymetli kitabı okurlarımıza 
köyü öğretmeni M. Zeki, Dün- yan bir harekettir. bilhassa tavsiye ederiz. 

darlı köyü öğretmeni M. Lütfü, -

Eşme merkez okulundan Şua- E L H A M R A 
yip Günel, Güney köyü öğret· T tılefon 2573 

Yarın akşam 9,15 seansından itibaren 

Berlin Olimpiyatları 

meni Salih Okutkan, Kışla 
öğretmeni Kamil Ertürk, Ka
rakuyu öğretmeni Memduh 
İçöz, Beylerhan öğretmeni Yu
suf, Yelegen öğretmeni A. 
Osman, Kula Menye öğretmeni İlk filinıler geldi. Yap.lan küşad merasimi, muazzam r~smi geçitler, 

Olimpiyad meş"alcsi getirilmesi, ilk müsabakalar ve galibleri. 
Faik Gürşen, Demirci A. Şe Meşlıur oven dünga birincisi YAŞAR filimde. 
ref okulundan Şükrüye Men- Kahraman güreşçilerimizin 1 tanbula a'deıi, 'apurcla 
ders, ayni okuldan Hasan ve nhtımda yapılan istikbal merasimi ve lc7ahürat. 

Arısoy, ayni okuldan Dilara, 1•------ TÜRKÇE iZAHATLI ------1 
ayni okuldan Abdurrahman, A)l1İ zamamlu gPc;en hafta yeti~mediğinden bü terilemİ)«m 'e Venedik 
Demit"ci Durhasan okulundan arsmlu~al film müsabakasında birinciliği ihraz t'derck 
Latif, Gördes merkez okulun- Volpi kupasını kazanan 
dan Nevzad Altuğ. ayni okul- y 1 
dan Sıtkı, Borlu başöğretmeni a r a 1 
Mehmed Oğuz, ayni okuldan 
Zühtiye, Poula Vessely 

Kuş 
Reji: Villy F orst 

Maaşları 1400 kuruştan 1600 Dikkat : Cuıua ~e cumartesi günü 
kuruşa çıkarılanlar: 

Eşme lnay okuh:1 öğretmeni 
Naciye Atasagon. 

Ç A N A K K A L E Filmi ilave olar~k 
devam cdecektır. -

Buraya bir telef on 
Koymak lazımdır .• 

r. shabı mesalihe bir kolay
·' · olmak üzere Nafıa komi
ainin tensibile Halkapınar 

s·ı kumpanyası, Emirler çarşı-
sı.·da l ir şube açmıştır. Fakat 
buıı::ı rağmen, yeniden su is
tiyen veya suyu kesilen bir ev, 
müracaat tarihinden en az üç 
günde susuzluktan kurtulabil
mektedir. Şube memuru, bü-
tün hüsnüniyet ve çalışkanlı
ğına rağmen vaki müracaat
ların fili tesirini biran evci 
temin edememektedir. Bunun 
sebebi şubede bir telefon kon· 
mamış olmasıdır. Nafıa komi
serimiz, şubenin tesisine nasıl 
lüüum gösterdi ise, oraya bir 
telefon konmasına da himmet 
ederse, çok yerinde bir iı 
yaptırmış olacaktır. 

Kaçakçılık 
Buca'da aşağı mahallede 

Faik'in evinde 15 kilo kaçak 
yaprak tütün tutulmuş ve hak
kında tahkikata başlanmıştır. 

i Nöbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Kemeraltında Hi

lal, Güzelyalı' da Güzelyalı, 
Tilkilik'te Faik, Eşrefpaşa'da 
Eşref paşa eczaneleri açıktır. 
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Aydın 

S• t A khattınday ni 
ıyase ve Ş değişiklikler •• 

----!il• •. ~---- Trocki ve refikası hakkında Nor-
Edebi, Tarihi, macera romanı • 

Aydın, (Hususi) - Devlet Jb / 
demiryolları 1 eyliilden itiba- veç hükümetinin aldığı te ir er .. 

Casus, Dük'ü kabulü daha 
muvafık buldu ve kalın bir 
rob dö şambra sarınarak, ce· 
bine kuvvetli bir tabanca yer
leştirdi ve aşağıya indi. 

Kapıyı açarken, Stuber gene 
ilk sualini tekrarladı, fakat 
Dük cevab vermedikten başka 
kendisini bahçe kapısından 
içeriye doğru şiddetli 1'ir şe
kilde itti. Ve amirane bir sesle: 

- içeri girelim! Dedi. Ko
nuşacaklarımızı hiçbir kimse· 
nin duymaması lazımdır. 

Casus önde ve arkada Dük 
olmak üzere salona kadar git· 
tiler .. Casus Düke bir koltuk 
gösterdi ve: 

- Müsaade buyurunuz da, 
buradaki mevcudiyetinizin ver· 
eliği hayreti beyan edeyim! 
Dedi. 

Dük: 

- Bu mülakat elzemdi, 
Müsyül Dedi. Eğer elzem ol
masa, siz bana kapıyı açar 
mıydınız? Şimdi işimizi kısa 
yoldan ve sür'atle hal mec· 
buriyetindeyiz. Bir genç kız 
!izin yanınızdan kurtulup kaç
mıştır. Aranızda şiddetlice bir 
mücadele olmuş, sizi baygın 
ve yaralı olarak burada hı· 
rakmıştır. Bu mücadelenin 
izini de alnınızdaki sargı ile 
görmekteyim. Bu kızın bun
dan ne olduğu bizi şu anda 
fazla alakadar etmez. Fakat 
bu kız Los Dö Kola'nın yüz
başı Hanri'nin nezdinden mü· 
him bir dosyayı aşırdığını 
söylemektedir. Fakat Lusi de 
bu dosyayı sizin aşırdığınızı 
söyliyor. Bu iki noktadan 
hangisi doğrudur? 

Casusun dudaklarında müs
tehzi bir tebessüm belirdi· , 
fakat hiçbir cevab vermedi 

Dük Loôovik: 
- Bu iki rivayetten hangi

sine inanmak lazımdır? Diye 

ANADOLU 
-----

Günlük siyasal gazete 

l muıni n<'~rİ)Ul \C )RZı i_Icri 
müılııru: Hınntli :\ üzhct 

Jdarchane,.i: -
f zıııir İkinci JI,,, lı,r ok.ı~ı 

~ 

C. l inik parti i bina ı iı;indll 

Tcl~raf: 1zrnir A ADOLU 
Tdefoıı: 2776 ·• Po~t.ı kutu u 405 

ABONE ŞERAİTİ 
'\ ılh~ı J 200, nlıı ) lığı 700, iiç 

a)lı~ı 500 kunı~tur 
l aban<'ı memlekt ıler için senelik 

nlıone ucrcıi 27 liradır 

-<;unlı f<'çrui ' ııü lınlar 2.3 kuru~ıur. 

\ 
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tekrar sordu. Fakat Stüber: 
- Müsyü, size bu hususta 

söyliyecek hiç bir sözüm yok
turl Dedi. 

- Siz Lüsi Dö Kola'yı ta
nıyor musunuz? 

- Tanıyorum! Fakat bana 
mevzuubahs ettiğiniz dosya 
sirkatinden hiç bahsetmemiştir. 

Dük, daha yüksek bir sesle: 

- inkarın faydası yok ! 
Çünkü aleyhinize iki şahid 
var, birisi Lüsi, diğeri de Pi
bulet'tir! Dedi. 

- Mümkün olan şeylerden 
biri de budur. Madam Lüsi 

Dö Kola'nın dosyayı çalup 
çalmadığını bilmiyorum. Eğer 

böyle bir harekette bulunmuş 
ve yakayı da ele vermişse ... 

Bu suçu bir masumun sırtına 
yüklemekte tabii tereddüt et
miyecektir. 

Bahsettiğiniz genç kıza ge
lince: Bu kızı buraya getirmiş 
olmakla beraber, kendisi de 

gelmeği kabul etmiştir. Bu 
randevüyü bana bir araba te· 
sadüfünde vermiştir, tahkiki de 
kolaydır. 

- Bu mes' eleden haber· 
darım, bunu bana polis mü
dürü anlattı.. Fakat sizden 
istiyeceğim izahata bir zararı 
yoktur. 

Stiibcr, o gece geçmiş olan 
vak'alardan haberdar değildi. 
Bu ademi malumat onu şaşır
tacak mahiyette idi. Bunun 
için, ve işin içinden kolayca 
çıkmak fikriyle: 

- Bu hususlarda bir istin· 
tak hakimi benden istediğini 
sorar. Size söylediklerimden 
başka söyliyecek bir sözüm 
yöktur. Dedi. Ve, Mülakatın 
nihayet bulduğunu göstermiş 
olmak iizere ayağa kalktı. 

Fakat Dük Lodovik yerin
den bile kımıldamadı: 

- Ben kararımı verdim, 
dedi. Yüzbaşı Hanri'nin nez
dinden dosyayı kimin çaldı
ğını bilmiycrum; fakat dosya
nın burada bulunduğuna kat'i 
surette eminimi.. 

Ve Dük ayağa kalkarak: 
- Bu dosyayı bana vere

ceksini1! Dedi. 

Casus gözlerini kırptı ve 
yumruklarını sıktı. Bakışı mü
tecavizanc bir hal aldı hidde· 
tinden titriyerek: 

- Bu kadar azametle ve 
bu kadar hakimane söz söy-

liyenler, biraz da söyledikle
rini yapabilecek imkana malik 
olmalıdırlar! Dedi. 

-::::::::~:::::::::::::: .. ::!ıllllil ..... am.;;;_;s~onu var --
, *E&! JA ...... El .. •=·~~ 

Yusuf ıza kulu 
ESKİ 

DARÜL'İRFAN 
M<'rnlckctimizin en eski bir hususi okuldur. ANA ve iLK 

kısımları havidir. ANA kısmı 4 • 5 · 6 yaşındaki çocukl•m 
kabul eder. 

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve ORTA 
okul tahsiline hazırlar. 

Fransızcn dili 1 L i( kısmın ikinci sı.·ııfından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 E Y L O L tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 

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

ren Aydın hattı tren tarifele· 
rini değiştirmiş, ana hat tari
felerine uydurmuştur. 1 eylıil

den itibaren haftada üç gün 
Aydın' dan Afyon'a - Eskişehir· 
Ankara ve Haydarpaşa'ya doğ· 
ru ekspres kalkacak ve ge· 
lecektir. 

Dört gün de lzmir' den Af
yon' a ve Afyon'dan lzm1r'e 
posta treni vardır. 

Bundan başka. lzmir - Na
zilli, Aydın - lzmir, Denizli 
Ortaklar arasında tren ve ray 
otobüs seferleri vardır. 

Aydın - Ankara arasında 
nna hattın son sistem loko· 
motif ve vagonları işleyecektir. 

Bununla Aydın hattı lngiliz 
kumpanyasının dar, basık va
gonlarından kurtulmuş oluyor 
demektir. 

Devlet demiryolları Aydın 
istasyonunun elektrik tesisatı
nın yapılması için emir ver· 
miştir. Fakat henüz tesisata 
başlanmamıştır. Kış mevsimi
nin yaklaşması, treıı ve oto
rayların gece gelib gideceği 
dikkate alınarak tesisata he
men başlanması çok yerinde 
olacaktır. 

Aydın'da 

orta mektep. 
Aydın, (Hususi) - Aydın 

orta okuluna talebe kayıt mu
amelesi başlamıştır. Bu yıl 
başvuran talebe her yıldan 
fazladır. 

Devlet hesabına okutulacak 
talebelerin imtihanı 2 eyllılden 
4 eylıile kadar sürecektir. Bu
nun için 100 kadar talebe 
başvurmuş ve muamelesini yap· 
t ı rrn ıştır. 

Orta okulun son sınıf bi
tirim imtihanları, 2 eyliildP.n 
11 cylule kadar birinci ve 
ikinci sınıfların bütünlük im· 
tihanları da 21 eylıilden 30 
eylıilc kadar yapılacaktır. 
Aydın uray doktoru Tevfik 

Tuğcu, İstanbul Fatih uray 
hekimliğine naklolunmuş ve 
dün Aydından yeni ödevine 
ayrılmıştır. Doktor Tevfik, 
Aydın'da bulunduğu müddetçe 
gerek uray sıhhat ve sağlık 
işlerinde ve gerekse sosyal 
kurumlarda değerli hizmet ve 
yararlığı görülmüş bir arka· 
daştır. Aydın' dan ayrılması 
herkesi müteessir etmiştir. 

Bergama panayırı 
Bergama, (Hususi) - Her 

yıl Haziran'da yalnız hayvan
ların satımı için açıları pana
yırın daha gcnl·I bir durum 
alabilmesi düşünülmüş ve bu 
seneden itibaren Bergama pa
nayırının Bergama kurtuluş 
günii olan 14 Eylulde açılması 
uygun görülmüştür. Panayır 
için Urayımız şimdiden faali
yete geçmiş ve hazırlıklarını 
yapmıştır. 

Agdın'da bir dava 
Aydın, (Hususi) - Geçen 

yıl Erbeyli' den Halil oğlu Ka
zım' ın, katli mes'elesinden 
Aydın ağırceza mahkemesinde 
15 seneye mahküm olduğunu 
bildirmiştim. Temyiz mahke· 
mesi Kazım hakkındaki kararı, 
akıl noksaıılığı ve sair bazı 

sebeblerden nakzetmiştir. Mu
hakemeye yakında tekrar baş
lanacaktır. 

Mareşal Bluher ve M. Molo 
tof tevkif edilmediler. 

Haberler tekzip ediliyor. Rus ordusu 1,600,000ra
kamına cıktı. Stalin 'le Litvinof arasında ihtilaf 

' 
çıkmış. Sovyet poJisleri Londra'da! 

İstanbul, 2 (Hususi) - Av- - Şimdi burada bulunu- halk askeri iaşe anbarlarını 
rupa'nın muhtelif menbaların- yorum, ve başka söyliyecek yağına etmişler ve bu yüzden 
dan verilen ve Rusya'da da· bir sözüm yoktur! Demiştir. kanlı hadiseler çıkmıştır. 
dahili karışıklıklar çıktığını Paris, 2 (Radyo} - Troçki Harkof' da 3500 den fazla 
bildiren haberler tekzip edil- taraftarları aleyhine yapılan Kolmoz azası, bu seneki mah· 
mektedir. takibat devam etmektedir. Bu süllerini hükumete vermekten 

Rusya'da kısmi seferberlik mes'ele yüzünden Stalin'lc Lit- istinkaf dmişlerdir. 
ilan edildiği , iki sınıfın askere vinof arasında ihtilaf çıktığı Rusya'da dahili vaziyet ka· 
alındığı, Mareşal Bluherin söylenmektedir. Litvinof daha nşık olduğu için, yeniden bazı 
tevkif ve Molotof un mevki- basiretkarane hareket lüzumuna sınıflar silah altına davet edı-
inden uzaklaştırılmış olduğu, kanidir. M. Molotofun vazife- lecektir. 
Baltık filosu amiralının tevkif sine nihayet verilmesinin se-
cdildiği, Türkistan, Özbekistan bebi, Stalin'in Karnene( dava
ve Kırım' da isyanlar çıktığı, sındaki siyasetini tenkid etmc
gürcü komünist partisinde bir sidir. Molotof Buharin ve Ra· 
ihtilal komitesi meydana çıka- dek'in tevkifine muhalefet gös· 
rıldığı ve 40 kişinin yakalan· lermiştir. 

dığı haberleri de Moskova Moskova, 2 (Radyo} - Sta· 
hükfımetince yalanlanmaktadır. lin 'in, bugünlerde ağır hasta 

Oslo, 2 (Radyo) - Troçki bulunduğu hakkında bir haber 
ve zevcesi, Oslo'dan 35 kilo· çıkmıştır. (Tas) ajansı, neşret
metre uzak bir köyde otura· tiği bir tebliğde, bu haberin 
caktır. Troçki bugün yeni ika- asılsız olduğunu ilan eyle-
metgahına gitmek üzere Os- miştir. 
lo'dan ayrılmıştır. Troçki'nin Londra, 2 (Radyo) - Ge-
otomobiline, altı polis ve bir peo polisleri Sovyet Rusya 
kamyon refakat etmiştir. sefarethane.si erkanının ahv,a· 

Moskova, 2 ( Radyo ) lini tetkik iç.in Londra'ya gel-
Hükumet 1914-1915 sınıflarını mişlerdir. 
yeni kanun mucibince silah GCJleral Putna Moskova'da 
altına almıştır. Bu suretle Rus tevkif edilmiş ve ticaret ate· 
ordusu 900,000 den 1,600,000 şesi M. Dşevski de Moskova-
adedine baliğ olacaktır. ya davet edilmiştir. M. Dşevski 

Sovyet gazeteleri, asker ara· nin kardeşi ve yeğeni rehin 
sına siyasi cereyanların girme- olarak Moskova' da mevkuf-
sine meydan verilmemesi için turlar. Rusya hariciye memur-
hükumetin nazarı dikkatini lan arasından birçoklarının 
celbetmektedirler. tevkif edileceği söylenmekte-

Londra, 2 (Radyo) - Rus- dir. ihtiyatla ~telakki edilmesi 
ya'nm Londra ticaret ateşesi lazımgelen bir habere göre, 
bugün Kale'den Londra'ya Sibirya'dnki Rus askerlerinden 
gelmiştir. bir kısmı silahlarından tecrid 

Rus ticaret ateşrsi, gazete- edilmişlerdir. 
cilere Rusya'ya gitmiyeceğini Bir habere göre, Karadeniz 
bildirmiş ve: • sahillerinde birçok yerlerde 

Şimdiye kndar lzmirde görUlmemiş mUthiş bir 

SiRK 
lzmir arsıulusal altıncı fuarı mUnasebetile kü'

türparkta bUtün dünyaca tanınmış bUyUk 

KLUKEFSi SiRKi 

M. Gömböş 
Yeniden mezuniyet 

almış .. 
BuClapeşte, 2 (A.A) - Res· 

mi tebliğ: 
Başbakan Gömböş'ün riya

setinde toplanan bakanlar he
yetinde M. Gömböş Viyanalı 
profesör Enckebachın iştira· 

kile yapılan tıbbi konsültas· 
yonda yeniden tedavi ve isti 
rahata ihtiyacı bulunduğunun 

tesbit edilmiş olduğundan mesai 
arkadaşlarını haberdar etmiştir. 

M. Gömböş'ün bu sabah 
Naib Horti tarafından kabulü 
esnasında başbakan kral nai
bini bu vaziyetten haberdar 
etmiş ve altı haftalık yeni bir 
mezuniyet talep etmiştir. Bu 
mezuniyet kendisine!verilmiştir. 

Başbakanın teklifi üzerine 
kral naibi ziraat bakanı M. 
Daranyi'yi başbakan vekili ta
yin eylemiştir. 

Budapeşte, 2 (A.A) - Ôğ· 
renildiğine göre, ziraat bakanı 
Daranyi başbakan Gömböş'c 

yalnız başbakanlıkta değil, 
fakat ayni zamanda milli bir
lik partisi başkanlığına da ve
kalet edecektir. 

Budapeşte, 2 (Radyo) -
General Göınböş, diin parla-
mento başkanını nezdine da· 
vet etmiş ve Macaristan say-
lav seçimi için konuşmuştur. 
Gömböş, bütün siyasal parti
lerin mümessillerinden mürek
kep büyük bir konferans top
lanmasını ve bu mühim mc· 
selenin, bu suretle halledilme· 
sini teklif etmiştir. 

Mısır - Filistin 
Hududu tahkim 

ediliyor. 
Kahire, 2 (Radyo) - Ku· 

düs hadiseleri münasebetile 
Mısır harbiye nezareti tedabir 
almağa ve Mısır · Filistin hu
dutlarını takviye elmeğe karar 
vermiştir. 

' Fuarın resmi küşadından itibaren : Filistin'de 
Çarpışmalar .. 
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KLUKEFSi SiRKi 
Husususi trenle Köstcnceye ve oradan 6000 

hususi bir Türk vapurile lzmire gelecektir. 

KLUKEFSi SiRKi 
tonluk 

40 büyük vagondan ibaret olup 100 adet muhtelif 
vahşi hayvan, 4 tane beheri 12 tonluk fil, aslanlar, kap· 
lanlar, ayılar, maymunlar vesair vahşi hayvanlardan 
mürekkeptir. 

' 
; 

. 

Kudüs, 2 (Radyo) - Arap· 
ların lngiliz kuvvetleri aleyhine 
taarruzları Kudüs - Nablüs 
hattı üzerinde devam etmiştir. 

Yedi lngiliz askeri yaralan· 
mıştır. 

lngiliz'ler, Liska köyünü 
basmışlar ve burada bir çok 
tevkif at ) apmışlardır. 
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Yunanistan • ltalya 

Birinci Fransova 
BÜYÜK 

Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 

Sarışın An, esmer Fransovazı saraydan 
uzaklaştırmak istiyordu. 

Yunanistan' da rejim ne
reye doğru gidiyor? 

----------~·------------• 
Madam köylülere: mas ve gerdanlıklan iterek: 
içinizde yazmak bilen var - Benim güzel kralım .. 

13 sene evel gene bugünlerde ltalyan'lar Korfo 
mıdır?. Diye sordu. Sizden istediğim yapıimadıkça 

Köylülerden hiçbirisi yaz- bütün bunlar benim içirı çok 
adasını topa tutmuşlardı. 

llıak bilmiyordu. Bunun için kıymetsiz şeylerden ibaret ka-
köyün papasını uykudan kal- Iırl Dedi. 
dırarak getirdiler. Madam, 
Papasa: 

- Kapıda durunuz, içeri 
girmeyiniz. Çünkü vebalıyım. 
Size de bulsşır, size kral 
hazretlerine bir mektub yaz
dıracağım! Dedi. 

Mektub büyük bir müşkü· 
~atla yazıldı. Papaz o kadar 
ıyi yazmak bilmiyor Madam 
da maksadım pek güçlükle 
anlatabiliyordu. Nihayet papaz 
mektubu imzalatmak için içeri 
&irdi. 

Validei krali de: 
- Olduğun yerde dur! 
Diye emretti. Mektubun al-

lına "Size de hastalık sirayet 
eder korkusile imzasını atmak 
istemiyen valideniz: Lüiz,, cüm
lesini yazınız!. 

Madam, ilkbaharda Paris'te 
l'üiyeri sarayını Fontanblö için 
terketmişti. Hareketinin ikinci 
günü göğsünde bazı lekeler 
gördü; muhakkak olan bu 
ölümden kaçmak için tahtıre
vanına binerek Romoranten'e 
gitmek istemişti. 

Doktorlan kendisini takib 
ediyorlardı. Madam bu kulü· 
bede yalnız kalmıştı. Halk, 
ev sahipleri bile vebanın sira
Yeti korkusile uzaklara kaç
mışlardı. Doktorlar madamı 
haletinezide buldular. 

Madam müthiş bir halde 
İdi. Kendi kendini dişlerile 
Parçalıyor; bağırıyor, ağlıyor· 
du. 'Müthiş bir vicdan azabı 
ile pençeleşen Madam, Dük 
dö Burbon'u, isyana sevkettiği 
Ve bu yüzden Fransova'yı fe
laketlere sürüklediği için bu 
hale uğramıştı. 

An, Fransovaz'm saraydan 
def'inı taleb ediyor ve bundan 
başka :'rc:.~sova'nın bu güzc-1 
kadına hediye ettiği mücev· 
herlerin istirdad edilerek ken· 
disine verilmesini istiyordu. 

Fransovaz'ın mücevheratı za
manın en ağır, en kıymetli 

mücevheratı idi. Bunlar, Fran· 
sova'nın zaferden zafere koş
tuğu zamanın hediyeleri idi. 
Fransa şimdiki gibi o zaman 
parasız değildil 

An, gözleri!li kırpıştırarak 
krala baktı; kral hala müte· 
reddiddi. Bunun üzerine: 

- Sir, dedi. Size hoş gö
rünmek için mutlaka F ranso
vaz gibi sadakatsızlık yapmak 
lazım?. Çünkü bu kadının size 
oynadığı oyunları çok güzel 
bilirsiniz. Siz kendisine "Esmer 
bir kadının aşıkına sadık ola
mıyacağını kat'i surette anla
dım" diye yazmadınız mı?. 

- Rica ederim, artık bu 
bahsı bırakınız!. 

An susmadı, bilakis bütün 
işvelerini göstererek kahkaha 
ile güldü. 

Kral, sinirli ve düşünceli bir 
halde, adeti üzere salonda 
dolaşmağa başladı. Bu küçük 
dilber, kendisini büyülemiş 
olacaktı, muhakkak! Ve: 

- Benden canımı da iste
sen vermemek elimden gelmi
yecekl Dedi. 

Metaksas T.evfik Rüşdü Aras' lo beraber .. 
Yunanistan'da da faşistlik 1 kepti. Bu üç ltalyan ile bir-

teessüs edileceği söylenmek- likte heyetin tercümanı ve şo-
tedir; Yunan gazetelerinden för de öldiirüldüler. 
bir kısmı, bilhassa Başvekile Heyet azası ltalyan, dava da 
mensub veya nim resmi mahi- halya'nın Arnavutluk ihtiras 
yeti haiz olan gazeteler de davası idi. Bunun için hadise 
İtalya' daki rejim üzerine - tabii İtalya' da kıyametler kopma-
imrendirici! - neşriyat çoğal· sına sebeb oldu, ve halya'nın 
mıştır. Ati na' daki sefiri katillerin he-

Nemize lazım; istiyen faşist men tutularak idamlarını şid-
olur istiyen de komünist! Fa- detli bir nota ile 28 ağustosta 
kat İtalya ile Yunan dostlu- istedi. 
ğunn biraz aklımız ermez.Çtin- Vakıa, Yunan hükumeti bu 
kü bu dostluk için lazım olan notayı kabul etmiş ve Yan-
esas unsurlar yoktur; Çünkü ya'ya bir harb sefinesi ile bir 
ltalya'nın Yanya'nın bir kıs- tahkik heyeti göndermiş idi; 
mında, Korfu'da ve belki de fakat ftalya'da heyecan faşizm 

Sakız, Midilli üzerinde emelleri teşkilatı vasıtasile körüklen-
ve ihtirasları vardır! miş olduğundan Sinyor Mus-

Ve ... Ne garib bir tesadüf- solini 29 ağustosta Yunanis-
tür ki Yunanistan'da ftalyan lan'a şiddetli bir ültimatom 
dostluğunun mevzuubahs edil- verdi. 
diği tam bu sırada, 1923 se· Ültimatom çok ağır şartları 
nesi Eylulünün ilk günlerinde havi idi: 
Mussolini Korfu adasını bom- 1 - ltalya hükumetine fcv-
bardıman ve işgal ettirmişti! ıilalade bir tarziye verilecek, 

Bu feci hadise, sade Mus· ve Pire'ye sureti mahsusada 
solini'nin hatası eseri değildir; gelecek ltalyan donanmasına 
Yunanistan' da halya kadar bu Yunan donanması tazimat 
hadisede mes'ul idi. yapacak, 

* * • * Mes'elc, Arnavutluk üzerin- 2 - Tahkikata ltalya'nın 
Kral, annesı·nı·n o··ıu··mu·· habe- • * d k. ·k· d 1 t• ·ht. d A 

- Buna lüzum yok. Sizden 
istediğimi yapınız, bu kadının 
gözyaşları sarayınızın neş'esini 
kırıyor; mücevheratı da ancak 
bana yaraşır. Yollarda belki 
haydudlar kendisini soyarlar! 

e ı ı · ı ev e ın ı ırasın an tina ateşemilileri miralay 
tin1• ld ğ b .. ··k b. Kontes Fransovaz Dö Şa- d a ı ı zaman, uyu ır oğmuştur ve bu ihtiras ta Peru da iştirak edecek ve vak-
fırtı ·ı ı b. nobriyan, kralın mektubunu na ı c sarsı an ır çınar hala bakidir! aya iştiraki olanların hepsi de 
&ibi sarsıldı.· aldığı vakit, tuhaf bir his al- p . 't f. I k f .d d k 

arıs e se ır er on eransı, ı am e ilece 
1 - Ah D d. ş· d" h tında kaldı ve elleri titre)'erek d · e ı. ım ı er- Yunan · Arnavutluk hudu u· 3 - Beş gün içinde 50 

ş yi k b tf l k -' mektubun yeşil siislü mührünü I 1 b ay e mı ar 1 •• Mnnem nun tahdidi için beynelmi e milyon liret tazminat vcrile-
t:nim istinadgahımdıl açtı. bir heyet göndermiş idi. 27 cek ve maktullerin cesetleri 

I Ve mektubu gözyaşlarile ıs- Mektubu okuduğu vakit, Ağustos 923 te Yunan top- ltalya'ya scvkcdilirken Preve-
atarak tekrar, tekrar okudu. sap-sarı kesildi, fakat büyük rakları dahilinde Lonyaki mev- ze' de askeri merasim ya;-'ıla-

- 28 - bir metanet göstererek: kiinde Yunan'lılar tarafından caktı! 
Kont Şotobriya'nın - Pekala -dedi- yalnız mü- katledilen bu heyet hakikatta Sinyor l\fossoiini'nin Akde-

tos'ta Yunan hükumeti verdiği 
cevabi notada ltalya'nın bazı 
•ckliflerini kabul, fakat milli 
izzeti nef s ile uymıyan şartları 
reddettiğini bildirdi. 

Bunun üzerine halya'da Yu
nan tebaasına hücum edildi, 
birçok Yur an'lı sokaklara dol· 
du, Yunnn bayrağı sokaklarJa 
parçalandı. 

31 Ağustos'ta bir f tal yan 
muhribi Korfu limnnına geldi, 
Yunan askerinin teslimini is
tedi; bunun at kasından da on 
harp sefinesinden mü ekkep 
bir İtalyan donanması Ko:fo'yu 
bombardımanC.an sonra işgal 
ett:. 

l Eylul'de M. Polit: Ulus
lar sosyetesine müracaat ede
rek bu ihtilafın hallini istedi. 

İtalya, Habeş mes'c]eı:ınde 
olduğu gibi Uluslar sosyete
sini dinlemedi; 3 · Eyliil'de 
resmen toplanan sosyetede, 
küçük devletler murahhasları 

başlarında lsveç murahhası 
M. Brating olduğu -halde ltal
ya 'nın sosyete karanna itaati 
lüzumunu ve aksi takdirde 
mukavelenin 16 mcı ( Zecri 
tedbirler) maddesinin tatbikini 
istediler. Amma; Uluslar sos
yetesi bu mes'eleyi o znmanda 
halle muktedir olamadı. Mes
ele, beynelmilel bir konferan-
sın bir heyetine tecavüz ad
dedilerek Pa!'is sefirler konf e· 
ransına havale edildi. 

Yunan hükumeti, bu defa 
sefirler konferansının kararile 
ltalya ile birlikte diğer iki 
devlet sefirlerine resmen tar
ziye ve 50 milyon lireti de 
verdi; mes' ele bu suretle ka
panmış oldu! 

• * * Hadise eskidir; fakat görü-
lüyor ki hadisenin istinad 
ettiği; 

1 - Arnavutluk dolayısile 
için için i~liyen bir halyan, 
Yunan ihtilafı: 

2 - Uluslar sosyetesini hiçe 
saymaktan ibaret ftalyan siya
seti; 

3 - Uluslar sosye si bil
hassa küçük devletlerin ciı. 
gördükleri, 

4 - 16 madde, yani zecri 
tedbirlerin eskiden beri ltalya
ya göre bir madde ve tedbir 

intikamı.: cevherleri mi toplamak için ftalyan gencralı T ellini, ltal· niz' de İtalyan haşmetini gös-
An'm küçük elleri, önünde bana üçgün mühlet lazımdır.. yan binbaşısı Kurti ve ltalyan termek için bu hadiseyi fırsat tamamen bakidir! 

olduğu 

Esasları 

Borsada 
ÜzUm sallşları: 

Ç. Alıcı K. S. 
1098,5 Jiro ve şiire. 7 50 
1041 85 T. M. J. 8 
425 K. Kazım 10 
272 D. Arditi 7 50 
218 Şerif Riza H. 11 
185 Albayrak ti. 7 50 
166 9 T. Beşik. z. 7 50 
135 Suphi Emin 7 75 
125 P. Paji 10 75 
125 H. Alyoti 10 
110 T. Debas 7 375 
99 Y. f. Talat 9 
97 Hurşit güneş 7 50 
92 Ş0rif Remzi 9 50 
85 S. Gomel 11 75 
73 S. Cclardin 8 50 
71 B. Alazraki 8 50 
71 Ahmet Muh. 8 75 
59 M. Arditi 9 50 
56 A. R. üzüm. 11 625 
50 P. Klark 8 
39 Vitel ve şüre. 12 50 
5 Gevgilili Ab. 7 
4 1. E. Bencu. 16 

1 

4 O. Eğli 12 50 
4701,5 94 T. 

45623 
50324,5 94 T. 

K. S. 
16 5 
19 5( 
14 
14 
15 
10 
13 5 
13 
11 7 
13 2 
10 
12 
9 7 

17 
14 
13 
11 2 
11 7 
11 

1 ı 62 
10 
15 
7 

16 
12 5 

1 incir satışları: 
Ç. A'ıcı K. S. K. S. 
2208 Ş. Remzi 7 12 
2180 Tütsü ile te. 6 50 12 

1
950 B. Alazraki 4 75 8 62 
1862 A. Lafont 4 75 4 7 
336 F. Pakers 7 25 7 2 
150 K. Kazım 8 875 8 875 
114 S. Emin 7 50 12 
100 P. Paci 8 25 10 50 
68 B. Franko 7 50 8 75 
55 ]. Taran. mah8 50 8 50 
54 Binmayor 8 8 375 
37 j. Kohen 8 8 
31 S. Süleynıa. 12 13 
28 Ş. Riza ha. 7 75. 7 75 
16 E. R. Roditi 8 8 
44 A., Muhtar 6 75 6 75 
7233 

23070 
30303 

Zahire satışları: 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

186 Buğday 6 25 6 50 
· 1 Vag. Nohut 6 6 
171 Kumdarı 4 5 50 
-------

Kilovat tarif esi 
Şehrimiz nafıa müesseseleri 

komiserliğine tayin edilen na
fıa müfettişi Süruri, bu hafla 
içinde şehrimize gelerek yeni 
vazifesine başlıyacaktır. 

Son defa elektrik kilovat 
+~ •• esi, Tarife komisyonunca 
.r" kik edilmiş ve 19 kuruştan 

>,5 kuruşa indirilmesinde 
ıs ~r olunmuştu. Nafıa Veka
letı.•e gönderilmiş olan yeni 
tariic:?in de bugünlerde tasdik 
edilerek şehrimiz Nafıa komi
serliğine gelmesi beklenmek
tedir. }'ığılı duran mücevherleri, el- -Sonu var- mülazimi Bunaşi'den miirek- addettiği aşikardır. 30 Ağus· F. Ş . 
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Yazan: Orhan Rnhmi Gökçe 

.. btınkü kısmın hulasası -
liıı· 1 

rla ahilleriude hir kö) ya· 
\r ~ilde hir yük araba ı ilerliyor. 

-tuacı k 
fıtıda ~ar ı söyli) or. Arka tara· 
\•ık ı;enç bir kız uturmu~. Bu, 
Jııı ı;cnç bir nıuallimedir. Köy 

t<ır)ıl'. ı· O M 

>-•ı h 1lllll c ılııııde oudort, onbeş 
t 

8tıııd b. ar a ır \'OLukla karşılaf•) or· 
lar: COua muhtann evini soruyor
hir .. ucuk tahintın cfaleıi iı;iude 
l'a~ e~vhcr kadar suzcl, fakat es-

tıgı~ tı· 
'ltıll h 11r çocuktur. Genç kız 

akı)or : 

hır. .ı\nınn allalunı ne güzel -eli· 
ile harikulade ~er! 

l <,.ocuk 1 . -M M M M 

lltıu ' na ll)C nıudıırunuıı oğ· 
dovclül'.h • • 1_ ıı·ı . . .,u 11;1111 -.en ı ennı 

mubtnrm t viııc bn ka Jıir )Oldun 
gotürebilcccf;ini söy1iyor. ) ürüyor· 
lnr ve konuşu) urlar. <);ocuk, iıir 
yetimdir. 

* * * - 2-
Akşam iniyordu yollara .. 

Sular biraz daha csmerleşiyor, 
bağların uzak köşelerinden 
sesler geliyordu. 

- Senin adın ne yavrum? 
Çocuk başını kaldırmadan 

cevab verdi: 
- Bekir!.. Amma, ban9 

bu köyde Yanık Bekir, derler. 
- Kimin oğlusun? .. 

Çocuk, gözlerini kaldırdı. Arabacı işin alayında idi. 
Hayretle ve tuhnf tuhaf ha- Fakat genç kız böyle düşün-
kar gibi oldu: müyordu ... 

- Kimin oğluyum mu?.. Karşısındaki çocuk portresi, 
Ne bileyim ben onu!.. adeta eşi az bulunur bir şahe· 

Genç kız onun yüzünü tel· ser gibi duruyordu. Yarı çıp-
kik ediyordu: lak ve sefil görünüyordu. Fa-

Uzun darmadağınık saçları, kat hiçbir şey, onun kendi 
geniş dalgalarla ensesine doğ· yapıc:ını bozmamıştı: 
ru dökülüyordu. iri gözlerinin İşte bu gözler, bu alın, bu 
içinde harikulade bir parıltı, düzgün yüz, bu kaşlar, bu bu-
fakat o nisbette de güzel ve run ve şu dolgun dudaklar, 
derin bir ifade vardı.. onların altındaki irilcşmeğe nam-

Arabacı seslendi: zcd vücud, sıvık çamurun or-
- Hocanım, evladlık ala· tasında bile kendini gösteren 

caksır.- galiba!.. Amma, ayağı hır cevheri andırıyordu .. 
yorgandan çıkmış.. Yavaş bir sesle; 

Çocuk arabacıya sert sert - Bekir -Dedi- aldırma 
.. 1 v .. ı . 

baktı. Asi ve yırtıcı bir seo:le; ona sen... arsın, soy esın ... 
- Beni -Dedi- ne diye ev- Çocuğun deminki madeni, 

ladlık alsın? Sırtım yorgan sert sesi, yumuşar gibi oldu: 
görmedi ki ayağım açıkta - Aldırmadmı ki . Aldı-
kalsa!.. np ta ne olacak sanki! Elin 

yolcusudur, gelmiş, geçiyor .. 
- Demek ki kimsen, anan 

baban yok Bekir! 
Çocuğun çıplak ayağı bir 

çakıl taşına çarpmıştı. Bir 
ayağı üstünde sıçradı. Kana
yan tırnağını avucunun içi ile 
sildi. 

- Yok -dedi- çoktandır 
ölmüşler. Beni köylü bakmış! 

-Köyiü mü bakmış? Nasıl 
bakmışlar? 

Çocuk siyah gözlerini ona 
çevirdi: 

- Nasıl mı bakmış? Kö· 
pek enikleri (Yavruları) bile 
ölmez bizde.. Biri bir kaşık 
yemek verir, öbürü bir min
tan, daha öbürü samanlıkta 
yatırır. 

Genç kız çenesi kilidlenmi~ 
gibiydi . 

Çocuk durdu. Sağdaki inişi 
gösterdi: 

- Buradan gidersek geli
rim sizinle! 

V c yürüdii. Genç muallime 
de onu takip etti. Köşeyi dö
ner dönmez çocuk gene baş· 
ladı: 

- Miidürün oğlu ile anası, 
misafir gelmişler buraya! işte 
şu karakol kumandanının evin
de yatıyorlar. Ellalem, onun 
oğluna benim için birşey de
mişler. Sokaktan geçerken en
seme bir tokat vurdu, güldü. 

- Neden vuruyorsun be 
şehir uşağı? 

Dedim. 
- Vururum ·dedi· ben mü

dürün oğluyum? 

Müdürün oğlu imiş ha? Bo
-Lüt/en çeviriniz-
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harebeler devam ediyor. 
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Parkeleri 
-!Jaştara/ı 7 inci sugfada

ı p.ınp1) n h:ıl.i gönüllü H mühim· 
mat ~itmektedir. Tenkitler lıilhıı a 
Ou gazetesinde ~I. Arşimhonun 

lıir ınnkalc ine matuf tur. 

Bayonne, 2 (A.A) - T rente 
Popolar gazetesi, hükiimetçi 
tayyarelerin Sevil, Giranata, 
Kurtubd, Cadiks şehirlerini 
bombardımanının asilere bü· 
yük zayiat verdirmiş olduğunu 
bildirmektedir. 

Paris, 2 (A.A) - Bir hü
kumet tayyaresi Borgos'u bom· 
bardıman etmiş ve epi hasa· 
rata sebebiyet vermiştir. 3 kişi 
ölmüş 18 kişi ağır surette ya
ralanmıştır. 

Londra, 2 (A.A) - Royte· 
rin resmi bir membadan öğ
rendiğine göre, lngiltere ve 

Fransa hükumetleri ispanya işle
rine ademi müdahale anlaş· 

masile alakadar mes' elelerin 
tetkiki ile mükellef beynelmi
lel komitenin derhal toplan· 
masına büyük ehemmiyet at· 
fetmektedirler. Bu komitenin 
bu hafta içinde Londra' da 
toplanacağı tahmin edilmek· 
tedir. 

Londra, 2 (A.A) - Ôğre· 
nildiğine göre, Portekiz hüku
meti Lizbon 'daki lngiliz büyük 
elçisine İspanya'ya harb mal
zemesi ihraç ve transiti~mem· 
n•Jiyetıni meriyet mevkiine koy· 
duğuna dair kat'i teminat ver· 
mistir. 
Asker toplanıyor: 

Hendaye, 1 (A.A) - Halkçı 
cephe Fransız - ispanya hudu
du üzerinde 18 den 55 yaşına 
kadar bütün erkeklerin silah 
altına alınmasını emretmiştir. 
Bu emre itaai etmiyenler ka· 
çak muamelesi göreceklerdir. 

Portekiz'de faşizm 
Lizbon, 1 ( A.A) - Porte

kiz' de resmen faşist usulü se· 
lam kabul edilmiştir. 

Muhaceret devamda 
Saint Dean De Luz, 1 

(A.A) - irun şehri sivil hal
kının hududa muhacereti de· 
vam etmektedir. Bu arada 
milli kuvvetler hava, kara ve 
denizden hücuma hazırlanmak
tadırlar. Muhasaraya uğrayanlar 
mukabclei bilmisil olarak otuz 
kadar esiri kurşuna dizmekle 
tehdit etmektedirler. 
Almodova'yı işgal etmiş olan 

Nasyonalist kuvvetler Toledo
ya yaklaşmaya devam etmek
tedirler. 

Toledo civarında 
Hcndaye, 1 (A.A) - Bur· , 

gostan bildirildiğine göre, ge· 
ncral Franko askerleri pazar· 
lesi günü zarfında Tolede 30 

~---------~~--kilometre yaklaşmışlardır. To
ledo'da bin kadar Franko'cu 
Alkazarı müdafaa etmektedir. 
Millici tayyareler :muhasara 
altında bulunan bin kişiye er· 
zak atmaktadırlar. 

rikasını bombardıman etmiş
lerdir. 

En modern ve en son sistem usulle f ırınlanmıs ve kuru tul-
~ 

Paris, 2 (Radyo) - Mad
rid halk partisini temsil eden 
heyet, bu sabah gazetecileri 
kabul etmiştir. Heyet reisi 
Marselino, Paris'te ispanya 
hükumeti lehinde propagan· 
dalar yapacağını beyan eyle
mis ve hükumetfe asiler ara· 
sında hiçbir uzlaşma imkanı 
kalmadığını ilave eylemiştir. 

muş, içinde haşerat yaşatmaz, şeklini kat'iyyen değiştir-
mez, çok uzun müddet en modern konförü temin eder. 

••+-----
EVLERİNİZİN TA 1ANLARINI 

Sulh müzakeresi yok 
Hendaye, 1 (A.A) - Ge· 

neral Mola'nın halkçı cebhc 
liderleri ile bir uzlaşma hak· 
kında müzakerede bulunmak 
üzere halen Fransız arazisinde 
bulunmakta olduğu hakkında 
Fransız gazetelerinin verdiği 
haberler yalanlanmaktadır. 

ZINGAL Parkelerinden 
YAPTIRINIZ 

Satış mahalli: Hilal kereste fabrikası keresteciler. Telefon 3776 

Milisler dızm dum kur
şunu kullanıyorlarmış. 

Lizbon, 1 (A.A) - Gene· 
ral Liano dün akşam Sevil 
radyosunda şöyle demiştir: 

- Madrid'e yapılan siste· 
matik hava hücumları orada 
panik doğurmuştur. Burgos 
hükumeti marksistlerin her 
halde Fransız mamulatı dum 
dum kurşunları kulk.ndıklarını 
tesbit etmiştir. 

Marksistler Muente Canilde 
mağlup olmuşlardır. 

Hendaye, 1 (A.A) - Roy
ter Ajansı muhabirinden: 

lspanya'nın Paris sefareta· 
nesinde komünizm lehine nü
mayiş yapılacaktır. Marselino, 
bu nümayiş~e bulunacak ve 
fakat söz söylemiyecek1ir. 

Cebelüttarık, 2 (Radyo) 
(Vaster) torpidosu ile gelen 
muhacirler, general Varela 
kuvvetlerinin Malaga'ya çok 
yaklaştığını ve şehirde bir 
panik başladığını haber veri-
yorlar. 

Paris, 2 (Radyo) - Karta
jon' da isyan eden bazı zabit· 
lerle bahriyelileri muhakeme 
etmek üzere Almerya'da hu· 
susi bir mahkeme teessüs et· 
miştir. 

Hendaye, 2 (Radyo)- lrun 
cephesindeki muharebeler, şid· 
detli surette devam ediyor. 
lspanya'yı Fransa ile birleşti
ren umumi yol, iki günden 
beri kapanmış bulunuyor. San 
Marsiyal ka!esi fısilerin eline 
geçmiştir. lrun şehri de işgal 
edilmek iizeredir. Hükumet 

Öğleden az evci asi bir 
bombardıman tayyaresi lrun'a 
taarruz ederek nıüteaddid 
bombalar atmıştır. Bombalar
dan biri bir dinamit deposuna 
isabet etmiş, infilak netice
sinde çok fazla hasarat vuku· 
bulmuştur. 

Asi topçuların bütün gün kuvvetlerinin, Fransız toprak-
larına iltica etmek iizcre budevam eden endahtına rağmen 

hiçbir piyade taarruzu yapıl- lunduktarı söyleniyor. 
mamıştır. Gerek hükumet kuv- Paris, 2 (Radyo) - lspan-
vetleri gerek asiler tarafından ya'nın bura sefareti erkanı, 

Madrid hükfımetini temsil el· elde edilen yeni muvaffakıyet-
mek istemediklerinden istifa lcr cephelerin ekserisinde faa-

liyetin azalmadığını göstermek- eylemişlerdir. Az bir müddet 
tedir. sonra, fspanya'yı hariç ınem· 

leketlerde temsil eden kimse 
Söylendiğine göre, Burgos kalınıyacaktır. 

ilk defa olarak bir hükumet Londra, 2 (Radyo)- Deyli 
tayyaresi tarafından bombar· Ekspres gazetesi, İngiliz tay· 

Amerika 
ticaret gemileri 
icabında kruvazör 
haline girecektir .. 

Vaşington, 2 ( Radyo ) -
Birleşik Amerika bahriye li

Rus Tayyare-
1ciler Paris'te .. __ __.. ....... __ _ 
Fransız hava 
Bakanı tarafından 

Kabul edildiler ... 
derleri, ihtiyaç anında 350 Paris, 2 (Radyo) - Fransız 
ticaret sefinesinin muavin kru· Hava Nazırı, bugün Rus tay· 
vazör haline ifrağı için tedbir- yareciler heyetini kabul etmiş 
ler ittihaz etmişlerdir. Bu ha- ye uzun müddet konuşmuştur. 
zırlıklar 350,000,000 dolarlık Rus tayyareciler heyeti, 
bir masrafı mucib olacaktır. Fransız manevralarına iştirak 

L f etmişti. 

St t ··kedodn~~ "kl"k Bir Yugoslav a u o a egışı ı 

yapılmasına taraf tar tayyaresi düştü 
Riga, 2 (A.A) - Dış işleri Tesadüf eseri olarak 

bakanı M. Munters Letonya k l "[ 
h··kA t. · ·11 ti . urtu an pı otun 

u ·ume ının mı e er cemı· "b . ~ d . 
yeti sekreterliğine cemiyetin garı l t"a esı 
ıslahı hakkında verdiği cevabı Viyana, 2 (Radyo) - Yu-
gazeteleıe bildirmiştir. goslavya harb tayyarelerinden 

Dış işleri bakanı ayni za· biri, ansızın Avusturya hudut· 
manda İspanya işl erine mü- !arına düşmüş ve parçalan· 
daha le ınes' clesi hakkında Le· mıştır. Pilot, harika kabilinden 
tonya'nın hattı hareketini de kurtulmuş ve verdiği ifadede-
izah eylem iştir. kendisinin, Yugoslavya'dan 

Cemiyetin ıslahı mes'clesin· kaçmak istediğini ve bundan 
de Lctonya, Estonya, Litvanya dolayı eline geç.irdiği tayyare 
ile birlikte Statüde hiçbir de- ile fikrini kuvveden file çıkar-
ğişiklik yapılmaması tarafta· dığını söylemiştir. 

ndır. Rus-Fransız 
ispanya işlerine ademi mii-

dahale mes'elesinde ise Le
tonya'nın fikri bu mes' elenin 
harp levazımına ambargo ko
nulması ile bitmiycceği mer· 
kezindedir. 

Gazeteleri ara
sında münakasa .. 

~ 

dıman edilmiş ve birçok kim- yarelerinden bir gurubun, bu-

seler ölmüştür, günlerde tspanya'ya gideceği- Fransa' da 
Bütün ispanya' da hava ha- ni yazmakta ve bitaraflığını 

Paris, 2 (Radyo) - Paris 
Pupuler gazetesi le Moskova' da 
çıkan Pravda gazetesi arasında 
şiddetli bir mücadele baş gös-

reketi yapılmış yedi mühim ihlal ettiğinden hükumete çat· Büyük 
şehir bugün bombardıman maktadır. Orman yangını. 
edilmiştir. Bunlar, Madrid, lrun, ı d---. -
Burgos, Sevil, Cima, Takordu Japon enız Paris, 2 (Radyo) - Livrd 
ve Kadiks'dir. kuvvetleri teftişi.. ormanı, ateşler içindedir. Bü-

Cebelüttarık, 2 (Radyo) - Tokyo, 2 (A.A) - Harbiye yiik yollar kapanmıştır. Bin· 
Madrid'flen gelen bir telgrafa bakanı Nagano tayyare ile !erce amele, yangını söndür· 

mek için uğraşıyorlar. Yanan göre miralay Bayo kuvvetleri Tateyama'ya hareket etmiştir. 
Maryoka'da muvaffakıyetle iler· Mumaileyh orada amiral Taka· ormana yakın olarak çiftlikler 
!emektedir, Asilerin Lapalma hasi kumandasındaki 70 harb tahliye edilmiştir. Zarar mü

himdir. 
yolunda biiyük bir mağlubi- gemisinden mürekkeb bir Ja· 
yete uğradıkları anlaşılmıştır. pon filosunu teftiş edecek ve Uşak'ın kurtuluşu 
Barselon'dan mecruhları almak bundan sonra filo manevraya Uşak, 2 (A.A) - Uşak'ın 

termiştir. 

Leon Blum'un naşiri efkarı 
olan Pupulcr gazetesi, Rus
ya' da vukubulan idamları hoş 
giirmemektc ve bu halin, sos
yalist memleketler için çok 
fena tesir yaptığını ileri sür
mektedir. 

Fransa' da 
doğum azalıyor. 

Paris, 2 (Radyo) - Ayan· 
dan M. Ober bir nutkunda: 

- Fransa'da tevel l üdatın 
üzere Maryoka'ya vapur gön- çıkacaktır. Bu manevranın he- kurtuluşunun 14 üncü yıldö· azalması, memleket istikbali 
derilmiştir. rede yapılacağı gizli tutulmak· nümü coşkun tezahüratla kut- için en büyük bir tehlikedir. 

Nasıl ya
ralanmış?. 
Zabıta tahki. 
kat yapmaktadır .. 

Birinci Aziziye mahallesinde 
Sinekli caddesinde 94 numa· 
ralı evde oturan Kula'lı Süley
man kızı 13 yaşlarında Üm· 
mühan, oda tahtalarını yıkar-
ken ayağı kayarak yere düş· 
müş ve meydanda tersine kon· 
muş, ağzı yukarıda bırakılmış 
kınsız bir bıçağın üzerine te
sadüf ederek büğründen yara· 
lanmıştır. 

Kemalpaşa' da 
Cinayet 

Bir kişi dayakla 
öldürüldü. 

Kemalpaşa kazasınm Ören· 
köyünde Mustafa oğlu Kazım 
ile arkadaşı Mehmed oğlu 
Hüseyin Tahsin, ayni köyden 
Kerim oğlu aşçı Mustafa 'yı 
bilinmiyen bir sebepten dolayı 
döğerek öldürmüşlerdir. Ka· 
tiller tutulmuş ve adliyeye ve· 
rilmişlerdir. 

Fransız ticaret 
nazırı 

Paris, 2 (Radyo) - Fransa 
ticaret nazırı Pal Basti, Var
şova'ya gidecek ve orada açı· 
lacak olan maden ve ticaret 
sergisinin açılış merasiminde 
bulunacaktır. 

M. Heryo 
Sulh kongre-
sine iştirak için 
Brüksel'e gitti ... 

Paris, 2 ( Radyo ) - M. 
Hcryo, M. lzraeli ile birlikte 
Brüksel'e gitmişlerdir. Burada 
cihan sulh kongresine iştirak 
edeceklerdir. 

Lord Sesi/ de Brüksele ge/Jİ 
Brüksel, 2 (Radyo) - Ci· 

han sulhu için burada topla· 
nacak beynelmilel konferansa 
iştirak edecek olan Lord Sesil 
ile M. Heryo buraya gelmiş· 
!erdir. Astorya' da asiler top fba- tadır. lulandı. Demiştir. rt"" ........................................................................................................................................... 

ğazından yakaladım, vurdum 
yere.. Benden birkaç yaş bü
yük amma, ağzını burnunu da· 
ğıttım. Benimle köy çocukları 
varsın, eğlensin. Onların kur
sağımda biri lokma ekmekleri 
vardır. Gel gelelim, bu neci 
oluyor? 

Ben onu döverken görmüş
ler, koşup geldiler. Ben de 
kaçtım. Deniz kenarında ya
kalasaydım , gırtlağından tutar, 
denize atardım. 

Bekir, yaşından beklenmi· 
yen bir ciddiyetle konuşuyor· 
du. Köşeyi dönmüştü. Mual
limle arabacı da onu takip 
ettiler. 

- Ayağın acıdı deği l mi 
Bekir? 

O cevap vermedi. Fakat 
yolun dönemecine gelince si-

yah gözlerini tekrar muallime
ye çevirdi : 

- Siz buraya hoca geldi
niz ha? 

- Evet! Niçin sordun! 
- Sana çocuk, diyecekler 

de ondan. Bizim köyde senin 
yaşta, hiç mi hiç kadın hoca 
görülmemiştir. 

Genç kız cevap vermedi. 
Düşünür gibi oldu : 

Hakikaten öyleydi. Köy, ba
kalım kendisini nasıl karşılı· 
yacaktı? 

Tam bu ~ırada gene Be· 
kir'in sesini duydu : 

- Adın ne hoca hanım! 
Fatma mı, Ayşe mi, Zeynep 

"? mı . . 
G enç kız bir kahkaha attı. 

Bu defa, Bt:.kir de gülüyordu. 
Loşlukla daha esmerleşen yü-

zünde sanki yalnız gözleri ve !arından geçiyord•ı. Dik-dik Değirmenci Gavur beni döv- zan hoca hanım! Cadı Molla 
yalnız hem-beyaz dişleri gö- ona baktı. Sonra Bekir'i göz- dü de, ihtiyar diye dokun· yaklaşıyor. Aman lafa tutma· 
züküyordu. den geçirdi. Bekir aldırış et· madun . sın bizi! 

- Neden dedim ya, bilir medi. Bir yıkık çatı dibinden ge- ihtiyar kadınla aralarında 
misin hoca hanım! - ilahi Bekir, sen neler çiyorlardı. Dört-beş tavuk, le- iki-üç metre kalmıştı ki, onuııı 

b·ı· b.. 1 1 l • l f 1 d l S ğ 1 k deg" neğine dayanarak dog" rul· - Bilmiyorum Bekir. Söyle ı ıyormuşsun oy e aş a ır a t ar. a a so a o· 
de öğreneyim! - Benim bildiğimden de· şuştular. ileride çıngıraklı bir duğunu gördüler. Dikkatle ba· 

"'· ı h h 1 M h d D k ld V "ht" b' k kıyordu. Gözleri, derin çu· _ Bizim bu köydeki ka- gı oca anım. c me a· apı açı ı. e ı ıyar ır ·a· 
F ' f l k d ·· ·· d- El' d d .. ğ" kurların içinde iki baykuş gö· dınların, kızların hepsinin adı yının atmayı a a aya yatır· ın gorun u. ın c egne ı 

k b ı · · d zü parıltısı ile dönüyordu. bunlardan ibaret.. Ha, dur mış ta ızın ta an arını şışır- var ı. 
. G ·· F t k l N h ı· O - c·· ı Rizan hiç ona bakmad1

• bakayım, şu Çınarlı çeşmenin mış. eçen gun a ma ·u a- - a a ge ıyor mmu u . 
dibinde oturan eski kadın ho· ğıma fısıldadı : siim Molla .. Adın neydi lıoca Sanki görmemiş gibi yapır 
caya da Ümmü Giilsüm Molla - Şu Ümmü Giilsüm Mol· hanım, söylemedin! geçli. ihtiyar kadın, kızmıştı· 

ı · ı d - Bekir! -dive seslendi· kiJ1l diyorlar. Ondan da kendini ıanın evıni taş arsan sana sa e - Rizan!. J 

ğl · · · · imiş o baka'-ım? sakın hoca hanım. Şirret, en· ya ı yumurta pışırırım . Bekir inanmamış gorunu- J 

daloz birşey! Namaz kılmıyan Dedi. Ondan da işittim yorrlu. Bekir cevap vermedi. Ar•· 
köy kızlarını evine çağırır, bunları. - Rizan ha!.. O da ne bacı daha geriden geliyordu: 
tövbe çektirir, tabanlarına ye- - taşladın mı evi'? demek? - Söylesen e veled, sö'f' 
dişer tane sopa vurdurur. Bekir başını kaldırdı. Bu - Ayşe ne demekse o da lesen e!. 

Genç muallime artık ken· sual gücüne gitmiş gibiydi : o demek.. Bekir, yüzüne bir tokat irı' 
dini tutamıyor ve miitcmadi- - Ne olursa olsun, bir ih- Bekir birkaç defa mırıldandı : miş gibi kız.ardı : 
yen gülüyordu. Bir köylü yan- tiyarın evini taşlamam ben.. - Rizan hoca hanım, Ri- - Sonu var .. 
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ZABITA: lzmir Komutanlıfı ildnları 

K Küçük Haberler 
aynanalar neden gürül hiilmiiil ______ lilllıa;;l&i'lll Nama~~h':Ç~::man so- 1 M_st. ~~~t~a~~k:~iy:~~ r;Ös~=~~ecek yerde 1415 lira on 

t • • • • t•t• ı ı ? Bir yangın kağmda oturan Zeynel kızı kuruş bedel keşifli bina inşaab açık eksiltme suH!t!itr. ucu ve 1 iZ o ur armış . Bydgosezez, ( Polonya) 1 17 yaşında Yaşar, izdivaç va- münakasaya konmuştur. 
(A.A) - Devlete ait değir- dile komisyoncu Ferid tara- 2 - ihalesi 16 /Eylül/ 936 çarşamba günü saat on 

Llıi hekimlik ve yeni hekimlik • yeni he- mencilik müesseselerinde yan- fmdan kaçırılmış ve tahkikata buçukta lzmirde kışlada Mst. Mv. sat. al. ko. nuncla 
kimlif e göre de ihtiyarlıtın sebebleri.. gın çıkmış ve bir milyon zot- başlanmıştır. yapılacaktır. 

-2-
lnsanm hayatı, sıhhatı, an

dokrinlerin haline bağlı oldu
pnu geçen makalemde söy
lemiştim ve gene guddelerin 
bir kısmının (Salya, kara ci· 
ter, böbrekler. pankreas) gibi 
ifrazatını bir kanal vasıtasile 
harice döktüklerini ve bu if -
razatın gözle görülebildiğini 

diğer bir kısım guddelerin de 
ifrazatını dahile kana dök
tüklerini ve gözle görüleme
diklerini ve bu ifrazata Hor
mon namı verilerek mühim 
vazifeleri ve müessir kudret
leri ile tanınmış olduklannı 
zikretmiştim. Bunlar da Hipo
fis (Guddei nuhamiye) Tiroid 
(Guddei derkiye), böbrek üs
tü guddesi (Surrenale), yu
murtalıklar (Ovaire) ve husye· 
lerden ibaret olduğunu ve bu 
guddelerin bozulmasile ihti
yarlığın başladığını söylemiştik 

1- Hipofis, dimağın kai
desinde (altında) fındık bü
yüklüğünde küçük bir gudde
dir. Fakat rolü büyüktür, neş
vünümamızı idare eder. Vü
cutları güzel neşvünüma bul· 
muş boylu poslu insanlar nor
mal bir hipofise malik insan· 
lardır. Bu guddesinin faaliye
ti mifrit olan insanlar div gi· 
bi ve az olanlar ise boysuz 
dolsun insanlad1r. f'/ e niha
yet cüceler.) 

2- Tiroid guddesi - Boyu
._ önündedir, alda, zekiya 
•• at Yerir. Viicadun 1111H111li 
tıapddilincle mAim bir ıal 
ifa eder. Tabii bir .,ette 
~ 111111an imam adali, 
faal, ayanık, ikil, muntazam 
krı.. Huıa. bir kelime ile 
llloralde ve fızikte mütevazi• 
bir iman yapar. 

Epr faaliyeti ziyade artarsa 
o inanlar hadden fazla faal, 
,. .. teharrik, sinirli .olurlar. Bi
likis faaliyetine yavaşlık ge
lirse akıl zekisı ağırlaşır, şiş-
11aaaı.., etleri pörsük, tembel, 
~k üşüyen, uyuklar bir halde 
•nsan olurlar. 

40 • 45 Yaşlan arasındaki 
kadınlann T.iroid ve overlc
l'İftde bir kifayetsizlik mevcut 
oldutundan bu hal muvakkat 
bir müvazenesizlik yapar. On
""' ağırlaştınr ve kalınlaştı
rır ve gene bu sebepten kay
"-nalar titiz ve gürültücü bir 
'1llilc edinirler. Birdenbire 
~elen bu ahlik tagayyürü fi
~olojik bir sebepten ileri 
~diğinden onlan mazur gör-

eli ve tedavi etmelidir. 
t Böbrek üstü guddesi - (Sur
:•le) Bir badem büyüklü
ct ilde ve isminden anlaşıla
'bta~ veçhile böbrek üstünde 

:unur. 

11 ~~n vazifesini iyi yapma
~Q:ın az çok faaliyetimize 
"-1 ır. Böbrek üstü (Surre-

' ruddesi normal işliyen 
._tti et. it atkı, işe mukave
~· kuvvetli arzuyu, derin 
~ı~' .heyecanı, nikbinliği, 
)i d Yeti, cerbeze ve cazibe-
....... oturur. Hülisa fiziği ol
)tli ıibi moralde de serma
t.add ·~~lar böbrek üstü 
~ 1Y~ işliyen kimselerdir 

' ı!l~rse adamı sert 
8'1ıaı..ıc t~fri~ınde daimi yor-

~sı, .düşkünlük, sathi 
etaiz arzu, tezellül, 

hülisa fizikte ve moral cihe
tinden sıhhatça fakir bir 
adam olur. 
işte bu basit tafsilattan gud

delerinizin, bahusus andokrin 
guddelerinizin ne mühim rol 
oynadıklannı anlıyorsunuz. 

Hülisa, andokrin guddeleri 
mizacı, fiziği, bünyeyi ve mo
ralı tanzim eder. Mizacınız 
fiziki vasıflarınızla moral va
sıflarınızın ahenktar bir su
rette birleşmesinin neticesidir. 
iyi bir morali ile, iyi fiziki bir 
bünyenin arasındaki müvaze
net mükemmel bir mizaç vü
cuda getirir. 

Bu iki elemandan biri bo· 
zulursa diğeri de bozulur. 
Sıhhatlı yani normal bir adam 
olmak (Mütevazin bir vücut, 
aklı salim, hastalıklara muka
vim, sevimli ve sosyabl ve 
diğer hem cinsine nafi ve 

uzun bahtiyar bir hayata malik 
olmak isterseniz mizacınızı 
düzeltiniz ve aşağıda yapıla
cak yeni hekimlik tavsiye ve 
nazariyelerine ehemmiyet veri
niz. Alcsi takdirde zayıf, na
hif, sinirli, haşin, muhitinin 
menfuru, olursunuz. Ağır vü
cut ağır zeki ve şişmanlık 
cezasına düçar ve sizin düş
manına olan ve sizi daima 
pusuda beldiyen milcroplann, 
hastahklann kolayca şikin 
olarak birtaleım kimseler gibi 
elli y11Ş1nda ve daha aşağı 

yaşlarda toprak altına girer
Iİniz. 

O halde ne yapmahdır? 

1 
Umumi bıfzlaıhba kaidelerine 
riayet ediniz, sıhhi bir gıda 
kanın her türlü- zehirlenm ... sin
den ve bilhassa kabızlıktan, 
havasızlıktan, ziyasızlıktan sa
kmmah. Zira, bunlar andok

rinlerin faaliyetiııi bozan se
beplerdir. Guddelerin vazife
leri bozulduğıı zaman eczane
lerde kesilmiş hayvanlardan 
ahnmıı ve kurutulmuş müma-

sil umvlann tozlan ile hazır
lanmış kaşeler bulursunuz. 
Fakat reklamlara kapılarak 
kendi kendinizi tedaviye kal-

lik bir zararı mucib olmuştur. Kaza 3 - Teminatı muvakkate akçesi 106 lira 15 kuruştur. 
Yanmış olan müesseseler Po- Arabacı Rıza,nm idaresin- 4 - Şartname, keşifname ve resmi her gün komisyonda 
lonya'nın en büyüklerinden deki 34 numaralı, binek ara- görülebilir. 
biri idi. bası, Kemeraltı caddesinden 5 - istekliler Ticaret otiasında kayıtlı oldukları vesikalarım 

/ngiliz Kızıllıaç /ıeyeti geçerken Ahmed kızı 70 yaş-
d ve bu işi yapabileceklerine ihaleden liakal sekiz gilll 

Barselon, 2 (A.A) _ fngı·- farın a Arife'ye çarpmış, aya- f liye 
v d ı evvel zmir Nafıa fen heyetinden alacaklan eh · liz işçileri tarafından vücuda gın an yara amıştır. 

Y ı k d h k 1 name vesikalarını komisyona vermiş bulunacaklarchr. getirilen lngiliz Kızılhaç he- ara 1 a ın astaneye a -
yeti buraya gelmiştir. dırılmış ve arabacı tutulmuştur. 6 - Eksilmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

1 U ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve-
Madrid, 2 (A.A) - spanya n arman yangını sikalannı ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale 

hükumeti, lspanya'nın Mont- Cumaovası nahiyesinin Ar· 
1 D t B A . saatinden evvel komisyona gelmeleri. rea res ve uenon ıres mutluk mevkiinde yol k c::na-

k 1 1 A . 30 3 8 13 onso os arını, tına ve Pa- rında yangın çıkmış ve bazı 
nama elçilerini, Londra büyük harmanlar yanmıştı. Yapılan M. M. V. satın alma ko. nundan: 
elçisini ve Londra büyük elçi tahkikatta yangının Armutluk 1 - 76 adet muhtelif masdar ve 41 adet muhtelif kontro 
katibini azletmiştir. mevkiinde harman dövenler- aleti pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
Normandi ve mavi kordela den Cumaovalı Süleyman ile 2 - Hepsinin biçilen ederi 20,000 lira olup ilk inanç pa· 

Paris, 1 ( A. A. ) - Mavi karısı ve Halil oğlu Ahmed'in rası 1500 liradır. 
kordelanın tekrar kazanılması yaktıklan ateşten ve kendi 3 - ihalesi 21/9/936 pazartesi; günü saat 15 tedir. 
için Normandi'nin makineleri dikkatsizlikleri yüzünden çık· 4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve üçün• 
20 beygir kuvvetinde arttın· tığı anlaşılmıştır. Kendi har- cü maddelerindeki belgelerle ihale gu"nü ve saatinde 
lacaktır. manian da yanmıştır. Suçlular 

J ·1ı t M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 3-8-13-18 aponga ı raca ı tutularak haklarında tahkikata 

.. Tokyo, 
1 

(A. A) - Münaka- başlanmıştır. lzmir harici askeri satın alma ilanları 
l~tşbyaakpaannı ysaebyarı~csıemfa~ınmlehkaettllaerrıle 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Aydın Askeri satın alma ko. nundan: 
için 150 milyon yen sarfedil- Ucuz, temiz, taze 1 - Aydın'daki kıt'a için müteahhit nam ve hesabıDa' 
~esini .. istihdaf eden. b~ş yıllık ilaç ve tuvalet (8009) kilo un pazarlık suretile satın alınacaktır. 
hır plan kabul etmıştır. • • 
ı ce-'11ıtle 2 - Pazarlığı 4-9-936 cuma günü saat 11,30 da yapıla· ıtalga -Almanya dostlug"u . '.t' rı 

caktır . 
. ~ila~.o, 1 (A.~)- Dokto~ Hamdi Nüzhet 3 - Umum tahmin tutan (1042) lira olup muvakkat temi· 

Gobels ın f talya ya seyahatı 
gazeteleri hala meşgul etmek· s 1 h hat nalı (79) liradır. 
tedir. Yarım resmi Pololo 4 - isteklilerin mttayyen vaktinde Bumava'daki Askeri 
D'ltalia diyor ki: E • satın alma gelmeleri. 238 

hük-u!~·ninGö!~~:~~~i I~~!~:~ czanesı lzmir vilayeti Muhasebei hu-
Venedik'te geçirdiği günler /(;"' ük l • h • •• d•• ı•• v •• d 
isteklerini iki faşist hükumeti uç sa epçı anı susıye mu ur ugun en: 
birbirine bağlıyan dostluk ve karşısında Bedeli sabıkı Cinsi Yeri 
sempatiyi bir kere daha teyid lllHlllllllllllllllf llllllfllffllllllflll!lf lllf llllJ Lira K. 
etmiştir. J 3500 00 Küçük salepçi oğlu hanı lzmirde kemeralb 

caddesinde. 
ldarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsi gös

terilen akar üç sene müddetle kiraya verilmek üzere 10 gün 
müddetle temdiden artırmaya çıkanlmıştır. 

,ı ___ .__mı!E...... zmir tramvay ve 
elektirik sosyete. Sıhhat ve 

Eğlence 
Yok bahasına 
Çeşme Plaj ve Ilıcaları, 

sergi münasebetile 95 ya
taklı, deniz kenannda ( Bü
yük Türkiye Oteli ) fiatla
nnda mühim tenzilat yap· 
mıştır. Dünyada emsali bu
lunmıyan Ilıca ve Plajlarını 
tanıtmak maksadile denize 
ve caddeye nazır en mükem
mel elektrikle tenvir edilmiş 
temiz odalannın banyosu ile 
beraber karyola ücreti Ey
lülün nihayetine kadar 50 
kuruşa indirilmiştir. Tedavi 
veya eğlence için bu fırsatın 
kaçırılmamasını ilin ederiz. 

sinden: 
Şebeke ameliyatı dolayisile 

cereyanın 4-9-1936 da saat 9 
dan 17 ye kadar Buca ve 
Bumava nahiyelerinde kesile· 
ceği sayın abonelerimize bi
linmek üzere ilin olunur. 

İzmir Sulh hukuk mahke
mesinden: 

Müddei kuyumcu Ekrem 
tarafından müddealeyh Hatu-

Şeraiti öğrenmek istiyenlerin hergün hususi hesaplar mü· 
dürlüğü varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale 
günü olan 10/9/936 perşembe günü saat 10 da depozito mak
buzu ile birlikte vilayet daimi encümenine müracaatları. 237 

Izmir vilayeti muhasebei hu
susiye müdürlüğünden: 

Mevkii Cinsi No. Bedeli sabıkı 
Lira 

Karşıyaka Alaybey Ev 26 42 
iktısat sokak 
f darei hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cansı 

gösterilen akar kiraya verilmek üzere 3 191 936 gününden 
3 /1 Ol 936 perşembe gününe kadar bir ay müddetle ve pa
zarlık suretile artırmaya çıkarılmıştır. Taliplerin bu müddet 
içindeki perşembe ve pazartesi günleri saat 9 dan 12 ye ka-
dar encümeni vilayete müracaatları. 235 

kışmaktan sakınmalıdır.Bu tedavi 

müessir ve tehlikelidir. Hatti 
yalnız tabiple istişare değil 
onun nezareti altında tedavi 
edilmek icabeder. Bazı ahval
de guddeleri fazla faaliyette 
olan insanlardan veya may· 
munlardan bir uzuv parçası 
alınarak ağaçların aşılandığı 
gibi insanlan da aşılamak 
mümkündür. işte bu suretle 
husyeler~en aşılamak neticesi 

bir kaç ihtiyarın muvkkaat 
gençleşmesi Vronof'un muvaf
fakıyetine ve şöhretine sebep 
oldu. Bu pek enteressan olan 
aş.lann güzel tesirleri umumi
yetle iki üç sene kadar sürer. 

Çeşme' de Büyük Türkiye 
Oteli Müdüriyeti .................... ~ 

niye mahallesinin kadı hama
mı sokağında 5 No. 1ı hane· 
de oturduğu bildirilen ve ha
len ikametgahı meçhul kalan 
Yako kızı Sultana aleyhine 
açtığı izaleyi şuyu davasının 
gerek davet:ye ve gerekse gı
yap kararının gazete ile ila
nen tebliği suretile yapılan 
duruşması sonunda müddea
bih hanenin kabili taksim ol
madığı anlaşıldığından bilmü
zayede satılmak suretile şuyu
un izalesine ve bedelinin his
sedarlar arasında hisseleri nis· 
betinde taksim ve tevziine 
22-8-936 tarihinde kabili tem· 
yiz olmak üzere karar veril· 
miş olduğundan müddealey
hanın müddeti kanuniyesi zar
fında mahkemeye müracaatla 
temyiz yoluna gitmediği tak
tiı de bu baptaki hükmün kat
iyet kesbedeceği tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

lzmir Milli Emlik Müdürlüğünden: 
Yunanlı 

Dosya No. Mevkii Lira 

- Arkası garın
Doktor kimyager 

Şalıe6 Sıtkı 1' ııran ____________ , ________ __ 
Yeni Yunan Ka
binesinin Jemini 

Atina, 1 (A. A) - Başba
kan M. Metaksas ile kabine
nin yeni tayin olunan azaları 
bügün öğleden sonra Atina'j·a 
dönmüşlerdir. Yeni Bakanlar 
dün Korfu' da kralın huzurunda 
yemin etmitlerdir. 

/zmir belediyesinden 
Bayındırlık sahasında Voro

şilof caddesinin Şükrü Kaya 
bulvarile Doktor Mustafa En
ver caddesi arasındaki kısmı· 
nın belediyece verilecek kesme 
taşla döşenmesi işi 15/9/936 
Salı günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale ed:lecektir. 

fşin bedeli keşfi sekiz yaz yirmi 
liradır. Şartnamesini görmek 
üzere baş mühendisliğe ve iş-
tirak için de altmış iki liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubile 
söylenen gün ve saatte encü-
mene gelinir. 3 8 11 194 

Zayi 
1-8 numaralı 25-7-935 tarihli 

ithalat gümrüğünden aldığımız 
1600 liralık ayniyat makbu
zu.ıu kaybettik. Y eni$ini ala
cağımızdan eskisinin hükmü 
o!madığını ilan ederiz. 

Şerif Remzi ticarethanesi 
namına Muhlis Riza Ovab 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğla 

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

No. : 55 
Telefon : 3479 

688 Buca aşağı mahalle hükümet caddesinde 19 No. lı tSOO 
arsa. 

883 Turan menemen caddesinde 47 eski 236 taj arsa 4800 
466 Darağaç paralıköprü selamet sokak bili No. lı arsa 3600 
857 · Tepecik arslanlar sokağında 67/69 eski hane ve 1800 

fırın arsası. 

534 Darağaç paralı köprü caddesi 87 /89 taj No. 1ı un 4500 
fabrikasının 1/6 hissesi. 

873 Bumava çınar mezarlığında 18996 metre batın 1680 
415 hissesi. 

474 Turan menemen caddesinde 173 taj numaralı 1500 
1453,50 metre arsa. 

719 Buca mecidiye foryesi caddesinde 7956 metre tarla 1800 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetleri kapalı zarf 

usulile on gün müddetle arttırmaya konulmuş ise de talip çık· 
madığından 27 I ağustos/936 tarihinden itibaren bir ay müd· 
detle temdidine karar verilmiştir. 

28/eyltil/936 pazartesi günü saat 16 dadır. Ahcılann Milli 
emlak müdüriyetine müracaatlan. 228 

Gibuti limanı 
Cibuti, 2 (Radyo) - Cibuti 

ticaret odası Cibuti limanının 
serbesti liman olmasına karar 
vermiştir. Bu, yeni vaziyetin 
tabii bir neticesidir. 

Nasıl yaralanmış 

Paris, 2 (Radyo) - Figaro 
gazetesine göre Fransa'nın 

Madrid ataşemiliteri bir bom
bardıman esna11nda ys.ı-. 

IDJfbr. 
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W. F. H. V AN-
1

Hellenic Lines '1 
Der ZEE& CO. Limited ['; 

• 
• '!_.:r·· . ,· ' - . 

az Bar'ın 
V. N. Hamburg - Bremcn, Rotter-

DEUTSCHE LEVANTE LINIE dam -Amsterdam ve Anvers 
.,ARTA,, vapuru 5 ~ifil- limanları için her ay munta

den 9 eyliile kadar ANVERS, zam iki sefer yapacaktır. 
DIRECT, ROTTERDAM, Ren, İskandinav ve Baltık 
HAMBURG, BREMEN liman- limanları için doğru Konşi-
lan için yük alacaktır. mento ile eşya kabul eder. 1 

"PLANET,, vapuru 15 ey- A l E t• M ·ı 
lulde beklenmekte olup 18 ng O- gy ıan aı 
eylüle kadar ANVERS, ROT- Line 

Panayır münasebetile yeni hazırlıkları 

Türkovaz Bar onbeş kişiden mürekkep mükemmel 
bir varyete lıegeti getirmiştir. 

Bu akşamdan itibaren 

c· rkov z ar'da 
Garbın zengin numaralarını görmek mümkün olacaktır. 

TERDAM, HAMBURG ve Marsilya ve lskenderiyc için 
BREMEN limanları icin yük 9600 tonluk "Cairo City,, va- T k 
alacaktır. ür avaz Bar'ın yeni varyete heyeti 

?Uru her ay Pireden munta-
"SOFIA,, motöru 24 cyliil- zaman iki sefer hareket ede- Fuar zamanında en eg" len.celi ve zevk-

de beklenmekte olup 29 ey- C Jt f f "d., J •• ., " -1 
IGle kadar ANVERS, ROT- cektir. fi gece hayatını ya"şatacaktır. , ama l UZ ası fflU UT ugunaen: 
TERDAM, HAMBURG, BRE- Yolcu fiatinde tenzilat: 1 - inhisarlar idaresinin Çamaltı tuzlası sahilinin muhtelif 
MEN limanları için yük ala- Pire-Marsilya seyahat müd- Fiya ar mutedildir. yerlerinde ve deniz üzerinde yaptıracağı 6563 lira 25 kuruş 
caktır. deti75 saat, keşif bedelli 5 adet beton arme hela ğurupları kapalı zarf 

"ADANA" vapuru 6 1 inci Port-Sait ve lskenderiye li- usulile eksiltmeye konmuşıur. 
teşrinde beklenmekte olup manları için .. VELOS,, vapu- encümen 2 - Proje, keşif ve münakasa şartnamesi Çamaltı tuzlası 
10 1 inci teşrine kadar AN- ru her hafta pazartesi günü saat müdürlüğünden meccanen verilmektedir. 
VERS, ROTTERDAM, HAM- 12 de muntazam Pireden ha- 3 Eksiltme 15/9/936 salı günü saat 11 de Çamaltı tuzlası 
BURG, BRFMEN, limanlan reket edecektir. Yolcu ve eşya müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 
için yük aJacaktır. kabul eder. Anadolu gazetesinin 24, 4, 14, 24 6-7-936 sayılı nüshasında 4 _ Muvakkat teminat 500 liradır, 

"ATHENA,, vapuru 15 1 ci evsaf ve şeraiti izah edilen yüz yirmi bin lira muhammen 5 - isteklilerin ihale tarihı"nden enaz 3 gu··n evvel tuzlaya 
Fazla tafsilat için Pasaport b d 11' ·1~ t f b "k ··ık· t• k 1 rf l·ı t~•rinde beklenmekte olup 20 e e ı vı aye un a rı ası mu ıye ınc apa ı za usu ı e l k . . h il 

-Y ı ı k d L k ı ge ere vazıyctı ma a en tetkik ve bu gibi işler yaptıklarına tel. teşrinde ANVERS, ROT- yo cu sa onu arşısm a 0 a talip çıkmadığından 18/9/936 Cuma günü saat 12 ye kadar 
R" b" d N 168 ı ğ k ı T ı· ı · d b" b ·· ı· ık dair vesika ibraz ederek Tuzla müdürlü1Yünden ehliyet vesi-

TERDAM, HAMBURG, BRE- ız ınasın a. o. pazar ı a ·onu muştur. a ıp erın on ört ın eş yuz ıra ı kası alacaklardır. l!i 

MEN limanları için yük ala- Umumi Deniz Acentahğı kat'i teminatla Antalya vilayet daimi encümenine müracaatları 
cakbr. Limited bildirilir. 26 30 3 8 141 6 - Fenni vesaikle sair kanuni vesaiki havi kapalı zarflar iheıle 

ARMEMENT H. SCHULDT 
acentasına müracaat olunması. _lllllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor .ııllllllllllllllllllHlllllllll• günü saat 10 na Çamaltında adı geçen komisyon reisliğine nıak-

HAM BURG Telefon : 3171 _ ,_h_u-=z=-m-uk_a-::b:-in_d-:e:-v-:e:-re_c_e_kl_e_rd~ir_.~~~1~2~.;;.3 ___ .:2:..:;1.;,1 __ 

ey;~T!G';!W;~~";ç~apb:kı!"~ Fratelli Sper~ - A. Kemal Tonay lzmir kiremit fabrikası Türk 
mekte olup ayni zamanda t T A Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı anonim şirketinden: 
ANVERS, DIRCT, ROTTER- Y apUT CenfQSl Un nınlınrıc i ta )oı.rn karşı ınJnki dilıck ııukıık Lnşında 30 sayı· 

ROYAL Nt"E"RLANDAIS = lı C\" YC IDllll)l'DC'hanC' ıııdc sahalı sanı 8 den ak.anı eaat 6 a kadar = Birinci nevi kiremitin 1,000 adedi 
DAM, HAMBURG limanları ._ · = haııtalarmı kabul eder. = 
için yük alacaktır. KUMPANYASI _ Müracaat eden hastalara yapılması lazımgclcn t1air tnhlilat ve fabrikada teslim 55, ikinci nevi 30 lira 

AMERiKAN EXPORT LINES "ORESTES,, vapuru elyevm ~i~ro kopik muayeneleri ile veremi~ lıa!ltnlarn yapılmasına ccvuı = olduğu sayın müşterilerimize bildiririz. 
"EXPRESS,, vapuru 10 ey- limanımızda olup 4 eyhjlde AN- •ııİiiliill'ttıııİİiilılim"ıiılttıiiıttllımttl1ıimimilttif17:~/;/;~n: ):l/~5 11111111= 

lulde beklenmekte olup 11 VERS, ROTTERDAM, AMS-
eylule kadar BOSTON doğru TERDAM ve HAMBURG li- AMSTERDAM ve HAMBURG LO ve ISDANDİNAVYA li-
NENYORK için yük alacaktır. manları için yük alacaktır. limanları için yük alacaktır. manian için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS "GANYMEDES,, vapuru 10 SVENSKA ORIENT LINiEN EGLUGA POLSKA 
LINJEN _ OSLO eyliilde gelip 14 eyliilde AN- " NORD6AND ,, motörü "LEWANT,, motörü 1 ey-

VERS ROTTERDAM AMS 28 ağustosta ROTTERDAM, lulde gelip 5 eylulde AN-
"BANADEROS" vapuru 20 TERD,AM HAMBU, RG 1. - HAMBURG, BREMEN, CO- VERS, J.{0TTERDAM, AMS-

eylulde beklenmekte olup Dl- ve ı- PENHAGE, DANTZlC, GDY- TERDAM ve HAMBURG li-
RERT DÜNKERK, HAVRE manları için yük alacaktır. NIA, GÔTEBURG, OSLO manları için yük alacaktır. 
DIRECT, DIEPPE, DIRECT ·~HERC~LES,, . v~?ur~. .~ ve lSKANDIN ~ VY A liman- "SARMCJA,, motörü 20 
ve NORVEÇ limanları için eylulde gelıp aynı gun yuku- ları için yük alacaktır. eylulde gelip DUNKERG, 
yük alacaktır. nü tahliyeden sonra BURGAS "BIRKALAND,, motörü 14 ANVERS, DANTZIG ve 

S. A. ROY ALE HONGROJSE 1 VARNA ve KôSTENCE li- eyliilde beklenmekte olup G O Y N I A limanları için 
DE NAVIGATION DANUBI-1 manlarına hareket edecektir. ROTTERDAM, HAMBURG, yük alacaktır. 
ENNE-MARITIME BUDAPEST

1 
"HERCULES,, vapuru l9 BREMEN, COPENHAGE, ilandaki hareket tarihlerile 

eylulde beklenmekte olup 24 DANTZIG, GDYNlA, Gô- navlunlardaki değişikliklerden 
eylulde ANVERS, ROTTER- TEBURG, OSLO ve iSKAN- acenta mes'uliyet kabul etmez. 
DAM, AMSTERDAM ve DINAVYA limanları için yük Daha fazla tafsiliit almak için 
HAMBURG limanları için yük alacaktır, 2ci kıordonda tahmil ve tahliye 
alacaktır. "HEMLEND,, ınotörü 29 binas arkasında Fratelli Sper

.. DUNA,, vapuru 18 eylfil
de BELGRAD, NOVISAD, 
BUDAPEST, BRATISLAVA, 
VIYENA ve LINZ limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"DUROSTOR,, vapuru 30 
eylulde beklenmc;kte olup 
KôSTENCE, SULINA GA-
1..AZ limanları için yuk ala· 
cağı gibi BEOGRAD, NOVl
SAD, BUDAPEST, VIYENA 
LINZ limanları için dahi yük 
kabul edecektir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2008 2008 ........................ 
Olivier v E Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
THE ELLERMAN LINES Ltd. 

.. FLAMINIAN" vapuru ağus
tos sonunda Liverpool ve 
Swanseadan gelip yük boşal
tacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE LINlE 
•SAMOS,, vapuru 23 ağus

tos 1936 bekleniyor. Ham
burg, Bremen ve Anversten 
yük boşaltacaktır. ...................... 
Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak ye

rinde 681 numaralı ev kira-
lıktır. Evde her türlü tesisat 
ve konfur mevcuttur. Görmek 
için Köprii bakkalı bay Ah-

' e~ 

"TRITON,, vapuru 30 ey- eylulde ROTTERDAM, HAM- co vapur accntalığına müraca
liilde gelip 5 birinci teşrinde BTRG, BREMEN DANTZlG at edilmesi rica olunur. 
ANVERS, ROTTERDAM, GDYNIA, GôTEBURG, OS- Tele. 2004 2005 2663 

J 

~~ .. ~7eH __ A 
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l 

Boyalarındaki zarafeti ve sağlamlığı ile Avrupa mamulatına 
faik olan lstanbul doktor Halil Sezer karyola ve madeni eşya 
fabrikası mamulatını lzmir ve havalisi acentesi bulunan yeni 
kavaflarda 29-36 numarada Hüseyin Hüsnü Ôziş lüks mobilya 
ve karyola salonunda bulabilirsiniz taklidlerinden sakınınız. 
Nikel, nikelaj, bronz ve on iki renk üzerine muhtelif boyda 
ve mekl< p karyolası daima fabrika fiatine satılmaktadır. 

, 

m.m. V.den: 
1 - Bu sene Ankara'ya nakli mukarrer olan Harbiye oku

lu lngilizce, Fransızca, Almanca öğretmenlerine yük
sek okullarda öğretmenlik yapmak selahiyetini ve ve
sikalarını ve bildilerini taşıyan lncilizce bir Almanca 
üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

2 - Bu öğretmenliklerin ücreti ders saatı başına 4 lira 
5 liradır. 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservis 
ve nüfus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı ve 
bulundukları memuriyetleri hal tercümesi ve bir istida 
ile Ankara'da M. M. V. ne lstanbul'da Pangaltı'da 
Harbiye okulu K. müracaatları ve sarih adres yazma· 
ları lazımdır. Müracaatlar en geç 20/eylul/936 ya ka-
dar yapılmalıdır. 24 D. ~ 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
21 inci tertip biletleri satılıyor 

Beşinci keşide 11-9-936 dadır 
Büyük ikramiye 35.000, mükafat 20.000 liradır. Ayrıca 

20.000, 12.000 ve 10.000 liralık büyük ikramiyeler vardır. 
Biletler hukiimet önünde direktörlük gişesinde ve bi· 

lümum bayilerde satılır. 


