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Teşrinisani 936 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

M. Azana, biz Madridi değil, hürriyet istiyen 
lspanya'yı kurtarmağa çalışıyoruz, diyor. 

Telefon: 2776 

Moskova'da 
tevkif edi-

Asiler Madrid kapılarına da- len Almanlar .. 

yandı, fakat ilerliyemiyorlar 8!~ ~cı:t:~::~:;e-
Bütün taarruzları püskü;tüldü Yirmi asi tavyare doğru değilmiş .. 

• 'J, İstnnbul, 12 

t h •b d•ıd• ffı••k"' t •ı • h k t • J (Ilusmi) - Rus-Q rı e ı ı. u ume Çl er çevırme are e ınae yada bir fa.ist şe· 

muvaffak oluyorlar. General Franko'nun kardeşi ~:kı:~:;3d111~~;·:~:-...,~ • ..,, •• ~ 
• 1. b . •r ·ı R ' • • ı:erisi Alman ve 

gız ı ır vazıTe ı e oma ya gıttı. !n::!Jb~.~!,~ ~~:~ 1~~-~~ 
Londra, 12 (Radyo) - İs· kif edildiği ha· 

Panya işlerine ademi müda- heri teyit etme· 
hale tali komitesi bu sabah mi,tir. M. Stalin 
Lord Pilmon'un riyasetinde l\lo.)kovıı, 12 (HndJo) - Al· 
toplanmıştır. Asıl komite de mnn tebaasından birkaç ecnebi mü· 

k tchnssıs, memleket aleyhine fııali· 
a şam üzeri toplanacaktır. 

A yelle hulunduklnnndnn tevkif edil· 
Tenerif, 12 (Radyo) - Asi· mişlerdir. Adliyece lahkilrnta de· 

lere mensub tayyareler Milis- vnm olunmnktndır. 
lerin bütün merkezlerini bom- ------

bardıman etmiş ve birçok be- T. Piyangosu 
Yannameler atmıştır. Bu , be· 
Yannameler eli silahlı tutulan 
her Madrid'Jinin idam

0 

edile
ceğini bildirmektedir. 

Madrid'te anarşi hüküm sür· 
rnektedir. Birçok yerlerde yan· 
ıınlar çıkmıştır. Asilerin yeni 
taarruzu Montanarez'in sağ 

Madrid halkının sokaklarda nümayişleri 

sahilinden yapılacaktır. 

Londra, 12 (Radyo) 
Deyli Ekspres'in aldığı bir 
habere göre lspanyol milis· 
leri Madrid'den ayrılırlarken 
Tarasko'da birçok tevkifat 

yapmışlar ve bunların miihim 
bir kısmını öldürmüşlerdir. 

Largo Kabalero, Delvayo ve 
Galeçyo Peryeto Albaset te 
bulunmaktadırlar. 

Madrid hükumeti, banka
la"rda bulunan 30 milyon ster· 

Viyana konferansı sona erdi 

üç devlet nazırları beya
natta bulundular --·--Kont [Ciyano bugün Peşte'ye gidecek. 

Konferansta muahedeler aleyhine hiç· 
bir karar alınamadı .. 

Avusturya baş-
1 vekilinin sözleri: 

- Koııferansm hedefi aullı ve 

selamettir: meşrudur. Bur3d:ı hnzır 
hulunnn devletler, yarın i~in lıak.kı 

hııyat nramnkla<lırlar. 

- Sonu 7 inci say/ada -

!inden mürekkep parasını çek
miştir. Bu para Marsilya'ya 
sevkedilmiş ve bank Dö Fransa 
şahsi isimler üzerine tevdi 
edilmiştir. 

Nevyork 12 (Radyo) - Şili 
adlı bir lspanyol şilebi yiye
cek ve giyecek maddeleri 
yüklü olduğu halde ispanya· 
ya hareket etmiştir. Bu eşyayı 
Amerika' daki lspanyol'lar ve 
lspanyol amele temin etmiştir. 

Paris, 12 (Radyo) - ihti
lalcilerin, Madrid'in bombar· 
dımanına devam etmeğe karar 
verdikleri ve teslim olmazsa 
şehri baştan başa yakmağı gö
ze aldıkları, Lizbon' dan haber 
veriliyor. 

Cebelüttarık 12 (Radyo) -
Asi kıtaları Madrid'in şimal 
cebhesinden milislerin ric'at 
hattını kcsmeğe çalışmaktadır· 
lar. Dün elli tayyareden mii
- sonu 6 ıncı salıi/ede -

30 Bin lirayı Eşref. 
paşada bakkal Ab. 
düsselam kazandı •. 

İstanbul, 12 (Ilusuei) - Tay· 
yare piyangosunun keşidesine bu· 
gün de denm edildi. Kazanan nu· 
mnralan bildiriyorum: 

30000 lira 
24082 numara 

1000 lira 
3250 18085 

10000 lira 
6244 1828 

500 lira kazananla~ 
1457 
4117 
9017 

11834 
16007 
187·12 
21956 
2i557 
30338 
32762 
36692 
39861 

2075 
4292 
9335 

11884. 
16269 
20893 
24860 
27624 
31884 
33587 
35473 

2772 2888 3618 
6900 8571 8892 
9621 10786 11687 

12472 12876 13525 
18261 18462 18485 
20967 91278 21727 
25209 2i397 27436 
28416 28990 30149 
31945 32473 32535 
34·Ul 35451 35519 
38175 38681 39343 

150 lira kazananlar 
2318 5225 6013 8257 8634 

11361 12943 16A5~ 20673 21616 
21674 23238 25913 
27993 29921 39943 31318 33178 

-Sonu 6 ıncı sayfada-
•• ~ .................. ~·~· ................ ~ ......... ~··••'4~•..-.• .............................................................................................. .. 

Kont Ciyano, Berfin ziya
retinde Alman harbiye 

t.ıe hariciye nazırları 

ile bir arada 
Yiynnn 12 (l\ndyo) - Bu 88· 

hah Balpalasta üç de\'let hariciye 
hak.anlan toplanmış \'e içtima ak· 
t:ını üzerine kadar devam etmiştir. 

Konferans nihayet bulmu~tur. 
llu hususta neşrolunan Lir teLliğ 
hatidye bakanlannın beyanatta bu· 
lunnrak \aZİ)eti izah edeceklerini 
Li!dirmiştir. 

1\1, Dcknnya bu nkşnm Peşte· 
)e hareket etmi§tir. Kont Ciyano· 
lıun yarınki ziyaretini kabul i~in 
hazırlıkta bulunacaktır. 
ŞOfllbrun şato-
8Undaki toplanll: 

Viyana 12 (Hadyo) - Viyana 
?çlo kımfernnsının dün yapılan ilk 
ıçtinıaı sanı l5ılcnl8 ze kadar devam 
tlı:niştir, Bunılnn sonra, iwparn· 
torluk Şomlırun sarayında 1500 
~tilik. bir içtima yapılmıotır. Bu 
11:liınada Avuetu17a baovekili ıöz 
llanıı 'e: 

Dün sabah toplanan küçük san' atlar 
kongresine] 50 murahhas iştirak etti 

ilk ki.ic;i.ik san'atlar kongre
sini~Ceıaı Bayar ac;tı 

. --------------~--~ lktısat vekaletince hazırlanmakta olan layiha, kısa 
bir zamanda hazırlanarak meclise sevkedilecektir 

Ankara 12 (Hususi) - Kü· 
çük san'atlar kongresine işti
rak edecek olan murahhasla
rın hepsi de dün akşam ve 
bu sabahki trenle Ankara'ya 
gelmiş bulunuyorlardı. ~ 

Kongre sabahleyin saat on
da toplandı. Kongreye bütün 
vilayetlerden 150 murahhas 
iştirak etti. İktısad Vekili Ce· 
lal Bayar'm nutku ile açılan 
ilk küçük san' atlar kongresi 
derhal faaliyete geçerek rt'İS, 
reis vekili, katipler ve encü· 
men a~alarını)eçmiştir. Yarın 
bir toplantı daha yapılacaktır. 
lstanbul, lzmir ve diğer tica
ret odaları tarafından gönde
rilen raporlar tetkik edilecek 

ve kararlar verilecektir. 

1'onır~yi açan lktısat flekili 
Ct1l8l Bagar 

Ankara, 12 (Hususi) - Hü
kumet, küçük san'atlar kanu
nunun biran evel çıkması için 
çalışmaktadır. lktısad Veka-

r-:letince hazırlanmakta olan 
layiha, kısa bir zamanda ik
mal edilecek ve meclise sev
kolunacaktır. 

Ziraat Vekili 
Muhlis'in istifa ede

ceği söyleniyor. 
İstanbul, 12 (Hususi) - Zi

raat Vekili Muhlis'in çekile
ceği hakkındaki şayia, tekrar 
çıkmıştır. Bu hususta resmi 
olarak ne tekzip ve ne de 
teyid edici bir haber yoktur. 

, ~ 

Mısır 
Mu halef et partisi İngiliz-Mı
sır muahedesini fena~buluyor 

Bunlarla 17 oluyor! 

lzmir'in yeni 8 tayyare
sine ad konacak! 

Başbakanımız ismet lnönü, 
geçen yıl altıncı hava kurul
tayında, Türk milletini hava 
tehlikesi karşısında ikaz eden 
bir nutuk vermişti. Bu sözün, 

vatan hududları içindeki aksi 
o kadar kuvvetli v~ şuurlu 
olmuştur ki, bir yıl içinde 
yurdsever Türk milleti 34 tay
yare almıştır. Bu tayyarelerin 
ad konma merasimleri önü· 
müzdeki pazar günü muhtelif 
şehirlerde yapılacaktır. 

Tayyarelerin sekizi lzmir'e 
aiddir. Merasim, ayni gün saat 
10 da Gaziemirde yapılacaktır. 

O gün saat dokuzda Al
sancak istasyonundan hareket, 
12 de de avdet etmek üzere 
tren temin edilmiş ve bütün 
devair, müessesat, teşekküller, 
halk törene davet olunmuştur. 

lzmir, değerli ordumuza bun
• Sonu 2.,.inci sahifede - Paraşütle atlama talimı.ri 

Ruzvelt, devletleri silah-
ları terke davet edecek 

Amerikan harp tayyare
lerinin ihracı yasak edildi 
Aradan bir sene geçmeden model tayya. 

reler satılmıyacak. Amerika, kendin· 
den tayyare alan memleketlerden 

iki sene ileride bulanacak 

lngilterenin, Amerilcadan satın aldıiı son sistem 
bombardıman taggareleri 

Va~ington 11 (A.A) - .M. Ruz· ıatın alan mc~leketlerden iki ıene 
velt, Amerika orilu ve donanması kadar ileride olmak imkanını •e· 
için inşa cclilmi~ olan tayyarelerin, rcceği kanaatindedirler. 
bunların tesliminden itibaren tam Vaşington 11 (A.A) - Cumhur 
bir sene geçmedikçe dııan ııatılma · başkanı Ruzvelt kuraklıktan mil· 

81nı mennetmiştir. tee!lsir bölgelere yapılmakta olan 
M. Ruzvelt, keza ordu ve do· yardım eebebile 1,425,000,000 mun· 

Enm talui111ta ihtiyaç olduğanu 
nanmaya mahsuı olan model tay· bildirmittir. 
yarelcrinde hükOmetin ihtiyacı la• Parie 12 (Radyo) _ Pari Midi 
mamen temin edilinceye kadar ih· gazeteei: «Ruzvelt cihan ımlhunu 
racını yasak etmiştir. temin makeadile bütün devletleri 

Süel mahf eller bu tedbirlerin e.ilahlanmaya nihayet vermeğe da· 
Amerikn'ya, Amerikn'dan tayyare vet edecektir ... Demektedir. 

~ 
Roma, 12 (Radyo) - Bir bombardıman taygaresi, 

bugün hava muhalefetine mar,uz kalarak bir köy üzerine 
düşmüş ve müteaddid evleri yıkmıştır. Tayyarenin su
kutunu müteakip içindeki benzin ateş almış ve 16 kişi 
yanarak ölmüş, 30 kişi de gara/anmıştır. Beı taggareci
den paraıiitle galnız bir kifi kıırlıılabilmiıtir. 

.. 



~ Sa~a2 .................................... ~--~ANAOOLUllİlll ....................................... .. 

~fi-Q ERLERi 
Talebe ve kahvehane 

Ben de talebenin kahvehanelerde :zehirlenmesine muanzım. Çünkü 
bizatihi kahvehanenin dü~manıyım. Dünyada her müessesenin vücudunda 
lıir hikmet, bir fayda iddiası vardır. Fakat kabvehane~e yok.tur, mey· 
hanede yoktur, kumarhanede yoktur. 

Şehir Meclisi~ Şehrimizde bir polis mü
/kinci t:;;;;; toplantı zesi vücudclQetiriliyOr·-

devresi sona erdi. 
Yaşlı, aklı başmdıı ineanlar bile, Lu kahvehane iptillisı içinde çok 

feyler kaybederler. Kahvehane ciddi ve güzel olan herşeyin, laklakaya, 
eğlenceye, dedi-koduya, nargile, tavla gürültülerine feda edildiği yerdir. 

Erkekler hiçte farkında olmıyabilirler. Fakat kahvehaneye aıkı Lir 
devam, insan ruhunda çok derin izler bırakır. 

Genç çağlarda hu izler, daha derindir. Kahvehanenin kapılannı, bil· 
hassa mekteb talebesinin yüzilne kapamak, bir cemiyet için, ııhlıik ve 
vicdan borcudur. Fakat ourada düoünmcğe mecbur olduğumuz bazı 

noktalar vardır, 
- l Bunu kim yapacaktır, mekteb idaresi mi? 
A - İtiraf edelim ki, mekteb idnreai, halt! ana ve haha, bir zabıta 

\'azifeai göremezler. Çocuğu kahvehane kahvehane takibe kudretleri ve 
vaziyetleri müeaid ve klifi değildir. Bulsalar bile alıp götüremezler. Kaldı 
ki muallimlerin, mektebi bırakıp talebe peşinde kahvehaneleri dolaş· 
mağa mecburiyetleri ele yoktur, vakitleri de. Bu bir cemiyetin çocuk 
yetiştirme nizamına talhlk ettiğine göre, vazife zabıtanmdır. l\lekteh ta· 
lebesini kahvehaneden kaldınp evine götürecek ve raporunu mekteb 
idnresine verecek yeg4ne kuvvet, znbıtadır. 

2 - Talebe neden kahvehaneye gidiyor? 
B - Bunu sormak illeti arnştmnnk lazımdır. Bir talebe akşam 

iletü mektebden çıktıktan sonra hemen dersine hnzırlanmağa ııırılnmaz. 

Hiç olmazsa 1-2 saatlik bir zaman kalır arada .. Ondan sonra biraz mü· 
talca, daha sonra yemek ve gene mütalea gelir. 

Şu 1·2 saati ne ile, hangi te~kiliit ve müessese ile kapatacağız, bunu 
da ara~tırmak icabeder. Çocuğa kahvebanc)i yasak etmekle i~ bitmiyor. 
Hepimiz, o devirleri geçirmişizdir, kendimizi onlann yerine koyarak ge· 
çirdikleri ruhi ihtiyaçları, insiyaki arzulnnnı düşünmeliyiz. Buna karşı 
da bir tedbir gerektir. Aksi takdirde hareket yanm sayılır. 

Kırk beşlikler kulUbU 
Amerika' da merkezi Nev· 

york'ta olmak 'Üzere geniş kad· 
rolu bir kulüb tesis edilmiştir. 
Bu kulübün adı "Kırk beşlik
ler,, kulübüdür. 45 yaşına gel
memiş olanlar kulübe kabul 
edilmezler. 

Kulübün müessisleri, hayat 
ve faaliyetin tam şekilde 45 
yaştan sonra başladığına ka
nidirler. Birçok meşhur adam· 
lar, şöhretlerini ancak 45 ten 
sonra iktisab edebilmişlerdir. 

Kulübe kadın da kabul edil
mektedir. Fakat ne kadar feci, 
kadm1ar da 45 yaşına geldik· 
lerini resmi vesaikle göster
meğe mecburdurlar. 
Yaş saklamak, kulübten tard 

için en mühim bir sebebtir. 
ilk mUslUman kadın avukat 

Paris Soir gazetesi bir pa· 
lavra daha attı: ilk müslüman 
kadın avukat Suriye' de Dımşık 
şehrindeki Bayan Burane Ta
razi imiş. Hiç şüphe yoktur ki 
ilk kadın avukat ve kadın ha
kim Türkiye' de yetişmiştir ve 
bugün hakim Bayanlar bizde 
tabii birşey addedilmektedir. 

Paris Soir; ilk Arab kadın 
avukat demek istiyorsa, bun· 
da da yanlıştır. Çünkü Mısır· 
da da avukat kadın vardır. 
Maamafih, Fransız gazetesinin 
bu noktada biraz hakkı var. 
Çünkü Mısır'ın münevver kısmı 
Arab'tan ziyade Türk'tür. Mı· 

Saime Sadi 

lunan bekçinin üzerine atılmış, 
zavalJıyı dişleri ve pençe1erile 
parçalamıştır. 
Amerika intihabatmdan 

safhalar 
Ruzvelt ikinci defa olarak 

kazandı. bu defaki intihabat 
şimdiye kadar görülmemiş bir 
sükunetle yapılmıştır. Ruzvelt 
ve zevcesi doğrudan doğruya 
kendisine rey verdiler. 

Ruzvelt'in oğlu Franklen 
Ruzvelt babasına, fakat Frank-
len'in nişanlısı kaymbabasının 
rakibi Landon' a rey verdi. 

Hemen bütün Hollivud Ruz
velt taraftarı göründü. 

Landon taraftarları arasında 
gazeteler kralı Hörst, Hanri 
Ford, mahut Hoptman'ı idam· 
dan kurtarmak istiyen vali 
Hofman, Herbert Hover, eski 
cumur reisinin dul karısı 
vardır. 

130 torunlu adam 
Façist ltalya Amerika'yı ga· 

ribeler diyarı tahtından indir
di, gitti. 

f talyan gazetelerine gore, 
Travizo' da Mağdalena Polini 
isminde tam 103 yaşında bir 
kadın varmış. Bu kadın 1833 
de doğmuş bu kadının çocuk 
ve torunları, torunlarının to
runları tam 130 kişi imiş. 

Sinyor Mussolini'nin 8 mil
yonluk ordusuna bu kadın bi
rinci derecede yardım etmiş 
addedilebilir! 

Şehir meclisi dün ikinci 
teşrin toplantı devresini sona 
erdirmiştir. Dünkü toplantı be
lediye reısı doktor Behçet 
Uz'un riyasetinde ve saat 16,30 
da belediye salonunda yapıl
mıştır . . Evela eski zabıt oku
narak tasdik edilmiş, belediye 
alacak davalarını deruhte eden 
avukatların, mahkemelerce tak· 
dir edilecek vekalet ücretini 
tahsilat vukubuldukça alma· 
lan hakkındaki teklif kabul 
edilmiştir. Alsancak'ta çeltik 
fabrikasından cuma tatil ruh· 
satiyesi olarak senede 30 lira 
alınması muvafık görülmüş, 
fuara iştirak edenlerden bele· 
diyece ilan ve saire resmi 
alınmaması hakkındaki teklif 
ile seyyar satıcıların yaptıkları 
reklam levhalarından belediye 
resmi alınması hakkındaki ni
zam encümeni mazbatası, be
lediye zabıta memurlarından 
stajyer beş kişinin, memuriyet· 
lerinin tasdiki kabul edilmiştir. 

Ruznamede görüşecek baş
ka mes' ele olmadığından reis, 
şubat ayında toplanılmak üze
re içtimaa son verilmiştir. 

Muhacirler 
Bugün iskan 
mıntakalarına 
sevk ediliyorlar. 

Bulgaristan' dan gelmiş olan 
1645 muhacirden 250aile bu· 
gün Manisa'ya sevrk edilerek 
orada iskan olunacaklardır. 
Diğer aileler de muhtelif ka
zalara sevk ve iskan edile
ceklerdir. 

Zirai hapishane 
İzmir mıntakasında 

inşa edilecek. 
· Ankara' da bulunan ve ad

liye Vekaletile İzmir'in muhte
lif adliye işleri ve yeni hapis· 
hane binası inşası mes'eleleri 
hakkında görüşen şehrimiz 
Cumuriyet müddeiumumisi 
Asım Tuncay bu ayın 23 ünde 
şehrimize dönecektir. Torba
lı' da Modern bir mıntaka ha
pishane binası inşasının adliye 
Vekaletince muvafık görüldüğü 
söyleniyor. Bu hapishane, İm
ralı adasındaki gibi zirai ha
pishane olacaktır. 

Burnava'da 
10 yaşında bir kız kaçırıldı 

Burnava nahiyesinin Naldö
ken köyünde bakkal Cemal 
oğlu Süleyman ayni köyden 
Ali kızı 10 yaşında Ayşe'yi 

sır Arablan denilen Fellahlar 
ekseriyetle cahil kimselerdir. 

Bir aymın cinayeti Bugün doğan 
çocuklar •. 

121111936 

"'\ kaçırdığından yakalanmış ve 
adliyeye verilmiştir. 

Strazburg hayvanat bahçe· 
sinde bir Ayı bahçe bekçile
rinden birisini parçalıyarak 
öldürmüştür. Bekçi henüz 29 
yaşında idi. 

Bahçede hususi demir kafes 
içinde her biri iki buçuk met
re boyunda olmak üzere bir 
çift Ayı bulunuyordu. 

Bekçi de, bu kafese yakın 
bir yerde et kızartmakla meş· 
gul iken, Ayı'lar et kokusu 
ile azmışlar ve demir parmak
lıkları kırarak dışarı çıkmış
lardır. Bunlardan birisi, hiç· 
bir şeyden haberi olmadan 
yemek pişirmekle meşgul bu-

Dün ba~lıyan merih ve Ura· 
nusun fena tesirleri bugıin de de· 
vam edecek, fakat daha hafif 
olacak ve tehlikeli haller oluııya· 
cakur. Bugün zührenin de tesirli 
olaca~ından hayalperverane esas· 
)ara müstenid maceralardan sa· 
kınmalıdır; aşk için bugün leh· 
likelidir. 

Dugün doğacak çocuklar çok 
ha~sas olacaklardır. Yakıa maddi 
ınuvaf fakıyetlerine mani olacak 
kuvvet yoktur. Fakat bunlar uyuş· 
turucu maddeler kullanmaktan 
şiddetle te,·akki etmelidirler; aşk 
yolunda da bedbaht olacaklardır. 

\.. .) 

Halkevinde dersler 
İzmir Halkevi temsil kolu 

tarafından her haf ta Halke
vinde cumartesi günleri saat 
onaltıda dans ve sahne tekniği 
dersleri verilecektir. 

Filistin tacirlerinin şikayeti 
Şehrimiz ticaret odasına 

gelen malumata göre Filistin 
tüccarları Hayfa Türkofis şu
besine müracaat ederek Türk 
ihracatçılarına yaptıkları iş 
tekliflerine pek güç cevab 
aldıklarını, müracaatlerinin bir 
çoğunun cevapsız kaldığını 

bildirmiş ve şikayette bulun· 
muşlardır. 

Şimdiden müzeye konmak üzere 
eserler toplanmıştır 

birçok~ 

Şehrimiz Emniyet müdürü 
Salahiddin Aslankorkud, iz
mir' de bir (Polis müzesi) vÜ· 
cuda getirtmek üzeredir. Polis 
müzesi için şimdiden birçok 
kıymetli eserler toplanmıştır. 

Müze, taharri komiserliğinde 

vücuda getirilmekte ve müze· 
nin tanzimi işite taharri komi· 
seri Hidayet Dinç meşgul ol
maktadır. Manitacıların, tavcı· 
ların, sahtekarların, kaçakçıla
rın kullandıkları birçok vası
talar, hırsızların kullandıkları 

birçok vasıtalar, hırsızların kul
landıkları kasa, kapı ve san
dık kilitlerini açmağa mahsus 

hertürlü maymuncuklar ve alet· 
ler, yankesicilerin jiletli çakı
ları, sahte elmaslar, esrar ve 
mürekkebatı, morfin. eroin, 
kokain vesaıre müzede herke-

sin alakasını celbeden birer 
köşe halinde tanzim edil
miştir. 

Ayyaşlığa, kumarbazlığa ait 
birçok yağlı ve sulu boya lev· 
halar sipariş edilmiştir. Avru· 
pa' da mühim bazı merkezler· 
de detektif müzeleri vardır. 

İzmir polisinin böyle bir mü· 
zeye ehemmiyetle ihtiyacı var· 
dır. Müze zamanla çok zengin 
bir şekil ve mahiyet alacaktır. 

Müzede eski polis ile cumu
riyet polisinin kıyafetlerini gös· 
teren elbiseler ve silahlar da 
bulunacaktır. 

Mühim bir ihtiyacın karşı
lanması için yapılan teşebbüs 
hakikaten yerindedir. Bundan 
dolayı Emniyet müdürü Sala· 
hiddin Aslan Korkud'u takdir 
ederiz. 

Bunlarla 17 oluyor 

lzmirin yeni sekiz tayya
resine ad konacak 

- Başı 1 inci sahi/ede -
dan evel daha dokuz tayyare 
hediye etmiş olduğundan bu 
defa adlan takılacak bu sekiz 
tayyare ile fzmir filosu 17 tay
yareye baliğ olmuştur. 

lzmir, yalnız tayyare almak
la değil, birçok gençlerini tay· 
yareciliğe sevketmekle de bu 
husustaki hassasiyetini göster· 
miştir. Hava kurumu da cid
den takdire değer bir dikkat 
ve muvaffakıyetle onları yetiş· 

"tirmiştir. Ankara'daki son bay
ram merasiminde planör ve 
paraşütçülcrimizin muvaffakı· 
~tlcri buna bir misaldir. Bu 
gençlerden 25 i İzmir'lidir ve 
şüphesiz, fzmir bu netice ile 
mağrur ve müftehirdir. 

Haber aldığımıza göre ge
çen sene açılan Türkkuşunun 
A şubesine ilaveten busene B 
şubesi ve paraşütçülük şubesi 
açılacaktır. 

Bundan başka geçen sene 
lnönü kampına giderek C Brö
vesini almış olan gençlerin 
muayyen günlerde Antreman
larını yapmak için ayrıca ak· 
robasi planörleri bulunacak ve 
remork uçuşları yapılacaktır. 

Bunun için İzmir şubesinde 
şimdiden büyük bir faaliyet 
başlamıştır. Ayrıca Kültürpark
ta yapılmakta olan paraşüt 
kulesinin yanında bir Türkkuşu 
kulübü de açılacaktır. 

Bu kulübe; hami, yardımcı, 
uçucu aza kaydedilecek ve ih· 
tiyar, genç, erkek lkadın bü
tün heveskarlar yazılacaktır. 

Yeni tayyareler lzmir ka
dınları, işçileri, balıkçıları, me
murları, bahçıvanları, manifa
turacıları, Buca, Balçova, ve 
Narlıdere adını taşıyacaklar
dır. Tören programı şudur: 

1 - Tören 15·11-936 Pa
zar 2'ünü saat (10) da Gazie
mir Tayyare meydanında Ha· 
va kurumu İzmir şubesi onur
sal başkanı ilbay Fazlı Güle
ç'in başkanlığı altında yapıla
caktır. 

2 - Törene iştirak edecek 
mülki ve askeri amirler 

baylar, memurlar ile Parti, 
Uray, kurumlar ve diğer res
mi teşekküller heyetleri, halk 
saat (9) da Alsancak'tan kal· 
kacak trenle Gaziern.ir'e gide
rek teşrifat sübayları tarafın

dan gösterilecek yerlerde top· 
lanmış bulunacaklar Jır. 

3 - Törene tam saat (10) 
da istiklal marşile başlanacak 
ve marş bittikten sonra İlbay 
Fazlı Güleç tarafından mem
leket havacılığı ve hava kuru· 
munun halktan aldığı kuvvetle 
havacılığa yaptığı hizmetler 
hakkında bir söylev söylene· 
rek adlarını semalara yükselt
mek şerefini kazanmış olan 
teşekkülleri tayyarelerine yazılı 
isim örtülerini açmağa davet 
edecektir. 

4 - llbayın daveti üzerine 
kadınlar, işçiler, balıkçılar, me
murlar, bahçıvanlar, manifatu
racılar namına mümessilleri 
tarafından: 

Buca kamunu namına Buca 
belediye başkanı tarafından 

Balçova ve Narlıdere köy· 
leri namına da o köylerin se
çecekleri bir mümessil tara· 
fından birer söylev söylenerek 
sırasile tayyarelerinin isim ör
tüleri açılacak ve açılma me· 
rasimi biter bitmez Cumhuri· 
yet marşı çalınacaktır. 

5 - Marşı müteakib adı 
takılan tayyareler uçuş yapa
rak halkı selamlıyacak ve ata
cakları beyannamelerle hava 
kurumunun şükranını halka 
bildireceklerdir. 

6 - Tayyarelerin uçuşunu 
müteakib törene nihayet ve
rilecek saat (12) de kalkacak 
trenle lzmir' e avdet edile
cektir. 

Birinci mevki gidib gelme 
30, ikinci 20, üçüncü 15 ku
ruştur. lstiyenler otomobil ve 
otobüslerle gidebilirler. 

lstanbul esnafı da 
Oç tayyare aldı .. 

İstanbul, 12 (Hususi) - Is· 
tanbul esnafı, orduya üç tay
are hedi e etmi tir 

Viyana konferansı 
Roma misakını imza eden dev· 

!etlerin Viy.ma'da yaptıkları konfe· 
ranıı bu akşam nihayet buluyor. 
Telgraflar Lu akşam Avusturya hıı· 

riciye nezaretinin, resmi bir tebliğ 
neşredeceğini de haber vermekte· 
dirler. 

Resmi tebliği gördükten sonra 
eğer içinde ehemmiyetli birşe) bu· 
lurııak bittabi düşündüklerimizi ya• 
zanz. Şimdiki halde şu Roma ıni· 
sakının mahiyetini ve onu imza 
eden devletlerin ma.ksatlannı tabHle 
çıılııalım. 

Roma miı;akı, geçen sene, adı 
üstünde Romn'da İtalya ile f\inca· 
ristan ve Avusturya arasında imza• 
lanmıştı. İtalya Lu miı:;ak ile Tuna 
boyuuda hem kendi nüfuzunu kuv• 
vetlendirmiş oluyor, hem de küçük 
itilafa karşı bir nevi müvazene tesis 
edivordu. Dalın önce bir aralık 

" Fransa da ayni teşebbüste bulunmu~. 
fakat billıassn ltalya'nın sinsi mu· 
halcfcti ) üzündcn bir netice alamn• 
mıştı. Malituı olduğu veçlıile Avus· 
turya'nın müstakil kalmasında Fran· 
sa hüı..1'ımeti de kendisini menfant· 
tar telakki eder. Avusturya 'yı kcn· 
disine illınk edecek ,.e ~lacaristnn 
üzerinucn küı;ük itilii.fa kU\·veıli bir 
tazyik yııpaı·:.ık Lir Almanya Fran· 
sn'nııı lıic: görıııiye tahnnımül ede· 
nıiyeceği Lirşey<lir. Bunun için 
Fransız'Jnr i~i dnlıa esaslı tutmu~· 

lardı. Küçük itilafı da ilıtiYa ede· 
cck, batta kısmen Polonya'yı da 
al.'ikalandıracak geniş mikyusta bir 
Tnna misakı vücuda getirmek isti· 
yorlar, bütün bu hükumetleri ikıı· 

saden birbirine bağlamak surctile 
Avusturya'yı Alman ik.tısaıl boyun• 
duruğundan kurtarmıya, istiklalini 
asll bu yoldıın korumıya çalışıyor· 

lardı. Fakat l\lacaristan'ın muhale• 
feti, kendisinden başka lıir devletin 
Tuna boyunda bir teşebbüs alına• 
ımıı görmiye tahammül edemiyen 
ftıılya'uın da nlttanalta mukavemeti 
yüzünden o zaman bu teşebbüs 

ukim kaldı. 

O devirlerde Fransa'nın başa• 

ramadığını nihayet geçen sene İtal· 
ya bittabi daha mahdud bir sıılıa 
dahilinde tahakkuk ettirdi. Gerek 
Mar.aristan'a, gerek Avusturya'ya 
iktıeadi bnzı menfaatler temin ede
rek onlan kendisine raptetti. 

İtalya bu muahede ile Avustur· 
ya'nm istiklalini zaman altınn alı· 

yor, l\lacaristana da arazi nev'iya· 
tında müzaheret vadinde bulunu· 
yordu. 

İtalya bunları yaparken bilhassa 
Almanya"yı göz önünde bulunduru· 
yor, Avusturya'ya hakim olacak bir 
Almanya'nın ftalya'nın başına der• 
hal hir hela kesilmekte gecikmiye· 
ccğini hesab ediyordu. Avusturya 
ancak bu suretle İtalya'mn müza· 
lıerctini temin edebildikten sonra· 
dır ki Temmuzda Almanya ile mü· 
zakercye girişmek ve bugün için 
kendi istiklalini koruyan bir itilafa 
vaeıl olmak imkanını buldu. 

Son Viyana müzakerı•lcrine Al· 
manya'nın teşrik edilmemiş olması 

ve hatta bu hüktimetiu konferansa 
bir mil§nhi<l göndermek hususun· 
<laki ar.wsunn bile muvafakat edil· 
memesi bilhassa dikkate ,ayandır. 

Aıılaşılıyor ki, İtalyn ile Almanya• 
nın müttehid bir cephe tesis ettik· 

leri yolundaki iddialara rağmen or· 
tada sağlam denecek hiçhirşey yok· 
tur. Bu iki hükömeti ayıran ve her 

zaman da ayıracak olan Avusturya 
mes'elesi olduğu gibi meydandıı 
durmaktadır. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

yareler, Esnaf cemiyeti, kasap· 
lar cemiyeti ve balıkçılar ce· 
miyeti tarafından alınmıştır. 
Pazar günü Y eşilköy tayyare 
meydanında, yeni tayyarelere 
merasimle ad konacaktır. Es· 
naflar, Pazar günü hususi bir 
trenle Yeşilköy' e gidecek, me· 
rasime bando da iştirak ede· 
cektir. Demiryolu idaresi o 

gün Y eşilköy ıçın tenzilatlı 
tarife tatbik edecek ve halkın 

iştiraki temin olu· 



Muhalif parti lideri Mahmut Paşa, bu muahede
nin, Mısır istiklalini ihlal ettiğini söliiyyor. 

~----~---~~-----. Kahire, 12 (Radyo) - Mısır muhalif par- Mısır hükumeti, Mahmut Paşanın ortaya at-
tısj lideri Mahmut Paşa, Mısır'la lngiltere ara· tığı bu fikirden do'ayı endişeye düşmüş bulu-
11nda akdolunan muahedenin askeri noktala- nıyor. Alakadar mahafil, muhalif parti lidrr:-
tını şiddetle tenkit etmeğe başlamıştır. Mah- nin tenkitlerini dikkate şayan ve çok ehem-
kut Paşaya göre, icabında Mısır'ın lngiltere'ye miyetli görmektedir. 
Uvvet göndererek yardım etmesi hakkındaki Bu yüzden Mısır' da yeni ihtilaflar çıkacağı 

taahhüt, Mısır istiklalini ihlal etmektedir. kuvvetle sanılıyor. ____________________ .................... --~------------~ 
Sir Samuel Hoar'ın mil-:- ' 

lnönü ile Molo-
tof arasında him beyanatı 

ihtilalin yıld6nümü İngiltere ve Fran~a arasında 1914 
'11ünasebetile teati l ., .b . hh .. k 
olunan telgraflar te o dugu gı l taa utler yo tur. 

Ankara 11 (A.A) - ilk- Londra, 12 (A.A) - Avam kamarasında söz alan Sir Sa· 
teşrin ihtilalinin ondokuzuncu muel Hoar'a hiçbir hatibin ne vaziyetin vchametini ne de ln-
Yıl ı_~önümü münasebetile ismet giltere için silahlama lüzumunu kaydetmiş olduğunu söylemiştir. 
nonü ile Molotof arasında Bütün maksatlar için kuvvet diye anmak istediği seferi kuv-
aşağıdaki telgraflar teati vet mes' elesini mevzuu bahseden Sir Samuel Hoar demiştir ki 
olunmuştur. Şimdiki vaziyet İngiliz ve Fransız erkanıharbiyeler planında 

"'hkteşrin ihtilalinin ondo- kat'i taahhütlerin mevcut olduğu 1914 teki vaziyetin ayni de-
kuzuncu yıldönümü münase- ğildir. Şimdi böyle taahhütler mevcut değildir. Ancak her-
betile gerek şahsen benim, ve hangi bir vaziyet tehaddüs ettikten sonradır ki onun hakkında 
ıerek cumuriyet hükumetinin bir fikir edinebileceğiz. 
hararetli tebriklerimizi arzet- --i=-p_l_i_k_b_u_h-=r=a=n=ın=ın==fl=a=v=a=t=a=a=-r-r_u_z_u_n_a ___ 
mekle bilhassa bahtiyarım. 

Dost birlik milletlerinin izafesi. karşı korunma 
saadet ve refahı için besle
mekte olduğumuz samımı 
temennileri kabul etmenizi 
rica ederim. 

ismet lnönü 
"llkteşrin ihtilalinin ondo

kuzuncu yıldönümü münase· 
betile yollamış bulunduğunuz 
sdamimi tebrik telgrafınızdan 
olayı benim ve birlik hü-

kumetinin teşekkürlerini ve 
dost büyük Türk milletinin 
~ütemadi muvaffakıyetleri 
1~in beslediğim en iyi temen
nılerin kabulünü rica ederim. 

\ Molotof 
'-- J . .... 

lstanbul'un suyu 
'terkos su tesisatmm 
ll~IAhı için yarım milyon 
ıra sarfetmek lazım ... 

lstanbul 12 (Hususi) - Ter
kos su idaresi Belediyeye geç
tiğindenberi, su tazyikinin ço
ğaltılmasını temin için geniş 
mikyasta inşaat yapılmaktadır. 
Yeni tesisat sayesinde su taz
yiki, 50 • 55 metre mikabına 
çıkanlabilecektir. Ancak bu 
lstanbul'un su ihtiyacını kar
şılıyamıyacağından, 55 bin 
llletre mikabmdan fazla su 
getirtmek lazım gelmektedir. 
Bunun için ise Kağıthaneye 
kadar tesisat yapılması ve bu 
tesisat için d~ yarım milyon 
lira sarfedilmesi icap etmek
t~dir. Bu paranın defaten ve
tılmesine imkan görülmedi-
ğinden senelere tahsim edilecek 
Ve tesisat, birkaç senede ik
mal olunacaktır. 
ltaıya • Yugoslavya 
Yakınlaşması .. 

Belgrad, 12 (Radyo) - ltal
Ya Vt Yugoslavya hükumetleri 
Roma ve Belgrad'da birer mü· 
tekabiI Ticaretodası teşkiline 

ar vermi lerdir. 

lktlsad Vekaleti yeni bir 
kararname hazırladı 
Ankara, 12 (Hususi) -

İktısad Vekaleti, iplik ihtika
rının önüne geçmek için kat'i 
tedbirler almış ve Başvekalete 
yeni bir kararname çıkarılma
sını teklif etmiştir. 

Memleketimizde iplik istih
laki 9,5 milyon kilodur. Bu
nun 7 ,5 milyon kilosu dahil
de fabrikalarımız tarafından 
yapılmakta 2,5 milyon kilo da 
Avrupa'dan idhal edilmekte
dir. Yerli iplik, ihtiyacı temin 
edecek derecede mevcud ise 
mutavassıtlar ellerindeki mal
lan bahalı satmakta ve iplik 
yoktur; diye şayialar çıkarma
ğa başlamışlar ve buhran tev· 
lid etmişlerdir. Hariçten alı
nan 2,5 milyon kilonun mem
leketimize girmesinde hiçbir 
sebep yoktur. Ancak Avrupa 
ve yerli iplik arasında ufak 
bir fiat farkı vardır. lktısad 
Vekaletinin hazırladığı yeni 
kararname ile hariçten gelecek 
ipliklerden alınan gümrük res
mi tenzil edilecek ve bu su
retle fiat farkı da ortadan 
kalkmış olacaktır. Kararname· 
nin bugünlerde Vekiller He
yetinden çıkması beklenmek
tedir. 

.. Fransa' da 
Kralcıların faaliyeti 

Paris, 12 (Radyo)- Zabıta, 
kralcı Aksiyon F ransez gaze
tesinin 150 bin beyanname· 
sini taşıyan bir kamyonu tev
kif etmiştir. 

Romanya'nm Belgrad sefiri 
Belgrad, 12 ( Radyo ) -

Romanya'nın Belgrad elçisi 
Viyana'ya kaldırılmış, eski 
Varşova sefiri de Belgrad el· 
çiliğine tayin edilmiştir, 

Komisyon layihayı 
tetkike başladı. 

Ankara, 12 (Hususi) - Bu
gün öğleden sonra Dahiliye 
Vekaleti müsteşarı Sabri'nin 
riyasetinde toplanan Vekalet
ler seferberlik şübeleri mü
dürleri, hava tehlikesine karşı 
korunma layihasını tetkik et
mişlerdir. Bu layihaya göre, 
nüfusu çok olan şehirlerde hu
susi tedbirler alınması için 
hükumete geniş salahiyet ve· 
rilmektedir. 

fstanbul' daki ahşap bina· 
lardan bir kısmı yıkılarak 

meydanlar vücuda getirilecek 
ve yangınların genişlemesine 

meydan verilmemek için ile
ride bu evlerin hepsi de yık
tırılacaktır. 

Gayri mübadil bono
ları 11 kuruşa düştü 
Gayri mübadiller hükOmete 
mUracaatla bu vaziyete ça
re aranmasını istiyecekler 

İstanbul 12 (Hususi) -
Gayri mübadil bonoları, son 
günlerde . 11 kuruşa kadar 

düşmüştür. Tevzi edilirken 
kıymeti 23-24 kuruş olan bo
noların kıymeti, bugün yarı
dan fazla düşüktür. Vaktile 
bonoların ucuza satılmaması 
salahiyettarlar tarafından söy
lenmiş olduğundan, birçok 
kimseler, bonolarını o zaman
ki fiatlen satmamışlar ve şim· 
di ise çok müşkül bir mevki
de kalmışlar ellerinde bir iki 
bin liralık bonosu olanlar ne 
yapacaklarını şaşırmışlardır. 
Bugünlerde bono ile yeni bi
na satışa çıkarılmadığından, 
gayri mübadiller hükumete 
müracaatla, bu vaziyete bir 
çare aranmasını istiyeceklerdir. 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Bükreş, 11 (A.A) - Ana

dolu Ajansınınhususi muhabiri 
bildiriyor: 

Bu sabah Mareşal Fevzi 
Çakmak yanında refikası, Tür
kiye elçisi, mihmandar gene· 

.ral Mihail ve rcfakatında bu
lunan genel kurmayımız erkam, 
elçilik ileri gelenleri olduğu 
halde Türk şehitliğine giderek 
mutad merasimle bir çelenk 
koymuştur. Mareşal şehitliğin 

birkaç senedenberi derece de
rece tekamülü hakkında ken
dilerine verilen izahatı dinle
miştir. 

Öğle üzeri hariciye nazırı 
M. Antenesko Mareşalımızla 
Yunan ve Yugoslav genel kur
may başkanları şerefine bir 
ziyafet vermiş ve bu ziyafette 
milli müdafaa nazırı ve Ro
manya erkanı harbiye reisile 
Türkiye, Yunan ve Yugoslav 
elçileri, hariciye nezareti er
kanı ve Türk, Yunan, Yugos· 
lav genel kurmay "'heyetleri 
azası hazır bulunmuştur. 

Yugoslavya'da 
On dokuz komünist 

tevkif edildi •. 
Bclsrad 12 (Ra<lyo) - Zabııa 

bir komüni l teşekkülünü meydana 
~ıkarmıştır. llu te~ckkiilün merkezi 
Zağrcb'dcdir; on dokuz ki~i tevkif 
edilmiştir. 

İtalya 
Adalar valisini 

değiştirdi. 
Roma, 12 (Radyo) - İtal

ya maarif nazırı sinyor Deelki 
Divals Simon, oniki ada umu
mi valisi olmuştur. 
• 

lngiliz siyaseti 
Londra 12 (A.A) - Avam 

kamarasında M. Eden' e bir 
meb'us şu suali sormuştur: 

Moskova'yı ziyaretiniz mü
nasebetile 30/3/935 tarihinde 
mütekabil olarak neşredilmiş 
olan tebliğde mevzuubahs si
yaset ingiliz hükumetinin siya
seti olmakta berdevam mıdır? 

M. Eden şu cevabı vermiştir: 
Evet. Bütün milletlerle si

yasetimizi irae etmektedir. 
Malum olduğu üzere bu tebliğ 
sulhun ve emniyetin kollektif 
surette teşkilatlandırılması hu
susunda lngiltere ile Sovyet
ler birliği arasında dostane 
bir işbirliği yapılmasını mev
zuubahsetmekte idi. 

Filistin 
Tahkik komisyonu işe başladı 

Kudüs, 12 (Radyo) - Tah
kik komisyonu bugün saat 
15 te ali komisyonun bina· 
sında çalışmıya başlamıştır. 

~·----' .. 
/skenderun'dan bir görönüş 

Halep: 8 ( Hususi muhabi· 
rimizden ) - Burada çıkan 

" Eşşebap ,, gazetesinin yaz
dığına göre, Fransa'nın Ankara 
büyük elçisi ile Türk hariciye 
Bakanlığı arasında, Antakyal 
ve lskenderun meselesine ait 

! hususi görüşmeler sona er
miştir. İyi haber alan kayuak
hırdan bildirildiğine göre, bu 
mühim meselenin nna hatları 
üzerinde bir anlaşma meydana 
gelmiş bulunmaktadır. Müsyü 
Ponso bu anlaşmadan hüku
metini hal erdar edecek ve ayni 
mesele üzerinde Berut'ta yüce 
komiserlikle Suriye hükümeti ' 
arasında konuşmalara başla· 
nacaktır. 

Antakya, 9 ( Hususi muha
birimizden) - Bilan' dan bu
gün telefonla aldığım malu
mata göre; Atatürk' ün Kamu
taydaki nutku haberinden son

ra çarşamba günü kahvede 
toplanan Bilan'h gençler, gra
mofon çalarak eğlenmişlerdir. 

Bu eğlentiyi dört numaralı 
karara uygun bulan jandarma 
gençlerden 18 kişiyi şimdi 
sorguya çekmektedir. 

Kız lisesi talebeleri " Yeni 
Gün., e bir mektup gönder· 
diler: 

Türk - lngiliz 
iş birliği 
--···~··---İngiliz murah-

hasının beyanatı. 
DUnyanm en mU
kemmel ve modern 
Fabrikası olacaktır ... 

Ankara, 12 (Hususi) - Ka
rabük Demir ve Çelik fabri
kalarını kuracak olan lngiliz 
şirketinin murahhasları, Anka
ra' da temaslarına devam et
mektedirler. 

Heyeti murahhasa reisi M. 
Makenyen gazetecilere demiş
tir ki: 

- Türkiye sanayileşme pla
nı ve Türk politikası esasile 
Türk - İngiliz iş birliğini tahak
kuk ettireceğimden çok hah· 
tiyarım. fngiltcre' ce her şey 
bitmiştir. Söz lngiltere'nin de· 
ğil, Ankara'nındır. Daha fazla 
tafsilat vermekte mazurum. 
Fakat şunu söyliyeyim ki, ku
racağımız Demir ve Çelik fab
rikaları, dünyanın en mükem· 
mel ve modern fabrikası ola
caktır. 

İtalya kralı hasta 
Roma, 12 (Radyo) - İtal· 

ya kralı Viktor Emanoel hasta 
olduğundan, yıldönümü müna· 
sebetile yapılan resmi geçitte 
bulunamamıştır. 

Kapatılan kız lisesi talebesi ' 
namına dün şu mektubu aldık: 

Y enigün direktörlüğüne : 
Sayın gazetenizin üç ikinci 

teşrin 936 tarihli ve 1591 nu
maralı sayısında, delege ve 
muhafızın imzalarını taşıyan 

kapanma kararını Fransızca 
olarak talebeye tebliğini yaz
mış ve bu kararın Fransızca 
tebliği, gene gazetenizin ikinci 
5 teşrin 936 tarihli ve 1593 
numaralı sayısında maarif ida
resi tarafından Türkçe olduğu 
söylenilerek yalanlanmıştır. 

Fakat hadise şundan ibarettir: 
Kapanma kararı bizlere San

cak müfettişi ve müdiremiz 
Viyu tarafından Fransızça teb
liğ edildikten ve anlatıldıktan 
sonra Türkçe tercümesi Ş. 

Barudi Beyefendi tarafından 
okunmuştur. 

Sayın gazetenizin bu tavzi
h\mizi çıkacak ilk sayısında 

neşrini ve hakikatın aydınlan
masını dileriz. 

Yirminci aslrda ilim kapı
ları yüzlerine kapatılan Türk 
Kız lisesi talebesinden: 

Süeda Türkmen, Müzeyyen 
Kont, Necdet Kazım 

T. S. 

Avusturya 
ve Macar. ····----Delegeleri ltalya im-
paratorluğunu ta•tik 
eden sözler söylemiş. 

Viyana, 11 (A.A) - Avus
turya Başbakanı M. Şuşning 

tarafından bu akşam Roma 
protokollarım imza etmiş olan 

'devletler delegeleri şerefine 
verilen ziyafette Avusturya ve 

Macaristc.n delegeleri halya'nın 
Habeşistan imparatorluğunun 
tanınması demek olan cümle 
ler sarf etmişlerdir. 

Macaristan dış işleri bakanı 
M. Kanya Macaristan kral 
naibinin Roma'yı ziyareti es

nasında İtalya kralına kendi
sisinin Habeşistan imparatoru 
unvanının Macaristan tarafın· 
dan tanındığım bizzat bildi· 
receğini söylemtştir. 

Avusturya Başbakanı M. 
Şuşnig, İtalya kralı ve Habe
şistan imparatorunun sıhhatına 
kadehini kaldırmıştır. 

C. H. P. Kahramanlar 
ocağı kongresi 

Kahramanlar mahallesi C. 
H. Partisi kongresi, pazar gü
nü sabahleyin akdedilecek ve 
yeni idare heyeti seçimi ya
pılacaktır. 
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M&li /lemeler de 

1 80 Günde devrialem Sabire , çocuğunu kas-
Yazan: /an Kokto 21 

Nevyork'un zencilere mahsus kısmı, bütün Kahvehanede den öldürmemiş 
Amerika'dan ziyade görülecek bir yerdir. Kumar oynarlarken yaka-

lananlar. Torbalı hükumet doktoru, doğum esna-
Nevyork'a çok ıüslü bir Harlem, Amerilca'nm ve Kar.ş~aka vapur. iıkelesi J f l k .. ld .. ğÜ .. .. l .. 

kadın demek mübaleğa teşkil Nevyork'un garib, batıl din k d z k.' . le b . sınaa ne es a amıyara o U nu soy uyar B arşısın a c t nın a ~esın-

etmez. u muazzam, bu yük. cereyanlarının da kaynağıdır. de Ali Murteza, Abdi oğlu 
ıek binalarda güzellik bulmı- Burada yüzlerce mczheb var- lbrahim, Ciıfer oğlu Niyazi 
yPnlar hata ede~ler. . dır; hergün de yeniden yeniye ve Mustafa oğlu Cevat kumaı: 
1 

Broodvay harıkalar harıka· mezhepler, mabetler kurulmak- oynarlarken suç üstü tutulmuş-
sıdır. Burada, akşamla bera· d ·· k 
b b d

- d" - .. b. 1 ~ ta ır. Ve bunların yuzde se - lardır.. 
er aş on urucu ır zevK ve . 'b 'b d. 1 1 A k k ,..1 h t b 1 H '- senı acı ve gan m er ı şarap satma 

e6 ence aya ı aş ar. er"'es . ,. B ·-•-'~'d b ı 
işten eğlenceye geçer. Doğ· Sudan ve . Sahrayıkebır ın ayr41W. amüskirat ayi iği 
rusu, çok güzel bir hayat tarzı. b~~ta değm~mış or~a~ları -~~- yapan Mehmet oğlu Süley-
Ve bu muhit gündüz kadar hıtınde sakın zencılerın huyu- man ruhsatiyesiz açık kadehle 
gece de ayni faaliyet içinde cülük1eri, hurafeleri, garib dans- müşterilerine şarap içirdiğin· 
bulunuyor! lan burada kolayca görmek den zabıtaca tutulmuştur. 

• • • mümkündür. Sillti taşımak 
Nevyork'un, en ziyade na- Harlem'de beş senedenberi Kemer'de Sürmeli sokağlın• 

zarı dikkati calib bir kısmı, da Hüseyin oğlu Celal ve ki-
modası hiç geçmemiş bir Lin-

bir muhiti daha vardır; Har- çeşmelikte Hasan oğlu Ali'de 
dey • ~op yani Lindey dansı b. b b l k b lemi Burada cihanın hiçbir ırer ta anca u unara za ı-
vard. ; ve görmeğe şayandır. ·· d d'l · h kl yerinde, Mısır, Cezair, Tunus, taca musa ere e ı mış, a a-

Fas ve Sahrayikebir, Arabis- Bu dans bilhassa alçak ta· rında takibata başlanmıştır. 

• 

tan gibi zencileri fazla yerle- vanlı, mustatil büyük bir sa- Dişlerini dökmüş 
rinde görülmiyen bir zenci londa oynanır. Ortada gene Yeni müzayede bedestenin-
sıcağı, bir zenci hayatı vardır. mustatil şekilde bir kısımda de Avram oğlu Yosef bir iş 

Harlem 'de, her çeşid zen· orkestra ve dansedecekler bu- mes' elesinden Ahmed oğlu 14 
ciye tesadüf mümkündür. lunur. Buraya bir nevi ring yaşlarında Hilmi'yi dövmek 

suretile dişlerinin dökülmesin'-
Sahrayikebir' den, Gine'den, demek de doX.ru olur. Seyirci-

lS sebebiyet verdiğinden zabıtaca 
Afrika'dan yeni gelmiş zenci- lerle, dansing müşterileri bu 

tutulmuştur. 
!ere tesadüf edilir; Amerika- ringin etrafındn mevzi alırlar. Sebebsı? dövmek 
nın keşfi sıralarında gemiler Biz bu garib dansingi ziya
dolusu getirilen ve iş hayvanı ret ettiğim.iz zaman orkestra 
gibi telakki edilen zencilerin bir zombi, bir vals çalıyordu; 
ahfadı -Yani Amerika zenci daha doğrusu bir vals müs-
asilzadeleri- vardır. Yalınayak, veddesil 
yan çıplak zencilere mahsus 
süflü yerler vardır. Fakat Ame
rikan hayatının her şeklini 
kabul etmiş bir zenci alemi 

Burada herkes körkütük sar-
hoş, kullanılan içici en keskin 
bir içkidir. 

de vardır. Kısa etekli, kolları Dansı tarif edemiyeceğim. 
ve göğsü çıplak, alagarson saç Sadece harikulade gürültü, baş 
kestirmiş zenci dilber lcızlan döndürücü bir salıntı ve bir 
cidden görülmeğe layıktır. Bu sürü sarhoşun karma kanşık 
dilberler, bunlara benziyen 
zenci delikanhlann vaziyet ve 
hareketlerinde diğer Nevyorklu 
Amerika'lıların arasında ancak 
bir renle farkı vardır. 

hareketleri. Aman yarabbi, bu 
sivil kıyafetteki zenciler, sar-

hoşlukla ve guya danseder· 
lerken ne kadar mükemmel 
vasati Afrika, çöl zencisi olu
yorlar! 

- Sanrı var -
Maamafih, Harlem bir ce

hennem ağzıdır; Harlem em
salsiz bir gürültü makinesidir; 
dalma kaynıyan, her zaman O i 1 e k 1 e r: 

patlamağa hazır bulunan bir ,,,.alebenı· n 
buhar kazanıdır. l 1 

Harlem halkı, bütün Ame- bindikleri Vapur 
rika'da nefretle lcarşılanan, me
deni ve insani hakları tanın
mıyan zencilerden mürekkep
tir. Bu zencilerin herbirinin 
izzeti nefisleri beyaz Nevyork
lular tarafından müteaddid de
falar kırılmıştır. Bunların be
yazlara karşı müthiş bir kini, 
ayni zamanda beyaz kadınlara 
da fevkalaae bir meyli vardır. 
işte asıl bu mes'eledir ki Har
lem halkıle Nevyork halkı ara
sındaki beyaz -fsiyah davasını, 
bu aşılmaz uçurumu husule 
getirmiştir. 

Şehrimiz kız lisesinden saat 
15,30 daçıkan talebeden Kar
şıyaka'ya gidenler, 15.40 ta 

konak iskelesinden kalkan va
pura yetişememekte ve kırk 

dakika vapur beklemek mec
buriyetinde kalmaktadırlar. 

Liman işletme müdürü Haş
met Dülge'nin, talebeyi iske
lede ve ötede-beride vapur 
beklemek zahmetinden kurtar-

masını ve 15,40 ta Konaktan 
hareket eden vapurun 15,50 
de hareket ettirmesini dileriz. 

53 Yazan : Orlıan Ralımi Gökçe 

Yemeğe başlamışlardı: 
- Oh, oh, talihime tavuk 

kızartması! Ben zaten anadan, 
babadan nasipliyim .. 

- Buyurun afiyetle yüzbaşı! 
- Muharebe çok fena gi-

diyor Rizan. Harb, milyo -
!arca insan doğrayor. HiçL .. 
asırda bu kadar insan harcan
dığını zannetmiyorum. Kay
betmesek bari! 

- Çanakkale' den haberler? 
- Dıvar kesilmiş bizim kah-

raman cuklarl Para yok, 

para!.. Top yok, mühimmat 
yok, iaşe berbad .. 

- Şehirler ne halde? 
- Hırsızlık, ferman oku-

yor memlekette!.. Yeni tipler, 
yeni ticaret dalavereleri mey
dana çıktı. Tavuğun şurası 

gayet nefis imiş, bir parçasını 
sana vereyim. Bereket versin 
tavukları da muharebeye sok
madılar. 

Kapı çalındı gene .. 
Haydi Riuın. git aç!.. Zan· 

nediyorum ki muhtardır. Çün-

Mezarlık .. .ı~ında Mehmed 
oğlu Osman sebebsiz Nec
meddin oğlu Saim'i dövdü
ğünden tutulmuştur. 

Yaralamak 
Keçeciler caddesinde Ha

san oğlu Hüseyin Avni sarhoş
luk saikasile Cafer oğlu Mü
nir'i bıçakla sırtından yarala
dığından zabıtaca tutulmuştur. 

işçi kızı kaçırmış 
Kemeraltı mevkiinde Süley

manoviç üzüm mağazasında 

çalışan Ahmed oğlu İbrahim, 
ayni yerde çalışan Fahriye 
kızı 16 yaşında Yaşar' ı kaçır
dığından zabıtaca yakalan-
mıştır. 

Dövmek 
Karşıyaka'da Fahreddinpaşa 

caddesinde Conyan kızı Mar
ya, ayni evde oturan Froci· 
kam oğlu Alda'yı dövdüğün-
den zabıtaca tutulmuştur. 

Ahş-veriş mes'elesi 
Gaziler caddesinde Şakir 

oğlu Elmas, bir ahş·veriş mes
elesinden Mustafa oğlu Aliyi 
dövmüş \oe yakalanmıştır. 

Otobüs - Araba 

kü ona, buraya gelmesi ıçın 
haber salm!ştım. Asker ka
çakları için bazı şeyler söy
liyeceğim. Ha, unutuyordum, 
muhtarın kızı ne yapıyor? 

iyi, çok iyi .. 
Ben o kızcağızı beğen-

dim. 
Herkes beğenir ve sever 

onu yüzbaşı! Fatma, bulun
maz bir kızdır. Ben de zaten 
h;~gün ve gecemi onunla ge
çırıyorum. 

- Lakırdıya tutulduk gene, 
Ne yapalım, benim çenem bol. 
Şu kapıyı aç Allahaşkına kı
zım ... 

Yalnız muhtar değil, Fat
ma da gelmişti. Muhtar yüz-
başıyı kandilli bir temenna 
ile selamladı. 

- Gel bakalım 

Torbalı'da doğurduğu ço· 
cuğu öldürmekle maznun Sa
bire'nin muhakemesine dün 
şehrimiz ağırceza mahkeme
sinde dc:vam edilmiştir. Bu 
celsede Torbalı hükumet dok· 
toru Ali Nusret, şahit sıfatile 
dinlenmiş ve vak'a hakkında 
şu malumatı vermiştir: 

- Doğumdan sonra çocu
ğun ölümünü bize haber ver
diler, gidip cesedini mbayene 
ettim ve çocuğun doğduktan 
sonra ölmüş veya öldürülmüş 
olduğu kanaatını edinemedim. 
Çünkü çocuğun ciğerleri hava 
almamış vaziyette idi. Sonra 
tahkikat yapıldı, bu tahkikat 
safhasını iyice öğrendim. 

Sabire evde yalnız bulunu
yormuş. Doğum · yaklaşınca 
istimdad istemiş, fakat kom
şusu bekar bir şahıs olduğun
dan cesaret edip Sabire'nin 
evine gidememiş. Sabire, ya
kında bulunan bir komşusu· 
nun evine kadar giderek su 
istemiş. Bunu, komşusunun 
kapusundaki kan lekelerinden 
tesbit ettiler. Bu vaziyet gös
teriyor ki, kadın evde yalnızdı, 
vazıhaml esnasında çocuğun 

başını iki tarafa kıvırmış ve 
çocuk JOğmuşsa da bu yüz -
den ölmüştür. Kadının bu ha
reketi, çocuğu çabuk doğur
mak ve ıstıraptan kurtulmak 
maksadile yaptığı 1 kanaatin
deyim. Bence kasd yoktur. 

Maznun Sabire'nin akli va-
ziyetinin tesbiti için müşahede 
raporu henüz mahkemeye gel
memiş olduğundan bu rapo· 
run istenmesine karar veril
miş ve muhakemenin devamı 

başka bir güne bırakılmıştır. 

Motör cinayeti davası 
Cemal ve Halil adında iki 

tüccarla Receb kaptanı para
lanna tamah ederek öldür· 

Dünkü celsede müddeiu
mumi tarafından iddia serde
dilecekti. Fakat müddeiumumi 
muavini Şevki Suner, suçun 
taammüden işlenib işlenme

diğini teshil noktasından tah
kikatın genişletilmesini iste
miş ve Adli ~ısım reis vekili 
Salim'le komiser Fikri'nin şa
hid sıfatile dinlenmeleri lüzu-
munu bildirmiştir. Mahkemece, 
bu şahitlerin celplerine karar 
verilerek muhakeme talik edil-
miştir. 

Denizli'de 
parti ve Halk. 
evi hareketleri .. 

Deniz'li, (Hususi) - Parti 
kamun ocaklarının senelik kon-
greleri bitmek üzeredir. 

Kongrelerde ileri sürülen 
fikirleri, yapılan tekliflere ve 
dileklere bakılınca bu senek. 
çalışmaların daha canlı ve 
verimli olacağı göze çarpıyor. 

lntihab dairelerinde parti 
işlerile alakadar olmak üzere 
memleketimize gelen saylav
larımız Necib Ali Küçüka, Yu
suf Başkaya ve Hamdi Berk
man kazalar dahilinde bir se
yahata çıkmışlar ve dün avdet 
etmişlerdir. 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

12,30 Halk musikisi, 13,50 
Haberler, 13,10 - 14 Hafif 
musiki plak. 

18,30 Dans musikisi, 19,30 
Spor müsahebesi (Eşref Şefik 
tarafından), 20 Türk musiki 
heyeti, 20,30 Rebia Riza ve 
arkadaşları halk musikisi; 21 
Stüdyo orkestrası, 22 Plakla 
sololar, 22,30 Ajans, Borsa 
haberleri. 

Fransa 
Yugoslav ya' dan 
Buğday alıyor . .. 

Belgrad, 12 (Radyo)- Yu
goslavya - Fransa Ticaret mu· 
ahedesi müzakereleri iyi bir 
safhadadır. Fransa, Yugoslav
ya' dan 20 bin vagon Buğday 
satın almak istemiş ise de, bu 
seneki istihsalat az olduğun· 
dan ancak be~ bin vagon 
Buğday verilebileceği bildiril
miştir. Buğdaylar deniz yolile 
Fransa'ya sevkedilecektir'. Mı· 
sır ~::-tı~1 alınması hususunda da 
1: · .nlaşma yapılacııktır. Ke· 

P. ve mevaşii hayvanat ih· 
ı acı 11es' eleleri şimdilik görü· 
• :!memiştir. 

İtalyan - Japon 
Görüşmeleri . . . 
ltalyan Mançuko'yu, 
Japonya'da Habeşis
tan'm ilhakım tamyacak. 

Moskova, 12 ( Radyo ) -
Gazetelerin Paris'ten alarak 
neşrettikleri haberlere göre, 
Kont Ciyano'nun teşebbüsü 
üzerine ltalya ile Japonya ara· 
sında görüşmelere başlanmış· 
tır. Görüşmeler neticesinde 
ltalya'nın Mançuko'yu ve ]a" 
ponya'nın da Habeşistan'ın 
ilhakını~ tanıyacakrirı tahmin 
olunmaktadır. 

c. . 
l' . 
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1 Fırtına Ali 

1 

Habsburg'lar 
Mes'elesi 

Yugoslavya salta. Kolonel Bek 
nat naibi Londrada Döndü 

lngiliz ricalile Akdeniz Londra ;;;;;,mele. \.rx .... r=·· --····----Büyük Korsan Romam ··-·-.... -..-.) Baron Rizner 
Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin L d ' • J k 

on ra ya gıaece .. 
Zeliha sandalda doğrulmuş- - Ne çıkar bundan? Ayni 
-12- mes'elesini görüşecek rinden sonra bir res. 

P n l D k D -v ,. . r· .d. mi tebliğ neşredildi. rens ro , Ü e n.ent ın mısa ırı ır. Londra, 12 (Radyo) _ tn-
tu. O da Ali'ye işaret veri- zamanda şeytan habis ruhlu, Belg~ad, 12 ( ~adyo } .-
Yordu. Bu, hayatın en anlaşıl- müdhiş ve korkunç denecek Pravda n~~ Londra dan ıstıh-
rnaz, en heyecanlı, en zevkli kadar zeki imiş diyorlar barına gore, Avusturya kral-
ve en unutulmaz dakikasıydı. _ Evet, öyl~.. ' ~ıları lideri Ba;on ~izner ya-

Kral tarafından kabul edilmesi muhtemel giltere hariciye nezareti; Po· 

Ona karşı olan aşkında, - Her neyse bizi alakadar ında Londra ya gıdecek ve 
Belgrad, 12 (Radyo) - Dün lonya hariciye nazırı Kolonel 

akşam Londra'ya muvasalat (Bek) ile İngiltere hariciye na· 
derin bir hayranlık ta vardı. etmez.. ' Habsburg'larm Avusturya tah· 
Böyle bir genç bir deniz kah- Ali'nin kamarasına inmişler- tına getirilmesine mümaneat 

eden prens Pol ve prenses zırı M. Eden arasında cereyan 

ramanmın nişanlısı olmak, ona di. Ali, genç kızı göğsüne etmemeleri için İngiltere dev-
Olga. f ngiltere kral ailesi le etmiş olan müzakereler hak· 
akraba olduğundan, Londra' da kında bir resmi tebliğ neşret· 
dük de Dökent'in misafiri ola· miştir. Bu tebliğte; her iki lcalbine zor sı~an bir gurur dokru çekti; saçlarını, yüzünü, let adamlarile konuşmalarda 

da veriyordu. göğsünü kokladı ve dudakla- bulunacaktır. 
rını dudaklarına verdi. Baron Rizner, Roma' da M. Onu şimdi gözlerinden bile 

kıskanmıştı : - Denizler dar geliyordu Mussolini ile bu hususta mu-
hıncıma Zeliha! C::u korsanı tabık kalmış ve M. Mussolini, - Tanrım nazardan sak· "-< 

1 bir yakalarsam yok mu? Habsburg hanedanının tahta 
asınl 

getirilmesini Avusturya'nın da-
Diye mırıldanıyordu. Ağlı- _' Grandi direğine asaca· bili . bir mes 'ele si addedeceğini 

Yordu. Sevincinden, saadetin- ğım domuzu. ve beynelmilel bir hadise say-
den hıçkırıyordu. Rüzgar Ah- z 1 h b d mıyacagv mı söylemiştir. Musso-e i a irşey üşünüyor gi-
llıed de başını ötelere çevir- biydi : ]ini, Oto'nun kral olmasına da 
ltıiş, hülyalı hülyalı gülüyor _ Ne düşünüyorsun Zeliha? muhalefet etmemeğe karar ver-
Ve bu iki kalp arasındaki sa- _ Hiç Alil miştir. 
adetten, kendisine manevi bir y k b. d Belcı·ka, Ja su" el - o , ırşey üşünüyor· uı 
~evk hissesi ayırıyordu. sun mutlaka! ' 

Zeliha kendisini ansızın ge· _ Babamı, anamı düşün- ıslahat. 
illide, onun kolları arasında düm.. Kim bilir ne haldedir- Belçika'da oturan yaban-
buldu: ler, ne kadar çok ağladılar? cılar başka orduya ya-

- Zeliha!. - İyi, her ikisi de iyi! Yal- zılamıyacaklar mı? 
- A.liml nız seni düşünüyorlardı. Anan Brüksel, 11 (A.A) - Ad-
- (,.ok ıztırap çektin ga

liba yavrum. 

- Çok Ali, hem de pek 
Çokı. 

- Üstünde hiçbir şey yok. 
Üşüyorsun galiba! Bunlar da 
ıslanmış. 

- Islak Alil Hem de çok 
ıslak.. Biraz üstümde kurudu 
d 

çok ümidsizdi. Babanın biraz liye Nazırı M. Bovllse radyo 
bacağı incinmiş. ilk fırsatta ile neşredilen bir tebliğinde 
denize açılacağını, ölünciye ka- Belçika' da oturan bütün eş
dar peşını bırakmıyacağını hasa ,ecnebi ordulara gönüllü 
söylüyordu. Üç gün evel yan- kaydedilerek Belçika hüküme
larındaydım. isabet ki Midil- tinin tasvib etmediği bir hare
li'ye uğramışım. Yoksa, bütün kete iştirak eden kimselerin 

onbeş sene hapse kadar va
bunlardan hiç haberim olmı-

. ran cezalara çarpılacağını ih-
yacaktı. ilk defa anan söyledi tar etmiştir. Bu ihtar ispanya 

Prens Pı>l 
Londra, 12 (Radyo} - Yu

goslavya Saltanat naibi prens 
Pol ive prenses Olga, dün 
akşam Viktorya istasyonuna 
gelmiş ve dük de Dökent tara
fından karşılanmıştır. Prens 
Pol, fngiltere de~let adamla
rile Akdeniz mes'elesini gö
rüşecektir. 

Yugoslavya saltanat naibinin 
Kral sekizinci Edvard tara
fından kabul edilmesi muhte-
meldir. 

caklardır. Bütün Londra gaze· 
teleri, prensin seyahatinden 
bahsetmektedirler. 

Dcyli Telgraf gazetesi di
yor ki: 

"Yugoslavya saltanat naibi 
ve dük de)Dükent'in bacanağı 
prens Pol, akşam Londra'ya 

gelmiştir. Prens ve prenses 
istasyonda dük de Dükcnt ile 

refikası tarafından istikbal 
erlilmiştir. Londra mahafili, 
Yugoslavya saltanat naibinin; 
Londra' da bulunduğu müd
detçe, Britanya hükumetile 
Akdeniz mes' ek sini görüşece
ğini ileri sürmektedir. 

Prens Pol, . Yugoslavya'yı 
ikinci Piyer namına idare et
mekte olup 42 yaşındadır ve 

Oksford üniversitesini bitir
miştir. · Prens, bundan evel 
Londra'da bulunmuş, son defa 
olarak kral beşinci Corç'un 
cenaze merasimi ıiçin Londra· 
ya gelmiştir. 11 

bunları; çok dinlemedim, on- harbine de müteallik bulun-
lar, epice haberler toplamış· maktadır. 

a .. , 
- Gel Zeliha, kamaraya J. Mandel'in mühim bir nutku 

~Ötüreyim seni .. 

- Peki Alil 
- Sana fenalık yaptılar mı? 
- Hayır, fakat kurtulmı-

Yaydım, fenalıkların büyüğü, 
en korkuncu ile karşılaşacak
tını. 

k Fırtına Ali, merdivenleri iner· 
en, kucağındaki sevgilisini ha

raretle ıılctı : 

- Zeliha, benim güzel nı
knlıml 

d Zeliha, derin bir ruh saa
etj ile gözlerini kapadı, Fır

~ına Ali de, onun kızıl dudak
llrına bir buse kondurdu. 

- Nasıl bir fenalık Zeliha? 
}l· - Beni satmak istiyorlardı. 
•lıniyorum, hangi yerlerde 

~enç kızları esir diye satar
arrnış. 

. Fırtına Ali, küfretmemek 
'çin kendini zor tuttu : 

S - Namussuzlar, alçaklar! 
ana bunları kim söyledi! 

k - Hem bir tayfa, hem de 
ıııt 

- Kimin kızı? 
-Korsan reisin kızı Mariya? 
- işitmiştim adını! 
Zeliha sap-sarı oldu : 

Altt Çok güzel bir kız o 
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ilhancı memleketler itin senelik 
, abone ücreti 27 liradır 

ller yerde 5 kuruotur 

ti geçmio ıın:haıar 25 kuruttur. 

lardı. Hemen yola çıktım. Brüksel, 11 (A.A) - Mec-
Korsan Panayot, Yunan su- lis Milli müdafaa komisyonu 

larında, Venedik sularında, dün süel ıslahat projesinin 
Korsika, Sicilya, Malta civa- tetkikine devam etmiştir. Milli 
nnda, ferman buyuran, baş Flaman partisi meb'uslardan 
kesen bir haydud olarak do- Staf De Klerko partisinin 
!aşırmış. Fakat bu defa talih milli müdafaayı kuvvetlendir
karşısına, Venedikli, Yunan mek için mutabık olduğunu 
değil, benim gibi bir Türk ve fakat Flaman menafiini 
denizcisini çıkardı. Ona akla ihmal eden bir projeyi kabul 
karayı, korsanlıkla denizi öğ-

Fransa, Rusya'ya bir ta
, arruz vukuunda harba 

girecek midir? 
M. İvan Delboş, Avrupa ufkunu kaplıyan 

kara bulutlara rağmen itimadımızı 
edemiyeceğini söylemiştir. 

reteceğim ve öyle öğretece- Milli müdafaa bakanı gene-
muhafaza edelim, diyor 

ğim ki.. 1 D l M k l 
Fırtına Ali o kadar coşmuş ra enis evve a ar isist e-

Paris, 12 (Radyo)- Fransa 
Hariciye Nazırı M. İvon Dcl
boş, dün akşam Radyo ile 
mühim bir söylev vererek: 

ve hiddetlenmişti ki, açık, ge- rin askerlik müddetinin 18 aya 
b çıkarılmasını reddeden muka-niş göğsündeki tüyleri ka a-

rıyor, kaşları çatılıyor, damar- bil tekliflerini cerhetmiş ve 
Flaman isteklerine cevab ve

Fransa'nın ve sulhun müda
faası için kuvvetli bulunulması 
lüzumunda israr elmiş ve: 

ları geriliyor, gözleri ateş sa-
çıyordu. 

- Benim geminin yolu kes
kindir. O, bu sulara acemidir. 
Onu kaçırmamak için, hiç 
durmadım. Her kuytu yere bir 
göz attım, Sısam'a uğradım. 
Ve onun geçtiğini öğrendim. 
Nihayet, işte karşı karşıya 
geldik.. 

Fırtına Ali, sevgilisine baktı: 
- Fakat ne düşünüyorsun 

Zeliha, söyle, neyin var? 
- Hiç Ali, o kadar mes'u

dum ki, belki de şaşırdım ve 
sana öyle görünüyor. 

Halbuki, Zeliha büyük bir 
endişe içindeydi: 

Demek ki nişanlısı, Mari
ya'nın adını duymuştu. Hatta,: 
onun çok güzel ve zeki oldu
ğunu da biliyordu. O yaradı
lışta bir kızın neler yapabile-
ceğini düşünüyor ve kalbi, 
çarpıyordu. 

Kaldı ki, madalyonu da 
elinden almıştı. Şimdi şu çar
pışmada bir vaziyet doğar, 

kız esir düşer veya her hangi 
bir suretle nişanlısı ile karşı· 
laşırsal 

Bir top sesi daha duyuldu: 
Panayot korsanın gemisi 

ateş ediyordu. Ali doğruldu: 
- Zeliha, sen rahatına bak, 

hiç endişe etme, ben kuman
daya geçeyim. 

rerek gelecekte ordunun -bir
liğini temin edebilmek için 
zabitlerin Fransız ve Alman 

- Avrupa ufkunu kaplı
yan kara bulutlara rağmen, 

lisanlarını öğrenmeleri lazım itimadımızı muhafaza edelim! 
geleceğini sonra Flaman alay- Demiştir. 
lan tesis ve süel mekteblerde Jorj Mandel'in nutku 
her iki lisan için dersler ter- Paris, 12 (Radyo) - Sabık 
tip edileceğini bildirmiştir. posta ve telgraf bakanı Jorj 
Belçika'da mütarekenin Mandel bir nutuk iradetmiş 

yıldönUmU. ve her zaman taraftarı olduğu 
Brüksel, 12 (Radyo) - Sovyet - Fransız misakı hak-

Kral Leopold meçhul asker kında: 
abidesine gitmiş ve kadife- - Hitler'in Moskova aley-
de:ı bir yastığına en büyük hine açlığı ehli salip harbı 
askeri nişanı asmış ve bir çe- mevsimsizdir. Almanya erkanı-
lenk bırakmıştır. harbiyesinin Hollanda ve Bel-

Afrika'ya amele gönderildi çika hudutlarına müthiş kuv
Napoli, 12 (Radyo)- Tem- vetler tahşid ettiği ve kuvvet· 

biyen vapurile doğu Afrika'ya lerinin dörtte üçünü de Fran-
1100 amele sevkedilmiştir. sa'ya karşı gönderdiği vakit, 

Musavva limanına da bu- vaziyetin ne demek olduğunu 
gün 1500 amele vasıl olmuştur. anlıyacağız .. " .. =-=--~ ...... - .. ~ 
Oğretmenler, öğrenci babaları 
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M. lvan Delboş 
"Bunun icin Fransız - Sov

yet misakını Almanya bir harb 
vesilesi addedecektir. Fakat 
bu misakın mevcudiyeti kadar 
ademi mevcudiyeti de sulh 
için tehlikedir. Ortada Alman
ya' nın tehdidleri vardır. Al
man propagandası bütün kuv
vetini bu misakı yıkmağa has-
retmiştir. 

Almanya harba karar ver
miş bulunmaktadır. Ve böyle 
bir ihtimal üzerine Fransız'la
rın, Rus'ların kara gözleri için 
bir harb tehlikesine maruz 
kalacaklarını söylemektedirler. 
Bunlar, tuhaf propağandalar· 
dır: Çünkü Rus-Fransız misakı 
sulhperveranedir. 

Fransa, 1866 da Avusturya 
taarruzunda olduğu gibi Al
manya'nın Rusya'ya taarruzuna -

devlet adamının, Avrupa'yı 
alakadar eden mes'clclcr için 
mutabık kaldıklarını ve yeni 
Lokarno konferansı toplandı
ğında Polonya'nın nazar nok
tasının müzakere edileceği, 

Ulu~lar sosyetesinin kuvvetlen
dirilmesi noktasında lngiltere 
ile Polanya arasında tam bir 
ittifak mevcud olduğu ve Po· 
lonya'nın, Çe! .. oslovakya ile 
olan ihtilaflarını biran evel 
halletmesi için İngiltere hari
ciye nezareti tarafından ileri 
sürülen nazar noktasının, Po
lonya hariciye nazın Kolonel 
(Bek) çe de muvafık görüldü
ğü bildirilmektedir. 

Kolonel Bek, saat 14 de 
Paris' e hareket etmiştir. 

Londra 11 (A.A) - Lehis· 
tan dış bakanı M. Bek dün 
akşam bir ziyafet vermiştir. 
Ziyafette Sir Austen Cham· 
berlain ile M. Viston Çurçil 
ve dış bakanlığının bazı yük
sek memurları hazır bulun· 
muşlardır. 

Londra 12 (A.A) - Havas 
ajansından: M. Bek'in Lond
rayı ziyaretinin başlıca neti· 
cesi, Lehistan'ın garb misa· 
kına karşı göstermekte olduğu 
alaka ve Varşova hükumetinin 
bu misakın Lehistan'ın infirad 
haline düşmesine müncer ol
maması arzusunu lngiliz ef
karı umumivesinin nazarı dik
katini celbetmek olmuştur. 

Bulgaristan' da 
Üç kişi sürgün edildi 

Belgrad, 12 (Radyo)- Sof
ya' dan bildiriliyor : 

Vekiller Heyeti, hükumet ve 
memleket durumu hakkındaki 
gayri kanuni beyannameler da
ğıtan ve yalan haberler neş
redenler hakkında sürgün ce
zası verilmesini kabul etmiş 
ve bir kararname çıkarmıştır. 

Çankof'un Nasyonal sosya· 
list fırkasına mensup olup, şim
diki hükumet aleyhine yazıl

mış beyannameler dağıtan üç 
genç tevkif ve derhal sürgün 
edilmiştir. 

Şimal 
denizinde 
Şiddetli fırtına oldu 

Londra, 12(Radyo) - Şimal 
denizile kanalda şiddetli bir 
fırtına hüküm sürmüştür. Rüz
garın sür'ati saatta 130 kilo
metre idi. Ringa balığı avhyan 
gemiler, şimal sahillere sığın
mıya mecbur kalmışlardır. ....................... 
girmeğe mecburdur. 1866 da 
Alµıanya'nın Avusturya'yı ez
mesine göz yumduğumuz için 
cezasını 1870-1871 harbında 
çektik, şimdi de ayni vaziyette 
kalacağımız muhakkaktır.,. 

Demiştir 
Paris, 12 (Radyo) - Popu· 

ler partisi reisi M. Jak Doryo: 
"Partimiz daima komünizm 

aleyhinde çalışacaktır." De-
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Sulhsever f,~~~~ M. Azana, biz Madridi değil, hürriyet istiyen 
~~~ lspanya'yı kurtarmağa çalışıyoruz, diyor. . ---·----
Stad~müta~a~sısı A!sa-n; Asiler Madrid kapılarına da- ~~:::::udirler. 
~=~ü~~~k~~!~i~~a~b~d~~~~~a·_ yandı, fakat ilerliyemiyorlar ~~f ~~i~~'..~:~~~f~~ 

- Başı 1 inci sahifede - komitenin emirlerine itaat edi- istasyonunda ki köprüden şid- miştir ki: 
dahi tesisatı karıştırmamalıdır rekkep bir filo Madrid üzeri- yor. det!e taarruza geçmişlerse de 11 Teşrinisanide bugünkü 

ne birçok bombalar atmıştır. Komite dün milis kıtalarına zayiat vererek püskürtülmüş- neslin görmüş olduğu meza· 
Tayyareler milislere mitralyöz· mensub olmıyan ve ellerinde !erdir. )imi gelecek nesillerin hiçbir 

Ankara' da yeni büyük sta
dın projesini hazırlayıb mü
teahhidin inşaatını vilayet na· 
mına kontröl etmiş bulunan 
mütahassıs mimar M. Viyetti 
şehrimize gelmiştir. 

Mütahassıs, Manisa valisi 
Dr. Lütfü Kırdar tarafından 
Manisa'ya davet edilmiş ve 
spor sahası mevzuunu tetkik 
etmiş ve Manisa'dan buraya 
geçmiştir. 

M. Viyetti dün kendisi ile 
görüşen bir muharririmize şun
lan söylemiştir: 

- Manisa valisi Dr. Lütfü 
Kırdar, bu mevzua büyük bir 
alaka ve sempati gösteriyor. 
işi de kavramıştır. Ayni za
manda, buradaki kumandanın 
da müzaheret ve alakasını 
gördüm. O da sporcudur. 
Şimdilik Manisa stadı komple 
psing olacak, bilahare hipo
dorm inşaası cihetine gidile
cektir. Burada saha çok mü
saittir. Manisa valisi, bu ve
sileden istifade ile lzmiri gör-

: mekliğimi de tavsiye ettiler. 
Memleketinizin sporla ala· 

kadar sahalarını gezdim. Al
sancak sahasındaki yeni ta
mirab gördüm. Futbol aianı 

büyük bir vukufla bunu yap· 
mıştır, şekil çok güzeldir ve 
pistin hazırlanışında da mu
vaffakıyet ve tali beraberdir. 
Fakat siz de takdir edersiniz 
ki, burası atiyen bir antreman 
sahası olarak kullanıiacaktır. 
Çünkü büyük halk toplanb
larına müsait değildir, küçük
tür. Aynl zamanda çimenli 
olacağına göre her zaman bu
rada oynanamaz. 

Kültürparkı gezdim, ı. 
jesini gördüm. Burası şehrin 

kalbi olacaktır. Fakat şunu da 
söyliyeyim ki, Kültürpark'taki 
büyük müesseseleri ve işleri 

birbirine karıştırmamalıdır. 
Mesela beden terbiyesi mev
zuuna aid olan kısımla kültür 
müesseselerini karıştırmak doğ
ru değildir. Yapılacak etüt, 
dikkatle yapılmalıdır. Kültür
park başlıbaşına enteresan bir 
eserdir. Spor sahasının çok 
geniş olması lazımdır. Bu iş, 

mühendis işi olduğu kadar 
ayrı bir ihtisas işidir de.. iz. 
mir' de bunun tekniğinden -Bay 
Adnan gibi- anlıyanlar varc! 
Onlardan da istifade etmek 
lazımdır: Küllürpark hakkın· 
daki fikirlerimi, belediye mü
hendisi bay Cavid'e de anlat
tım, o da doğru buldu. 

Cadde üzerindeki atlıspor 
kulübünün yerini muvafık bul
madım. Daha geniş bir saha
da ve başka bir yerde kurul· 
ması lazımdı. 

Ko u basını da 

Alsancak stadyumunda ya
pıl makta olan geni tesisat 
şehre uzak. Eğer sahanız ·az 
alaka görüyorsa sebebi de bu 
olsa gerektir. Çünkü buraya 
nakil vasıtası kolaylığı temin 
etmek te ayrı bir mes' eledir. 

M. Viyetti; Alsancak saha
sının yeni şekli üzerindeki 
takdirlerini tekrar ettikten 
sonra buradan Bursaya gide
ceğini, Cumuriyet Halk Parti· 
si tarafından Türkiyede yeni 
hazırlanacak sahaların proje· 
!erini tanzime memur ,edilmiş 
bulunduğunu, Samsun, Eski
şehir, Afyon, Adana, Edirne, 
Tekirdağ, Kütahya, İstanbul 
stadlarınm projelerinin hazır
lanmış bulunduğunu söyle
miştir. 

Müteakiben futbol ajanı ile 
birlikte Karşıyaka ve talebe 
çayırına giderek yeni stad 
yerlerini görmüştür. Mütahas
sısın burada bulunuşundan 
istifade edilerek fikri alına· 
caktır. Belediyenin de Kültür
parktaki yeni saha için ken
disine bir etüt yaptırması 

muhtemeldir. 
M. Viyetti, Avrupa ve Ce

nubi Amerika'da birçok bü
yük stadlar vücuda getirı ış 
bir mütahassıstır. ltalya'da da 
büyük stadlar ve hipodromlar 
tesis eylemiştir. 

Milli küme mes'elesi 
Merkez heyetinde 
görUşUlmemiş 

Ankara, 12 {Hususi) 
fut bol müsabakaları için~ milli 
küme teşkili ve lstanbul' dan 
3, Ankara' dan 2, lzmir'den2 
takımın ayrılması mes' elesi 
merkezi umumide görüşüldüğü ı 

vakit, fena tesir yapmış ol
duğu şeklinde çıkan haberler 
doğru değildir. 

Mes' ele ~merkez heyetinde 
mevzuubahs bile edilmemiştir. 

zayi 
Un taahhüdü için 57 inci 

tümen muhasebeciliğine ver· 
diğim 2000 liralık Osmanlı 
bankası teminatı muvakkate 
mektubuna ait makbuzu zayi 
et · Mezkur makbuzun hük-
mu olmadığı ilan olunur. 

lzfllir vakif hoca sokağı 4 . 

!erle dr. ateş etmişlerdir. silah bulunan kimseleri bu Bir hükumet tayyare filosu, zaman görmemesi için lcmcn· 
Dün saat 15 den sonra silahları polise tevdi ctıneğe Asi ordunun tayyare kararga- nilerde bulunmak 15.zımdır. 

Madrid'in milisler elinde bu- davet eylemiştir. Askeri kuv- hını keşfetm iş ve burasını Diğer taraftan sulhda kazan-
lunan mahalleleri topçu ateşi vetler şehirde inzibatı ınuha- bombardıman eJerek 20 tay- ması güç bir muzaffer:yettir. 
altına almıştır. faza etmektedir. Şehirde kim- yareyi harap etmiştir. Bunun için bütün istihalele· 
Cumuriyetçilere yardım seye fena muamele yapılmıyor. Temizlik harekatı başladı. lerle milletleri birbirinden 

geliyor. Resmi mehafil. salı günkü Salamanka, 12 (Radyo) - ayıran kin hisleri ile harbın 
Valansiya, 12 (A.A)- Her muharebelerin nctayicinden Nasyonalist tayy:ıreler, Mad- önüne geçilmez diyenlerin an· 

gün Madrid'e takviye kıtaatı çok memnundur. Saat 13,30 rid'de hükuınetçil er: n toplan- layışsızlıkları veya kurnazlık
sevkedilmektedir. da cumhuriyetçiler Carabanc· tılarına mani olmuşlardır. Dün· lan ile ve bütün dünyayı 
Franko'nun kardeşi Ro· hel mıntakasında bir taarruz kü gün daha ziyade bir isti- daimi bir seferberlik halinde 

ma'da ne yapacak? yapmışlardır. Bu taarruz mu- rahat günü olmuş ve işgal tutan tedbirlerle mücadele et-
Napoli, 12 (Radyo) - Ge- vaffakıyctle neticelenmiştir. Ca- edilen mıntakada temizleme mek lazımdır. 

neral Franko'nun kardeşi bin- rabanchel hükumetin batarya- hareketi yapılmıştır. Bunun için Milletler cemi-
başı Ram on Franko bugün )arı tarafından müessir surette Nasyonalist' /erin ye•in · idame ettirmek ve tak· 
buraya gelm: . ir. Gazetecilere bombardıman edilmiştir. Saat Resmi tebliğleri.. eylemek lazımdır. Sulh 
demiştir ki onaltıda Katalonya'lı bir kuv· Salamanka, 12 (Radyo) --n milletler birleşmeli ve 

- ispanya da krallığın av· vet Barselon' dan gelmiştir. Bu Resmi tebliğdir: ııarl :etlerini tevzin etmelidir. 
deti muhakkak surette lazım kuvvet asri silahlarla, top- Nasyonalist kuvvetler Mad- f-'ransa işte bunu yapmak 
değildir. Çünkü krallık daima larla mücehhezdir. rid'in cenubunda ilerlemişler- istemektedir. Ve bu yolda hiç-
ihtilaflar doğurmuştur. İtalya- Meclisi Meb'usan binası- dir. Madrid'in merkezinden bir teşebbüsten geri durmıya· 
da olduğu gibi kooperatif sis- na da bir obüs düştü. sağcenahımıza taarruz eden caktır. Fransa istisnasız bütün 
temi üzerinde duracağız. Madrid, n (A.A) - Asi- hükiimetçiler püskürtülmüş, 52 milletleri bu işe davet r.tmek· 

Gazetecilerin ftalya'ya niçin Jerin ta /areleri dün yeniden ölü bırakmışlardır. Solcenahı- tedir. Fransa hiçbir kimseyi 
geldiği hakkındaki lsuale bin· saat 15 te şehri bombardıman mıza yapılan ve tankların ha- tehdit etmemeleri şartile mü· 
başı şu cevabı vermiştir : etmişlerdir. Ancak hükumet rekatile takviye edilen taarruz- zakere ve anlaşmalara her za· 

- Bu hususta birşey söy- tayyareleri bunları kovalamış lan da akim bıraktırılmıştır. man için hazırdır. 
liyemiyeceğim. Harp halinde ve kaçmağa mecbur etmiştir. Şehirde, anarşistler tarafından Fakat Fransa ayni zamanda 
bulunduğumuzdan aldığım di- Saat 17 de asilerin ağır çıkarıldığı sanılan yangınlar şunu da müdr:ktir ki zayıfların 
rektifleri ifşa edemem. İtalya- topçu kuvvetleri faaliyete geç· görülmüştür. sözü dinlenmez. Bunun içindir 
da 15 gün kalacağım. miştir. Şehrin tam ortasında Milislerin Foadajara cephe- ki Fransa kuvvetli ve müttehid 

Binbaşı Ramon, Roma'ya birkaç obüs düşmüş ve müt- sindeki taarruzları da püskür- kalmak istemektedir. 
gizli bir vazife ile gitmektedir. hiş bir gürültü ile patlamıştır. tülmüştür. Ras Seyyum 

Bern, 12 (Radyo)- Burada Bir obüs te Meb'usan meclisi T p - ltalya'ya gidiyor 
deveran eden haberlere göre b;nasına düşmüştür. • İyangOSU Adis·Ababa, 12 (Radyo) -
Sinyor Kabalero'nun Fransa Asilerin mütemadi top ate- -Başı 7 inci sayfada- Ras Seyyum tayyare yolile'As· 
bankalarına koyduğu lspanyol şile resmi mahafilin kuvvei 37005 37273 37290 39752 37350 mara'ya gitmiştir. Burada bir 
sermayesi bir milyar İsviçre maneviyelerini kırmak istediği 60 lira kazananlar, kaç gün kaldıktan sonra Mu· 
frankına baliğ olmuştur. zannolunmaktadır. Fakat en- 189 1532 4927 5285 5388 savva yolile ltalya'ya gide· 

Cenevre, 12 (Radyo)-Bey- dahtlarda isabet yoktur. Hu- 6469 6633 6846 7090 8095 cektir. 
nelmilel Salibiahmer hey'eti, susi evleri tahrip etmekte ve 9217 9689 10066 11377 126171•-•••••••• • •'.,.. 
İspanyol muhariplerinin hep- insanca telefat vukuuna sebe- 12922 13457 15207 1607ı 16273 

b. k d l 16552 16543 17605 25487 27113 
sini de insani harekete davet ıyet verme te ir er. 28040 29080 31036 32023 3*198 

Meb'usan meclisi binasına 38591 39802 etmiştir. 

Madrid'in zabtı zannedil
diği kadar kolay değildir. 

düşmüş olan obüs binanın 

içinde patlamış fakat nüfusça 
telefata bais olmamıştır. Çünkü 

Şehrimizdeki talihliler 
Tayyare piyangosunun dün· 

kü keşidesinde ikramiye kaSeville, 11 (A.A) - Gene· 
ral Guipo Dellano radyo ile 
neşredilmiş olan bir tebliğinde 
diyor ki: 

halihazırda meclis boştur. 
Asilerin Pozelo'ya yerleşti- zanan biletlerin mühim bir 

rilmiş olan bataryaları Rosu- kısmı şehrimizde satılmıştır. 
Des mevkiini bombardıman Büyük ikramiye olan 30 bin 

"-Madrid'in zabtı, bazı· etmiş ve birçok evleri tahrib lirayı Eşrefpaşa'da bakkal 
!arının zannettikleri gibi kolay etmiştir. Abdüsselam,, 12 bin lirayı 
değildir. Düşman açık ovada Asiler her tara/ta Karataş mimar Sinan soka-
mağlub edilmiş, püskürtülmüş- püsküıtülüyor: ğında oturan Hayriye, Bed· 
tür. Fakat şimdi şehirde ta- Madrid 11 (A.A) _ Milli riye, Müfide. Habibe kardeş-
hassun etmekte ve mukave- müdafaa komitesi aşağıdaki ler, 10 bin lirayı, yeni mani-
mete hazırlanmaktadır. Diğer tebliği neşretmiştir: faturacılar çarşısında Reşid 
tarliftan bir felakete uğrama· Muvaffakıyetle neticelenen Palando, ikibin lirayı Ali reis 
mak için bütün ihtiyat tedbir- askeri bir hareketten sonra mahallesi Müezzin sokağında 
lerini almak mecburiyetindeyiz. cumhuriyetçi kuvvetler Casa oturan Hasan ve Zehra, gene 
Filvaki fethedilmiş arazide teş- Del Campoyn girmiş olan asi- ikibin lirayı kordonda garson 
kilat yapmamız icabeder. Asri leri ihata etmişlerdir. Faik, kazanmışlardır. Şehir 
bir ordunun ileri hareketi çok M d 'd h · · d' a rı cep esının ığer oteli katibi Hüseyin ile tur-
karışık birşeydir. bütün noktalarında düşman şucu Çelebo da biner lira ka-

Madrid cephesinde Nasyo· püskürtülmüş ve ciddi zayiata zanmışlardır. Bu biletlerin 
nalistlerin sağ cenahı dün öğ- uğramıştır. Düşman, silahları hepsi de onda birdir. 
leden sonra bir kilometre iler- takviye edilmiş olan kıtaahmız TIAandalar 
!emiştir. tarafından takibedilmektedir. J.J'ı ~ 

Hükumetçiler solccnahımıza M. Azana, biz 
taarruz etmişler ise de tarde· /spanya'nın hürriyeti 
dilmişlerdir. Mukabil taarruza /çirı çalışıyoruz, diyor .. 
geçerek düşmana ağır zayiat Paris, 12 (Radyo)- İstira-
verdirdik.,, hata çekilmiş olan Reisicumur 
Madrid'de karışıklık yoktur M. Azana, Havas muhabirine 

Madrid, 11 (A.A) - Resmi şu beyanatta bulunmuştur: 
ricalden biri Havas muhabiri- - " Galebe çalacağımıza 
ne şu beyanatta bulunmuştur: kaniim. Madrid'in düşmesi bi

-"Madrid semasının tayya- zim harbi kaybettiğimizi ifade 
relerimizin çelik kanatları ile eyliyemez. Çünki biz, lspan
örtüldüğünü görecek ve bu ya'nın hürriyeti için çarpışı
manzaraya yakında şahid ola- yoruz, Madrid'i kurtarmak için 
caksınız. Müdafaa komiseri şe- değil. " 
hir halkınrn itim,adını muha- 20 Asi ta9yare harap oldu 

ele- Madrid, 12 Radyo)- lhti---

komitesi 
Müzakerelerini 

bitirdi. 
Cenevre, 12 (A.A) - Mil

letler ceıııiyetinin mandalar 
komitesi sonbahar içtimaJdev
resini bitirmiş ve Filistin' deki 
vaziyeti tedkik etmek üzere 
gelecek sonbaharda tekrar 
toplanmıya karar vermiştir. 

Komite karg:ışalıkların se
beblerini ve cereyan tarzlarını 
tahkik için mutat yaz toplantı 
devresine intiza etmemek mü· 

OORSA, 
Üzüm satlşları 

Ç. Alıcı K. S. K. 50 
175 S. Süleyma. 13 17 S

0 
73 K. Kazım 15 25 16 ,5 
67 S. Ergin 15 25 17 1~ 
60 Ü . . Kurumu 21 21 20 
53 Ş. Riza ha. 16 25 18 's 
48 J. Dragant 13 25 13 2 
30 Ş. Remzi 14 14 
27 Kap. izzet 13 ıs 
16 H. Alyoti 14 50 ıs 
16 M. Arditi 17 18 z5 
13 D. Arditi 12 25 15 ~5 
12 K. Akyiğit 13 25 13 
10 T. Erman 16 17 ,O 

9 S. Gomel 10 15 ı5 
9 Alyoti bira. 16 25 16 
7 B. Alazraki 20 20 ~ 
5 O. Eğli 17 50 11 1, 
2 S. Celardin 10 75 10 

632 
329926 
330558 

incir satlşlar 
Ç. Alıcı K. S. 

168 M. J. Taranto 4 50 
65 A. H. Nazilli 11 
45 H. Şeşbeş 9 50 
43 L. Alkaral 6 50 
10 S. Erman 14 

7 A. Karako 9 75 
338 

170430 
170768 

Zahire satışları , 

Ç C. . K s f{'A1 . ınsı . . 
4
,, 

60 Burçak 4 437 5 3 5 11 

9 Nohut 5 75 A ~ 
50 Kendir to. 4 50 

652 Ken. pala. 250 
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lngiliz - ltalyan görüşnie-· Taymis'in mü- Macaristan'ın lzmir Komutanlıfı ildnları 

h • b • k / • ·ı hl Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: teri iyi bir safhada lffl 11 m .• a a est Sl Q a. nmaSl 1 - Muhtelif cins ve eb'addaki çelikler kapalı zarfla ek-
siltmeye konmuştur. 

" l v - k Avrupa'ya Gelecek Vi 2 - Tahmin edilen bedeli 38460 lira olup ille teminat ı ugos av ya ve ı unanistan müza eratı Al 'l h... • parası 2898 liradır. 
d .kk l "'k "[ k · d. f man ar a- yana konferan. 3 - ihalesi 16 /ikinci Teşrin/ 936 pazartesi minü aaat ı at ve a a a ı e ta ıp e ıyor ar k . l l ·-

ı m o uyor armış.. sında konuşulacak. 15 tedir. 
Belgrad, 12(Radyo) - İtal- Bu müzakerelerin mihverini lstanbul, 12 (Hususi) _ Belgrad, 12 (A.A) _ Ha· 4 - Şartnamesi 194 kuruş mukabilinde M. M. V. satan 

Ya - lngiltere münasebetleri- Akdeniz mes'elesi feşkil et- Londra'da münteşir Taymis vas Ajansı bildiriyor: alma komisyonundan alınabilir. Şartname almak için 
nin yeni şekli Belgrad'da dik- mektedir. Demektedir. gazetesinde, Avrupa'nın bu- Macaristan'ın yeniden silah- ya bizzat veya bir vekil göndererek aldınlabilir. Mu· 
katle tetkik edilmektedir. Bel· Belgrad, 12 (Radyo) günkü vaziyeti hakkında .;ıkan lanması mes' elesin in gelecek habere ile şartname gönderilm~z. 
irad mehafili, bu iki devletin Pravda gazetesinin Roma' dan r uzun bir makalede: Viyana konferansında mevzuu 5 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme kanununun iki ve 
Uzlaşmasının Akdeniz sulbünü haber aldığına göre, Avrupa- "Fransa'nın Avrupa'daki nü· bahsedileceği tahmin olun· üçüncü maddelerindeki belgelerle birlikte teminat ve 
takviye edeceği kanaatindedir. da kat'i ve kuvvetli bir sul- fuzu azalıyor, Almanya Avru- maktadır. teklif mektuplarını ihale saatmdan bir saat evel M. 
Yugoslavya bu inkişafı mem· hün teessüsü hususunda Faşist pa'ya hakim olmıya başladı.,, Sanıldığına göre küçük an- M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 
nuniyetle telakki ve takib et- hükumetleri faaliyete geçmiş· denilmektedir. tant memleketleri Trianon 29 14 29 13 562 
llıektedir. tir. İtalyan gazetelerinin neş· 'A.Tankı·n muahedesi askeri ahkamının 

1 ~ j Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
Ati na, 12 (Radyo) - Yu- riya tına göre, Faşist hükumet- 1 Macaristan tarafmdan çiğnen· l k l 

h .. k • 1 - Mst. Mv. nin göstereceği yerde yaptın aca o an nan gazeteleri İtalya - f ngiltere !erinin faaliyeti, muahedelerin u UA metı mesi takdirinde alınacak mu: 
k b 'l db' l h kk d l 38939 lira 4 kuruş bedeli keşifli telefon hatları ka-rnüzakeratım dikkat ve mem· tadili temayülünü kuvveden a 1 te ır er a ın a e -

n l k.b k d' 1 f··ı k k Nankin, 12 (A.A) - Hüku- yevm görüşmeler yapmakta· pah zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
uniyet e ta ı etme te ar er. u e çı arma gayesini istih- met yabancı memleketler dip- dırlar. Bu tedbirlerin bilhassa İhalesi 19 /11/ 936 perşembe günü saat 16 da 

'k Ennos, Etnıki gazeteleri bu daf etmektedir. lomatik heyetlerine müracaat ekonomik mahiyette olacağı lzmir'de Mst. Mv. sat. al. ko. da yapılacakbr. 
1 

i devletin Akdenizdeki mi- Gazeteler, son zamanlarda ederek halen Sujuan ve Nin· söylenmektedir. 2 _ ilk teminat akçesi 2920 lira 46 kuruştur. 
sakının müşterek olduğunu Viyana konferansı ve lngiltere- hai vilayetleri ile dahil Mogo- 3 - Keşif, şartname ve planları ancak komisyonda her ıün 
Yatmaktadırlar. İtalya görüşmeleri gibi iki listan tarafından idare edil- İngiltere kralı görülebilir. 

Londra, 12 (Radyo)-Deyli mühim hadisenin cereyan etti- mekte olan mıntakalardaki ya- Anavatan fı.losunu 4 Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında ka-
l' elgraf gazetesi: ğini kaydetmekte ve Versayın hancıların derhal oralardan yıtlı olmaları şart olduğu gibi bu işin ehli olduklanna 

ltalya ile İngiltere arasında yırtılmasından sonra Alman- çıkmasını . istemiştir. teftiş etti.. dair laakal bir hafta evel Nafıa fen heyetinden vesika 
başladığı tahmin olunan ihzari ya'nın Avrupa' da hakiki rolü- Hükumet haydudluğa karşı Londra 12 (Radyo)_ Kral almış olmalan lazımdır. 
ltıiizakereler sür'atle inkişaf nü oynamağa b:ış'adığını yaz- oralarda yapılacak askeri ha- bugün ilk defa olarak ana· 5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayıh kanunun 2 

k ti · b t db' b ı ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı veai· etrnektedir. maktadırlar. re e erı u e ıre se ep 0 a- vatan filosunu teftiş etmiştir. 
rak göstermiş ve davete ica- kaları, muvakkat teminat makbuzu ve teklif mektu· 

Viyana konferansı sona erdi 
' .. 
Uç devlet nazırları beya-

natta bulundular 
......._ Başı 1 inci sahi/ede -
Burada elde edilecek uzlaş

ttıalar sayesinde, iktısadı, si· 
~asi inkişaflardan başka kül
lUre) münasebetler ve inkişaf
~t da meydana gelecektir. 

Biz burada, sade aramızda 
~~ğil, komşularımız ve alaka
~tlarla ayni şekilde bir uz
~rna elde etmek için çalışı
~Otuz." 
1 Demiş ve bundan sonra 
talyanca olarak Kont Ciya· 

l\o' Ya: 

"ltalya'nın hariciye bakanı 
~lan sizden, ltalya kralı ve 
t abeşistan imparatoru Viktor 
~anul' elkonferansımız doğum 

~~n~ hakkındaki tebriklerini 
1 dırmenizi rica ederim.,, 

.., Derniştir. 
"car Nazırsnın sözleri 

~ Bundan sonra Macaristan 
~ Clticiye Bakanı M. Dekanya 
~ almış ve: 

ll:ı ._ " Bir seneden az bir za· 
~ •n içinde ikinci defadır ki 
t ~tıi his ile ayni hedef için 
,:Planmış bulunuyoruz. Mak
'tı t daima ayni, sulhtan ve 
~eet~eniyeti korumaktan iba-

tır. 

lqk" Macaristan, siyasi bir itti
tıı· Veya askeri bir blok iste· 
l,_

1
Yor, sade sulh istiyor, ve 

tıı:tıdi ist ikbalin i t emin edil-
14 D " k • ' D C)orme ıstıyor. ,, 
~ erniştir. 
l~~taristan da 
l'laratorluğu tamdı .. 

ıle ~· ~.ekany!1. da ~-ltal~~. kra~ı 
~ı trııral Horti'nin Roma mü-
~t -~~ 1ndan bahsetmiş : ve bu-
ıJ~ . Çok mühim olacağını da 
~1

1rıniş ve bu münasebetle 

~~ta kralına evciden karar· 
~~.~tılrnış plan mucibince Ha-
"''sta . l w ~lııı n_ ımp~rator ug~ ~~~ 
~ da izafe etmiştir. 

~e 0nt _ Ci) ano bu seremoni
~_çok teşekkür etmiş ve.: fi 
'~ano'nun beyanatı 

\~ ltaiya'nın dostluğuna iti
~ lazımdır. İtalya, Avus· 
~ - Ve Macaristan hükumet

' 
8Ulh esası dahilinde uz· 

~ hususunda güzel bir 
Vücuda getirmişlerdir. 

lara da bir örnek olacaktır . 
Medeniyet ve sulh için kom
şular da bizim hedefimize 
mümaneat etmiyecekler ve bi
zimle u:z:laşacaklardır.,, 

"Roma protokolleri Tuna 
işlerini tesbit etmiştir. Bu esasa 
hürmet isteriz, buna hürmet 
edenler bizimle dost ~labilir
ler.,, demiştir. 

Horti Vatikan'a da 
gidecek. 

Vatikan, 12 (Radyo)- Ami
ral Horti Vatikan'ı 27 teşrini 
sa~ıide ziyaret edecektir. Bun
dan sonra bir ziyafet verile· 
cektir. 

lngiliz gazetelerinin 
neşriyatı 

Londra, 12 (Radyo) - ln
giliz gazeteleri Viyana konfe
ransım alaka ile takip etmek
tedir. 

Deyli Meyi: 
Habsburg hanedanının yeni

den resikara getirilmesi mes' e
lesi, umulduğu kadar alaka 
uyandırmamıştır. Fakat Prag 
da bu hususta neşredilecek 
tebliği sabırsızlıkla beklemek· 
tedir. 

Deyli Telgraf: 
Macaristan 'ın silahlanması 1 

Viyana konfer.'.l nsında tedkik 
ve mütalea edilmiştir. 

Demektedir. 

Macar Başvekili de 
ltalya'ya gidecek ... 

Peşte, 1 t ( A. A) - Baş· 
vekil M. Daranyi Viyana kon· 
feransından sonra M. Ci ı ano
nun dört gün için Macaris
tan' a geleceğini söylemiştir . 

ltalyan nazırının avdetinden 
bir hafta sonra, Macar hüku
met naibi Amiral Horti'nin 
ve refikası ve M. Dckanya 
ile M. Daranyi ltalya kralını 
ziyaret edeceklerdir. 

iki devlet reisi iki memle
keti alakadar eden mes' eleler 
hakkında noktai nazar teati
lerinde bulunacaklardır. 

Neden tekzib etmişler? 
Belg rad, 12 {Radyo) -

Pravda gazetesinin Viyana'dan 
öğrendiğine göre, kralcılar lideri 

Baron Rizt ı-'in Roma'dan bir-

Bundan evelki teftişinde alel-
bet etmiyen ecnebilerin hak- ade bir bahriye yüzbaşısı idi. bunu ihale saatından en az bir saat evci komisyona 
kında hiçbir mes'uliyet alamı· r f vermiş bulunmaları iliin olunur. 

Şiddetli fırtınaya'. rağmen te -
3 8 13 17 1032 

yacağını bildirmiştir. tişine devam ede; kral,-bah-: ---------,-------------- -
' -;iyelil;f'" - ve halk tarafından Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 

Japonya Şiddetle-;-alkışlanmıştır. l - Manisa merkezindeki kıt'at ve müessesat ihtiyacı için 

Eski Başbakanı ---------·- 453 ton Linit maden kömürü eksiltmeye konulmuıtur. 
f zmir birinci icra memurlu- 2 - Şartnamesi ücretsiz olarak Manisa' da Tümen utan 

Faşizm aleyhtarı. ğundan: alma komisyonunda görülebilir. 
Tokyo, 12 (A.A)-fMioseito Bir borcun temini için icra- 3 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 

partisinin toplantısında söz en haczedilen odunların ikinci 4 - ihalesi 26 /il. Teş./ 936 perşembe günü saat 15 tedir. 
alan eski Başbakan Baron anırması 13 /11/ 936 tarihine 5 - Beher kilosunun muhammen bedeli bir kuruş yirmi 
Kakatsuki faşizme şiddetle hü- santimdir. Teminata muvakkatesi 408 liradır. · tarihine müsadif cuma günü 
cum etmiş ve faşizmin ulusu saat 14 te İkinci kordonda 6 - istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
tazyik ettiğini \-e milli inkişafı Dudu sokağındaki odun depo· vesika ibraz edeceklerdir. 
felce uğrattığını söylemiştir. 7 M kk t t · t kb ·ı b. ı·•_..e tcklı·f me' ....... -ın.. sunda yapılacaktır. Taliplerin - uva a emma ma uzu ı c ır IKı &Tilr-

Kakatsuki Minseito partisi- ı .. k yap laca~ bellı· saatten en •-"'" mahallinde hazır blunmaları arını muna asanın 1 6. -r-a• 
nin faşizmle şiddetli mücade- bir saat evvel Manisa' da askeri satın alma komiıyo· 
1 d b 1 ·ı~ 1 ilan olunur. 
e e u unacağını ı ave eye· --------- -- ___ _:.:.nu:.;n~a:,_ve.:.;r;.:.;m;.:.;e:.:.l.:.;er:..:.i·;._..;..8 __ 1_3 __ 1_8 ___ 2_4 ____ 1_1_14_ 
miştir. Kı•ralık Ev lzmir Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 

Malumdur ki ordu tarafın- tah 1 -Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için beher kilosuna min dan neşredilen ve başarılması Güzelyah Tramvay cadde· 
devletı. su··cl makamların kont- f d edilen fiat on bir kuruş seksen santim olan 161000 sinde deniz tara ın a, pazar 
rolü altına koyacak olan proğ- d 1 k k h kilo Un kBpalı zarfla alınacaktır. yeri karşısın a e e tri , ava / 16 d 
ramdan sonra birçok partiler 2 - ihalesi 30 /il. Teşrin 936 pazartesi günü saat a 

gazı kumpanya ve kuyu suyu M l k · d 
ve ezcümle Seyukai partisi fa- lzmir' de kışlada Mst. v~ satın a ma omısyonun a 

tesisatı olan büyük bahçeli, 
şizmi takbih eden karar sureti içi döşeme ve dıvarları yağlı yapılacaktır. 
kabul etmişlerdir. 3 - Hepsinin tutarı 18998 lira olup muvakkat tcminah 

boyalı 1136 numaralı ev kira-
Eskı• Çı·n başvekı·ıı· 1424 lira 85 kuruştur. lıktır. Görmek ve görüşmek 1 k d 1 

4 - Şartnamesi her gün satın a ma omisyonun a görü c· 
Ankara'ya geldi için Gazi heykeli yanında Ak- bilir. 

Ankara, 12 (Hsusi) - Eski deniz apartmanında müddei 5 _ Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasmda kayıth 
Çin başvekili Kanak Ankara· umumi muavini Şevki Süner'e olmaları şart olmakla beraber 2490 sayıh kanunun 2 
ya gelmiştir. müracaat. D: 5 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazıh vesi

Habsburg'ların tahta getirile· 
ceği şayialarınm tekzib edil
mesi zaruret tevlid etmiştir. 
Fon Papen-
Cigano miilakatı •• 

manya'nın Viyana elçisi Fon 
Papen, biri ltalyan, diğeri Ma
caristan sef arethanelerinde ve· 
rilen ziyafetlerde ltalya bari· 
ciye naım Kont Ciyano ile 

kaları ve teminat makbuzunu havi teklif mektuplannı 
ihale saatından en az bir saat e\ el komisyona vermiı 
bulunmaları. 13 19 24 28 1173 

Aydın vilayeti Nazilli eksilt
me komisyon reisliğinden; 

1 - Eksiltmeye konulan iş Aydın ilinin Nazilli ilçesinde 
cez~ evi inşaatıdır. 

Bu işin keşif bedeli 44796 lira 56 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A. Eksiltme şartnamesi 
B. Mukavele projesi 
C. Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D. Fenni şartname 
E. Keşif metraj cetvelleri 
F. Projeler 
lştiyenlerin bu şartname ve evrakı Aydın Naha müdürlü

ğünde görülebilir. 
3 - Eksiltme 10/11/936 dan 30/11/936 pazartesi günü sa

at 14 te Nazillide C. müddei umumiliği odasında toplanacak 
komisyonda yapıtacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3359 lira 74 

kuruşluk muvakkat teminat vermesi bundan başka qatıdaki 
vesikaları haiz olduğunu göstermesi lazımdır. 

A. Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası. 
B. Bu gibi yapı inşaatı yaptığına dair ehliyet vcsikuı. 
C. Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesikası. 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazıh saatten bir 

saat evveline kadar komisyona getirilerek eksiltme komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderi-
lecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yaııh saate kadar 
gelmiş olması ve dış zam mühür mumu ile iyice kapatılmıı 
olması lizımdıJ. Poı 
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V N ROYAL NEERLANDAfS Hamburg - Bremen, Rotter· Birinci kordon Rces binası Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı~ 
DEUTSCHE ~EV ANTE LINIE KUMPANYASI dam -- Amsterdam ve Anvers Tel 2443 - Bnsnınlınne i tas) onu kurşı ııulaki diliek sokak başında 30 sayı· ~ 

"STELLA" vapuru 7/2 inci limanları için her ay munta· LONDRA HATTI =: 1ı ev \ 'C muaycnehnncsinılc sabah saat 8 den akşam saat 6 a kndnr ~ 
"BOCHUM,, vapuru 11 ikin

ci tcşrine doğru beklenilmekte 
ve 15 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır.• 

"AKKA,, vapuru 11 ikinci 
teşrinde beklenmekte ve 15 
ikinci teşrine kadar ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük alacaktır 

"GALILEA,, vapuru 20 ikin
ci tcşrine doğru beklenilmek
tedir. HAMBURG ve AN
VERS limanlanndan eşya çı
kacaktır. 

"ISERLOEN,, vapuru 23 
ikinci teşrinde beklenmekte 
ve 28 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXHIBITOR,, vapuru 14 

ikinci tcşrine doğru beklenil
mekte olup NEW-YORK için 
yük alacaktır. 

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

"EXCELLO,, vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH,, yapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

11EXAMEL1A,, vapuru 26 
ilk teşrinde bekleniyor. NEV-
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

~·EXCAMBION,, Transat· 
lantiği 20 son teşrinde RİRE 
limanından BOSTON ve NEV
Y.ORK için hareket edecektir. 

"EXOCHORDA., vapuru 
ilk lcinunda PİRE' den BOS
TON ve NEV-YORK'a hare-
ket edecektir. 

•EN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJEN - OSLO 

"SARDINIA.. motörü 16 
son teşrinde limanımıza i!ele
rek DlEPP.E ve NORVE.J li
manları için yük alacaktır. 

S. A. ROYALE HONGRO
ISE DE NA VIGATION 
DANUBIENNE MARITJ

ME -· BUDAPEST 
11 BUDAPEST,, Motörü 29 

son teşrinde limanımıza gele-
rek DANUP (TUNA) liman
ları için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT-
HAMBURG 

"MARITZA" vapuru 30 
son teşrinde bekleniyor, ROT
TERDAM HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük-
leyecektir. '---JOHNSTON WARREN LTD, 

LIVERPUL 
11JESSMORE,, vapuru 15 

son teşrinde bekleniyor. AN
VERS ve LIVERPOL liman
larından yük boşaltıp BUR
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve · İB
RAILA limanları için yük ala· 
caktır. 

SERViCE MARITIME ROU
MAIN-BUCAREST 

••DUROSTOR,, vapuru 25 
ıon teşrinde bekleniyor, KÔS
TENCE, SULlNA ve GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRATIRLA VA 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

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

teşrinde beklenmekte olup NDALUS AN = hastıılannı kabul eder. ~ 
ROTSERDAM AMSTERDAM zam iki sefer yapacaktır. "A 1 " vapuru l\lürııcaat eden lınstnlarn yııpılmnsı liizınıgclcn &air tııhlilfit ve ~ 

Ren, lskandı'nav ve Baltık 2 ikinci teşrinde gelip 5 ikinci - 'k k 'k ı · ·ı ı ı ı :::::; ve HAMBURG limanları için =: mı ro - opı muayene en ı c ,·crcm i ınsLa ara yupılmnsırııı ccvza ~ 
limanları için doğru Konşi- teşri ne kadar Londra ve Hull görülen J>ııoıııotoraks nrnıı) cnehaııesiııdc muntar.ııman ynpılır. ~ 

yü~~~a~~~~ES,, vapuru 30 mento ile eşya kabul eder. için Jt~~~~~tr. HATTI •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111111! 
2 inci teşrinde gelip 5/2 inci Anglo-Egytian Mail 11fLAMINIAN,, vapuru ikin-
kanuna kadar ROTTERDAM l 
AMSTERDAM ve HAMBURG ine ci teşrin ibtidasında Liverpool 
]. I · · "'k ] k Marsilya ve iskenderiye için ve Svanse'adan gelip yük çı-
ıman arı ıçm yu a aca tır. karacaktır. 

SERViCE MARITIME 9600 tonluk "Cairo City,, va-
• "THURSO,. vapuru 15 
ROUMAIN kumpanyası ~uru her ay Pireden munta-• ikinci teşrinde Londra'dan ge· 

"ALBA JULIA zaman iki sefer hareket ede-" vapuru lip yük çıkaracak ve ayni za-
19 / 2 inciteşrinde MALTA, cektir. 
MARSJL YA ve CECAIR li- Yolcu fi atinde tenzilat: manda Liverpool ve Glaskon 

1 . . ..k 1 k Pire-Marsilya seyahat müd- için yük alacaktır. 
man arı ıçın yu ve yo cu a- Tarih ve navlunlardaki dc-
bul eder. deti 75 saat, 

ilandaki hareket tarihlerile Port-Sait ve lskcnderiye li- ğişikliklerden acenta mes'u
livet kabul etmez. 

navlunlardaki değişikliklerden manian için "VELOS,, vapu-
acenta mes'uliyet kabul etmez. ru her hafta pazartesi günü saat llfiil:i~ .... ~ .... ~----· Deri ve Tenasül Hasta· 
Daha fazla tafsilat için ikinci 12 de muntazam Pireden ha- lıkları Mütahassısı 
kordonda FRATELLı SPER- reket edecektir. Yolcu ve eşya 
CO vapur acentalığına müra- kabul eder. Doktor 

Osman Yunus caat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004/2005/2663 ............... ~ ..... ,, 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

Telefon : 3479 -

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

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 

Hergün hastaları sabah 
saat 10 dan akşam altıya 
kadar kabul ve tedavi eder. 

Adres: Kem~raltı Şamlı 
sokak No. 19 

Iktısat Vekaletinden 
• 

iş kanununun dokuzuncu teşkilat faslındaki lıükGmlere göre 
kurulan fş dairesinin Teşrinisani 936 başından itibaren faali
yete başladığı 145 inci madde mucibince ilan olunur. 

10 11 12 13 14 15 16 17 1661/1118 

İdaresini bilenler 

• ,. . -,-. s.. 
. . . 

METALLUM 
ı Lambalarını daima tercih ederler ve satıcı· 
l lardan bu markayı ararlar. Emsaline nis

beten % 40 daha az cereyan sarfeder. 

M. Tevfik Baykent 
' ~- Elektrik - Radyo- Telefon Evi - -

l 
Siemens Fabrikala-;.ı mümessili 

Peştemalcılar 77 / 79) ~~ 

Telefon : 3332 

' • ' , • ·~~ .~. • ·(" ~ • ' # 't • • • -4" - •• • .. • •• : - • 

Esas No. 'r' . erı No. sı 
Depozitosu 

Nev'i T. L· 

195 Alsancak ikinci kordon 
349 Hasanhoca mah. kızlar ağası 

hanı içinde. 

Eski Yeni 
444/3 

52125 
Garaj 8 
Mağaza 10 

394 Hasanhoca ınah. mırabıt çarşısı 
582 Üçüncü karataş islahane arkası No. 
648 Mahmudiye mah. mumcu zade Taj 

sokak. 
658 Burnava yaka m. ikinci yaka s. 
232 Osmaniye caddesi 
383 Urla caddesi 
724 Tepecik hilal sokak 
62912 Karataş dokuz eylul sokak 
701/A " " 11 

" 

716/ l istiklal mah. gündüz sokak 
884 Süvari mah. çukur sokak 
946 Mimar sinan mahallesi 

Taj 

1096 Göztepe danişbey sokak 11 

1097 Karşıyaka hafız efendi sokak 
1116 " zafer sokak 64/76 No. 
1123 Üçüncü sultaniye mah. hacı Ali 

efendi sokak. 

25/25 
8 

128 
Ev 

50 .. 
62 Dükkan 

983 Ev 
12 •. 

15711 " 
112 " 
16/ 1 Dükkan 
17 Ev 
38/1 " 
41 " 
1018 " 
64176 Dükkan 

531 Taj Ev 

15 
ıs 
15 

6 
20 
35 
4 
6 

14 
9 
6 
4 

10 
10 
10 
10 

C.14 Manisa çaprazı kebir mah. 55/33-198 Ev ve dükkan 20 
C.23 Aydın güzelhisar mahallesi Ev 16 
C.31 Manisa ibrahim çelebi mah. muh- 49 " 30 

zarbaşı s. 
C.37 Aydın hasan efendi mahallesi 
C.9/3 ikinci süleymaniye ruhi baba s. 2/4 
C.47 Akdeniz mah. büyük tuhafiyeciler 105 
C.141 Manisa yeni cami civarı 
C.28 Manisa çaprazı sağır mah. lzmir c. 15 

2 C.51 ikinci süleymaniye nezaket sokak 
C.51/ 1 İkinci süleymaniye mahallesi 
C.168 Manisa saray mahallesi 

545 
11-148/9 

C.172 " çaprazı sağ1r mahallesi 
C.5615 Saman iskelesi miın3r kema- 7 

lettin caddesi. 
C.170/ 1 Reşadiye ikinci şeref sokak 9 
C.207/1 Saman iskelesi mimar kema- 1,2,3 

!ettin caddesi. 

.. ıs 

" 5 
Mağaza 16 

Kahvehane 2
6
0 

Ev 2 
.. 12 

Dükkan 10 
Ev 52 
" 30 

Mağaza 80 

Ev 
Odalar 

C.218 Cedit mah. bülbül sokak 6 Ev 30 
C.219 Karşıyaka bahariye m. hacı selim s. 20 '' 20 
C.220 Üçüncü sultaniye m. eşrcfpaşa so. 24/ 1 " 1~ 
C.221/ 1 Reşadiye göztepe tramvay cad. 10 '' 2 
C.223 Fettah mah. değirmendağı 75,77/ 1 Taj Ev ve dükkan 4.0 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı gayrimenkulleı in bıf 
senelik -kiralarının ihalesi 18/ 11/936 çarşamba günü saat ond' 
yapılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. 

istekli olanlar hizalarında yazılı pey akçelerini 
• e 

vezneınıt 
1081/ yatırarak artırmaya girebilirler. 6 13 

Mılli Emlak Müdürlüğünden: 
D. 
92 

840 

671 

760 
179 

101 

Buca aşağı mahalle köprülü sokak 10 No. lı dükkan 
Burnava 1 inci yaka so. No. 10 bir katlı kargir maa 
müştemilat ev. 
Buca yukarı dokuz çeşme so. 23/25 - 25 taj No. h 2oO 
2 dükkan arsası. 

Bayraklı Vişne ,)o. 9 No. lı 46/19 M. murabbaı arsa 21~ Buca aşağı eski mecidiye yeni belediye so. 5-5 ve 
7 taj No. lı dükkan. 
Buca aşağı eski mecidiye yeni belediye so. 2-3 2SO 
No. lı dükkan. 

676 Buca aşağı İslam çıkmazı 3 No. lı 104/49 metre 1SO 
murabbaı arsa. 

686 Buca aşağı özdemir so. eski 11 /2 taj 13 No.lı dükkan 5~ 
Yukarıda yazıh Yunanlı emvalinin mülkiyetleri münhasırj, 

gayri mübadil bonosu ile ödenmek üzere 10 trün müddet., 
İ ~ -~~ 

nçık arttırmaya konulmuştur. halesi 23-11-936 pazartesi gtı 
saat 15 tedir. Alıcıların Milli Emlak müdürlüğüne müracaaıl11'

1 

Pürjen Şahap Tesiri tabii"; eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, bO; 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 
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