
r ' Virmialtmcı yıl 
No. 7065 

Çarşamba 

11 
Teşrinisani 936 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

asyonalistler, payitahtın ba. 
mahallelerini işgal ettiler. 

adrid' de vahşiyane 
hare beler oluyor. 

mu-

-·-
ütün evler birer kale gibi müdafaa edilecek, so
kaklarda siperler kazılacak ve tanklar üzerine 

alev sacan öldürücü bombalar atılacak. 
' Sevilla, 10 (Radyo)- Ceb· 

e gerisinde bulunan 50,000 
'ıkeri asil r Madrid üzerine 
'cvketm iş 1 crd ir. 

Bu sabah milis topçuları 
l&kat edilmiştir. Genera\ Va-

Dahili istikraz 
3 üncü tertibi 
azartesiye sa
fa çıkarılıyor .. 

1 lıınbul, 10 (llo usi) Sıva · 
~urum hattının inşa ınn orfcdi· 
"tek dahili Lıikrıızın üçüncü ter
~İnin de paznrte i günü snıışa çı· 
•tı\ma ına hiikuınetçe karar ve. 
~lıui,tir. 

Tamamı 30 mil} on lira olan 

Bir gaz fabrikası berhava edildi. Mad. 
rid - Valans yolu kesildi. 

lspanga'da mezarlar arasında çarpışanlar 
rella ordusu Kazo Delkambo· Bu batarya zabitleri Mad· 
da milislerin bir bataryasmı ricl'te askeri bir hükumet mcv· 
zaptctmiştir. -Sonu 6 ıncz safı/ada-

K. itilaf ve balkan antantı 
askeri anlaşması .. 

Telefon: 2776 

Otto Avusturya'ya 
dönemiyecek! 

Viyana konferansında, Von 
Papan de müşahid sıfa-ı 

tile bulunacak. 
Belgrad, 10 

(Radyo) - Pa
ris' te~n hB'b;°r 
verildiğine gö· 
re, Habsburg· 
!arın Avustur
ya tahtına av· 
deti; küçük iti
laf devlet !eri
nin şiddetli K. Cigano 
aleyhtarlığı sayesinde akim 
kalmıştır. 

Esasen Almanya ve Maca· 
ristan' da Habsburg'lar hane
danının tekrar Avusturya kralı 
ilan edilmesine taraf tar değil· 
diler. 
Ciyano'ya ziyafet verildi 

Viyana 10 (Radyo) - Bu· 
gün Kont ve Kontes Ciyano 
şerefine sabık imparatorluk 
sarayında bir ziyafet verilmiş· 
tir. Bu ziyafette bütün kabine 
erkanı, prensler, kontlar ve 
sefirler hazır bulunmuşlardır. 
Ziyafetten sonra bir balet te 
verilmiştir. 

Alman gazetelerine göre 
Berlin 10 (A.A) - Viyana 

konferansı etrafında Alman 
gazetelerinin neşriyatı devam 
etmektedir. Alman gazeteleri· 
ne göre, bu konferans Tuna 
muammasına nihai bir şekil 
verecektir. 
- Sonu 4 üncü sahi/ ede -

Beş devlet ordusunda ayni sistem Alman;;,da ida
silahlar kullanılacağı söyleniyor. ri ıslahat olacak 

Londro, l O (Radyo) - Bükreş'te toplanan Balkon pnktrno meıısup 

devletler erkfinıbarhiye reislerinin kouferanslıınndn mühim mes'eleler Rayiştag dağılacak 
göriışülmektcclir. Bilhns a !küçük antanırn a kcri prograınlnrJ teıkik edil· ' 

"1cılige Vekili Fuad Ağralı 
• ıı_hHi istikrazıo uı;fincü terıibi 42 

mekıcdir. Küçük ve Balkan antantına dahil beş cle,·let yani Roıuaııyn, ayan gelecek .. 
Çekoslovakya, Türkiye, Yugoslu\') a \'C Y unnnistan onlulıırıucla ayni sis· 
tem sil51ılar kullaııılocnğı znnneı1ilmektcdir. • llıilyou 500 bin liradır. Taln illerin 

!Soo zü 500 liradan, ınüıchoki•i 
20 şer liradan ııtı.a çıkanla· 

~lir. Ancak salı§ fiati, l 9 lira 
~rinden yapılacak ,.o 21 gün de· 
•llt edecektir. 

TahYiller, l ıanbul'da milli ve • "tıcbi bütün honkalıırdıı, to~roda 

/ngiltere - Lehistan ve İn
giltere-ltalya münasebatı. 

8 inci Edvard Le istan 
~z milli lıan=rda eaıılacuktır. nazırını kabul etti. 
4dana j,·a ceviz . - . 
&u" ••kl"., .. -' 48 saaticinde ltalya-lngiltere mü-yu ugunue , .... 
botu yağdı. nasebatında bır_ıyılık başlamış! 

6' Camlar kırıldı mu- İngiltere şimdi, Mussolini'yi kat'i surette 
•::; ~Qbere aksadı,' yıl- vaziyetini tesbite davet edecekmiş. 
b'' dırım/ar düstü. 

~ 

Adana, 10 (AA) - Dün 
'aat 15/20 de şehrimize yağ· 
~ur ile karışık ceviz büyük-
11&ünde müthiş bir dolu yağ
ltıuru düşmüştür. Dolu tam 
l9 dakika devam etmiş ve 

ı >
1 ?c"ırin her tarafını 11 santim

id1~ 1k bir tabaka halinde kapla· 
i ltııştır. 

b Şehirde garba müteveccih 
~Utün binaların pencere cam· 

ıJı ~tı kırılmış, bir buçuk saat 
~ "-adar şehirde münakalat ke· 

s ı •ilrn· · çJ' ıştır. 9; 'f elgraf, telefon,. elektirik 
h-111' 

1~1Ieri kopmuş, biri büyük ca· 
B2' 1 ttı·· 
teıı1 ıın saika direğine ve diğeri 
ol ~: şehrin dışına olmak üzere 

I ~ 1 yıldırım düşmüştür. 
ıf Şehir parkının çiçekleri ha· 

~a tQp olmuş ve portakal, limon 
O ~bze bahçeleri de hasara 

1J b~amıştır. Dolu hinterlandın 
lıyük bir kısmına düşmüştür. 

Akdenizdeki bir lngiliz harb gemisinin tareti 
arasmdan bir bakış 

Londra, 10 (Radyo)-Baron yahudilerinin Filistin'e muha· 
Bek buglin Başvekil M. Bald- cereti mes'elesi görüşülmüştür. 
vin ile mülakat etmiş, bundan Kral Sekizinci Edvard M. 
sonra Hariciye dairesinde M. Bek'e sarayda bir çay ziyafeti 
Eden'le görüşmüştür. vermiştir. 

Bu mülakatlarda Lehistan - Sonu 5 inci sahifede -

M. Hitler 
Bcrlin, 10 (Ha<lyo) - iç lıa· 

k:ını doktor Frih, Alınanya·da ya· 
kın bir znmonda geniş bir idari 
ısliihuı ) apılnca[;ını bildirnıi~tir. 

Bu ısl.ilıal Alnınıı) a "yo yeni lıir 

idore si temi kurac;ıklır. Bu ted
birler için iiç Eeneılcnlıeri lııızırlık 

yapılnıııkın iıli. Bu ıcclbirlcrin he· 
<lef i, Almanya 'yı il) ııi şekilde \'e 
nplctler usulü ile idaredir. Bu U· 

ret le lfo) iştng do ıag,·edilccek ve 
200 kişilik bir nyau heyetine yerini 
hırnkacaktır. 

~~rKQ 
Belgrat 1 O (Radyo) -

Yugoslavya krallık naibi 
prens Pol, bugün Londra'ga 
müteveccihen buradan ha
reket etmiştir. Bu segahate 
büyük bir elıemmiget veril
mektedir. 

,. 
PrensPol 

Yugoslavya: saltanat ~naibi 
Londra Ya 1gitti 

Gediz-Bakırçayve büyük 
Menderes mes' eleleri. 

Projeler hazırlandı. Toprak sey
laptan ve susuzluktan kurtulacak 

Gediz köpr:isü 
Ankıırıı, 10 (Hnsuc;İ nıuhnbirimiulcn) - Hükumet Egr. mmıakoemdı~ 

ulama iılerine lıu)ük ehemmi el vermektedir. Da~vekil f met İnönu'nün 
emri iizerine, • afıo Yeldileti uıühendi leri Gediz, dendcrc , Bakırçay ile 
;\ifrdc r:n ı mecralarının tenıizletilme i, buralardan kanallar nçılmaSJ, Ge· " .... 
diz.le bnrnj yapılma ı projelerini lı.ızırlamı,lorclır. Başvekil, bu bıfta 
içinde !\ııfı:t Vektiletine gelerek projeler üzerinde bizzat me~gul olacak
lardır. Gelecek &enı>yc kadar. bu projeler üzerinde çalı§ılacak ve hu 
mrnıakalor suya kavuşacaktır. 

Milli iktısat ve tasarruf 
cemiyeti kongresi 

Yıllık kongre Valimizin riyase
tinde aktedildi. 

Milli iktısad ve tasarruf ku
rumu lzmir şubesinin yılhk 
kongresi dün akşam şehrimiz 

ticaret ve sanayi odası kon· 
ferans salonunda toplanmıştır. 
Toplantıya vali Fazlı Güleç 
başkanlık etmiş ve topl 'intıda 
belediye reisi doktor Behçet 
Uz ile banka müdürleri ve 
kurumun üyeleri hazır bulun
muşlardır. 

Okunan yıllık iş raporunda 
kurumun, lzmir şubc:,:sinin va
zifesini yedi yıldanberi hak
kile ifa ettiği, milli iktısad ve 
tasarruf işlerini halk arasına 
yaymak için verimli bir şe-
kilde çalıştığı, bundan sonra 
daha verimli çalışmak i ;in 
takviye edileceği bildiriliyor, 
zaten halkımızın en büyüğün· 
- Sonu 7 inci sag/ada -

Antakya ------
Suriye'nin değil, Türkiye 

nin bir parçasıdır 
Beyannamelerde neler saçmalanıyor! 

Anlakgadan 
lstanhul 1 O (Hu usi) - 1sken· 

ılerutHlnn haber Yerildi~ine göre, 
ntakya'da, halka San('nk'ın Suri· 

} eden aynlmaz bir parç.a olduğunu 
Lildircn ve kendilerini seçime işti· 
rake davet eden Arabı;a bc1anna· 
meler dağıtılmı~lır. Antakya Türk· 
leri hu gibi propııgıınclalara ebem· 
rui)Ct \'ernıemekıe ve beyanname· 
leri ellerine hile almamaktauırlar. 
Dlilün Sancak 'J'ürk'leri, Suriye 
inıibabatına iştirak etmeıncğc .kat'i 
olıırnk karar verıuio Lulunmak.· 
tadırlıır. 

1 tanbul, 10 (lln~u!ı) - Fran· 
sanın Anıakyıı muralılıaeı l\f. De· 
vicnı, fe\•kalade komiser Kont Dö 
l\lartel ile görii~mek üzere Berut'ı 
gitmiotir. Ilaber verildiğine göre, 
Antakya kız liııeeinin vaziyeti Te 

grevci talebe hakkında natıl bir 

bir görünüş 
battı hareket takip edileceği tcsbit 
olunacaktır. 

Antakya erkek lise~i ıalcbeei, 

kız lisesi açılmadan ,.e mektepten 
koYulan 55 Türk kızı tekrar mek· 
tcbe aluımadan derelerine devam 
etmiyeceklerdir. 

------
Feci bir kaza 
Kızcağız boğuldu .. 

Dün Kar~ıyoka'da 'l'ur'on nıev
kiinde feci Lir kua olmuştur. 

Seteaua Romcna gaz prketi mü· 
dürü 1\1. Frel!ko'nun kızı Lir bu· 
çuk yaşında Fasi deniz kenarında 
gezerken müvazenesini kaybederek 
denize düşmü~ ve dalgalardan kur· 
tulamıyank bo~ulmuştur. Bidisede 
kaed yoktur. Tahkikatına müddei· 
umumilikçe el konmuıtur, 



• s.~.2 ............................................ ANADOtu ....................... ~ .......... lllİll ...... .. 

mt-Q 
Onun arkasında 

Jlabet maoenıııınm ı,ıavallı bir siması olan \'cbip Pap+ 
- Atatürk'o hayranım .demiı· onun yanında neferlik yııpmağa 

amadeyim .. 
Ge9C0lerde IlOytık Şef, Yugo!lavya baıvekili ile beraber Ankara'da 

ordu evine gitmi~ ve, onyedi milyon Türk'iln kendisi ile beraber nte~e, 
ıuyıı atılmağa haıtır olduğunu söyleyinoe bir aabit derhal fırlıyarak Se
llim vermlf ve d mie kiı 

- Emret Atatürk! 
AtaUlJ'k.~Q tahUI 9<1 rken evvel4 onu naeıl gürayoruz: 
Onyedi milyon cvlAdını acven, yeti§tirdigi genç bahçeye ıefkat ve 

heyecanla bakan bir baba! 
G~r4tlmüz l>irdenbiN değieiyor. Ka?Jlmıza, bir inkıldbçmın potrcsi 

çıkıyor. Dirseklerini maaaaına dnyamı§; içti mat ve f ik.rl yeni bir hnmle
ııin euaJanm huırlıyor. 

Ve birdenbire bu dekorun içinden baıka bir varblc g3rilntıyor: 
Milleıinin tarihini, kl'lltllrilnfb en eaki medeniyetini araıbrao bir bilgin. 
Çok geçmeden ayııi p<>tre baki kalmak t•Ttilo muhitindeki CfY• ve 

limalar deği.ıiyor. Onu bir maaa etrafında ve devlet ricAli ile ba§'başa 
gGrilyorm. Atatürk burada da iı ba§mdadır. 

Bir aralık Şef, kendi dehaaının dürbündndcn dilnya ufu1dannı r.cy· 
rederken kaqımıaa ~ılıyor. Millet ayağa kalmıı, ona bakıyor. Ve bu 
mcvzularuı dw~Mi devam ediyor. Nihayet onu mareıal ihıifonnaaı 

albnda görilyoruz. Daaından ı~Jldar, mavi gözlerinin engioinaen kıvılcım· 
tar fıakı.ran bir kumandan! 

Onyedi milyon hirdenlıire IC8 veriyor. 
- Emret!. İater auya, İ.Ater ateşe ve ölümQn t1 kencliaine; yalnız emret! 
Vehip pata fazla birwey aöylememif. Onycdi milyon Türk, eaaaen 

tek nefer haline gelmiıtir n ona, dnnyanın en hOyOk dAhl askeri ku· 
manda ediyor. 

Selim Atatfirk'ol 

Saime Sadi 

~.~J:l~.flM 
r : Yürüyoruz "'\ Belediyenin sağhk işle

rinde yllhk faaliyeti. Yerli kömür 
Ankaraya geliyor 

Ankara 10 (Hususi muha
birimizden: telefonla) - Şi

Muayc. e edilen 133258 gıda maddesin. 
den 18094 ü bozuk ve karışık çıktı 

Belediye hekimleri tarafm-
mendifer hattı, bu ayın on· dan bir yıl içinde 14116 hasta 
sekizinde Çatalağzı mevkiine d'l · t' 1417 H muayene e ı mış ır. as-
varacaktır. Buradan, yerli 
kömür. şimendiferle ilk defa ta, hastanelere yatırılmış, 9298 
olarak doğruca Ankara'ya hastaya belediye hesabına ilaç 

getirilecek ve bu münasebet- verilmiş, 2626 hastaya reçete 
le büyük merasim yapıla· verilmiş, 337 hastanın pan· 
caktır. . sımanı yapılmış, 4.38 hasta 

\._ ____________ ) evlerinde tedavi ve muayene 

Eski SU edilmiştir. 
11557 Esnaf muayene edil

miş, nakil vasıtalan sürücüleri sayaçları 
••••• 

Nafıa komi
serliği tarafın
dan kaldırtılıyor 

lzmir su şirketinin abo
nemanları tarafından kul
lanılan su sagaçlaıı ( sa·at
ları) kırk senelik eski sa 
sayaçlarıdır ve halk bu 
saat/ardan çok müştekidir. 

' ve şoförleri tam bir heyeti 
sıhhiye muayenesine tabi tu-

tulmuştur. Bunlardan arızalı 
olanların çalışması menedil-

mek üzere 1577 şoför ve ara
bacı muayene edilmiştir. 

''Gedik,, yok ---... ····-----
Başkanımız "Reis

lik,, i kaldırdı. 

13758 dükkan teftiş edil· 
miş, 554 dükkanın noksanları 
tamamlandırılmıştır, 7241 ta
lebeye sıhhat raporu verilmiş, 
12465 kişiye çiçek aşısı, 85 
kişiye tifo ~ısı yapılmıştır. 

Bir senede 133258 gıda 
maddesi muayene edilmiş, 
bunlardan 114264 dü temiz 
ve 18094 dil bozuk ve karışık 
olduğu görülmüş ve yokedil
miştir. 54085 kilo gıda mad· 
desi muayene edilmiş, bunlar· 
dan 40290 kilosu talimata 
uygun görülmüş, talimata ay
kırı olan 13795 kilo gıda 
maddesi de yokedilmiştir. 

Kimyahanede eşhasa aid 147 
idrar tahlili yapılmıştır. 

Muhacirler -.... 
iskan mıntakalarına 

gönderiliyorlar. 
Bulgaristan' dan gelmiş olan 

1764 muhacir, bugünlerde mü
rettep mahallerine sevkedile· 
ceklerdir. Bunlardan 165 kişi 

d• Dün Von Uibenlrop'un J,oıı 
radaki vazifesinden bulısedcrkell1 • o 
(Eden) in nutkunda Almanya \ 
münaeebatın milstakhcl §ekline 11 

olan fıualan dn ima eımiştinı· 

Bu fık.rnlar cidden dikk118 

lfiyiktir. 
ı ·ı· h • · tıı..Ute' ngı ız arıcıye nazın c ... ı 

renin Almnnyo il mfinaschctlel'V'." 
•tıll" 

8lkla~tırmıyn, daha ziyade 1 l· 
şaf ettirmiye her zawıın hazır 0

, 

duğunu, ancak hu temayti1ün lıiçbi1 
. h' b' a alıll' zaman ın ısnrcı ır manay d 

maması lıizım geldiğini, İngil•eı: tıs 
nin her türlü inhisarcı müna&~ ~Uz 
lerden kaçınacağını nulkund~a. bir 
hassa tasrih ctmiye lüzum gö fi lirı 

İngiltere son asırda Ainı•0 
1 

!tib 
ilo Fransa nramnıla kolay k01' 
paylaeılamıynn, her zaman kısk~ıı\ 

lılda takip edilen bir acvgili vatı~ 
tindedir ve bittabi Büyük Britill 
yaya kareı gö terilen hu alak:~;. M .. 

gilizlerin mavi gözleri için değil d• ırıı 
Fransız'lnrla Almanlar nrastjr J 

şu asır görmfiş geçimsizlik baol 3' lQ 
~ındanberi İngiliz'ler daima iki 1ı ııı 
kiimel arasında lıir nevi b111'j lJ 
mcvkiiudo kalmışlar, menfaatl e 
lı · · · · b · · ı rafa tt' nngısını ıca ettırırae o ıı J 
mayül ederek mukabil cihetin ~ i- 1 

OözlUklU gar
sonlara iş yokl 

Jon Harlov, Karol Lombard, 
Klodet Kolber ve Rozalin 
Rusel'dir. 

Haber aldığımıza göre 
lzmir nafıa şirket ve mü
esseseleri komiserliğinin 
teşebbüsile şirket yeniden • 
Almanya' dan 6987 sa sa
yacı satın alacaktır. Bu 
suretle halkın Iraklı olarak 
şikdyet ettiği yarım asırlık 
su saatları da ortadan 
kaldırılmış olacaktır. 

Limanda tahmil ve tahliye 
işlerinde çalışan ameleler üze
rinde reis adı altında onlan 
idare etmekte olan bazı kim
seler vardı. Cumuriyet Halk 
Partisi başkanlığı, hiç çalış
madan para alan bu gibi reis· 
!erin de diğer işçiler gibi tah· 
mil ve tahliye işlerinde bizzat 
çalışmalannı ve reislik vazife
sinin de büti: işçiler tarafın
dan sıra ile gorülmesini tensib 
etmiş ve bu hususta alakadar· 
lara emir vermişti;. 

Kuşadasında, 68 kişi Berga· 
ma' da, 40 kişi Karaburun' da, 
556 kişi Söke'de ve 980 kişi· 
de Manisa' da iskan olunacak-

mc ini, munyyen bir z:ımao ı( t' d 8 

siyaset anha ınılo fili bir rol 0
:
1 

~erı 
Damaktan uzak kalmasım teJ1ll Crj 

etmişlerdir. Almnn'lar Napolyol' ~ 
hıırln csnaBJnda lngiliz'lerle ~ ~d 
bereliler, neticede Fransn'yı isted dl •ttı 
]eri gibi ezdiler. 1870 lıarhında fır ~t 
Prens Dismark ne yaptı yapU ~ de a 
gilizlerin bitaraf ka~maMn~ tcıO ef ıı,_vl 
etti ve bu 14ycdc F rnnsız Iarı ~d 
mek imkanını boldu. .fJ" •ıla 

Fakat ötedenberi anana b e 
gnlmi~tir. Iogiltere hi.ç~i~ ~ 

-

Cöı:lüklü garsona bir itira
zınız var mıdır? Sizin belki 
olmıyabilir, fakat lngiltere'de 
gözlüklü :.garsonlar birinci sı
nıf o~Ucrdc i~ bulamamak
tadırlar. 

Son zamanlarda bir mes' ele 
haline gelen gözlüklü garson
lar hakkında -Yiyecek temin 
eden işçiler cemiyeti;, bir mü
racaatta bulunmuş ve bu "Göz
lüklü garson memnuiyetinin,. 
ortadan kaldınlmasını rica 
etmiştir. 

Tahmin edildiğine göre, 
garsonluk işi yapan adamlar
dan yüzde yetmişbeşi er ge , 
gözlük kullanmak ihtiyacın
dadır. Gözleri iyi görmediği 
için, yahut gözlük vasıtasile 
iyi göreceği için neden ceza· 
18Dllnlar? 

Garsonlar böyle düşünü
yorlar. Fakat birinci sınıf otel 
sahiplerinin ise diifünceai baş
ka türlü. Mesela bunlardan 
birisi demiştir ki: 

Gözlük kullanan garsonların 
bilhassa yemek masalarında 
hizmet etmelerine muarızız. 

Yoksa hollerde bulunabilirler. 
Müşteriler birşey söylemi

yorlar. Fakat bizim tecrübe
miz, müşterilerin gözlüklü gar
son karşısında derinden de
rine muazzep oldukları yo· 
lundadır.,, 

inanmak lftzım! 
Bükreş polis müdürünün 

soyulduğu haberini verirken 
size .. ister inan, ister inanma! .. 

demiyeceğiz. Bu haber, doğ· 
rudur. 

Son zamanlarda Bükreş • Si
naya şimendüfer hattında işli-

yen trenlerde sık, sık hırsız
lıklar olduğu halde, Bükreş 

zabıtası bunların hiç birinin 
failini meydana çıkaramamıştır. 

Bu hıraızlıklann çokluğu ve 
çok küstahca yapılması Bükreş 
polis müdürünü sinirlendirmiş 
ve bizzat takibat ve tahkikata· 
girişmiştir! 

Bay direktör, kıyafeti değiş· 
tirerek şimendüferle Sinaya'ya 

kadar gitmiş, orada bir müd
det kalmış ve gene avdet et-

miıtir. Müdür, bu seyahat es· 
qasında şüpheli hiç bir hal 
görmemiştir. 

Avdetinde vakit oldukça 
geç olduğundan bir taksi ile 
evine dönmüş, taksi ücretini 
vermek istediği zaman, içinde 

100,000 Ley bulunan cüzda· 
nmın yerinde yeller estiğini 

hayretle görmüştür. Bu 100,000 
Leylik ders, polis müdürüne 
maalesef hırsızları öğretme· 
miştir. 

Sa şirketi, su sayaçlarını 
ayar etmek üzere bir de 
ayar istasyonu tesisine 
mecbur edilmiştir, 

Tütün 
Rekoltesinin yarı
dan faz lası satıldı .• 

Tütün satışı bütün harare
tile devam etmektedir. Dünkü 
sayımızda tütün rekoltesinin 
yarısının satılmış olduğunu yaz
mıştık. Dün akşama kadar 
yapılan satışlar hakkında şeh
rimizdeki alakadarlara gelen 
malumata göre bütün mıntaka
daki satış miktarı 16,5 milyon 
kiloyu bulmuştur. 

Menemen'de 336,000 kilo, 
Milas' da 1,340,000 lkilo, Kırk
ağaç' da 236,000 kilo, Turgut
lu' da 500,000 kilo, Salihli' de 
195,000 kilo, Manisa,da bir 
milyon kilo satış olmuştur. 

Ay sonuna kadar tütün re
koltesinin tamamen satılmış 
olacağı ve müstahsil elinde 
hiç tütün kalmıyacağı anlaşı

lıyor. 

Kız enstitüsü kursları 
açalma merasimi 

Yıldızlar mektup bombar- r 
dımanına maruz Bugün doğan 

çocuklar .• 
101111936 

Kız enstitr Ü akşam kurs· 
' lan ve sipa. ş atölyesi olarak 

Gazi bulvarında kiralanan Si
lahçı Salim binasında bütün 
hazırlıklar tamamlanmıştır. Cu-

Holivod'a hergün on bin
lerce mektup gelir. Bu mek
tupların gayet az) kısmı ciddi 
ve esaslı bir mevzua temas 
eder. Mühim bir kısmı yıldız
lardan imza ve fotoğraf isti· 
yen budalaların mektupları· 
dır. Fakat en mühim kısmını, 
yıldızların desti izdivacını isti
yen aşk mektupları teşkil 
eder. 
Aşk ve izdivaç talebi mek

tuplarmın yüzde 79 u Mirna 
Loy'undur. Halbuki Mirna Loy 
evlidir. 

Bundan sonra aşk mektubu 
alanlar sıruilc jon Cravford, 

Yıldızlann fena tesirler eeriEi 
devam edecek ve zuhal, zühre, 
merih ve müıteri yıldızlan bir 
arada arza fenalık yagdıracaklar· 

dıı. Bugün gizli veya a~ikar cihan 
sulhu tehdit edilecektir. Aile ha· 
yatlannda da bugün için bir iyi· 
lik bellememek lazımdır. 

V alna, bu çok elemli günde 
doğacak çocuklar mutlak surette 
bedbaht olmıyacaldanlır. Fakat 
kibirli, hodgam, aocalr kendi ıevk· 
leri için çalııacak ve bilhassa 
haıia, batkalannın artından geçi· 
necek inaanlar olacaklardır. 

ma günü saat 17 ,30 da kurs
lar ve sipariş atölyesi binası
nın açılma merasimi yapıla
caktır. Merasime vali Fazlı 
Güleç reislik edecektir. 

Kongre murahhasları 
gittiler 

12 ikinci teşrinde Ankara' da 
akdedilecek küçük san' atlar 
kongresine şehrimizden iştirak 

edecek olan san' atkar ve mu· 
rahhaslar dünkü ekspresle 
Ankara'ya gitmişlerdir. Kon
gre bir hafta çalışacaktır. 

Parti Başkam ve Valimiz 
Fazlı Güleç'i, bir nevi gedik 
usulü demek olan imtiyazlı 
reislik şekline nihayet vermiş 
olduğundan alkışlarız. 

• 
lzmir'de 

Bir senede evlenen 
ciftler. , 

Bir yıl içinde belediye ev
lenme dairesine evlenmek için 
müracaat eden 1073 çiftten 
984 ünün evlenme muameleleri 
yapılmıştır. Geri kalan 89 çift 
evlenmekten vazgeçmişlerdir. 

Limanımızdan Ey. 
lalde yapılan ihracat 

Şehrimiz Ticaret odası tara· 
fından hazırlanan bir rapora 
göre Eylül ayı içinde lima· 
nımızdan Dış memleketlere 
15089,4 ton Üzüm ihraç edil
miştir. Ayni ay içinde 1?l122,3 
ton İncir, 205 ton pamuk ve 
847,l ton palamut gönderil
miştir. 

Şehrin ağaçlandırılması 

Belediye reisi doktor Beh· 
çel Uz, dün yanında ziraat 
müdürü Nafiz Uysal olduğu 
halde belediye fidanlığına gi
derek tedkiklerde bulunmuş
tur. Şeh. ;n ağaçlandırılması 
için yeı _·er faaliyete geçilmiş· 
tir. KüLürpark, bu yıl fevka
lade bir şekilde teşcir edile
cektir. 

Sıhhat meclisi toplanıyor 
Vilayet sıhhat meclisi bu

gün sıhhat müdürlüğünde vali 
Fazlı Güleç'in reisliği .altında 
toplanarak vilayet sıhhat iş
leri üzerinde de müzakere· 
}erde bulunacak, kararlar ala· 
cakbr. 

lardır. Bu muhacirlerin bera· 
berlerinde 222 Öküz, 194 
manda, 59 inek, 50 Buzağı 
ve Malak, 80 Koyun ve 6 
Beygir vardır. 
Yakında Romanya' dan 804 

muhacir daha gelecek, Foça, 
Karaburun, Kemalpaşa ve Çeş· 
me'ye iskan edileceklerdir. 

Yeni Neşriyat 

bu iki muhasımdan bınnın dıc~ 
ole) hine fazla kuvvetlenmesiocı,.J 
binaenaleyh Avrupa'da Layt C 
ammn yafal bir hale gelmesine;,, e 
saade etmC7- Alman} n ne zn 1" b,. 
fazla kuvvetlenmiş, Avrupa ela "' f 
nısunu fazla öttürmiyc k.alloşotl~ r4 
Ingiltere daima Fransa'ya teP111~ l' 

ederek Almanlann ezilmesine y• 'f t 

etmiş ve Fransa ne zaman fazl• ~ an 
rilmek iddiaMnda bulunmupa l J ~ 
liz'leri Alman'lann -yanında ve kC i.lsı 
karşısında bulmuştur. . dl "13ı 

Fuzuli, ye dair Bunun en 800 misalin• J• İşi 
Edebiyat öğretmeni Tahir Umumi harbın hidayetinde \~ t\ 

Olgun'un "Edebiyat tarihi- sivrilmiş olan Alınan'lan eznıe1''~ V 
mizde araştırmalar., adı altında Ingiltcre'nin Fransa yanında pıe 
hazırladığı birinci kitabı neş· almasile görınüşUlk. ti .<\. 

işte Almnn'lar iki aenedcn I' 
redilmiştir. yeniden siluhlanmıya başladı~ t' 9 

Güzel uslübu ile derin bil- tarihtenberi bu tlcfa ezilmek !iri 
gisini meczeden öğretmen bu sının fransa'yn geldi~ini düşüne r' 
kitabını "Fuzuli., ye hasret· Ingiliz'lere hunun için yanaoıP1• D 
miştir. çalışmaktadırlar. il ~ 

Bugüne kadar edebiyatçılar Ve işte (Edeıı) in nutkunJıı j t 
arasında şahsiyeti layıkile öğ· hisarcı tabiri ile ima ettiği ~ef 1 

renilemiyen büyük Türk şairi Ludur. fı '>tıi 
Fuzuli hakkında tarihcilerin Anlaşılan lngifü'ler bu &t ...r '-

• ttv" 
düştükleri yanlışlıklar bu ki· hu sıra oyununa yana~mıık ı! ti. 
tapta düzelmiştir. yorlar. Kendilerine aid ki~ di)i> ~ 

Okuyanlar kitabın yazılışın- lıungi sebeplerden dolayı cıııı ti 'ıı 
daki gayreti. malumatın top- ne FranS11'ya kat'i surette bıı~ ~ 

mak, ne de Almanya'ya fimid k Ilı 
lanışındaki zaman ve güçlüğü ııv ~ 
hiç hissetmeden tatlı ifadeye mek işlerine gelmiyor. ı§ıc son d~ 

Ed b kun Alnıan'lara niıl miinaSJ 1'11 .ııf kapılırlar. e iyat seven ve r') 
bilhassa öğretenlere tavsiye Hamdi ~zhct Çarı 
~~L K M. 
İdam yiyen adam ve ~Ş ge . ı J 

koca katili kadın Muhacır celbıne 
Aydın, (Hususi) - Geç" . 

sene Ortaklarla Aziziye ara· 
sında yolcu otomobillerini soy· 
mak için durdurmak üzere 
attıkları silahlarla bir gencin 
ölümüne sebeb olmaktan suçlu 
Ortaklar' da oturan Bozkır'lı 
kara Mehmet ile kardeşi Mus· 
tafa'nın mahkemeleri dün Ay· 
dm Ağırceza mahkemesinde 
bitirilmiştir. 

Bunlardan Mustafa'nın suçu 
sabit olmadığından beraatine 
ve suçlu kara Mehmed'in de 
ölüm cezasına çarptırılmasına 
Ağırceza mahkemesinde ka
rar verilmiştir. 

Gene geçen sene Ortak
lar' da bir gece yarısı kocasını 
tabanca ile öldürmekle suçlu 
Emir Haticenin muhakemesi 
de bitirilmiş suçlu onsekiz 
seneye mahkum ecuımiştir: 

sıla verilecek.~~~ 
tanbul, 10 (Hususi) - c .~ 
. . ld'v" d ubB ı • ·vsımı gc ıgın en, m 1~ , 

nakliyatına bir müddet fs5
, ~ur 

ıerilecektir. Nazım vaptJ~ () 
yarın Bulgaristan' dan ı~OO Q' ~ 
şilik bir kafile gelecektır· l' 1 

koslovakya sirkini götlirıı1 ~ 
olan Hisar vapurunun ds ~~ 
bir sefer daha yapması ıJl ,if \ı 
temeldir. Evelki gün BuJgıı ~( ' 
tan'dan ana yurda 110 

8 
U 

muhacir daha gelmiştir. 
1
; 

lstanbul tahlisiye idar ı \!ı 
lstanbul, 10 (Hususi). ~ 

T hl. . 'd . . bl" ..j a ısıye · ı aresı, yenı ıl"' 

olan merkez rıhtım h911..,~ 
·dıW taşınmıştır. Fenerler ı tl 

için bu katta bir daire 
zim edilmektedir. Bu id•re 
akında bura a taşını 
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• ) -1 • l • .. M. V '!~ .~eland Bulgar başvekilinin mühim beyanatı 

1 : 1 ..., . ~ ., _, • Londra'yı "Balkan'hlar arasındaki 
ziyaret edecek yakınlaşm.ıya . aleyhtar b d ld •• M k Brüksel 10 (Radyo) - Da· 

~ ~US or USU UD OS ova hiliye bakanı, kanun önünde tek Bulgar yoktur.',, 
menfi propagandaların mutlak 

;ıo 
• 
1 

surette cezayı mucib olacağını J 

da geçl•d resmi• yaptı. söylemiştir. İspanya için gö· M. Köse vanof; Türkiye. Bulgaristan • 
ti nüllü kaydı da cezayı mucib Yugoslavya arasında bir misak akdine 

olacaktır. 

Mareşal Voroşilof, Rus ordusunun sulh için mü
Londra 10 (A.A) - Belçi- sebep mevcud değildir, diyor. 

ka başbakanı B. Van Zeland 
27 son teşrinde Londraya gi · 
decek ve orada beynelmilel 
ticaret odası lngiliz komitesi
nin misafiri olacaktır. 

him bir istinatgah olduğunu söylemiştir. 
Moskova, 10 (Radyo) - Sovyet Rusya or- gösterdiği mükemmeliyet, ecnebi devletler ata-

dusunun mühim bir kısmı, yüzbinlerce halkın şemiliterlerini hayran bırakmıştır. 
ı- ~~zurunda (Mozoleo) meydanında muazzam Geçit resminden sonra Mareşal Voroşilof 

1.ır geçit resmi yapmıştır. Geçit resmini; Sta· mühim bir söylev vermiş, Rus ordusunun, sulh 
Kral Karo/ 

Papanın mü
messilini kabul etti 

ırı, Voroşilof, Molotof, Kalenin ve Mikoyan için büyük bir istinatgah olduğunu söylemiştir. 
ltibünlerden seyretmişlerdir. Geçit resminin yapıldığı meydanda üçyüz 

Geçit resmi, saatlerce devam etmiştir. En bin kişilik bir halk kütlesi vardı. Bu kalaba-
llıodern silahlarla mücehhez olan Rus ordusu- lık, Rus ordusunu hararetli surette alkışlamıştır. Bükreş 10 (Radyo) - Kral 

Sa Majeste Karo}, bugün Pa
panın Bükreş mümessilini ka
bul etmiş ve itimatnamesini 
almıştır . 

,,. .. 
" ''lontrö Boğaz-
~· <rr mukavelesi. 

etP b 

J. cıeş devletin tasdi-
'" kinden gecti. 
çi' ~ lstanbul, 10 (Husu;i)-Dün-
0~ en itibaren 20 sene müddetle 
ol :etiyete giren Montrö boğaz· 

, t mukavelesini beş devlet 
~ ~dik etmiştir. musaddak su· 
dt ~Itri vermiyenler İngiltere, 
~ tansa ve Japonya'dır. Bu 

~ll:!tler de muahedenin 22 nci 
" l· ddesi ahkamı mucibince 

:hare vereceklerdir. 

.;ıeş Fransız 
1 Bahriyelisi 

-• Cemide komünizm 
"' 'Oropagandası yap-
• -,; fr4tarından tutuldu 

~ l'oloz, 10 (Radyo) - Bir 
~ ~ansız tahtelbahirine mensub 
~ ~ ş bahriyeli, bahriye efradı 

~sında komünizm propagan-
J' ~ 1 Yaptıkları için tevkif edil

,,; şlerdir. 

!~ Qnzig nihayet 
~ 4lmanlaşıyor! 
es" 937 de herşey 
et> l)ı l k f ı11•f am o aca ... 
il Danzig, 10 (Radyo) - Dan-

• ı ~· Nasyonal sosY.alist partisi 
1 

1
• beyanatında şunları söy

sırl ıştir: 

t~ '- Muhalefet partileri, 937 
JI. esi ilk günün~rn itibaren 
~ 'ıı ~en kaldırılmış olacaktır ve 
A ~ Zıg 1937 senesi içinde ta-
~' llıen Alman 'laşmış ve Al· 

ıJd' toprağı olacaktır. 

~ Japonya' da 
~eri cemiyet 
~e harekette! ... 
ııı ckyo, 10 ( Radyo) - Ja

~d askeri cemiyetinin hüku
(J ,e karşı yaptığı teklifler si

h' ~ ~Ve sınai mehafili endişeye 
fs~ ~tın·· ·· •it ~ uştur. 

ofl~~ Ckyo, 10 (•Radyo) - Bir 
Q ~~t~torluk idaresi, Diyet 

• ~ 1sıni 22 Tcşrinisanidc iç· 
..... ,,, ~davet etmiştir. 
rııl 1 ehmet Spaho 
gJI.. , Urnanlarm 
,~~~etinden memnun 

.1 1~r:at 10 (Radyo) - Mü-
r'; ~~t nazırı Dr. Mehmet 

) 
0 beyanatında: 

İJ,I b Dineballık belediye in· 
8ııı~ -tında aldığımız neticeden 
dı~, ı~lınuz. Bu intihabatta, 

!".", lllanların tamamen radi· 
~'1-tisine rey verdikleri 

lİf tür,, demiştir. 

Mahmud han 
• 

lran'dan 
Kabile döndü .. ...... 

Tahran 10 (Hususi) - Af· 
gan harbiye nazırı Mahmud 
han, bugün Kabil'e hareket 
etmiştir. 

Heyetimiz 
lran parlamento- · 

sanda bulundu. 
Tahran, 10 ( Hususi ) -

Burada bulunmakta olan Türk 
Türk heyeti, bugün İran par
lamentosunun toplantısında 
hazır bulunmu~tur. Heyet bun
dan sonra Tahran kütüpha· 
nesini gezmiştir. 

RüşdüAras 
Sovyet ihtiUUi 
yıldönUmUnU kurtluladı 

Ankara, 10 (Hususi) 
Sovyet ihtilalinin 119 uncu 
yıldönümü münasebetile, Ha
riciye Vekilimiz Rüşdü Aras'la 
Sovyet Rusya hariciye komi
seri M: Litvinof arasında sa
mimi tebrik ve teşekkür tel
grafları teati edilmiı:ıtir. 

Em den 
Dün hareket etti. 

fstanbul, 10 ( Hususi ) -
Emden Alman kruvazörü, uzak 
denizlerde 6 aylık seyahatine 
devam etmek üzere bugün li
manımızdan ayrılmıştır. Gemi
yi, dün Alman mektebi tale·: 
besi ziyaret etmiştir. 

G. Metaksas 
Kandiye'de de 
bir söylev verdi. 

Atina, 10 (Radyo) - Baş· 
b~kan general Metaksas, Ati
na'ya dönmiyerck Girid'in di
ğer şehirlerini de ziyaret et
mektedir. Başbakan, Hanya· 
dan sonra Kandiye'ye de git· 
miş ve orada bir söylev ve· 
rerek halkın hükumete yardırn 
etmesini istemiş ve bundan 
sonra her Yunan'lmın atiden 
emin olarak yaşıyabileceğini, 
siyasal kargaşalıklardan uzak 
kalacağını ve kendi refahını 
düşünmek için zaman ve im· 
kan bulunacağını söylemiştir. 

Selanik'te 
Sırp askeri mezarh
ğmm resmi küşadı .. 

Belgrad, 10 (Radyo)- Y ıtrın 
Selanik'te, Sırp askeri mezar
lığının küşat resmi yapllacaktır. 
Bir Yugoslav heyeti Selanik'e 
gitmiş

0

tir. Yunan kıtaatı me· 
rasimden sonra bir geçit resmi 
yapacaktır. 

Felsefe 
Muallimleri Antonesko 
Kursa mı devam Romanya'nın dış si-

1 Edecekler, Avrupaya yasasını izah edecek 
!Mı gönderilecekler? Bükreş, 10 (Radyo) - Ro-

lstanbul, 10 ( Hususi ) _ manya Hariciye Nazırı M. 
' Maarif vekaleti orta tedrisat Antonesko, b~ugünlerde parla-

So/ga'dan bir manzara .. 

müfettişi ve Teftiş heyeti reisi mento i!e Ayan :meclisinde 
Cevad şehrimize gelmiştir. Ce- Romanya nın dış sıyasası hak-

Belgrad, (Radyo) - Bulgar dostluk muahedemiz vardır. 
başvekili M. Köse lvanof, Vakıa Romanya ve Yunanistan 
Avala Ajansının Sofya muha- ile aramızda muğlak mes'ele-

vad, Üniversite işlerile meşgul ~ında beyanatta bulunacaktır. 
olacaktır. /ngiltere-/talya 

birini kabul ederek, Bulgar • ler varsa da, bunların yakın 

Maarif vekaleti, felsefe mu· münasebatından 
allimlerinin, Üniversite' de açı-
lacak kursa ne suretle devam Fransızlar memnun 

Yugoslav dostluğu, Bulgaris· bir zamanda halledilecetine 
tan'ın siyaseti, diğer Balkan emınız. 

devletlerile münasebatı ve Bul-. Balgaristan'ın dahili vaziyeti 
garistan'ın dahili siyaseti hak· M. Köse lvanof, Bulgaris· 

edebileceklerini tetkik etmek· 
tedir. Şimdi iki noktai nazar 
vardır: 

1 - Asıl kurslara devama 
muhtaç Anadolu' daki mektep
lerde felsefe muallimliği eden· 
lerdir ki, bunların kursa de
vamı mümkün değildir. 

İkinci nokta, bunların birer 
sene müddetle Avrupa'ya gön· 
derilmeleridir ki, Maarif veka
leti buna taraftar değildir ve 
felsefe muallimleri için; tatil
lerde devam edecekleri üç 
senelik bir kurs açılmasını da
ha muvafık görmektedir. Esa
sen piskoloji dersini verecek 
olan· profesör henüz Avrupa
dan gelmemiş olduğu için bu 
ders gecikecektir. Bu hususta 
henüz bir karar verilememiştir. 

Talebe 
Ve kahvehane 
Derdi devamda! 

İstanbul, 10 ( Hususi ) -
Mekteb talebesinin kahveha· 
nelere devamına mani olmak 
için ne gibi tedbirler alınması 
lazımgeldiğini görüşmek üzere 
mekteb müdürleri Maarif mü
düriyetinde bir toplantı yapa
caklardır. 

Ancak bu işlerle mekteb 
müdürlerinden ziyade polis 
alakadardır ve diğer taraftan, 
talebeyi kahvehaneye kabul 
eden kahveciler hakkında da 
takibatta bulunulacaktır. 

Çankırı' da 
Yol faaliyeti. 

Çankırı, 10 (Hususi)- Yol 
inşaatı faaliyeti artmıştır. Kas
tamoni ve Ankara yolları üze· 
rinde mühim miktarda amele 
çalışmaktadır. 

Alman hava 
hattı genişliyor 

Atina 10 (A.A) - Sela· 
nikte nihayet bulan Alman 
hava hattının Atinaya ve ora
dan Rados ve Bağdada kadar 
uzatılması hakkında bir hava 
mukavelesi imzalanmıştır. 

Paris 10 (Radyo) - Fran· 
sız matbuatı, İtalya ile lngil· 
tere arasındaki münasebatın 
yeni bir safhaya girmesinden 
dolayı memnuniyet hissetmek
te ve lngiltere ricalinin, M. 
Mussolininin söylediği nutkuna 
mukabil verdikleri beyanatı 

takdir etmektedirler. 

kında beyanatta bulunmuştur. tan'ın Dahili vaziyetinden de 
M. İvanof demiştir ki: bahsederek şunları söylemiştir: 
Balka~'hlar ka~deştir: - Birçok sebepler dolayı· 
- Eskı ve kıymetlı dostum sile meb'usan intihabatını ta.-

M. Stoyadinoviç'in de Krıçin Jike mecbur olduk.' En birinci 
kasrında söylediği veçhile, bir 

İtalya • Romanya 
ticaret muahedesi. 

sene eve) l aşlıyan Bulgar, 
Yugoslav yakınlaşmasının se
merelerinden ben de memnun 
ve bahtiyarım. O zamanlar 
ben de aynca beyanatta bu: 
lunmaktan çekinmiştim. 

Bükreş, 10 (Radyo) - Ro· Kardeş Balkan memleketleri 
manya ile ltalya arasında mu· arasında yakınlaşma siyasetine 
vakkat bir ticaret muahedesi aleyhtar bir tek Bulgar bulun
imzalanmıştır. madığını size temin ederim. 

Bu muahedeye göre Roman· Bulgarlar, Balkan'lı komşula·;.. 
ya ltalya'ya petrol verecektir. nnı; kan, ırk ve dil bakımın· 

Hindistan'da yeni dan büyük farklar bulunma· 

Ç l ld 
dığından kardeş addetmekte-

arpışma t;ır o u. dirler. 
Şimdiye kadar 700 kişi Bulgar • Yugoslav 
Ölmüş 600 kişi yaralanmış dostluğu kuvvetlidir. 

Bombay, 10 (Radyo)-(Ka· M. Stoyadinoviç ve benim 
morityaro ) kasabasında Müs- takibettiğimiz siyasetin uzun 
lümanlarla Büdistler arasında süreceğinden eminim. f nsan
yeni arbedeler olmuştur. Ar· )ar f geçicidir, fakat milletler 
bedelerin bidayetinden bugüne bakidir. Benden sonra resikara 
kadar 700 ölü ve 600 yarala . gelecek hükumetin de benim 
vardır. siyasetimi ltakibetmeğe mec-

Bombay, 10 (Radyo) - bur kalacağından emınım. 
Müslümanlar Budisler arasında Çünkü bütün gayemiz, kardeş 
tekrar arbedeler başlamıştır. milletlerimizin vaziyetlerini • IS· 

Her iki taraftan ölen ve ya· lah, Balkanlarda sulhu temin· 
ralı vardır. dir. Milletlerimiz arasında hal· 

El ve ev işleri sergisi 
Ankara 10 (Hususi) - Bu 

ayın onbeşinde kapanacak 
olan el ve ev işleri sergisinde 
ikramiye alacak eşyaların se· 
çilmesi için, juri heyeti faali
yete geçmiştir. Bayan Celal 
Bayarın riyasetindeki juri he
yeti, eşyaları tesbit ettikten 
sonra kazananlara ikramiyeleri 
tevzi olunacaktır. 

İran at yarışları 
Tahran, 9 (A.A) - Şehin

şah ve veliahd sonbahar [at 
yarışlarında bulunmak üzere 
Marenderan 'da Gorgan şehri
ne hareket etmişlerdir. 

Türk heyeti de ayın 13 Ün· 
de Gorgan'a hareket eyliye· 
cektir. 

ledilmemiş hiçbir mes' ele yok· 
tur.,, 

Türkiye - Bulgaristan - Yu
goslavya arasında misak 

Avala muhabiri•, M. Stoya
dinoviç'in Kriçin kasrında kral 
Boris tarafından huzura kabul 
edildiği sırada, Türkiye • Yu
goslavya · Bulgaristan arasın

da misak akdi mes' elesini gö· 
rüşüb görüşmediğini ve bu 
şayianın doğru olub olmadı· 
ğmı sormuştur. M. lvanof ta 
şu cevabı vermiştir: 

- Bu şayiaların esassız ol
duğunu temin ederim. 

Böyle bir misak akdi için 
hiçbir sebeb mevcud değildir. 
Bulgaristan ile Yugoslavya ara· 
sında samimi münasebat mev
cuttur. T ürki e ile de bir 

sebepte beynelmilel vaziyettir . 
Böyle bir zamanda, kuvvetli 
bir hükumete ihtiyaç vardır. 

Partiler arasında mücadelelere 
meydan bırakmamak mecbu
riyetindeyiz. 

Ben degıokrasi aleyhinde 

değilim; bilakis kanun daire· 
sinde demokrasi ile memleke· 
tin iktısadi bakımdan takvi· 

yesine çalışıyorum. 

Mevkii iktidara geldiğimiz 

gündenberi büyük işler gör· 

memiz mümkün olamamıştır. 

Bunun en mühim sebebi, da
ha idareyi elimize aldığımız 

zaman iki milyar levalık bir 

açıkla ~ arşılaşmamız olmuştur. 
Memlekette asayişi temine 
mecbur bulunmaktayız. Ancak 
bu sayededir ki, beynelmilel 
vaziyetin böyle gergin olduğu 
bir zamanda hertürlü tehlikeye 
karşı durabiliriz.,, 

Avusturya 
Resmi bir 
Tebliğ neşretti .• 

Viyana, 10 (Radyo) - A· 
vusturya ajansı, bu ak~am 

neşretmiş olduğu resmi bir 

tebliğde, ltalya hariciye nazırı 
Ciyano'nun, Avusturya Başba-

kanı Müsyö (Şuşnig) ile ko· 
nuştuğu ve her iki devlet ada· 
mı arasında tam bir fikir mu· 

tabıkatı bulunduğu ve üçler 
konferansı hakkındaki esasların 

K. Ciyano ile M. Şuşniğ ara
sında kararlaştırılğı bildiril
mektedir. 

Viyana, 10 (Radyo) - Ma· 
caristan hariciye nazırı Müsyü 

Dekanya bu akşam Budapeş
te' den buraya gelmiştir. M. 

Dekanya, üçler konferansına 
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Mütarekenin yıldönümü ,ı / , 

80 Günde devri81em 
Yazan: J an K okto 19 

San Franıisko, tam manasile herşeyi Ame
rikanlaıtıran bir labrika demektir •. 

, Hırsızhk 
Birinci kordonda Kavuki 

pansiyonunda oturan Alman 
tebeasından Kari oğlu Kari 
Kiling' in kapu arkasına astığı 
50 lira kıymetindeki pardesüsü 
çalınmıştır, Hırsız aranıyor. 

Honololo Fransız konsolos- cek, şehri gezdirecek. Bunun 
haneii ajanmtlan şu telgrafı için şimdiden uyumak istiyo-
aldım. "Dün geçtiğinizi gazete rum .. 
lerden öğrendim. Sizi görme
miş olmaktan çok lııüteessi· 
rim; Orfe \.Ücuda getirildiği 
sıralarda beni hatırlamıyorsu

nuz? Size, sade buradaki 
Fransız kültür ocağım değil 
yabancılar için çok mühim 
mahalli muhitleri de size gös
termek isterdim Peker,, 

Doğrusu, bu defa da seya
hatimin şekli dahilinde bu 
fırsata da fedaya mecbur kal· 
dım. Fakat, birçok dostlarımı 
görmek fırsatım kaybetmek te 
feci oluyor. Bunun için dost
larıma mümkün mertebe gö
rünmemeli tercih ettim. 

Nihayet.. Paaparto, fotoğ
raflar, gümrük idar.esi San
F ranıislco ve oteli Havadan 
uçarak seyahat, ,seyahatimizde 
memnu değil.. Bunun için 
kaybolan vakti kazanmak 
için tayyareden istifadeye ka· 
rar verdim. 

• • * 
Saat 7,30 da Fransız Vis 

konsolosu geldi. Hemen g it
tim, birlikte :bu harikalar di
yarında hayret verici şeyler 
görmek için çıktık. 

San Fransisko'da gündüzlük 
hiçbir şey yok diyebilirim. 
Muazzam binalar mı? Yüksek 

Araba kazası 
Kestelli caddesinde Hasan 

oğlu Yusuf, idaresinde bulun
durduğu nrabayı yoldan geçen 
Ömer oğlu Mustafa'ya çarp
tırarak hafif surette yaralan
masına sebebiyet verdiğinden 
zabıtaca tutulmuştur. 

Kaza 
Halkapınar' da şimendifer 

binalar mı? Böyle sessiz, ca
mid eserlere harika diye bak
mak pek uzun ıürmüyorl Fa
kat.. San F ranaisko tam ma-

fabrikasında çalışan Mehmed 
oğlu Ahmed Fevzi, makineyi 

nasile bir gece şehridir, gün., temizlerken arkadaşı Mustafa 
düz, şehirde hatti kalabalık oğlu Osman tarafından kazaen 
bile yoktur. Her binada bir- atılan bir tuğla yüzünden ya
kaç bin kişi kapanmış, çalış- ralanmıştır. Hadisede kasd ol-
mak.ta. Fakat gece, bütün halk madığı anlaşılmıştır. 

caddder~ dökülür; zevk yer- HırsızfrOa teşebbüs 
leri faaliyete geçer, şehir baş· Alsancak'ta Karakol soka· 
tan başa elelctirilc ziyalanna ğında hırsızl ı : maksadile bir 
garlcolurl evi tarassut ettiği görülen sa-

1906 da Burada müthiş bir bıkalı Ustuıumca'lı Osman 
zelzele oldu; Bu vakıa büyük oğlu Afili Mehmed, zabıtaca 
bir felaketti; ıtünkü şehirde tutulmuştur. 

• • • fspanyol veya garb mimari Otomobil kazası 
San-Franıisko gece vakti tarzında bir taşı, diğer bir taş Karantina Tramvay cadde-

cihanın en güzel bir şehri üzerinde bırakmamıştı. Fakat d M h d N d sin e e me oğlu evza , 
demektir. Kim olduğumun beri cihetten de bir nimet ol- idaresindeki 459 numaralı oto· 
ehemmiyeti olmadığı aşikar muştu: Yıkılan es\ci şehrin ye- mobili Emin oğlu Haşim' e 
bulunan genç bizi hususi F ord rinde yepyeni bir plan dahi- çarptırarak yaralanmasına se-
otomobili ile otele götürdü. linde yeni bir şehir doğdu. bebiyet verdiğinden yakalan-

nasıl kutlulanacak? P.Ai_J)':) . 
Fransa'da da merasim yapılacaktır. Me- Buakşamki program 

şale dün Brüksel'e gönderilmiştir. lstanbul Radyosu 
12,30 Halk musikisi; 12,50 

Paris'ten bir manzara 

Havadis; 13 - 14 Hafif mu· 
siki (Plak). 

18 30 Dans musikisi; 19,30 
Konferans; 20 Nuri ve arka
daşları Türk musikisi; 20,30 
Cemal \'e arkadaşlaı ı halk şar· 

JkıJarı; 21 Klasik parçalar ve 
Macar halk havalan; 22 plakla 
sololar; 23,30 Ajans ve Borsa 
haberleri. 
~~--------~-----
~ Otto Avusturya'ya 

dönemiyecek! 
Viyana konferansınde, Yon 

t;l!Paris, 10 (Rady<') - Müta- zahüratta yer almalarını emret· Papan da mUşahidi sıfa· 
reke senei devriyesi şenlikleri miştir. tile bulunacak. 
yarın büyük merasimle yapı· Yarın saat 14 de Meçhul 
lacaktır. asker meydanında katolik/pro-

Hükumet, bu merasime kat'i 
bir samimiyet verildiğini şim

diden ilan etmiş ve Dahiliye 
Bakanı sabık muharibleri dini 
siyasi ihtilafları bırakarak ayni 
ruh ve hisle meçhul asker 
önünde hürmet ve selam va-
zifesini yapmıya davet etmiştir. 

Dahiliye Bakanı aynı za
manda bütün idare amirlerini 
ve belediye reislerini de davet 
etmiştir. Ve yarınki merasim 
ve tezal 'i ratın hiç bir siyasi 
maksada hadim olmaması için 
bütün partilere mütareke tek
lif etmiştir. 

testan, Müslüman, Yahudi ru· 
:hani memurlar tarafından dini 
.:merasim yapılacaktır. 

Paris askeri kumandanı ge
ıeral Goro Meçhul asker abi 
Jesi meş'alesini bu akşam 
Brüksel' e göndermiştir. Mera
simle Paris' e getirilecektir. Mü
tarekenin imzalandığı Kompi
yen ormanında merasim ya
pılacaktır. 

Londra, 10 (Radyo) - Ya
rın büyük harb mütareke gü· 
nü fevkalade surette tes'it 
edilecektir. Vitol'da meçhul 
asker abidesinde büyük me
rasim yapılacak ve bütün 

-Başı 1 inci say/ ada
Hammitang gazetesi diyor ki: 
"Kont iCiyano'nun Berlin

den sonra Viyana'ya yapbğı 
bu ikinci seyahat te muvaffa· 

kı} e neticelenecektir. Bu 
"' .nat neticesinde, Almanya· 
~a .... · müzakeresi daha geniş 
bir sahaya intikal etmiş ola· 
~aktır.,. 

Von Papen müşalıid 
sıfat ile bulunacak 

Peşte 10 (Radyo) - Ma· 
car iazeteleri Viyana konfe· 
ransından ehemmiyetle bah
setmektedirler. Bu gazetelere 
göre Viyana konferansında 
tetkik edilecek mes' eleler sa· Otel, Avrupadakilerin hiç San Fransisko, Amerikan sis- mı$tır. 

te ayni değil. Nasıl ki şehirde temi şehirlerin en mükemmel Otobüsten dUşmak rih ve temizdir. 
büsbütün başka.. Gümrükten nümunesidir.. Von Papen konferansa mü· 

Kültiir bakanı, bütün mek- Londra iki dakika sükut ede-
tepler talebelerinin de bu te- cektir. 

Güzelyalı'da Eşref oğlu şo- Tı k. R ll }'i · k /l otele kadar otomobille her Şehirde tuhaf bir hususiyet u••r ırve- O an- Unan ra art şahid sıfatile iştirak için Ber-för Mehmed, idare ettiği oto- 'J 
ıchirdc gidilir. Fakat biz vardır: Buraya Amerikanlaş- lin'den Viyana'ya dönmüştür. 
burada bir de asansörle asıl tırma fabr:ikası demek lazım- büsten yere düşerek sağ gö- Ja tı·caretı• ı·cı·n. ve kraıı·celerı· 

zündcn yaralanmıştır. aı Konferansın /ngil-
dairemize çıkmak mecburiye- dır. Çünkü ikinci batında bir ---•~--'- " ' teredeki akisleri: 
tinde kaldık. Hem de iyice Çin'li ailenin efradı sarışın Türkiye - Rusya Bir teşekkül vücuda O/enlerin kemikleri Londra 10 (Radyo) - in· 
bir asansör seyahati. San- olur; bir Japon ailesi efradının 

A -' getı·rı·ldı· getı·rı·lı·yor giliz siyasi mehafili Viyana 
Fransislco'da ufki yollardan da boyları onar santimetre rasınaa · · konferansını vaktile tetkik "'e 
başka amudi yollar da oldu- uzar! /lim münasebetleri. Lahey, 9 (A.A) - Türki- Atina, 10 (Radyo) - Ave-
ğunu kabul lazımdır. _ Sonu var _ ye'nin cumuriyet rciiminde rof kruvazörü dört muhribile takibetmektedir. 

Uzakta Berkley görjnüyor. ----~-""""""'"'---- Leningrad, 9 (A.A) - Sov· soysal, endüstriyel ve entellek- birlikte veliahd prens Pol ve Bu konferansta en ziyade 
Berkley,'le Dükler arasında Haydutlar yetler birliği ilim akademisine tüel sahalarda attığı ileri ham· prens Andre ile hanedan er- nazar dikkati celbeden İtalyan· 

meşhur Alkatr.oa ialand var; merbut Türkiye ile ilim mü- leleri vatandaşlarına bildirmek kanını hamilen Brindizi' den Alman dostluğunun kuvvetidir· 
yani Amerika ve cihanın en Paris'te bir nasebetlerini teşvik komisyonu, hususunda çalışmış olan Ba- hareket etmiştir. Üçler konferansı bugii11 

d l T .. k d'l k · ı z· t ron Testa'nın teşebbüsü ve 1 meşhur hapisanesil Daha doğ- ğ ur 1 ·urumu ı e ıraa ve Brindizi, 10 (Radyo) - Vı'yana, 10 (Radyo)- taly• ma azayı soy U ar J l .. t't"l · t fı d Hollanda kraliçesinin tasdiki 
rusu meşhur Alkapon'un Sen 1 eo oıı ens 1 u erı ara n an İtalya hükumeti Trento ile di- Hariciye Nazırı Kont Ciyano, 
Helen ada·ıl Paris, 10 (Radyo) - ki neşredilen kitaplardan bir seri ile Lahey'de bir ticaret cemi- b k d ~ k l g" er ir ruvazörü ve ört A · l'l 1 t maS" meçhul şahıs bir kuyumcu l b k l k l k yeti uru muştur. vusturya rıca ı e o an e 

Hava Oldu'-ça soğuk. Bı"nbı'r a mış ve una arşı ı o ara it 1 h 'b' . K ta t"n Ü k f • d"kLA · · 1 100 000 "N d l d h T k h ayan ınu rı mı, os n 1 larını bitirmiştir. çler on e· 
Oto harekette. u "'anına gırmış er ve ' Ankara'ya son zam~nlarda e er an sc ur ac a k ı· l . b . k ve ra ıçe erın ta utıarını na • b 1 franklık mücevherat aşırmış- S ti b' l'" · d d'l Hande! En Compcnsatle Ma· ransı, yarın (bugün) aş ıys· 

Uza' -'-tan bu"yu"lc bı'r Ferı' ovye er ır ıgm e neşre 1 - l d Y a do a m s a 
K lardır. atschappy" ismi altında çalı- e en un n n n a ın re- caktır. Macaristan Hariciye 

Buat gelivor. Bu da backa bir miş olan jeoloii ve dil kitap- k b fakate memur etmiştir. 
"J Y Burı'e'de dört otomobilli l d 65 . d . şaca olan u yeni cemiyet Nazırı M. Dekatya'nın, yarııt 

Feri Buat! Işık içinde, fosfor- ann an eser gön ermıştir. S şahıs, bir kuyumcu dükkanın- Türk ve Hollanda mallarının G. R. mı·gıı· sabah buraya gelmesi bekle· 
dan mürekkeb seyyar bir d h d 1 b. Macar naibi mübadelesini inkişaf ettirmek • 1 an mücev erat o u ır tep- nıyor. 
gazıno maksadını takip edecektir. Varşova, 10 (Radyo) - Le- ~ 

Pas"'•.,.o, buranın pek bu"_ siyi aşırmışlardır. Bunlann da hük'umeti Roma' da Kont Ciyano, bugün asketı 
Y--" C · t b d b k histan cumuneisi M. Musiski aşırdıkları mücevherat 20,000 .emıye un an aş a gu- akademisini ziyaret etmiştir. 

yülc dansinglerini ziyaret et- Roma 10 (Radyo) - Papa ruplar ve şahıslar arasında bugün, riyaset şatosunda Ge- ..ı, 
._ • . C'-'- he p frank kıymetindedir. ._ , A · U etr me1t ıltıyor. ı-11Xat n aspar- Vatittan da miral Horti'yi takas idaresi rolünü oynıya- neral Riç Smigli'ye Mareşallık Belediye daımi ene m . 

to'nun· fikrine iştirak etmı .,. Tren kazaaı büyük ruhani ve siyasi mera- caktır. asasını vermiştir. Belediye daimi encümePlr 
rum, kendisini takipt.en istin- Bükreş 10 (Radyo) - Pre- simle kabul edecektir. Bu Türk piyasasındaki müba- Yarın da Lehistan istiklal dün belediyede doktor Behçet 
kaf ettim, çünkü yarın sabah, deal yakınlannda müsademe mülakatta Papalık ve Maca- yealarını tevsi etmek kararın- bayramı münasebetile büyük Uz'un reisliği altında toplaJ1: 
Fransız konsolosu saat yedile eden sür'at katan kazasında ristan hariciye bakanlan da da olan büyük firmalar bu ce- bir askeri geçid resmi yapıla- mış, muhtelif inşaat işleril'I' 
sekiz arasında bizi ziyaret ede- 8 kişi yaralanmıştır. ha.,ır bulunacaklardır. miyette aza bulunmaktadır. caktır. müteahhitlere ihale etmiştir~ .................................................................................. -=3m----lllllll ... mı! ............................................... ~ 

Yazan : Orlıan Rahmi Gökçe 

Y arı-yanya küçüldüm gibi 
birşey.. Yaralandıktan sonra 
altı saat [kar içinde kalma· 
saydım daha çabuli kurtulu · 
iyileşirdim. 

Rizan bu mektubu aldığı 
gün hıçkıra hıçkıra ağladı. 
Sevmediği, fakat hürmet et
tiği, takdir 'ettiği nişanlısını, 

göksünden kan sıza sıza, kar
ların içinde kıvranırken görü
yor ve heyecanla yerinden 
fırlayordu. 

lsbraplarını, buhranlarını an-: 
lattı. Sıhhatine iyi bakması, 
doktorların tavsiyesine ehem
miyet vermesini bildiriyordu. 
O yılın dersleri biter ve im
tihan başlarken Lamia'dan bir 
mektub aldı. Bu melctub, ka
ra haberi getirmişti: 

Faik kurtulamamış, hasta
nede gözlerini hayata yum
muştu. 

Lamia, onun son sözlerini de 
nakle:liyordu.Çünkü kendi nişan-

kat Rizan, yalnız o haberi mak ve gör k mümkündü: hametle bakıyordu. Çünkü ni-
okudu ve mektubu, lambaya O bile sl: .uti bir kızcağız şanlısımn öldüğü duyulmuştu. 
tutarak yaktı. olmuştu. D eruni alemine çe- Bayramın ikinci günü deş-

Ağlıyamıyordu artık. Bir kilmiş gibi, sessiz dolaşıyor, teban iiç mektub getir.11işti. 
damla yaş dökemiyordu. Göz- gülmiyor, hiçbirşeye ehemmi- İkisini zarflarından ve yazıla-
leri sanki kurumuştu. içi, insan yet vermiyordu., rmdan tanıdı: 
ayağı değmemiş vahşi, kor- Rizan'ın içinde değişmiyen, Yüzbaşı ile L.imia'dandı. 
kunç ve karanlık ormanlıklar aslını kaybctmiyen tek bir Üçüncü zarfı aldı. evirdi, 
·b· 'd' nokta vardı: çevirdi. Düşündü. hiçbir tah-

gı ı 1 ı .. 
- Ah, biraz ağlasam .. Ağ- Yanık Bekir'in hatırası! min yapamadı. Açmıyor, araş-

lıyabilsem, hıçkırabilseml Faik, şimdi malum olan tırıyordu. Mahreç, İzmir' di. Tu-
Diyordu. Nafile, ağlıyamı- bir meçhuldü. Bekir ise şimdi haf şey, İzmir' de Lamiadan, 

h l b ı f k h d Lamia'nın ana ve babasından yordu. Hiç konuşmaz olmuştu. meç u u unan, a at iç e-
Gülmiyordu. Düşemiyordu. Ka- ğişmiyen bir malumdu. başka tanıdığı yokdu kil 
fasının içi mi sertleşmiş, don- Mekteb tatili başlamıştı, bay- - Fakat kalbim neden çar-
muştu, anlıyamıyordu.. ram da gelm;şti. Bu sene iz- pıyor; neden o kadar heye-

Büsbütün başkalaşmıştı mir' e inmiyecekti. Gerçe La- canlıyım? 
sanki! mia'nın, annesinin ve yüzbaşı- Diye mırıldandı. Nihayet 

Aynada yüzüne bakıyor, nın dört gözle beklediğini bi- zarfı yırttı ve derhal imzaya 
kendisini çok değişmiş bulu- liyordu. Fakat kendisini saran baktı. Hayretle dondu, kaldı, 
yordu. Ruhunun akislerini bu kasvetli hava ile başkala- imza yoktu. Kısa birkaç satır, 
uzakta değil, en yakmı olan rını zehirlemek istemiyordu. fakat imzasız. Bu da ne de-
Fatma'nan üzünde de oku· Bütün köy ona hürmetle mer mekti? Kim olabilirdi bunu 

.... iiiiilllııiiiiiiiliıillllliııiiilllİlil• 

yazan? 
Satırlara göz-gezdirdi: .. 

. daJ' Köyden uzaklarda senı 
şünüyor ve ağlıyorum. Bayraf11~ 

larm kutlu olsun hoca hanı~ 
Anlamıştı, bu, Bekir' deodı· 

Heyecan göksünü sıkıyord~ 
nefes alamıyordu. Kalbi çatlı 
yacak kadar hızlı vuruyordu· 

- Bekir'den, Bekir'denl 

Diye mırıldandı. Bir d,111 
okudu. Hançeresinde düğü~ 
lenen bir hıçkırık, nihayet çit 
züldü ve ağlamaya başladı. 

Oda kapısı açılmış, f atoı' 
içeriye girmişti. , 

- Hoca hanım, kuzuın. lı~ 
ca hanım! Bayram günlerırı 7 
seni ağlarken mi bulacaktıııa 

Rizan mektubu uzattı: 
Al, okul 

- Sonu""' 
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~-·-· .ıeı zı ........ m.c.ıu:a.o ....... _ .......... , Söke' de General Eydeman Moskova, da. ~AHKEMELERDE: 

F 1rt1 na A 1 i 1 Su, süprÜ~·ı;, Havacılık spOrumuzun in ~c~ yüz~ndent 
ı.....r-n BUyUk Korsan Romanı •••• r tütün iş/eri.. _kı·şafından bahsed•ıyor.. ogan Clnaye • 
.. J O. Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin _ ı · 

B • Suclu Mehmed İt defasında, Yunan su· kıl çeker gibi almış, savuşup G / d d.. .. ı:. ' 
rıd (D 1 k H . ) . . . enera , or um uzun. , . unyanın en mu Rem 111ahku'" m 01._ J u . • ['' a a ga ıran rısto gıtmıştı. 1~1., ~ı 

'-Oıı altında bir korsan türe· Halbuki şu dakikada, Fırtına mel ordularından bırı olduğunu söylüyor. I 
Ui. Şöhreti de. bütün kor- Ali ile karşı karşıya gelmişti! M k O (R d ' T epecik'te bir ncir bahçe· 
1 • os ova, 1 a yo) - sinden bir kilo incir toplamak 
ar arasında çarçabuk ya- Bu çarpışm3yı muhakkak Sovyct Sivil Hava teşkilatı 

~ıştı. Panayot reis, ilk defa kazanmak ve Fırtına Ali'yi reisi general Eydeman Mos-
ak kendisine çetin bir ra- adam akıllı hırpalamak istiyor- kova'ya dönmüştür. G eneral 

~ çıktığını görmüş ve o gün- du. Aksi takdirde şerefi mahvo· Tas ajansına beyanatında d e-
itibaren tam iki yıl onun lacaktı. Otuz yıllık deniz şöhreti miştir ki: 

İnde dolaşmıştı. lekelcnecekti. Bu meyanda - Türk topraklarına ayak 
liristo'yu nihayet bir liman kendi kızına karşı düşeceği bastığımız günden itibaren yal-
nde ve tayfaları, sahildeki vaziyeti de hesaplıyordu. Diş- nız halk tarafından değil hü-
d 1 · · d ·· d" Aydın valisi Söke'de Bag"-e eğlenirken bastırmıştı. erının arasın an mutcma ıyen kiimet ve ordu tarafından da 

k··f·· d" k f b"" arası kooıperati/i orlakla-
lla rağmen Dalga kıran Hris- u ur e ıyor ve a asının u- hararetle karşılandık. Türki-

k b l. l h ı rile bir arada .. iki tayfası ile gemiyi mü· tün a i ıyet ve zoru İ e i e- ye'yi ziyaretim, Türk - Sovyet 
~aa etmiş, fakat sonunda ler düşünüyordu. ' Aydın, (Hususi) - ilbay ve dostluğunun canlı bir tezahürü 
\ııayot reisin tayfaları tara- Fırtına Ali'nin gemisi, açık- parti başkanımız Ôzdemir Gün· olmuştur. General Egdeman Ankara 
dan öldürülmüştü. taki sandala işaret veriyordu. day, parti vilayet azasından Türkiye' de Havacılık spo- istasyonunda 
" M · k 1 tt Etem Mendires'le birlikte Sö-r-anayot kaptan bir defasın- arıya aş arını ça ı ve rundaki inkişaf çok seri ve hünerlerini gösterdiler. Pilot-
da Venedik'li bir korsanla homurdandı: ke'ye giderek nahiye kongre- muvaffakıyetli olmuştur. Türk lar da entressan uçuşlar ve 

A b ıc.. h l }erinde bulunmuş ve dönmüş· k d -k ı h k ti ~ışmış ve onun tehlikesin- - ca a ça~.rıyor mu, e e a ın tayyarecisi Sabiha'nın mu emme are e er yap· 
ancak bir Türk korsanı· dur bakalım! tür. Toplantılar çok samimi, tayyaresile yaptığı hareketleri tılar. 
yardımı ile kurtulmuştu. 

\n,,. Jot kaptan, Venedik mey
clerinden birinde, bu Ve
ikli korsanın güzel karısı-

~ aleyhinde söylemiş, bun
r da Venedikli'nin kulağına 
~işti. Altı ay, Adiryatik, 
~deniz sulannı, Yunan sahil
ini dolaşarak nihayet Korfo 
klarmda onunla karşılaş-

ı. . 
V enedikli kaptan daha ce
' daha cür' etkardı. Yanın· 

~ rnahir ve fedakar tayfalar 
ı'~dı. Panayot reise, ihtiyata 
-ayet göstermeden saldırmış 
\ o da böyle bir hücum bek· 
·lbediğinden şaşırmıştı. 

iki gemi sancaktan biri bi
lıle rampa etmişler, tayfalar 
'kdiğerine girmişlerdi. Boğuş
'il çok kanlı ve vahşiyane ol· 
llştu. Panayot reis tam bu 
ada sol tarafta, Osmanlı 

·ayrağı taşıyan bir Türk ge· 
~İsi görerek Grandi direğine 
sınanlı bayrağını- çekmiş ve 
~nu gören Türk gemisi, sü 
:-ne yetişerek Venedikli'yi sağ 
oarafından vurmuştu. 

Panayot reis, Venedikli kap
~nın bir Türk taraf mdan öl
~tüldüğünü gördükten sonra 
tınen ken i gemisine yol ver· 
~iş ve bırakıp kaçmıştı. 

O, bu kadar dessas ve kur· 

~dı. Taliini !~rk. sularında 
eınen hemen ıkıncı defa ola

tak tecrübe ediyordu. 

Birincisi, hadise sayılamaz
~'· Çünkü esir aldığı Türk 
~~ını, Midilli sahillerinde kü
Wcük bir gemide yakalamış 
~e yanında bulunan dayısı ile 
~i tayf ayı öldürüp geçmişti. 

e boğuşma olmuştu, ne kü· 
~k bir hareketi 
Şimdi elinden kaçmış bulu

ilan o güzel kızı, tereyağdan 

Sandal epice uzakta olmakla hararetli ve serbest münaka· 29 Teşrinievelde büyük bir Türk ordusunun mükemmel 
beraber görünüyordu. içindeki şalı geçmiştir. heyecanla seyrettim. çalışmalarını bilhassa lstan-

Tütün buldaki topçu at ışlarında gör· tayfa, sandalı, Fırtına Ali'n in 29 Teşrinievelde havanın 
d ğ · · t" Tütünle; :n yarısı satılmıştır. düm. Türk hükumeti kısa bir gemısıne 0 , ru çevırmış ı. müsaid olmamasına rağmen ff k 

M · d" l · · d tt Fiat 60-100 kuruştur. Bilhassa zamanda büyük muva a ıy~t 
arıya ış erını gıcır a ı: Türk paraşütçüleri güzel atla- d d · 

O "d" · l Akköy ve Yoran tütünleri iyi göstermiş ve or usunu un-
- na gı ıyor, nışan ısına yışlar yaptılar. Planörcüler de ğl d h 

"d" o para etmiştir. Köylü memnun· yanın en sa anı, or usu a-
gı ıy r. muvaffakıyetli uçuşlar yaparak line getirmiştir. 

Omuzlarını silkti: dur. Sermayesinr. güverıerek _ _ __ __..........,........._. ___ .._ _ _ ___ __ ____ 

- Tabii nişanlısına gidecek, geniş zer'iyat y& t11lardan brı-
denize atılıp boğulacak değil zıları ziyan ctmişlvdir. Çünkü 
yal. Fakat bana ne oluyor, rekolte eksiktir, amele ücreti 
sandalın o tarafa gidişinden de yüksekti. Ailece ziraat ya· 
ve geminin onlara işaret ver· panlar kazanmışlardır. 
mesinden ben ne diye kızı· Mu.allimler arasında 
yorum? Söke muallimlerinin her haf· 

Diye mırıldandı. Kendi his- ta yaptıkları toplantıların bu 
siyatından şüpheleniyordu ... sonuncusunda valimiz de bu-
İçinde tuhaf bir his vardı. lundu. Muallimler beni de ça-
Hiddetle, kıskançlıkla ve baş- ğırmak llitfunu göstermişlerdi. 
ka şey ,. karışık, adeta hiç Bu toplantı çok istifadeli ve 
tatmadığı bir garib his! eğlenceli geçti. Buradaki mu· 

- Ne oluyorum, yoksal. allim arkadaşlar toplantılarını 
Diye ilave etti ve elindeki Halkevinde yaparlarsa daha 

madalyona baktı. Sonra bir iyi olur sanırım. 
kahkaha attı . Bu kahkahayı, Su işleri 
ileride bir tayfa duymuş, ba- Söke, Cumuriyet bayramın-
şını çevirmişti. Genç kıza hay- da sıhhi ve temiz suya kavuş-
retle baktı: muştur. Şimdi de mahalle ve 

- Reisin kızı galiba mu- evlere akıtılmasına çalışılmak-
vazenesini bozuyort tadır. Yalnız bunu tamamla-

Diye mırıldandı. mak için umumi meclisin biraz 
Sandal, dalgalardan sekerek yardımı lazımdır. 

genç Türk tayfasının çelik gibi Geçen sene olduğu gibi, 
kollarının çektiği kürek dar- süprüntüler artık şehir orta-
beleri ile Fırtına Ali'nin ge- sından geçen çaya dökülme-

melde beraber şehir haricinde 
misine yaklaşıyordu .. 

Geminin tunç topu bir defa g ene çaya dökülmekte imiş. 
Bu hal, mecranın dolmasına 

daha boşaldı. Buna karşiki sebebiyet vermiştir. Netekim 
gemi de ayni suretle mukabele bu çay vakti le Menderes' e 
etti.. yelkenleri öyle açmış- akmakta iken şimdi tarlaları 
lardı ki, adeta her ikisi de 

basmakta, zer'iyata zarar ver-
kavis çizerek ilcrl;yor, fakat mektedir. Söke'lilcr buna ni-
ayni mesafeyi muhafaza edi- hayet vermekl~ beraber mec· 

yorlardı. ranın da temizletilmesini iste· 
Her iki korsan da şimdi mektedirler. Yeni ilçebay Yah· 

karşısındakinin manevrasını 
ya ve belediye reisi Eyüb'ün 

görmek, maksadını anlamak 
bu dileğe cevab vereceklerini 

istiyorlardı. 
kat'iyetle umuyoruz. 

Panayot reis; llZm:l'lf~•------•• 
- Kurnaz -diye mırıldandı- bir manevrası, bir marifeti mi 

8 inci Edvard Lehistan 
nazırını kabu etti 

- Başı 1 inci sahifede -
Londra, 10 ( A.A) - Po· 

lonya Dış işleri Bakanı M. 
Bek refakatında garbi Avrupa 
işleri d~iresi direktörü Kont 
Potocki v..- hususi kalem di· 
rektörü Kont Bubienski oldu
ğu halde dün dış işleri Ba· 
kanlığına giderek M. Eden ile 
bir görüşmede bulunmuştur. 

M. Eden konuşmadan son· 
ra M. Bek şerefine bir öğle 
z:yafeti vermiştir. 

Kral bugün Buckingham sa
rayında M. Bek şerefine bir 
ziyafet verecek ve bu ziyafette 
müteaddid ingiliz endüstriyel
leri de hazır bulunacaktır. 

Londra 10 (A.A) - B. 
Bek bugün de B. Eden ile 
görüşecektir. 

B. Bek dünkü konuşmadan 
pek ziyade memnun kalmış 
olduğunu bildirmiştir. 

B. Bek bugün arka arkaya 
B. Ba1d vin, B. Neville Çem
berlayn ve B. Eden ile go· 
rüşmelerde bulunacaktır. 

Londra 10 (Radyo) - Po· 
lonya hariciye nazırı Kolonel 
Bek, gazetecileri kab·Jl ede
rek beyanatta bulunmuş ve 
Polonya'nın Lokarnoya iyi na
zarla bakmakta olduğunu, 'f u-· 
na mes'elesi için Polonya'nın 
Macaristan'a mütemayil bu
lunduğunu söylemiştir. 

Kral Sa Maieste 8 inci Ed
vard, Kolonel Bek şerefine 

Pukingam sarayıntla bir ziya· 
fet vermiştir. Bu ziyafete M. 

Eden, Lord Halifaks ve Po
lonyanın Londra sefiri iştirak 

eylemiştir. 

Londra 10 (Radyo) - Leh 
hariciye nazın Kolonel Bek, 

lngiltere hariciye nazırı M. 
Edenle beynelmilel vaziyet 
etrafında ve Polonya Yahudi
lerinin Filistine muliaceretleri 
hakkında uzun uzadıya konuş-
muştur. 

Londra, 10 (Radyo) - Po
lonya hariciye nazırı Kolonel 
(Be), bu sabah (Nevil Çem· 
berlayn) ı ziyaret ederek ken
disile uzun müddet konuş-

Londra, 10 (Radyo) 
Morning Post ltalyan • lngiliz 
münc.sebatından bahsederek muştur. 
şunlan yazıyor: Habeşistan'daki 

"Nazikane bir yakınlaşma, H. d k l 
bu iki devlet arasındaki mual- ın as er eri .. 
lak mes'eleleri halle yardım Londra'dan verilen 
edecektir." emir üzerine Adis· 

1 

kurnaz, yezit! Hele dur baka· vardı?. 

lım, şunu bir kızdırabilirsem! Halbuki ne o, ne öbürü? 
Toplar tekrar ağızlarından Küçük sandal gemiye yak-

__ G_ü_n_l_ü_k_s..;iy~a_s_a_l ~g_az_e_t_e __ ,J ateş boşaltmıya b3şladılar. }aşmış ve Fırtına Ali şimdi sa· 

ANADOLU ___ , __ 
D t>yli Meyi de diyor ki: Ababa'dan ayrıhyor. 
"Kırk sekiz saat içinde in- Adis-Ababa 10 (Radyo) 

giliz-İtalyan münasebetleri his· İtalya-Habeşistan harbınm bi· 
sedilecek dereced e iyileşmiş- day~tindenberi lngiltere' ,1in 
tir. İngiltere, Mussolini'yi ltal- Adis-Ababa sefarethanesini 

Sahip ve ha.yazganı Fırtına Ali top ateşini kesmişti. d ece onunla meşgul idi. 
Haydar Rüşdü ÔKTEM Aldırış mı etmiyordu, yoksa - Sonu var -

Uınumi neşriyat ve yazı İ§leri 1 
trlilıJürü: Hamdi Nüzhet Çaoçar ,. 

idarehane i: - Oğretmenler, öğrenci babaları 
İzmir İkinci Beyler okağı AHMED ET AN Ki E • 

C, Halk parti&i binası içinde iM tap vı 
1'e1graf: İzmir - A~ADOLU 

l'elefon: 2776 - Posta kutu u 405 

ABONE ŞERAiTi 
YıUığı 1200, altı aylığı 700, üç 

nylıJµ 500 kuruştur 
\' ahaucı 1Dcmlekctle.r için eenelik 

abone ücreti 27 liradır 

' 
Her yerde 5 kuruıtur 

~ geçınit oü:hı.Iar 25 kuru~tur. 
~ 

A ADOI.U MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Lieelerle orta ve ilk okul kitapl:ınnın satış yeriJir. 

Ahmet timan kitap evi 
Kısa bir zamanda Jiirüst1üğü ifo ,.ayın mü~terilcriuin nliika1annı 

kazanarak (İzmir)e yaraşır lıir şekilde geni elctilmişıir. 

Külıiir llak:mlığının kitnpları ile çıkan eserleri günü gününe ta~ ip 
cılcr ve biitün müşterilerine sunar. Ahmed füiman Kitup Evi Jz. 
mir'in yegane kitap ve kırtasiye deposuılur. Hariçten s.ipnri şlcr sür' t

lc göndcrHir. 

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

ya'nın vaziyetini kat'i suret e mu haf azaya memur olan Hina 
tesbite davet edecektir. İngil- askeri, Londr.ı'dan verilen 
ter~'nin Roma sefiri Sir Erik emir üzerine şehri terketmek 
Dromond bu hususta lazımge- · üzeredir. 

ten direktifleri almıştır.,, Kücük san, at 
Londra, 10 (Radyo) - Ti- ' b • 

caret bakanı M. Kucimon: erba l kon gresı 
- ltalya ile lngiltere ara· lstanbul 1 O (Hususi)- Kü-

sındaki münasebatın sabh çük san'atlar kongresine işli-
yoluna girmesi üzerine ltalya rak edecek murahhaslardan 
lngiltere' den 450,000 ton ma- bir kısmı dün Ankaraya g it-
den kömürü almıştır. Demiştir. mişlerdir. Diğer murahhaslar 

Londra, 10 (Radyo) - ltal- da yarın gidecr.klcrdir. Tica-
ya'nın Londra sefiri Londra' da ret odası, kongreye vereceği 
bir faşizm merkez binası ınşa l raporu hazırlamış ve Anka.raya 
edileceğini bildinniştir. göndermiştir. 

yüzünden bahçe kiracısı Ra
sim 'i döverek ölümüne sebe-

biyet vermekle maznun fsmail 
ve Cavid 'in ağırcezada d va ın 

etmekte olan muhnkemcl t i . . 
sona ermış ve gayrı muayyen 

fail sıfatile ikişer sene, altışar 
ay müddetle hapislerine karar 

verilmiştir. Diğer maznun Ra
mazan yalnız kavgaya dahil 

olmak suçundan iiç gün hapse 
mahkum olmuştur. 

Amuca katili 
Urla kazasının Yelki kö-

yünde amucası Mehmed oğlu 

Ali'yi bıçakla beş yerinden 

yaralıyarak öldüren Zeybek 

oğullarından Hüseyin oğlu 

Mehmed'in şehrimiz ağtrceza 

mah'kemesinde, hadisede şid

detli tahrik bulunduğu nazarı 

dikkate alınarak bir sene, bir 

ay, onbeş gün ağır hapsine 
karar erilmiştir. · 

Bera et 
Torbalı kazasının Şehid kô· 

yü muhtarı Seyfiddin'in zimmet 

ve ihtilas suçundan şehrimiz 

Ağırceza mahkemesinde de· 

vam etmekte olan muhakemesi 

neticeler miş ve suçu bulun· 

madığt :.. ılaşılarak beraatine 
karar verilmiştir. 

Şahit çocuk bulundu 
Eşref paşatla :Ala iyeli berber 

• Hüseyin'i öldürmekle maznun 

marangoz Sa\ih'in muhakeme· 

sine dün Ağırcezada devam 

edilmiştir. Mahkemece şahit 

sıfatile uzun zamandanberi 
aranmakta olan Münir adında 

oniki yaşında hır çocuğun, 

An karada Koyunpazarında 

oturduğu, Ankara emniyet 
müdürlüğünden gelen ve mah 

kemede okunan evraktan an· 

!aşılmıştır. 

Şehrimiz Ağırceza mahke· 
mesi, şahid çocuğun istinabe 

suretile ifadesinin Ankara 

Ağırceza mahkemesince aldı· 

rılmasına karar verilerek mu· 

hakemesinin devamı başka 
güne bırakılmıştır. 

Silah raporu geldi 
Eşrefpaşa'da kahveci Kadri 

ve Remzı'yi öldürmekle maz

nun İnce Mahmed'le Bölük 
Emini Ali, kahveci Hüseyin, 

kasap Ahmed, Arap Rauf ve 

berber Ahmed'in ve cinayet 

esnasında maznunlara yardım 
etmekle suçlu Hasene ve Ay

şe'nin muhakemelerine dün 
ağırcezada devam edilmiştir. 

Maznun Hüseyin'in tabanca
sının muayenesi hakkında An-

kara' dan milli müdafaa Veka
leti mütehassıslarından gelmiş 

olan rapor dünkü celsede 
okunacaktı, fakat maznunlar: 

dan ince Mehmed'in hastala
narak 15 gündenberi memle· 

ket hastanesinde tedavi altmda 
bulunduğu anlaşılmış ve mah-

kemece, eveliemir bu maznu· 
nun hastalığının sorulmasına 

karar verilerek muhakemenin 
devamı başka bir güne bıra
kılmıştır. 
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' - 4 - , 
ltalyan istihbarat servisleri, Habeşistan 

hakkında raporlar veriyorlardı. 
Bu siyah 

göm lek lilerin 
tümenleri, gi
rişilen işin ta
mam ile hal
kın tasvibini 
taşıdığına bir 
d e 1 i 1 te ş k il 
edecektir. 

Milletler a
rası muhtemel 
anlaşmazlıklar 
(Milletler ce
miyeti ilah ... ) 
bakımından 
da ·acele et-

mek i Y idi r. Bir zamanlar Habeş muharipleri; düş-
Bin kişiden bi· manlarını böyle sarp kayalar 
le az bir kuv- üzerinde beklemişlerdi. 
velin orada bulunması bize savvur edebilirsin. İngiliz'lerin 
Adua'yı kaybettirdi. takındıkları tavrın zarar yerine 

Ben bu hatayı asla işlemiye- faydası dokundu." 
ceğim. Ben, ifratla günaha Ayni mektubta, Mussolini 
girmek istiyorum; fakat ihmal· "Yapılmasına lüzum hasıl ol-
cilikle asla." duğu takdirde, taarruzun baş-

Mussolini, 18 Mayıs'ta yaz- langıcında Eritre'ye geleceğini,, 
dığı bir mektupta da diyor ki: kaydederek, "Bu taarruzun da-

" Ben, her neye mal olursa ha ilk darbelerde darma-dağın 
olsun, ieri dönmiyeceğimizi edici olması zarureti bulundu
anlattım. Bu arada ltalyan'lar ğunu,, ilave etmektedir. 
tarafından iki hakem seçilmesi Görüldüğü veçhile, Musso
surelile Milletler cemiyetinin lini, harekatın tekmil idaresini 
gelecek toplantısını da atlata· bizzat kendi eline almış bulu
cağız. Lakin Eylulde tekrar nuyor. Şart o1an Habeş taar-

ruzu artık imkansız telakki işin başlangıcında bulQnacağız. 
edildiği için, önceden derpiş 

Bizim, Cenevre' den ayrılma- edilen tedafüi - mukabil taar-
mızın zaruri olması ihtimali ruz stratejisinden vazgeçiliyor 
vardır. işte bilhassa bu ihti· ve daha başlangıçta yığın ha
maller do1ayısiledir ki hare· tinde insan ve malzeme kul
katm başlangıcı olarak tesbit )anan ezip yıkıcı bir strateji 
ettiğimiz ilk teşrin tarihi kat- tatbik edilmesi devletlerin ve 
iyen değiştirilemez. Bundan Milletler cemiyetinin tehdit 
başka, bu on tümenin senin edici bir mahiyet alan müda-
eline herşeyi tas· tamam ola- haleleri yüzünden zaruri bir 
rak geçmesi lazımdır. En az şekil alıyor, , ki bu da artık 
üç yıllık iaşe levazımı ile mü- değiştirilemez bir tarzda bir 
himmat temin etmek zorun· emrivaki haline sokulmak iste-
dasın. Çünkü, ne kadar ma- niyor. Fakat diğer taraftan da/ 
nasız olursa olsun ( formel hala, İtalyan azim ve kudreti 
(Hükümlerin icabı Süveyş ka- karşısında Negüs'ün sarsılması, 
nalı geçidindeki zorluklan da diz çökmesi ve ltalyan arzula-
gözönünde bulundurmaklığın rına boyun eğmesi umudu bes-
gerektir. fngiliz parlamento· leniyor. Bu düşüncede, Habe-
sunda, hatta kanalın kapatıl- şistanın iç durumu, Habeşlerin 
masmdan bile bahseedildi. Pe- harb aleyhindeki meyilleri de 
simistçe ve müşkülatlı ihtimal- hesaba katılıyor. Ne çare ki 
lere karşı daima hazır bulun· işler, Mussolini'nin bile dü-
mak lazımdır.,, şündüğünden çok fazlasile, 

Habeşistan'daki siyasi vazi· İtalya için "Pesimistçe ve el-
yet hakkında, o günlerde de veriş~z,, bir şekilde inkişaf 
Bono istihbarat servisinden şu ediyor. 
aşağıdaki haberi alıyor: İngiltere, anavatan donan-

" Büyük bir hoşnutsuzluk masını Akdenize yolluyordu; 
hüküm sürmekte, kabile reis- ölü sanılan Milletler cemiyeti 
leri arasındaki mutad nifaklar de h'!rekete geçerek, o ana 
gittikçe şiddetlenmekte, harba kadar hiçbir büyük devlete 
girişilmesinin aleyhinde hemen karşı tatbik edilmiyen zecri 
hemen umumi denecek dere- tedbirlerle tehdid ediyordu. 
cede itirazlar yükselmektedir. Diğer taraftan, sömürge harb· 
Aussa sultanı Negüs'ün tah- ları için o güne kadar işitil
tından indirilmesine taraftar memiş bir ölçüde insan v~ 
görünüyor.,, malzemeyi korporatif harbı 

Mussolini Mayıs sonunda adı verilen Doğu Afrikasında· 
de Bono'ya, Habeşistan' da ya· ki sefere bağladıktan sonra, 
pılmış olan dostluk anlaşma- Mussolini'nin de rical yolu ka-
sının feshedilip edilmemesini panmıştı. 
soruyor. O da, Graziyani ile Habeşistan önünde boyun 
görüştükten ~onra bu fesih eğmek İtalya'nın yalnız doğu 
işinin aleyhinde bulunuyor. Afrikasındaki mevkiini bir da-
,, Çünkü, diyor, var kuvvetle ha şifa bulamıyacak derecede 
hazırlanma işimizi aksatacak zaafa düşürmekle kalmıyacak, 
her hangi bir ihtimale mey- faşist rejimi için de müthiş 
dan verilmemesi lazımdır.,, bir darbeyi ifade etmiş ola
Duçe de bu fikri tamamile caktı. Bu müşkül vaziyette, 
yerinde buluyor. yalnız bir çare vardı; bu da: 

26 Haziran'da, de Bono, Habeşistan'ı mümkün olduğu 
Eden'le yaptığı görüşme hak- kadar çabuk ezmek ve lngil-
kında Mussolini' den kendi el tere'yi de Afrika' daki mülkle-
yazısile bir mektup alıyor. Bu rinde tehdid edebilmek için, 
mektubta deniliyor k: yığınları durmadan Afrika'ya 

"Benim verdiğim cevabı ta- yetiştirmekti. 

harebeler oluyor. ihtiyacı doktord r 
- Başı 7 inci sahifede -

cut olmadığını söylemişlerdir. 
Asiler Madrid'te Ziraat bakan 
lığını da işgal etmişlerdir. 
Bundan başka bir-iki ve tah
telarz şimendifer merkezi alın· 
mıştır. 

şimalden ve cenuptan 
Madride taarruz ediyorlar 

Valadolit 10 (Radyo} -
Madrid'in işgal edilen kısım· 
ları:1da temizlik devam etmek· 
tedir. Milisler arasında aksül· 
amel gittikçe büyümekte ve 
ilticalar çoğalmaktadır. Bazı 
binalarda anarşistler hala mu
kavemet etmektedirler. Mad
rid 1 e yeni asi kuvvetler gir
miştir. 

General Pago ve general 
Kasteyon kıtaları cenub ve 
şimalden Madride girmişler

dir. Rada ve Eskames kıt'ala
rı da Eskoryali şarktan tazyike 
devam etmektedirler. Bu kuv· 
vetler Somosyerada milislerin 
cenahlarmı tehdid etmekte
dirler. 
Nasyonalistler iki sıhhiye 

neferini tevkif etmişler 
Londra, 10 (Radyo) 

Lord Grambor Avam kama
rasında: 

- lskoçya salibiahmerine 
mensub iki kişinin asiler ta
rafından tevkifi hasebile Bur· 
goz' da laztmgelen teşebbüsler
de bulunduk, demiştir. 
Mola'nın hedefi; 
Hükumetçilerin ricat 
Hattını kesmek imiş .. 

Bayon, 10 (Radyo) - Ge
neral Mola'nın Madrid üzerine 
yaptığı hareketin hedefi, Mad· 
rid ve Barselon'un işgaline 

matuftur. Hedefin birinci saf
hası, Madrid' deki kuvvetlerin 
ricat hattını kesmektir. Gene· 
ral Mola, birinci hedefe va
rırsa, Katalonya'nın akıbeti an· 
!aşılmış olacaktır. 

Dalmariya'da benzin 
Depoları tutuştu. 

Cebelüttank, 10 (Radyo)
Dalmariya• da ki benzin ve 
petrol depolart Asilerin hava 
bombardumanı üzerine ateş 
almıştır. Yangın devam etmek· 
tedir. 
Şehir sokaklarına tanklar 

giriyor .. 
Burgos, lO(Radyo) - Mad· 

rid cephesinden ve Kazo Del 
Kampo'dan gelen son haber
lere göre, muhasara edilmiş 
olan Milis'ler son derecede 
cesaretle müdafaaya devam 
etmektedirler. 

Tanklar vakıa şehre doğru 
bir yol açmışlarsa da, asi kuv
vetler ilerlemekte tereddüd 
etmektedirler. Bunun da se
bebi, milislerin birçok yerlere 
mühim infilak maddeleri yer
leştirmiş olmalarıdır. 

Bütün yollar, silahla dolu· 
dur. Bazı resmi binalar daha 
işgal edilmiştir. Bu sabah iki 
milis tayyare Madrid cenu· 
bunda düşürülmüştür. 

Madrid · Valansiqa 
yolu kesildi 

Burgoz, 10 (Radyo) - Lar
go Kabalero'nun Madrid'den 
hareketinden sonra, Madrid
deki askeri karargah ta Ku
enko' ya nakledilmiştir. 

Madrid - Valansiya yolu asi
ler tarafından kesilmiştir. Bu 
sayede milisler Valansiya'dan 
yardtm göremiyeceklerdir. 

Elcezire'ye asker çıkarıldı. 
Cebelüttarık, 10 (Radyo)

Asilere mensub Almirante 
Çervera Kruvazörü himaye· 

sinde dün Elcezire'ye küçük 
vapurlar ve şatlarla bl.!Ş bin 
asker, 60 top nakledilmiştir. 

Bu askerler Katalonya'yı işgale 
memur edileceklerdir. 
Almanya'daki sefaretha· 

Erzurumda yeni bir kabaşayak 
fabrikası kurulacaktır 

neye yeni ispanya 
bayraOı çekildi.• 

Berlin, 10 (A.A) - Mad
rid hükumdinin diplomatik 
mümessili M. Rovira cumar
tesi akşamı büyük elçilik bina
sını terketmiş olduğundan Pa· 
zar günü öğle üzeri eski bü
yük elçi M. Agramonte Yaco
tiio Nasyonalist hükumet Nas
yonalist hükumet namına bi
naya vaz'ıyed etmiş ve dün 
öğle üzeri bina üzerinde Nas
yonalist hükumetin kırmızı-sarı· 
kırmızı bayrağı çekilmiştir. 
Hükfimelçiler bir çevirme 
harekeline teşebbüs ettiler. 

Paris, 10 (A.A) - Madrid 
muharebesi Nasyonalistlerin 
sağ ve sol cenahlarında cere
yan etmektedir. Çünkü hüku
metçiler, halen Nasyonalistlere 
karşı bir ihata hareketi tatbi
kine teşebbüs etmiş bulun· 
maktadırlar. 

Muharebenin neticesi hak
kında şimdiden bir hüküm ve· 
rilemez. Mücadele bütün şid
detile devam etmektedir. 
Bir gaz fabrikası 
Berhava edildi .. 

Madrid, 10 (Radyo) - Cep
helerdeki Hols muhabir !erin
den; Kaza de Lampa'da Milis 
kıt' alan siperlerin önlerinde 
Nasyonalist tankları S?"Örünce 
teslim bayrağı çekmişlerdir. 
Bir tabur Milis alınmıştır. 

Beş Nasyonalist ta}yare, 
gaz fabrikasının üzerine 15 
torpil atmıştır. Fabrikanın ber· 
hava olduğu sanılmaktadır. 

Kastel kamp yolu üzerindeki 
Milisler ihata edilmiştir. Si
perlerin bombardımanı devam 
etmektedir. Tanklar ve asker 
çok iht:yatkarane ilerlemekte
dir. Çünkii sokaklara lağımlar 
açıldığı sanılıyor. 

Milislerin beyannamesi 
Madrid, 10 (Radyo) - Biz

zat mi!is alayı halka hitaben 
şu beyannameyi neşretmiştir: 

"Eğer asiler Madrie' e girer
lerse, Madrid halkı evlerini 
birer kale yaparak mücadeleye 
buradan devam etmelidir. Ka
dın, ihtiyar, çocuk herkes se
ferber olmalı, barikatlar vü· 
cuda getirmeli, sokaklarda si
perler kazmalıdır. Eğer tank
lar üzerinize gelirse, bunların 

önlerine alev saçan öldürücü 
bombalar atınız!,, 

Üçüncü müfettiş Tahsin 
Uzer, doğu vilayetlerimizde 
yapılacak olan işler hakkında 
matbuat miimessillerine aşağı
daki beyanatta bulunmuştur : 

"- Doğu illerimiz cidden 
Türk'ün görmesi lazımgelen 
cennet gibi yerlerdir. Burala· 
nn başlıca kusuru geçen de
virlerde ihmal edilmiş olma
sıdır. Cumuriyet hükumetinin 
en yakın bir imar ve refaha 
kavu~turmak için geceli gün
düzlü çalıştığı Doğu diyarının 
Karadeniz kıyılarında ve yayla 
kısmında merd ve zeki bir 
halk yaşamaktadır. Atatürk'e 
karşı sonsuz sevgi ve saygı 
besliyen ve inkılab hareketinin 
ilk hazırlandığı bu yerlerin 
artık talihi açılmıştır. Buralar
daki kalkınma hareketi bun
dan on altı ay evel ismet ln
önü'nün yaptığı seyahatle baş
lamış sayılmaktadır. Umumi 
Müfettişlik programı da bu 
büyük şeflerin izi ve eseri 
üzerinde yürümekten başka 
birşey değildir. 

Doğuda asayiş 
Doğu illerinde emniyet ve 

asayiş mevzuu, hükumet di· 
linden uzaklaşmış, halkın hu
kuku siyasiye ve vataniyesi 
olarak benimsenmiştir. Bu, şu 
demektir ki, halk, Cumuriyete 
bilakayidu şart intibak ve ittiba 
etmiştir. Asker ve Jandarma 
kuvvetile temin edilen asayiş 
tam yapılmış bir iş olamaz. 

Sıvas - Erzurum hattının 

Erzurum' dan da başlanılması 

ve süratle ilerlemesi, transit 
yolunda baştanbaşa inşaata 
germi verilmesi, yeni Erzurum 
mahallesinin ve istasyonlarının 
kurulması, birçok kasaba ve 
şehirlerin elektrik ve içme su
larının temini Doğu diyarının 
çehresini değiştirecek kadar 
kıymetli Cumuriyet eserleridir. 

Bilhassa Nafıa Vekilimiz 
Ali Çetinkaya'nın Doğu diya· 
rının bayındırlık işlerine gös
terdikleri ihtimamı burada hür
metle kaydetmek isterim. 

İktısat Vekili Celal Bayar 
ve Maliye Vekili Fuad Ağra· 
lı'nın kırk elli günlük doğu 
seyahatleri iizerinde tevakkuf 
etmek icap eder. Murgul, Ku
varshane bakır madenlerinin 
işletilmesi hareketi, Trabzon
da soğuk et fabrikasının tesisi 
düşüncesi, Iğdır' da ticaret bir
liklerinin kurulması, koopera-
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tifler teşkili, Iğdır' da iplik, 1 
Erzurum'da kaba şayak fab
rikası kurulması kararları ve 
bunun gibi daha bir takım 
iktısadi ve ticari düşünceler 
bu iki kıymetli Vekilin Başve
kilden aldıkları ilham üzerine 
yaptıkları seyahat neticeleridir. 

Doğu ticareti 
Bu yıl fındık mahsulünün 

çokluğuna rağman fiatler on 
senedenberi görülmemiş yük
sekliğe çıkmıştır. Tütün mah· 
sulü iyi işaretler göstermekte, 
Suriye'ye yüksek fiatla. la hay
van satışı doğu halkını sevın
dirmektedir. 

idari vaziy~t 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

gerek müfettişlik gerek vila· 
yetlerin dileklerini yerine ge
tirmekte en ileri giderek ida· 
recilik hayat ve düsturlarına 
nümune olmuştur. Muvaffakı· 
yet diye söyliyebileceğimiz idari 
işler onun eserleridir. 
/( araköse Şarkın 

Buda-Peşte' sidir .. 
Doğuda ne var, ne oluyor 

sualine kısa bir cevab vere· 
yim: Yirmibir yıl önce, Kara· 
köse' den geçerken bir tek 
petrol lambası bulamamıştım. 
Bugün Karaköse'nin, Buda· 
Peşte'niil küçük bir çehresini 
gösterdiğini söylersem hiç kim
senin tekzibinden korkmam. 

Onun için bilhass~ gençleri
mizi, münevverlerimizi doğu 
illerini gezmeleri ve bu koca 
vatan parçasının, Atatürk dün
yasında nasıl bir refaha doğru 
ilerlediğini tetkik etmesini is· 
tiyorum, bunu bir baba, bir 
idare ağabeyi gibi tavsiye ve 
rica ediyorum. 

Doğu üniversitesi 
Doğuda bir ·üniversite ku

rulması mukarrerdir. Bu, Bü
yük Dahinin, Atatürk'ün fik
ridir. Yaptığım gezilerde lise 
tahsilini yapmış üniversite tah· 
sili görmemiş yüzlerce gençle 
karşılaştım. Doğu, maarif aş· 
kile çırpınıyor. 

Üniversite, Van gölü kıyı
sında veya herhangi bir yerde 
yapılacaktır. Fakat muhakkak 
olan şudur ki doğunun bir 
üniversitesi olacaktır. 

Doktor istiyoruz 
Doğunun en büyük ihtiyacı 

doktor ve eczacıdır. iki mil· 
yon nüfuslu bu vatan parça· 
sında 69 doktor, 6 eczane 
var. Halbuki 240 bin nüfuslu 
Beyoğlu kazasında 800 • 1000 
doktor kayıtlı. Maamafih bu 

OORSA 
incir satışlar 

Ç. Alıcı K. S. 
140 Y. Kunyo 8 
100 H. Şeşbeş 8 

OzUm satışları 

K. S. tarafı da halledeceğiz. Cum· 
15 huriyet hükumeti için müşkü· 
13 50 lat yoktur. 

Ç. Alıcı K. S. 
370 M. J. Taran 14 25 
336 K. A. Kaz. 15 25 
223 F. Solari 15 
186 H. Alyoti 13 50 
164 Albayrak 13 
138 S. Süleyma. 13 75 
106 Ü. Kurumu 19 
100 Y. 1. Talat 10 50 
80 Vitel şüre. 16 375 
69 S. Celardin ~13 
48 S. Gomel 14 25 
30 H. Alberti 12 50 
24 lıya Galami. 16 7 5 
13 Çolak o. Nu. 14 75 

4 Fehim Sabit 17 40 
1891 

326480 
328371 

100 Benmayor bi. > 50 
K. S. 74 Ali H. Nazilli 7 50 

----9 50 Uç milyonu kazandı amma 
11 Pariste cihan edebiyat ale-

18 50 37 Ş. Remzi 8 
21 36 T. ile t. incir 13 75 

8 mini alakadar eden gürültülü 
13 75 bir ·dava nihayet bulmuştur. 
12 Dava maruf Fransız edible· 

rindr.n Maks Aleks Fişer 

kardeşlerle büyük tabilerden 
Klamaryon arasında ve üç 

19 20 Ş. Riza ha. 11 75 
15 50 507 
21 50 169868 
14 170575 
21 Zahire satışları 
11 50 Ç. Cinsi K. S. K. S. 
17 75 2914 Buğday 4 50 6 
16 50 100 Ton arpa 3 ?5 4 
19 598 Arpa 3 75 4 
12 50 20 Fasulya 8 10 50 
16 75 8 Mercimek 6 50 6 50 
14 75 265 B. pamuk 46 46 75 
18 89 Ken. pala. 270 450 

80 Ton P. çekir. 2 90 2 90 
8253 Kilo K. ceviz 14 15 50 
1000 ,, Yulaf 45 45 

milyon franklık bir dava idi. 
Senelerce süren bu dava, 

nihayet muharrirlerin lehine 
bitmiş. ve tabiler üç milyon 
frankı tediyeye mahkum ol
muşlardır. Yalnız kardeşlerden 
Aleks Fişer davanın nihayet 
bulmasından onsekiz saat ev· 
vel ölmüştür. Zavallı kalem 
sahibi, kimbilir bu davanın 
sonunu n~ kadar sabırsızlıkla 
beklemiş durmuştu .. 
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Milli iktısat ve tasarruf cemiyeti kongresi lzmir Komutanlığı ilanları lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Mübtahkem mevki satınalma ko misyonundan: 
1 - Şartnamesindeki değişiklik dolayısile 30000 metre 

tayyare kanat bezi ile 65600 metre tayyare şeridi ye· 
niden kapalı zarfla eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 25500 lira ilk teminatı 1912 
lira 50 kuruştur. 

3 - ihalesi 24 ikinci teşrin 936 salı giinü saat 15 tedir. 
4 - Şarinamesini 128 kuruş mukabilinde satın alma ko· 

misyonundan bizzat müracaat edilerek alınır. Muha
bere ile şartname gönderilmez. 

S - Eksiltmeğe gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
M. M. V. satın alma komisyonuna ihale saatinden 
cnaz bir saat eveline kadar teklif mektuplarını vermiş 
bulunmalan 6 11 17 21 1078 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
l - Her bir metresine biçilen ederi 30 kuruş olan 50000 

metre haki renkte astarlık bez kapnlı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak istiyenlerin her gün öğle-

den sonra komisyona gelmeleri. 
3 - ilk teminat miktarı 1125 liradır. 
4 - ihalesi 14 /11/ 936 cum günü saat 11 dedir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı vesikalan ilk teminatlarile 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir 
saat evel M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri 
ilan olunur. 28 3 8 11 999 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Pazarlıkla alınmasına karar verilen yüz elli ton Hint· 

yağının pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli yüz ikibin altıyüz kırk beş lira 

olup ilk teminat parası altı bin üçyüz seksen iki lira 
yirmi beş kuruştur. 

3 ihalesi 11 /11/ 936 perşembe günü saat 14 tedir. 
4 - Fenni ve idari şartnamesini almak istiyenle 515 ku

ruş mukabilinde Milli müdafaa Vekaleti satın alma 
komisyonundan alabilirler. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 \oe 3 üncü 
maddelerindeki vesikalarile pazarlık gün ve saatinde 
Milli Müdafaa Vekaleti satın alma komisyonuna gel-

............ meleri ilan olunur. 25 1 6 11 973 

Müstahkem Mevki satm alma komisyonundan: 
1 - Ankara garnizonu kıtaatının ihtiyacı için 102000 kilo 

pirinç 23/ ikinci teşrin/936 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 le kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesi eksiltmenin yapıiacağı Lv. amirliği satın 
alma komisyonunda her gün parasız görülebilir. 

3 - Pirincin tutarı 20400 lira olup muvakkat teminatı 
1530 liradır. 

4 - istekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika 
teminat makbuzlannı belli gün ve saattan bir saat 
evveline kadar vermiş bulunacaktır. 7 11 15 19 1067 

Mst. Mv. k. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mst. Mv. kıt'at hayvanatının 461760 kilo saman ihti· 

tiyacına 7 /11/ 936 cumartesi günü talip çıkmadığın
dan pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 16 /11/ 936 pazar· 
tesi günü saat 15 te yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen mecmu tutarı 6926 lira 40 kuruş ve 
muvakkat teminatı 519 lira 48 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol

maları şarttır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile teminatı 
muvakkatelerini ihale saatinden evvel komisyona ver-
miş bulunmaları ilan olunur. 1137 

lzmir Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 
20 /11/ 936 cuma günü kapalı zarfla münakasası yapılacağı 

ANADOLU gazetesinin 4, 10 12 inci Teş./ 936 tarihli nüsha
larile ilan edilen üç kalem Un ilanından 116000 kiloluk Un 
Şartnamesi lüzumuna mebni münakasadan kaldırıldığı ilan 
olunur. 1152 

lzmir müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alayının Gaziemir, Güzel yalı ve Yenikale' de 

bulunan cem'an 1354 adet saç Bidon pazarlıkla sa
tılacaktır. ihalesi 26 /11/ 936 perşembe günü saat 
11 de kışlada Mst. Mv. sat. al. komisyonunda yapı

lacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 1803 lira 20 kuruş, muvakkat te

minatı 81 lira 24 kuruştur. 
3 - Artırmaya iştirak edecekler Bidonları yerlerinde gör

mek üzere Tayyare alay komutanlığına müracaat ede
bilirler. 

4 - ilan ücretleri alıcıya aittir. 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde

lerinde yazılı vesikalarile muvakkat teminat makbuz· 
larile birlikte ihale saatinc..en evvel komisyona müra-
caatları. 11 15 20 25 1138 

S.HHAT BALIKYAGI 
~orvcçya balık.yn~lanmn en hnlis.idir. Şerbet gibi içilir, 2 defa süzülmü§tür 

Hamdi Nüzlıet Çançar 

Sıhhat Eczc..aesi 
Bn~durak Büyük Salcp-;ioğlu hanı kar§mnda 

Burnava satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Kalem Münaka- İhalesi Gün Sa. 

Adet sa şekli tarih 
Meşin kaplı pantolon 126 
Rüzgar ceket ve 

" 
126 

Kar elbisesi 126 
Muşamba pelerin 126 
Kar başlığı 126 
Avcı yeleği 126 
Kürklü eldiven 126 7 Açık 27 /11/936 cuma 10 
Tırmanma fotini 126 
Dağ fotini 126 
Yemeni 126 
Bileklik 126 
Kundura üslüğü 126 5 Açık 27/11/936 cuma 11 
Dağ çantası 126 
Dağ halatı 36 
Edevat çantası 9 
Tamir kesesi 9 
Çengelli ip 9 
Çığ gaytanı 126 
Hedik 126 
Dağ değneği 111 
Buz kazması 12 
Tırmanma çengeli 42 
Divar sikkesi 84 
Tırmanma çekici 12 
Tırmanma çengeli 42 
Çelik halka 168 
Tırmanma nalçası 252 
Mutfak sandığı 9 
Aş kabı 126 17 Açık 27/ 11/936 cuma 15 
Yün kuşak 126 
Yün fanila 252 
Yün don 126 
Boyun atkısı 126 
Kar gözlüğü 126 
Elektirik cep feneri 126 
Yassı düdük 6 
Cep sobası 126 
İspirto taktmı 12 
Termuzlu çelik matra 126 
Bezart pusulası 6 
Buz merhemi 12 
Cep eczanesi 6 
Görç durbin 18 
Barometre 9 
Gizleme ağı 9 16 Açık 27/11/936 cuma 16 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı 45 kalem dağ melbu
sat ve teçhizatı hizalarında gösterildiği veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Açık eksiltmeleri hizalarında yazılı olduğu veçhile 27· 
11-936 cuma günü yapılacaktır. 

3 - Yedi kalem malzemenin umum tutarı 4300 lira olup 
muvakkat t.::minatı 323 lira. 
Beş kalem malzemenin umum tutarı 2000 lira olup 
muvakkat teminatı 150 !ira. 
Onyedi kalem malzemenin umum tutarı 4200 lira olup 
muvakkat teminatı 315 lira. 
Onattı kalem malzemenin umum tutarı 4800 lira olup 
muvakkat teminatı 360 lira. 

4 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın 

alma komisyonunda gelmeleri. 11-15-19-22 1127 

ROMATİZMA 
LUMBAGO 
SİYATİK 

nCnla11 1' E S K 1 N 
n izale eder. 

Her eczanede bulunur. 

lzmir sulh hukuk mahke
rq.esinden: 

Davacı öğretmen Kamil 
vekili avukat f brahim Halil 
tarafından Karşıyakada Ke
malpaşa caddesinde tütüncü 
Mehmet Arif yanında kardeşi 

Kiralık Ev 
Güzelyalı Tramvay cadde· 

sinde deniz tarafında, pazar 
yeri karşısında elektrik, hava 
gazı kumpanya ve kuyu suyu 
tesisatı olan büyük bahçeli, 
içi döşeme ve dıvarları yağlı 
boyalı 1136 numaralı ev kira
lıktır. Görmek ve görüşmek 
için Gazi heykeli yanında Ak
deniz apartmanında müddei 
umumi muavini Şevki Süner'e 

D: 5 

Cevdet aleyhine açılan alacak 
davasının ikametgahının meç· 
bul kalması hasebile gerek 

davetiye varakasının ve ge
rekse gıyab kararının gazete 
ile ilanen tebliği suretile ya
pılan gıyabi muhakeme neti
cesinde meblağı müddeiabih 
100 liranın masarifi muhake
me ve yüzde beş avukatlık 
hakkile birlikte 1-10-936 ta
rihinde tahsiline karar veril
miş olduğundan müddeialey· 
hin müddeti kanuniyesi içinde 
temyiz yoluna ğitmediği tak
dirde verilen hükmün ka· 
tileşeceği tebliğ makamına 

kaim olmak üz re ilan olunur. 

~--------------
• Başı 1 inci salıif t:de .. törlerile kültür ve mekteb di· 

de . en küçüğüne kadar ta- rektörleri de iştirak edecek
sarruf duygusunun kökleştiği lerdir. Toplantıda 12 Birinci 

· · işaret ediliyor, bunun daha kanunda başlıyacak Yerli malı 
ilerlemesine çalışılacağı haber ve tasarruf haftası için zengin 
veriliyordu. bir program hazırlanacaktır, 

Yıllık iş raporu, umumi he-
yet tarafından alkışlarla kar- Torbalı tapu işyarlığmdan: 
şılanmış ve kongre tazimat Karakuyu köy civannda doğusu 
duygularının telgrafla Atatürk Tsvaslı Ahmed yetimleri ba· 
ve İsmet lnönü' ne arzı, ayni tısı Mustafa baş oğ. Hasan 
zamanda parti genel sekreter· kuzeyi zeybek Mustafa güneyi 
liğile, lktısad vekaletine de yol ile çevrili 2757 M.2 ba
telgraflar çekilmesine karar ğm 919 M.2 mahallini Mus· 
verilmiştir. tafa baş oğ. kızı Ayşe 45 yıl 

idare heyetinin iyi çalıştığı önce lsmail ve Halilden hari
nazarı dikkate alınarak kon· cen teferı uğ etmek suretile ve 
grece aynen seçilmesi muvafık tamamı bir kıta halinde tasar· 
görülmüştür. Bu suretle idare rufunda iken vefatile veresesi 
heyetinde gene Akseki Ban· intikalen ve yeniden tescilini 
kası müdürü Hasan Fehmi ihtiyar heyeti ilmühaberile is· 
Serter'Ie Faik Tokatlı oğlu, temektedir. işin tetkik ve tah
F ahri ve Ticaret odası şefle· kiki için 22-11-935 pazar gü· 
rinden Osman kalmışlardır. nü mahalline gidilecektir. Bu 

idare heyeti Pazartesi günü yerde ilgisi veya herhangi bir 
saat 18 de lzmir parti merkez hak iddia eden varsa 10 gün 
binası salonunda toplanacak· için Torbalı tapu dairesine 
tır, Bu toplantıya Banka direk- ba~vurmaları. 

Manisa vilayeti da ·m" e -
meninden; 

Pazarlıkla eksiltme 
1 - Tugutlu. Manisa yolunun 7 + 430- 17 + 436 ıncı kilo· 

metreleri arasındaki 32346 lira 89 kuruş keşifli şose 
inşaatının kapalı zarf suretile eksiltmesine talip çık
madığından bu iş pazarlıkla verilecektir. 

2 - Bu işe ait keşif evrakı 162 kuruş mukabilinde Vilayet 
Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

3 Pazarlık ikinci teşrinin 19 uncu perşembe günü saat 
11 de Manisa vilayeti daimi encümeni önünde yapıla
caktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 2462 lira 02 kuruştur. 
5 - Pazarlığa gireceklerin Nafıa Vekaletinden almış olduk

ları ehliyet vesikalarını ve 1936 yılına ait Ticaret 
odası vesikalarını gön::lermeleri şarttır. 1106 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar No. Lira 

118 Alsancak bahçeler No. 5 dükkan 47 
119 Sinekli c. bilfı No. lı 4 dekar 595 metre tarla 10 
120 Göztepe mısırlı . dar s. 20 eski 22 taj No. lı ev 55 
121 Karşıyaka bnharıye mefharet s. 29 No. lı ev 72 
122 Kahramanlar bahçevan s. No. 3 tai ev 30 
123 ikinci belediye c. 11 /2 No. lı dükkan 31 
124 Birinci kordon balıkhane altında 4 No. lı dükkan 192 
125 3 üncü sultaniye mülazim mehmet çıkmazı 12, 14 18 

No. lı ev. 
126 Buca nalbant mehmet s. No. 26 eski 18 taj 30 

kahvehane. 
127 tuca yukarı geniş zafer ~. No. 62 eı;ki 50 taj 65 

kahvehane. 
128 Develi köy aıtında 9190 metre bağ 41 

129 " " ,: 11947 " " 45 
130 " " " 11028 " " 32 
131 " " ' 22975 " " 86 
132 Bayraklı Burnava c. 32/34 esk· 26/28 No. lı 40 

ev ve dükkan. 
Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarları onbeş gün 

müddetle arttırmaya konulmuştur. İhalesi 26111/936 perşembe 
günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdüriyetine müra· 
caatlan. 11 20 1151 
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W. F. H. VAN- Hellic en Lines •ııııııııııııııııııııııııııııııı. Doktor ,ıımmınııınıııunııınn• Iktısat Vekaletinden 
DerZEE& CO. Limited = A K 1 T = iş kanununun dokuzuncu teşkilat faslındaki hükumlere gör.e 

~ • ema onay = kurulan iş dairesinin Teşrinisani 936 başından itibaren faah· 

V.N. Hamburg - Bremen, Rotter· 
dam --Amsterdam ve Anvers 

=Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı yete başladığı 145 inci madde mucibince ilan olunur. 
llasmnhnne istasyonu kar~sındnki dibek soknk başında 30 sayı· 1 O 11 12 13 14 15 16 17 1661/! 1 ~ 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
limanları için her ay munta·· 
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi· 

= 1ı ev ve nıunycnehanesinde salıah saat 8 den akşam saat 6 a kadar = = hnstnlannı kabul eder. = "BOCHUM,, vapuru 11 son 
t~rinde bekleniyor, 15 son 
te~rine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN li· 
manlanna yük alacaktır. 

:Müracaat eden hnstnlara yapılması lfizınıgelcn sair tahlillit ve 
mikroskopik muayeneleri He veremli hastalara yapılmasına ccvza = görülen Pnonıotornks mmıycnehancsiııde muntnznmnn yapılır. = 

mento ile eşya kabul eder. -llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111111• 
Anglo-Egytian Mail 

"GALILEA,, vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor, HAM· 
BURG ve ANVES'ten yük çı· 

kacakt.ır. 

AMERiKAN EXPORT Lf NES 
"EXHIBITOR,, vapuru 14 

son teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

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

11 EXAMINER,, vapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor NEY· 
YORK için yük alacaktır. 

Line 
Marsilya ve lskenderiye için 

9600 tonluk "Cairo City,, va· 
puru· her ay Pireden munta· 
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fialinde tenzilat: 
Pire·Marsilya seyahat müd· 

deti 75 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li

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

"EXAMELIA,, vapuru 26 ilk Fazla tafsilat için Pasaport 
kanunda bekleniyor, NEV· yolcu salonu karşısında Lokal 
YORK için yük alacaktır. Riz binasında. No. 168 ~ 

PiRE AKTARMASI SERi Umumi Deniz Acentahğı ., • 

SEFERLER acentasına L~~~:~t olunması. Milyonlar Gişesi 
"EXCAMBION,, Transat· Telefon: 3171 200,000 lira daha kazandırdı 

lantij"i 20 son teşrinde RIRE· ----------• 
••n BOSTON v.e NEVYORK'a Fratelli Sperco Tayyare piyangosunun altıncı keşidesinde en büyük 
hareket edecektır. ikramiyeyi kazanan 14741 numaralı bilet, doğrudan doğ-

1 T A l ruya (Milyonlar gişesi) inden çıkm1ştır. Bazı bilet ba· 
~EN NORSKE MIDDELHAVS Y apUT Cen QSI yileıi, kendilerini reklam için bu biletin kendileri tarafın· 

LINJEN • OSLO ROY AL NEERLANDAIS dan satıldığını iddia ediyorlarsa da bu doğru değildir . 
.. SARDINIA,, motörü 16 KUMPANYASI (Milyonlar gişesi) şimdiye kadar birçok yurddaşları 

ıon teırinde bekleniyor, Dl· "STE4LA" vapuru 7/2 inci servete kavuşturmuş uğurlu bir gişedir. Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybederser1 
EPPE ve NORVEÇ limanla· teşrinde beklenmekte olup Müşterilerine vaktinde bilet yetiştirmekle ve her türlü paran heba olmamışflr. Hem yüzlerce vatandaşanı· 
rma yük alacaktır. ROTSERDAM AMSTERDAM kolaylıkları göstermekle şöhret alan (Milyonlar gişesi) zı zengin etmiş, hem de yurdunun göklerine bir 
ARMEMENT H. SCHULDT· v: HAMBURG limanlan için yeni tertip edilen 22 inci tertip tayyare piyangosu keşide kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden bi· 

HAMBURG yuk alacaktır. biletlerini de satışa çıkardığını ve biletlerini biran evvel _rinin de senin olmıyacağım kim iddia edebilir? ,,,,,,,,, 
••AUGUST LEONHARDT "HERGULES" vapuru 30 almalarını sayın müşterilerine bildirir. (Milyonlar gişesi) fzmı•r ı•ıı• daı•mAI encu··menl•ndeDt' 

" 2 inci teşrinde gelip 5/2 inci taşradan talep edilecek olan biletleri vaktında gönderme-
v•puru 11 son teşrinde bek· kaAnuna kadar ROTTERDAM b 
1 • ROTTERDAM ği ir vazife bilir. Taşra talipleri, biletlerini tedarik et· 15 birinciteşrin 936 perşembe günü ihalesi yapılacak ike.~ 
a.nıyor, ve AMSTERDAM ve HAMBURG b.. . ··k k d"k l · d d mekle acele ederlerse, daima kazanırlar. utçenın yu se tas ı ten gc n1emesın en ötürü aimi enco· 
~~BURG için yük ala· limanları için yük alacaktır. lzmir' de l<.eçeciler caddesinde No. 134 mence eksiltmesinin uzatılmasına karar verilen 20767 lira 58 
~1.ır. SERViCE MARITIME le (Milyonlar gişesi) sahibi kuruş keşif bedelli Gülbahçe - Karaburun yolunun 5+000 · 

JOHNSTON WARREN LTD, ROUMA1N kumpanyası Hayri Ak Dölek 16+000 kilometreleri arasında yaptırılacak şosa yeniden 15 
LlVERPUL "ALBA JULiA,, vapuru gün müddetle kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

"JESSMORE,, vapuru 15 19 I 2 inciteşrinde MALTA, Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 birincikanun 936 perşembe 
son teşrinde bekleniyor. BUR- MARSILYA ve CECAIR li· Deri ve Tenasül Hasta· • • günü saat 11 de lzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 
GAS, VARNA, KôSTENCE, manian için yük ve yolcu ka· lıkları Mütahassısı Birinci Sınıf Mutahassıs f steklilerin hazırlıyacakları 1558 liralık muvakkat teminat 
SULINA, GALAÇ ve BRAI- bul eder. Doktor Dr. Demir Afi ile teklifnamelerini ve bayındırlık bakanlığından alınmış ehli· 
LA için yük alacaktır. ilandaki hareket tarihlerile yet vesikası ile birlikte yukarıda tayin edilen tarih, gün ve sa· 
S.A. HONGROISE DE NA- navlunlardaki değişikliklerden Osman Yunus Kamçı oğlu atten bir saat evveline kadar daimi encümen başkanlığına 
VIGATION DANUBIENNE acenta mes'uliyet kabul etmez. Hergün hastalan sabah Cilt ve Tenasül hastalık- vererek makbuz almaları. 

MARITIME BUDAPEŞT Daha fazla tafsilat için ikinci saat 10 dan akşam altıya ları ve elektrik tedavisi ihale gününde bütçe gelmediği taktirde ikinci bir ilanla 
k d d FRATELL SPER lzmir · Birinci beyler sokagv ı fi k b l d l k "QUNA,, motörü halen li- or on a ' · kadar kabul ve tedavi eder. zar arın a u üne evam o unaca ·tır. 

manımızda olup, BELGRAD, CO vapur acentalığına müra- Elhamra Sineması arkasında Fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir bayındırlık direktör-
NOVlSAD, BUDAPEŞT, caat edilmesi rica olunur. Adres: Kem'!raltı Şamlı Telefon : 3479 1 b l 

Telefon·. 20041200512663 sokak No. 19 ~ğüne aşvurma arı. 1103 ~ 
BRATfSLAVA, ViYANA ve -~=~~~~~-=======:•======== ) • •ı• d • A •• • d LINZ için için yük alacaktır. zmır 1 1 Blml encumenın en: 
SERViCE MARITIME ROU· 

MAIN-BUCAREST 
11DUROSTOR,, vapuru 25 

son teşrinde bekleniyor, KÖS
TENCE, SULINA ve GALAÇ 
ve GALAÇ aktarması BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞT, BRATIRLAVA ve 

. LINZ için yük alacaktır. 
Vapurların isimleri gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakmda bir taahhüde girişi· 
lcmeı. Telefon No. 2008 2008 ...... ~~~--.. --
01 iv i er v E Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
LONDRA HATTI 

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

LIVERPOOL HATTI 
uFLAMINIAN,, vapuru ikin

ci teşrin ibtidasında Liverpool 
ve Svanse'adan gelip yük çı

karacaktır. 
11THURSO,, vapuru 15 

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

Tarih ve navlunlardaki de· 
j'iıildiklcrdcn acenta mes'u
liyet kabul etmez. Pürjen Şahap 

15 birinciteşrin 936 perşembe günü ihalesi yapılacak ikeıt 
bütçenin gelmemesinden ötürü encümence eksiltmenin uzatıl· 
masına karar verilen 13372 lira 80 kuruş keşif bedelli Çatal · 
Bayındır yolunun O+ 000 · 41300 kilometreleri arasında yap· 
tırılacak kaldırım yapısı yeniden 15 gün müddetle ve kapal~ 
eksiltmeye konulmuştur. Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 birine• 
kanun 936 perşembe günü saat 11 de lzmir Ilı daimi endi· 
meninde yapılacaktır. 

isteklilerin hazırlıyacakları 1003 liralık muvakkat teminat 
ile teklifnamelerini ve bayındırlık bakanlığından alınmış ehli· 
yet vesaiki ile birlikte yukarıda tayin olunan tarih, gün ,,e 
saatten bir saat evveline kadar daimi encümen başkanlığınB 
ver<'rek makbuz almaları. 

ihale gününde bütçe gelme<liği taktirde ikinci bir ilanlı 
zarfların kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir bayındırlık direktör-
jüğüne başvurmaları. 1102 #' 

lzmir ili daimi encümeninden: 
l 5 Birinci teşrin 936 Perşembe günü ihalesi yapılacak ikell 

bütçerıin gelmemesinden ötürü encümence eksiltme,ıin uzatıl· 
masına karar verilen 23649 lira 36 kuruş keşif bedelli Mene· 
men • Muradiye yolunun 7 + 544-15 + 960 kilometroları ara· 
sın da yaptırılacak şosenin yeniden l 5 gün müddetle kapalı 
eksilmiye konulmuştur. 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 Birincikanun 936 Perşembe 
günü saat 11 de lzmir ili daimi t>ncümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin hazırlıyacakları 1774 liralık muvakkat teminat ile, 
teklifnamelerini ve bayındırlık bakanlığından alınmış ehliyet ,,es1 

kasile birlikte yukarıda tayin olunan tarih, gün ve saatten bit 
saat eveline kadar daimi encümen başkanlığına vererek mak 
buz almaları. 

ihale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanlı 
zarfların kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin İzmir bayındırlık direktör· 
,!üğüne başvurmaları. 1101# 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, bö~ 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 
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