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Teşrinisani 936 HergUn sabahları çıkar, siyasal-gazetedir. 

Bütün bu rezaletler ne hakikatı, ne -de mukadder neticeyi değiştirebilir 

Alevi'ler de, Ermeni'ler de 
bizimle beraber! 

----------~ Alevi'lerin hareketi Fransız'ları telaşa düşür-
dü. Hınçaklar Taşnaklarla çarpıştılar, dalave

ralar başladı, fakat Türk'ün dediği olacak! -
Notamızı dün Fransa'ya verdik 

~---------------------~naya n yaralardan: 

-1-

(Sancak) 
Sancısı! 

Türki)e Uü)ük Millet Meclisi
nin ikinci dcnt:' i için eeçilmit 
olan nıecli uzulan; .Ankara'da 
tİnıdiki parti Lina ı olan tarihi 

Yerde bundan 13 sene e'lclki a~us· 
tos apmrı 21 inci günü saat (15)i 
(S) dakika geçe toplannıı~larılı. 

Bu toplantıda (Lornıı) ıııualıe

deei görüşülecekti; görii;iilmiye de 

haşlandı. 
Reisliği o zaman rci \'ekili 

ulan Ali Fuad (Paşa) ic1ore ediyor· 

du. Kltihler; Uuıcn :Eşref ' le Ragıb 
(Zonguldak) idiler. 

Reis vekili celseyi (O günün 
ikinci celsesini) açtı. Katibler (Sulh 
llıuabedenameai) b:ı§lığını taşıyan 

\'e evelden meclis ar.alanna dağıtı· 
1-n siyasi vesikayı kanuola9tıracak 
01-n dört tane lôyibayı ve hariciye 
tncümcninin hu muahede ve .ka
\tınlar için yazdığı esbabı mucibe 
~•ıbatasıuı ok\lyub bitirdiler. 

işte o dakikada; yiiıeklerimi
tiıı dört hueağından deşildiğini, 
lı.anallığını ,.e eaucılanılıgını duyduk. 

Çünkü hu (Lozan) mualıedeııi 

'eııelerce süren 'e nihayet Türk 
•iingüııüııün üstlinliİğüle temin eıli· 
len bir sulhu 'e bir zaferi dcst:ın
lıyordu. Fakat bu destanın öyle 
llıısraları ' 'e lıe\'İtlcri Yardı ki bun· 
1-rda (Sancak) .. halkının matemli 

hıçkırıkları kalblcri titretiyordu. 

Biz; ana vatanm yıllar
ca mihnet ve meşakkat 
Çekmiş bUyUk parçaları· 
teı kurtarmu; oluyorduk. 
t:'akat beride taşı topraOı, 
Cleresi nehri, köyü şehri 
l"Urk olan bir vatan par· 
9ası bırakıyorduk. 

Biz; kahırlarm ve zu· 
IUrnıerin en zalimcesini 
Slören ve çeken milleti
'ttizi kurtarıyorduk. Lakin 
tibur tarafta melOI, mah· 
~un ve vatan cida, gözü 
~aşh yUz binlerce yurd 
"e soy kardeşlerimizi 
~endi başlarma terke
Cliyorduk. 

l\tHlt>t \'ek illeri o ı;;aııtıe; q". 
~· ltlı;le ııancı hummaları ara ında 
~' raıııyorlardı. Büyük ve emsal iz 
~r ıııfeı iu Jı.itabıoı okumak, iınzn
llıak çok zc\ kli birŞC') di. Bundan 

~olJ)ı neş•clerimiz karıatlaunııştı. 
8kat ayui zaıııaıııla lıu kitııpt:ı 
~r tutan lı:ızı kara satırlar g•iııül· 

'de, ı ıırah uçunımlnrı açıyordu 
~c hu uçurumlar ııdetii ucş·elcri· .... 

1ıi hoğuyor<l u. 

~ İ~t~ ( Lozan) ııı ırn lu·<leı:.i nıüza· 
L. 'eleri Millet .Meclisi azalannııı 
"'il rubf baletleri arasında haıladı. 

H. R. Öktem 
4 ... ""' . .:.-

Türk bayrağının hasretini çeken Antakya 
Antakya J 8 [llııslısi) - Şim

diye kadar Fransız'lara taraflar sa
' ılan Arab'ların iııtibabatt:ıki ha· 
rcketleri ve Türk davasını kabul 
eımeleri, Fransız'lan telü~a diişür· 

müştür. Fransız zabıtası, Ale'lilerin 
ileri gelenlerini tevkif etmiştir. 

Bunun üzerine Ale'li gençleri Lir 
nümayi ş yapmışlar, hÜki'imet bina· 

Almanya ve 
müstemleke .. 

Berlin 18 [Radyo) - Doktor 
Göbeh, Briiksel'de çıkmakta olan 
Yirminci Asır gazetesine beyanatta 
bulunmuş 'le demiştir ki: 

- Almanya'nın Belçika'ılan 

:Malmcdi ve Dpeui ietiyeceği ha· 
hederi yalandır. Bizim lıöyle fi· 
kirler beslemediğimizi Belçikanın 

d:ı anlaılığını memnuniyetle gö· 

rüyoruz. 

Rusya'ya verilen 
teminata rağmen 

sım ıa~lıyarak ,Fransız jaııJarma

larını yaralamışlar 'le içeri girip, 
uıc\'kuf bulunan liderlerini alarak 
kaçmışlardır. 

Kınkhan'da 'Ermeniler arasında 
ka~·galar olmu§tıır. Türk davasın \ 

güılen Hınçaklar ile Taşnaklar ara· 
sındııki arbedeler neticesinde iki 

-Sonu 6 ıncı sayfada-

Fransa ve 
deniz müdafaası .. 

Paris, J 7 . (A.AJ - Deniz ha · 
kanı Entransijaıı gazeteııinin bir 
muhabirine şu beyanatta bulun• 
muştur: 

ıı~ ı •n 16,500 tonluk Dünkerk 
ve Strasburg 7.ırhlılarile 3.),000 
tonluk Hisolio \'e Jan Bar zırhlı· 

!arının inşaatı ikmal edilmek i:ze
redir. Diğer birkaç l.:ru.,.azönle 

-Sonu 6ıncı sayfada -

Almanya-Japonya ara
sındaki son anlaşma -----------

Görünüşte komünizmle mücade
le, hakikatta ise bir harp takdi

rinde beraber hareket icindir • 
--------~ı~------

B lok ta ltalya, Macaristan ve Avusturya 
da var. /ngiltere'den~de bahsediliyor 

i i'N4i ... , 

Motosikletli 

Telefon: 2776 

Bulgaristan 
Yugoslavya 
ile anlaşıyor mu? 

Sofya, 18 (Radyo) - Eski 
başbakan Aleksandr Çankof, 1 

Bulgar başbakanı M. Köse 
lvanof'u ziyaret etmiştir. Ya
kında Berlin'e giderek Al
man hükumet ricali ile gö
rüşecektir. Berlin' e giderken 
Belgrad'da Yugoslavya ricali 
ile de mühim görüşmeler ya
paca.ktır. 

Sofya, 18 (Radyo) - Bul
garistan 'a dönmesine müsa
ade edilen eski Belgrad el· 
çisi T odoref, Sofya'ya dön
müş, yerli ve ecnebi gazete
cilere, bundan sonra gazete· 
cilikle meşgul olacağını, Yu· 
goslavya ile Bulgaristan' ın 
birleşmesi çok mühim siyasi 
bir hadise olacağını söylemiş 
ve bunun lüzumunu ileri sür-

Yeni suiikasdlar 
hazırlanıyormuş! 

M. Stalin 
Berlin, 18 (Radyo) - An· 

grit gazetesine göre Rusya
daki ağır sanayi sarayı yan· 
mıştır. Bu hadisenin bir suikasd 
eseri olduğu anlaşılmakta ve 
- Sonu 6 ıncı sayfada-

Londra, 18 ( Radgo) -
Lordlar kamarasında Lord 
Salsburi, milli müdafaa 
programının müzakeresi es
nasında, program ve harici 
siyaset hakkında milli mü
dafaa ve hariciye nazırla· 
rından izahat istemiştir. 
Lord Almanya'nın millet
ler cemiyetinden şikligetle
rini tesbit ve izah için da
vet edilmesini istemiş, fa
şistlerin ispanya lıarbında 
kazanmasile lngiltere'nin 
birçok şeyler kaybedeceği
ni, bilhassa müstemlekeler 
yolunun t~hlikeye girece
ğini söylemiş, tenkitlerde 
bulunmuştur. 

Lord Sutyan da söz ala
rak, /ngiltere'nin er-geç Al
manya, ltalya ve japonga
ga karşı harbetmek mecbu
rigetinde kalacalını sögle-
111 

' Notamız 
Dün Fransa hükumetine 

tevdi edilmiş_tir 

Şanlı Yavuzumuz ve donanma amiralımız Sükrü 

Yavuz zırhlısından telsizle 

Şanlı donanmamız dost 
Yunan sularında 

• 

------------~---Yavuz, Çanakkaleden geçerkeı;ı 
Mehmetcik abidesini selamladı 

' 
Çanakkale, 17 (A.A) -

"Yavuz zırhlısı,, Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildi-
rıyor: 

Malta seyahati için tesbit 
edilen program mucibince bi
rer gün fasıla ile lstanbul' dan 
- Sonu 5 inci salıif edtt -

Siyasi münakaşalar arasında 

Garip bir ölüm! 

Paris,· 18 ( Radyo) Baş· 
vekil M. Blum Lil'e hareket 
etmiştir. Bu hareket, dahiliye 
bakanı, Lil meb'usu, ayni za· 
manda Lil belediye reisi-' M. 
Salengro'nun anide ölü bulun
muş olmasile alakadardır. 

M. Salengro'nun havagazile 
cUüğü anlaşılmıştır. 

M. Salengro'nun bu ölümü 
derin bir teessür husule ge· 
tirmiştir. 

M. Salcngro, son zamanlar· 
da sağcenah gazetelerinin çok 
şiddetli hücumlarına maruz bu· 
lunmakta idi. Kraliyet taraftarı 
gazete ve muharrirlerin bütün 
şiddet ve kini M. Salengro 
aleyhine teveccüh etmiş bulu· 
nuyordu. Bu gazetelerin ba
şında Grenguar bulunuyordu. 
Bu gazete son nüshasında M. 

M. Salangr .> 

~ale lgro'nun vaktile askerlik· 
ten kaçarak Almanya·ya iltica 
ettiğini ve bundan dolayı ida
ma mahkum olduğunu gösteren 
bir vesikanın fotoğrafını neş. 
retmişti. Hatırlarda olduğu 
veçhile bu mes'ele parlimen· 
toda mevzuu bahis olmuş ve 
başvekil, dahiliye vekilini mü· 
dafaa etmişti. M. Salengro'nun 

- Sonu 6 ıncı sahifede • 

Yarının H rbı 
--~-----.-~--------

Har b ı çok yakın gösteren hadi-
seler fazlalaşmağa başladı ~J 

Yarinki harb ne vakit çıkacak ve nasll olacak? 
Giiniin bu en miilaim mevzuu üzerine gazılm11 laımetli 

• 

=== 



~ft.Q 
Kadınlar arasında kumar 
Kadınlar -bilhn&1a sosyetede ileri sayılım ve tanınmış farzolunaıı 

kadıolar· arasında mOdhiş bir kumar iptilası hüküm sürmcğe haşlamı~tır. 

Şehirler: arası 
telefonu 

Ro an 
775 

e 
• 
ı. Aile toplnntılan namı oltıoda maskelenen her davet, mutlnka bir 

kumar kapısına çıkıyor ve bunu itiyad edinen kadınlar, her türlü iş 
kaygısıoı ve hayatın çcşid, çeşid faydalı eğlencelerini terkerdcrek sabah· 
Iara kadar kumar oynıyQrlar. 

Yakında Avrupa ile B 
konusacağız. erga a, 

Tanıdığım bazı aileler gözilme çarptı: 
Erkekleri de eilrükliyenler gene kudmlnrtlır. 
Hatırlamıyorum; nerede okumu~tum: 

Şehirler a:ası otomatik te- ve oça' 
lefonundan İzmir - İstanbul ve 
Ankara ile görüşmek için tek 
devreli hat üzerinden olduğu 
için ekseriya fazla beklemek 
lazım gelmektedir. Beklemek 
yüzünden bazı kimselerin mu· 
havereden vaz geçtikleri de 

Erkeğin iyi, teruiz, çalışkan, haysiyetli veya ııefih, tembel, ou ve hu 
olmasında her türlü telkinlerle beraber muhitin ve zevcenin de rolü 
çoktur. Ertesi gün işine gitmcğe mecbur erkt'!ği sabahtı kadar kumar ma· 
&asının etrafında tutan, doğrudan doğruya kadındır. 

O kadıo ki parmaklanoıo arasında mehareıle dolaştırdığı isknmbil 
kiğıdlıın yerine, bir kitab, bir mecmua yaprağı açnıağı hiç düşünmez. 
O kadın ki, elini, annlanmızın dediği gibi, 6tcak 6udan çıkarıp soğuk 
ıuya batırmamı~tır ~·e kumara gelince, ruhi bir illet ve iptil4 ile derhal 
harekete gelmektedir, bu kadını nasıl kurtnracnğız ve onun telkinlerin· 
den, tesirlerinden nasıl kurtulacağız? 

Hazin olan ~udur ki, bu kumarcı Türk kadını tipi, kendi!ine ayni 
zamnndn cemiyetin yüksek kndını süsünü de vcrme~tcdir. Kumarın pe· 
tinden koşan kanun ve zabıta, hiç şüplıeııiz nile çatıları altındaki masa
lann ne halde bulunduğunu göremez. J'aknt hizz:ıt aile reislerinin bu 
illetle mücadelesi liizım değil midir? 

Şu kadın tipi, kendi kız ve erkek e,·Iıidına miras olnrak bir <le te 
iıkambil ile kumnrcıhğı miras bırakırsa yazık değil midir? 

Merakm bu 
TUrlUsUne na demeli? 

lngiltere'de Sen Alban'da 
Misters Blover'in çiftliğinde 
sureti mahsusada beslenmiş 

30,000 ne vardır biliyor mu-
sunz? · 

Senelerce düşünseniz bu 
30,000 nin ne olduğtinu bu
lamazsınız. Size biz haber ve
relim ki bu lngiliz bayanının 
çiftliğinde sureti mahsusada 
be nme e ulunan 30,000 
nesne her cinsten faredir. 

Bu fareler hususi adamlar 
vasıtasile hususi surette bes
lenmektedirler. Bunlardan bir 
tanesi Mistersin gözdesidir, 
ve bu beyaz siçanı, çiftlik sa
hibi tam 5000 frank vererek 
kolleksiyonuna ilave etmiştir. 

Para bolluğu kadar insanı 
zivaneden çıkaran bir ey var 

mıdır?. 
Duy da inanmal 

Bizim Paris Soir gazetesi 
doğrusu Türkiye'ye &İt güzel 
ve doğru haberler vermekte 
rekoru kırdı. 

'Bu gazeteye göre lstanbul
da okadar çok köpek varmış 
ki, nihayet şehremini bir kö
pek öldürerek kuyruğunu ge
tirene 25 kuruş vermeği vaad 

ve ilan etmiş. Okadar çok 
kuyruk getirilmesine ve bele
diye bütçesinin iflas haline 
gelmesine rağmen İstanbul' da 
köpek azalmamış, yalnız kuy
ruklu köpek kalmamış., 

Bizim bildiğimize ve gördü
ğümüze göre bir vakitler 25 
sene evvel Ltanbul' da köpek 
boldu, bunlar bir sene içinde 

Saime Sadi 

lngiliz krahnm 
Haklarmdan birkaçı ... 

lngiliz krallarının sair hü
kumdarlardan farklı bir takım 
ve garib hakları vardır: 

Med ve cezirden müteessir 
olan Taymis, Medivay, Mersey, 

Di, Tin gibi nehirlerin yatak
ları kralın malıdır! Bütün ser

seriler kralın para ile satın 
alınmış köleleri gibidirler, kral 
isterse bunları kendi işlerinde 
angaryeye sevkedebilirl Mah

kumların idamında kullanılan 
ipler de kralın olur! Bütün 
ormanların hayvanları kralın
dır; lngiliz merkezlerinde av
lanan bir Balina·nın yegane 
sahibi sekizinci Edvard'dır. 

Bu haklarına rağmen lngiliz 
kralları ne nehirlerin yatakla-· 
rmdan istifade etmişler, ne de 
serserileri angaryelerinde kul
lanmışlardır! 

Yaş değil, şans mes'elesil 
Garbta bir darbımesel var

dır: Sevmek için yaş mevzuu
bahis olamaz. Bizce bunu şan
sa tahvil etmek daha muvafık 
olacak. Çünkü Almanya' da 
Bavhaym'da 89 yaşında bir 
çiftçiye 18 milyon dolarlık bir 
- hiç beklenmiyen - miras düş
müştür. 

Fakat zavallı ihtiyar, bu ane 
kadar malik olduğu huzur ve 
sükunu kaybetmiş, Amerika, 

Almanya maliye usulleri, bin
bir çeşit iane ve hediye mec
buriyetlerile eline ancak beş 

milyon dolar da değil, Mark ala
bilmiştir. 

görülmektedir. 
Bu mahzuru izale için bir 

kuranportör makinesi konula
rak mevcud bir devre ikiye 
iblağ edilecek ve bu suretle 
bir hat üzerinden karşılıklı 
beşer kişi görüşebilecektir. 

Avrupa'ya ısmarlanan bu ma
kineler Ankara'ya getirilmiştir. 
Ankara'dan bir mütahassıs ile 
telefon mühendisi Kemal, şeh· 
rimize gelmiş, İzmir' de telefon 
tesisatına ilave edilecek bu 
makinenin konacağı yeri tesbit 
etmişierdir. Makinelerden biri 
yakında lzmir'e getirilecektir. 

İstanbul santralına bir mü
şeddide makinesi de konula
rak muhaverelerin şimdikine 

nazaran daha selis ve yüksek 
sesle temini de mümkün ola
caktır. 

Devreler, artınca fzmir'le 
Avrupa'nm muhtelif şehirleri 
arasında da görüşmek müm
kün olacaktır. 

Suriye ile telefon muhave· 
resinin temini için Adana pos
ta, telgraf ve telefon başmü
dürliiğü tarafından 4000 direk 
dikilecektir. Bu direklerin rekzi 
ıçın münakasa açılmıştır. .. 

Uç M. umumi 
Muavinliği 
kadroya kondu ... 

Meşhud suçlar kanununun 
tatbiki dolayısile çoğalan meş
hud suçlar muamelatına bak
mak üzere müddeiumumilik 
salahiyetile İzmir kadrosuna 
muvakkaten verilen üç kaza 
müddei umumi muavinleri İz
mir müddeiumumilik kadro
sunda daimi olarak bırakıl
mışlardır. Adliye Vekaletinden 
şehrimizdeki alakadarlara emir 
gelmiştir. Umumi hapishane 
İnşaatına sarfedilmek üzere 
250 bin liralık havale gel
miştir. 

Hava Postası 
iniş sahasmda tadilat 
Ankara - lstanbul ve lzmir 

arasında işliyecek hava pos
taları için Halkapınar' da inşa 
edılmekte olan hava istasyo· 
nunda tayyare iniş sahasının 
doldurulma ameliyesine yakın-
da başlanacaktır. Nafıa V eka· 

toplandı, şimdi lstanbul' da ( 
Paris sokakları kadar köpek 
yoktur. Ve mevcut birkaç kö
peğin kuyruğu yerindedir. 

Bugün doğan 
çocuklar •. 

181111936 

""\ leti, bu ameliye · için dekovil 
malzemesi göndermeği kabul 
etmiştir. Saha seksen santi
metre yükseltilecektir. 

Jon Barimur evlendi 
lhtiyarlamasına rağmen ha· 

la gününün gençliğini muha
faza etmekte olan meşhur si-
nema yıldızı Jon Barimur, ken
disile epi zamandır seviştiği 
sahne artisti lleyn Bori ile 
evlenmiştir. Jon Barimur, ni
kah esnasında yaşının 42 ol
duğunu söylemişse de, bun
dan senelerce evvel de 40 
yaşında durmuştu, resmi ev
raklara göre hakiki yaşı 54 
olan Barimur'un yeni karısı 
21 yaşında bir dilberdir. 

Bugüc, bazı fena lıaherlerle Yerli çay 
knr~ılaomak mümkün olmakla he· Busene çok yetiştirilecek 
raber gün e5ııs itibarile iyi bir Busene Trabzon ve Gireson 
gün olacaktır. havalisinde istihsal edilen yerli 

Jubitcrin güzel bir nüfuzu, i 
çaylardan zmir piyasasına bir 

bilhassa öğleden sonra işler için 
muvafık bir hava hazırlıyacnktır. mikdar gelmiştir. 

Bugün dogacak erkek çocuk· Ziraat Vekaleti, Trabzon ve 
Jnnn hafızası kuvvetli olmıyacnk Gireson mıntakasını (Çay ye-
l'e hııulaıın riyui ve fenni bn- tiştirme mıntakası) ilan etmiş-
hislerde Iiyakatı ikinci derece<le tir. Busene "fazla çay ekilerek 
kalacaktır. Kız çocuklar da ko· 

Türkiye'nin ihtiyacı karsılana
lnycn evlenebilecekler ve mevcu· 
diyetlerini ailelerine hnsrcde· caktır. Çay kurutmak için ay· 
ccklerdir. rıca makineler de alınacağı 

\.. __ , ________ _) haber alınmıştır. 

Hisar vapuru ile Romanya'dan Urla tahaffuzhanesine 775 
muhacir daha gelmiştir. Muhacirlerin- beraberinde 128 baş iri 
ve gayet güzel beygir de vardır. Muhacirlerin sağlık muaye
nelerine başlanmıştır. Gelen beygirlere de dün baytar müdürü 
Adil Yergök tarafından Mallein tatbik edilmiştir. 

Bu muhacirler Bergama, Kemalpaşa, Çeşme ve Foça kaza
larına iskan edileceklerdir. Bu sene lzmir vilayetine bu kafile
den başka muhacir getirilmiyecektir. Kış mevsimi başladığı 
için muhacir nakli işi bahara bırakılmıştır. Baharda gene mu· 
hacir nakline başlanacak, bir taraf tan da muhacirlerin iskanı 
için güzel köyler inşa ettirilecektir. Bu kış muhacirler muvak
katen iskan edildikleri binalarda kalacaklar ve kendilerine 
arazi dağıtılacaktır. Tohumluk ve yemeklik buğday dağıtılma
sına devam ediliyor. 

Menemen'de 
Hapishaneden biri kaçh 

Menemen hapishanesinden 
bir mevkuf kaçmıştır. Vak'a 
şöyle olmuştur. Hırsızlık yap
makla maznun ve Menemen 
hapishanesinde mevkuf bulu
nan Konyalı Yorgancı oğulla
rından Osman oğlu Mehmcd, 
hapishane bahçesinde 100 nu· 
mara yakininde çamaşır yıka
yordu. O sırada 100 numara
nın üzerine çıkarak dıvardan 
atlamak suretile kaçmıştır. 
Mehmed Menemen mezbahası 
civarında bağ arasında kıya
fetini tebdil ederken yaka· 
lanmıştır. 

Burnava haberleri 
Burnava dispanserinde bir 

sene zarfında 2860 hasta mu-
ayene, tedavi ve ilaçları ve
rilmiştir. Dispanserin hekimi 
mütekait yarbaylardan Galib 
Erdini hastalarını ihtimam ve 
ve şefkatle muayene etmekte 
ve dispansere kadar gelemiyen 
halsiz hastaların evlerine ka
dar gitmektedir. 

§ Nahiyemizcle partimizin 
ocak kongrelerine başlanmıştır. 
Eğridere, Çamiçi, Karaçam, 
Çiçekli, Doğanlar ve Işıklar 

köy ocaklarının kongreleri ya
pılmış, yeni heyet ve murah
haslar seçilmiş ve partililerin 
dilekleri tcsbit edilmiştir. Yeni 
seçilen arkadaşlara başarılar 
dileriz. 

§ Burna va fırınları bele-
diyenin yeni talimatnamesi 
mucibince makineleştirilmiş ve 
fenni bir şekle sokulmuştur. 

Pis sular 
Asansör civarında Dokuz 

Eylul caddesi ile Mensuri zade 
sokağının birleştiği yerde bazı 
evlerden sokağa çirkef sular 
akmakta olduğunu haber aldık. 
Alakadarların nazarı dikkatini 
celbederiz. 

İzmir berberleri 
İzmir Berberler cemiyeti de, 

berberlere ait hafta tatili ka
nununun biran evel çıkıp me· 
riyet mevkiine konması için 
alakadar yüksek makamlar 
nezdinde teşebbüsatta bulun
muşlardır. 

Sinemalarda fıstık ve 
Çekirdek satdmıyacak .. 

Belediye reisliğince görülen 
lüzum üzerine bundan sonra 
sinemalarda fıstık ve çekirdek 
satılması yasak edilmiştir. Be
raberlerinde fıstık ve çekirdek 
getirib sinemalarda yiyenler
den de beşer lira para cezası 
alınacaktır. Kabuğu ile kavrul
muş kestanede satılamıyacaktır. 

Nekadar Tütün kaldı 
1,616,400 Kilo! 

Tütün satışları hararetle de
vam etmektedir. Piyasa açı

lalı henüz bir ay bile olma
masına rağmen rekoltenin mü· 
him bir kısmı satılmıştır. iz
mir ve havalisinde 1.616.400 
kilo Tütün kalmış, diğerleri 
tamamen satılmıştır. 

Türkofisin öğrendiğine göre 
Tire' de 300 bin, Bergama' da 
138 bin, Akhisar'da 500 bin, 
Ôdemiş'te 100 bin, Bayındır
da 60 bin, Fethiye'de 40bin, 
Manisa' da 200 bin, Denizli' de 
50,400, Kuşadasında 60 bin, 
Kırkağaç'ta 90 bin ve Salih
li' de 78 bin kilo Tütün henüz 
satıl oıamıştır. 

Kaldırımlar 
Ev ve mUessese sahip

lerine yaptırıhyor 
Umumi caddelerdeki yaya 

kal,?ırımlarından çoğu ayrı ayrı 
şekillerde ve yüksekliktedir. 
Belediye reisliği, bunun ıçın 
yeni bir şekil bulmuştur. Mü-
essese ve ev sahiplerine teb
liğat yapılarak müessese ve 
evler öniindeki yaya kaldırım
larının çimento kara mozayik· 
!erle yapılması için bir ay 
mühlet verilmiştir. Tramvay 
caddesinde birçok ev sahip
leri, belediyenin bu emri üze· 
rine yaya kaldırımlarını bele-
diyece gösterildiği şekilde 
yaptırmağa başlamışlardır. 

Nazilli'de 
Alakah bir maç 

Nazilli, (Hususi) - Gençler 
Birliği ile Beş Eylul arasında 
geçen haf ta yapılan ve 12 - Beş 
Eyliil'ün galibiyeti ile netice
lenen maçın bir ravanşı yapıl
mıştır. Saha çok kalabalıktı. 

İlk akını Gençler Birliği 
yaptı. Nihayet Beş EylUl'ün 
muhacimleri açıldı. Fakat Hüs-
nii, Bürhan müdafaası kırıldı. 
Akınlar karşılıklı inkişafa baş
ladı. Gençler Birliğinin hücum-
ları da Cihad, Halil Bedri 
müdafaası karşısında kalıyordu. 
25 inci dakikada Gençler Bir
liğinin en kuvvetli elemanı 
Şevki, Halil'i, Cihad'ı, müda-
fileri atlatıyor ve sol zaviyf!
den topu ağlara takıyor. Devre 
böyle bitiyor. 

ikinci devre de sıkı çalış
malarla ve akınlarla geçti. 
Oyunun bitmesine bir çeyrek 
kala, Mehmed, Şevki' den al
dığı bir pasla ikinci sayıyı 
yaptı ve Gençler Birliği oyunu 
2 - O kazandı. Bu oyunda Beş 
Eylul'den Cihad, Halil Bedri, 
Niyazi, Gençler Bitliğinde de 
kaleci Hayati, Bürhan, Hüsnü 
ve Şevki çok güzel oynadılar. 

Büyük malul! 
lnsnn bnzı hlidiseler kar,mnılıı 

gayri ihtiyari cTarih bir tekerrür· 
clf'n ibııretmiş• hikmetini hatırlıyor. 
Dünkü gazeteleri knnştınyorduın. 

Gfüünı Kont Ciyano'nun Peşte se· 
ynhatine nid tafsililt üzerinde tnk1l· 
dı, kııldı. İlnlpn llaril'iye Nnzın 
Peşte BC) nhatinden kendisinin ,.e 

aldı~ı mticelerdcn ılc kııyınpede• 
rinin pek memnun olduğunu SÖ)' 

lüyordu. 
Bıı 11eticcJe1·in ne olnLileceğiııİ 

düşünürken, bilmem nasıl oldu, 
l>irdenlıire gözümün ününde Polon· 
) a ile bu mazlum millet hakkınd.ı 
\'nktilc .NnpoJyon Uoıınparı'ıu tnki· 
bcımi~ olduğu siyaset cnnl:ınıverdi. 
.Mnlı'.'ıııı ya o devirlerde Polonya 
ittifakı nıııknddes lıükıimetlcrini tcş· 

kil etlen Husya, Prusyn ve ,·ustur• 
ya ıarafından henüz pek yeni olıı· 
rıık taksim edilmiş bulunuyordu. 
i ıiklal devirl rinin sou günlerini 
idrak etmiş olan nesil Polon} a'ılıı 
lı:1l:i lıaynua idi. Bittabi i tiklıü his i 
ve aşkı d,1 im neslin ruhunda bfi• 

tün ilıtirnsı ile yanıp tutuşuyordu. 
Al·rupıı·nın ortn yerinde güpc 

gündüz bir eşkiyn baskınına u~rıı· 

mış gihi p:ırçnlanmış oJan Polou· 
ya'mn o devirdeki münevverleri için 
Frnnsn en tabii bir müttefik ıne· 
sabesinde idi. Polonyn'lılıır Pru p· 
yı lıüyiiltınemckte, Avusturya'yı kii· 
çühmekte ve nilınyct Husyn'p A, .. 
rııpa'nıo göb~ine sokmamakta kcn· 
ılileri kadar nıenfonttar olıluğıınP 

iuıındıkları Frnnsn'oın er veya geç 
kendilcriue yordun etmesini bekli· 
yorlnrdı. apolyon dn hu ümid ve 
intizarı kıirüklemekten hali kulııu· 
yordu. Fakat lın harb cliihisiııill 

makıındı büsbütün La~ka idi, A vrıı
pn'nıo şarkrnda bir Polonya'nııı 

mıwcudiycti veya ademi ınevcudi· 
yeti onun pek te uınurundn değildi. 
isıedi~ ycgfıne şey 1ngiltere ile gıı· 
libnne boğuşmak için Rusyn'n1n 
muavenetini temin eııİıckli. rapol· 
yon Rusp'ya karşı barba giderken 
bile hu üınid ile hareket ediyor, 
bir taraftan Polonya'lılurı mühbeıı1 

vnitlcrle ea\ aklıırkcn di~er tarnflan 
oıılurı Husya·ya karşı bir korkuluk 
gibi kullanarak asıl mnksadı olan 
Rusya ·nın ittifakını lemine çalııw 
yordu. Nitekim pekfiz geçmeden 
ümidinin tahakkuk ettiğini ele gördii· 

'N'npolyon'un saıvcti ile Polon· 
ya'nın yeniden dirilelıileceğiui gö· 
Tünce Ru;:yn Çarı yelkenleri suya 
indirdi. fki lıilküıııdnr Tile it 'te ) RJl' 

1ıklıırı bir mülftkııt neticcsiude zn· 
l nllı Polonya "lılnrın jstikliıl lıülyn· 
lannı yenideıı gömdüler \'e bu taıc 
mcznr üstünıle lııgihere 'ye &>arşı Iıir 
ittifak muahedesi imzaladılar. 

n ugünkü l\tncaristnıı' ın da o 

ılcvirJeki Polonya gibi bir 'frııu İ• 
lirnnya derdi vardır, .l\lncaristaııı 

içinde birbuçuk milyon k:ıdnr Mıı· 
car ynş1yan Tran ilivnnyn kıt':ısının 

kendisinden haksız olarak alınıh Ho· 
mnnya'yn verilmiş olduğu, binacn:ı· 
leylı bunun annvatann indesi l:ıznu 
geldiği iddinsındndır. l: mumi bnrb 
müıarckesiuclenlıeri Mucııristan'ıll 
bütün siyaseti bu iddia üzerine isti· 
nacl eder. 

Habeşistan dav:ı ınclıınbcri \ , •• 

rupa'dn kendisini ııek yalnız hissel· 
nıiye h;ışlamış olan İtalya. Macarlnrı 
işte hu eıı za) ı f noktalarını okşa· 

mak 5ureıilc kcnclisiue ba~lauııyn 
ve Macari~tan'ı c\'vclli Almanya ile 
ve eonrn da küçük iıilôf il~ uyu~· 

mak iı;in bir köprü gilıi kullnnnıı

ya çalışıyor. 

Y nlnız acnba ynnn .Alınnnya ile 
kat'i surette U) uşurkcn ve nihayet 
iiıni<l ettikleri gibi küçük itilafı dıı 
kendilerine doğru çekmiye cabalar• 
ken İtnlyan'lnrın bugün Büyük 
m:ıhil diye ptlettikleri Jııcnrietnn 

idılalamıclaıı ortnda ne kıılacak? Taıe 
Lir mezar mı? .. 

Tarih eşhas ve l"nk'anın isiııı· 
leri Jclliserek "••ne tekerrür ıııii e• e 
ediyor?. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
~~~~~-ı--- ............ 

Zirai asayiş 
Burnava köy muhtarları dü11 

Nahiye müdürü Şefik Erol'ull 
riyasetinae toplanarak, vilaye· 
tin {verdiği direktif esasları 
dahilinde, zirai asayiş işlerini 
konuşmuşlardır. 



Londra, 18 (A,A) - Be
rut'ta yeniden karışıklıklar ol
muş ve bazı mağazalar yağ
ma edilmiştir. Nizam ve sü
kunun tesisi için askeri kuv
vete müracaat edilmiştir. 6 
kişi ölmüş 70 kişi yaralan

ımştır. 

... ,...l'L. '• 

Her türlü müskirat imalinde muvaffakıyeti herkes tarafından takdir edilen Boınonti 
fabrikası, Ege üzümlerinden mamul nefis şaraplarını piyasaya çıkarmıştır. ------·--

Bomontl. Şarapları Tecrübeli mütahassıslar tarafmdan imal 
edilmiş çok sıhhi evsafı haizdir. Az 

zamanda şarap merakhlarınm takdirini kazanmıştır. 

İyi şarap içmek; sağlığı arttırmak ve kuvvetlendirmektir. 
Bomonti şarabı hem çok iyi ve hem çok ucuzdur. ____ _;,_ ____ ~~-=------------------

Umumi sahş mahalli: Aydın Bira Fabrikası Telefon : 2387 

Perakende sataş yerleri : Bütün Bomonti müskirat bayilerinde bulunur. 

Arayınız ve bir kere tecrübe ediniz. 
Cok memnun kalacaksınız. , 
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1 Harbı 
1 ,.,. 

Paris ve Londra, bir elektirik düğmesine 
dokunulmak suretile biranda mahvolacak 
1 - Bir gece yarısı bir 

memnu mmtaka 
(Müstakbel harpte gökten, 

yerlerin altından, denizlerin 
yüzünden ve altından ateşle 
karşılaşacağız. Binlerce tayya· 
reler, yeraltlarına gizlenmiş 
korkunç istihkamların gizli 
ve büyük topları, tahtelbahir· 
ler arz üzerinde felaket ve 
matem saçacaklar. Yeni har· 
bin ne olacağını göstermek 
için George Dupui'nin son 
eserını gazetemize nakledi
yoruz:) 

Herkes müttefik; yeni ve 
umumi bir harp arefesinde 
bulunuyoruz. Bir veya iki 
devletten başka, bütün dev· 
Jetler çok müthiş olacağına 
şüphe olmıyan bu yeni harbin 
önüne geçmek için çalışıyorlar, 
fakat bütün bu çalışmalar 
beşeriyeti, bilhassa Avrupa'yı 
bu korkunç barba bir derece 
daha yaklaştırmaktadır. Bu 
yeni harp, ister yarın, ister 
bir sene sonra, ister on sene 
sonra .. Muhakkaktır; mukad
derdir. 

Bu yeni harp çok müthiş 
ve muhrib, belki de medeni· 
yetin izmihlalini mucip ola
caktır. Yeni harp, herşeyden 
ziyade bir makine ve kimya 
harbı olacaktır. Bu harbin 
ne kadar fenalıklar yapacağını 
tahmin etmek pek güçtür. 

Avrupa medeniyeti acaba 
sonunu bu harp ile mi idrak 
edecektir? işte bu yazılarımızda 
bunları araştıracağız. 

• 
* * 

Almanya'ya son bir seya-
hatimde, hududa çok uzak 
olmıyan bir yerde, yarı sayfiye 
şeklinde bir otelde misafir 
kalmıştım. Gece yarısına doğ
ru, yatmazdan evvel odamın 

penceresını açtım. Önümde 
büyük bir orman, bilhassa ön 
kısımları sık ve yüksek ağaç
larla adeta siperlenmiş bir 
orman vardı. Bu ormana -lh
tiyarsız olarak· dikkatle ve 
uzun bir müddet baktım. Ba· 
sit gören birçok gözler ıçın 
bu orman ve bu manzarada 
fevkaladelik ifade eden hiçbir 
hal yoki:u. Fakat mütecessis 
bir adam, burada bir orman 
değil, belki de şeytanı bile 
aldatan bir tuzak, gizli bir 
cehennem olduğuna sür'atle 
hükmedebilir! Burada, beşe
riyetin yarınki boğazlaşması 
için lazım şeytani alet ve va· 
sıtalann hazırlandığına ben 
biran için şüphe etmedim. 

Hudutların bu mıntakası 
baştanbaşa "Memnu mmtaka,, 
ilan edilmiştir. Her tarafta 
esrarengiz bir hal hüküm sür
mektedir. Halk, buralarda 
"Birşeylcr,, hazırlandığına kat'i 
surette emindirler. Vakıa hiç 
birşey görmüyorlar; fakat çok 
müthiş şeyler hazırlandığına 
şüphe etmiyorlar. 

Bundan takriben bir ay 
kadar evvel, Londra, lngiliz 
gizli istihbarat şeflerinden 
(***) nın yanında bulunuyor· 
dum. Cihanın siyasi ve askeri 
strlarının hemen hepsine de 
vakıf bulunan bu kuvvetli ve 
zeki istihbar at .şefine: 

- Avrupa'nın bir daha 
umumi harp tehlikesine atıla· 
cağını tahmin ediyor musunuz? 

• Diye sordum. 
- Bu sual bana teveccüh 

etmez. Diplomatlara, dipb· 
matların diktatör olan kısım· 

!arma sormanız lazımdır. Bu· 
nunla beraber, diplomat veya 
diktatörlerin harp hazırladık· 
ları veya hazırlamadıkları ci
het beni alakadar etmez. Be· 
nim rolüm, cihan siyasetindeki 
cereyan ve cepheleri tesbit 
etmekten ibarettir. 

- Şu halde, Almanya'nm 
askeri hazırlığı hakkında ne 
biliyorsunuz? 

Dostum, bu sualime dü
şünmeğe bile lüzum görmeden: 

- Almanya 1940 senesi 
ikinci kanununun birinci günü 
harba tamamen ve en mü
kemmel şekilde hazırlanmış ... 

Cevabını verdi ve birden 
sözün mecrasını değiştirdi: 

- Fakat, müstakbel harbın 
ne şekil altında olacağını ara· 
dığınıza göre, başka türlü 
mübahase edebiliriz .. 

Dedi ve devam etti: 
- Bizim Almanlar, yeni ve 

mühim bir karar vermi~ bu· 
lunuyorlar.. Bugünku hayat 
ve medeniyet şartları siperi 
altında mağara devri hayatını 

tesise çalışıyorlar!. 

Muhatabım yerinden kalka· 
rak bir dosya dolabını açtı, 

içinden bir-iki zarf aldıktan 

sonra: 
- işte.. Bugünkü yeraltı 

hayatının şekilleri.. Bunların 

mazide emniyet tertibatı ile 
zerrece alaka ve münasebeti 
yoktur. Ve, şimdi, Almanya'da 
her kasabanın kendisini mü· 
dafaa için yeni bir cephesi 
vardır. 

- Sonu var -

Grandi'nin faşist meclisindeki 
izahatı merakla beklenmekte .. 

M. Eden, ltalya se ftr· 
Kız kaçırma 

a 

1 
Menemen'in Duga köyünde 

Durmuş oğlu Mustafa, bera· 
berinde Cemal ve Hüseyin 
adında iki arkadaşı olduğu 
balde ayni köyden Mehmed 
kızı 15 yaşlarında Emine'yi 
zorla kaçırmıştır. Zabıtaca ta
kibedilerek yakalanmışlardır. 

Emine'nin Mustafa tarafından 
kirletildiği anlaşılmıştır. 

neler konuştıJ? 
---------------

Mussolini İngiltere Ye uzlaşma eli 
• 

uzatmıştır.iki devlet Akdenizdeki 
menfaatlerini gözden geçiriyor 

§ Menemen kazasının Duga 
köyünde Mehmed oğlu Halil, 
ayni köyden Ali kızı 18 yaş
larında Zülfünaz'ı kaçırmıştır. 

Kız, kendi rizasile kaçtığını 

söylemiş ve yaşı nazarı dik· 
kate alınarak ikisi de salıve· 

rilmiştir. 

Londra, 17 (A.A) - Roy· 
ter ajansı bildiriyor: 

B. Grandi'nin B. Eden'le 
yaptığı iki görüşme neticesin· 
de B. Mussolini'ye vermek 
üzere olduğu rapor lngiliz 
İtalyan gerginlığinin tamamen 
izalesine doğru mühim _bir; 
merhale teşkil etmektedir. 

B. Eden hiçbir sarih tek· 
Döğmek lifte bulunmamış ve görüşme· 

Hilal mevkiinde Cemal kızı lere genel bir mahiyette ol
Bedriye evine gitmekte iken 
Şevket oğlu posla tevzi me
muru Bahaeddin önüne geçe· 
rek kadını döğdüğünden za
bıtaca yakalanmıştır. 

Fotoğraf YUzUnden 
Cumuriyet meydanında Ha

lil bir fotoğraf çıkarmak me· 
selesinden Hasan oğlu Hak
kı'yı döğdüğünden zabıtaca 

tutulmuştur. 

Hakaret 
Basmane'de Hasen oğlu bo· 

yacı Sefer, kendisini yol üze
rinde çalışmaktan mened'-n 
belediye zabıta memuru Nec· 
meddin'e hakaret ettiğinden 
tutulmuştur. 

Sebepsiz hakaret 
Keçeciler' de Küçük Apdül

kadir Paşa hanında Durbaba 
oğlu sabıkalı Ahmed sebepsiz 
olarak Hasan' a hakaret etti· 
ğinden yakalanmı~tır. 

Eşya çalmak 
Karşıyaka' da Kahramanlar 

sokağında oturan Şükrü oğlu 

Mustafa, ayni yerde Ahmed 
oğlu Mustafa'nın bazı eşyasını 

çaldığından tutulmuştur. 

Para çalmak 
Çorakkapı'da Sadullah ha· 

nında Ali oğlu Hasan, ayni 
odada yatan Halil oğlu Hak
kı' nın 61 lirasını çalmıştır. Za
bıtaca aranıyor. 

Manto hlrsızhğı 
Karantina Halil Rifatpaşa 

caddesinde oturan Halil kızı 
Hatice, bahçede bıraktığı man
tosunun 40 yaşlarında esmer 
benizli bir kadın tarafından 

mu~tur, ilk görüşme esnasın
da B. Eden İngiltere hüku
metinin f ngiliz - ltalyan dost
luğunun tekrar teessüsünü sa· 
mimi olarak arzu ettiğini ve 
bir dostane sureti tesviyeyi 
paktlara tercih edeceğini bil· 
dirmiştir. 

M. Baldvin'in Londra bele
diye lordunun ziyafetinde söy· 
lcdiği nutuktan sonra cereyan 
eden ikinci görüşmede M. 
Eden ve Grandi Akdeniz'deki 
İngiliz ve ltalyan menfaatlarını 
gözden geçirmişlerdir. Akde
niz' deki f ngiliz ve f talyan kuv· 
vetlerinin tahdidine dair anlaş
ma mes' elesinin ilerde tetkik 
edileceği muhakkak olmakla 
beraber bundan evel zeminin 
hazırlanması ve müsaid bir 
hale konulması icabedecektir. 

M. ' Eden Habeşistan' daki 
İtalyan fütuhatının tanınması 
mes'elesinin halen mevzuu ba
his olmadığını açıkça bildir
miştir. Süveyş kanalı mes' elesi 
de muhtemelen müzakere edi
lecektir. 

ltalya geçiş resimlerinin in
dirilmesi arzusunda ve belki 
de kanalla siyasal bir surette 
alakadar olmak ümidindedir. 

Londra, 18 (Radyo) - Deyli 
Telgraf gazetesi Grandi'nin Ro
ma seyahatinden bahsederek: 

Eski hüsnü münasebatın tek
rar başlaması temenniye şa· 
yandır. 

Deyli Meyl: 
Mussolini'nin lngilterc'ye 

uzattığı uzlaşma eli lazımgelen 
mukabeleyi görecektir demek-

çalındığını iddia etmiştir. Hır- tedir. 
sız aranıyor. 

Define masah 
Londra, 18 (Radyo) - Ka

bine M. Makdonald'ın riya· 
Burnava ile Mersinlı ara· selinde toplanmıştır. M. Bald-

sında bir tarlada define bu· vin Glasgov'a gitmiş ve bu 
lunduğu hakkındaki ihbar ta- akşam bir nutuk iradedec<!ktir. 
hakkuk etmemiştir. Hafriyat Roma, 18 (Radyo) - ltal· 
boşa çıkmıştır. ya'nın bura sefiri Sinyor Gran· 

.. 

M. Eden 
di, Faşist meclisine~iştirak ey
lemek üzere Roma'ya hareke· 
tinden evel, İngiltere hariciye 
müsteşarı Sir Rober Vansi· 
tar'la bir defa daha konuş-

muştur. 

Londra siyasal mahafili, bu 
günlerde konuşulmakta olan 
lngiltere-İtalya Akdeniz uılaş· 
ması için nikbin !görünmekte, 
Faşist meclisinin ne karar ve· 
receğini sabırsızlıkla beklemek
tedir. Sinyor Grandi ile Sir 
Rober Vansitar arasındaki ko· 
nuşmalar da bu uzlaşmaya 
dairdi. 

Roma, 17 ( A.A ) - Dış 
bakanı Kont Ciyano akşam 
buraya varmıştır. Kont Ciya
no'nun Çarşamba gecesi top-
lanacak olan biiyiik faşist mec
lisinde Viyana ve Budapeşle 
görüşmeleri hakkında izahat 
vereceği zannedilınektedir. 

Londra büyük elçisi B. 
Grandi'nin büyük mecliste ya· 
pacağı beyanat ta büyük alaka 
ila beklenmektedir. 

ltalyan selahiyettar mahafi· 
linde B. Grandi'nin B. Edenle 
yaptığı görüşmelere büyük 
ehemmiyet atf ve lngiltere ile 
bir Centlmen Agrınıent akdi 
yolunda mühim neticeler elde 
edileceği zannediliyor. 

İngiltere 
Kudus'ten bir kısım as

kerini çekiyor. 
Londra, 17 (A.A) - Duf 

Kuber Avam kamarasında bir 
suale cevab vererek 5 inci 
fırkanın Filistindcn lngiltere'ye 
dönmek için emir almış oldu-
ğunu ve vaziyet müsaade et
tikçe bu yolda emirler verile· 
ceğini bildirmiştir. 

.. R::a_..lll!ii~IS<'!llllm:=:ml!ml .. ~BZıml::E.iE:3'!11lml""' .. lmllll!l .. llm .. ımJ!lr:=ED~~..-.--~2911--· ... 
cak yerim yok da düşünüyo- Gün doğmadan yollara çıktı. kurak, kızgın bir çölü idi ve 

kimsecikler yoktu içinde .. 

-·~· 

58 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Akşam karanlığında, şaşkın 

şaşkın, uzak yerlere düşmüş 
ve şaşırmış bir mahluk gıbi 
Urla iskelesine düşmüştü. Et
rafına bakınıyordu. Herkes 
gelip·geçiyordu. Kimse başını 
çevirip te ona dikkat etmi
yordu. 

Toprağında bir dikili ağacı, 
yakın bir aşinası, bir akrabası 
bulunmadığı, itilip kakıldığı 

köy bile şimdi kendisine tatlı 
bir rüya, bir ana kucağı gibi 
sıcak görünüyordu. Oradaki 

azar, oradaki sert yüz, oradaki 
yabancılık, şimdi artık sert 
ve haşin mahiyetten s;Ikin
mişti. Burada, büsbütün gur
bet, büsbütün ayrılık başlı· 

yordu. 
Biri omuzuna dokundu. 
- Bekir! 
Başını kaldırınca tanıdı: Ge

çen yıl köy karakolunJa bulu
nan jandarma neferlerinden 
biri .. 

- Nereye gidiyorsun! 
- İzmir'e gidiyorum, yata· 

ru.n: 
-Gel de karakolda yat. Bir 

şarkı da söylersen, sana yiye
cek de veririz. 

Boynunu büktü, neferi takib 
etti. Karakolun kirli dıvarına 
dayanarak onun şarkılarından 
birini söylerken, sokaklarda tit-
riye titriye dolaşan ve kema
nını çalan serseri, aç san'atkar· 
lara benziyordu. 

Gözlerini kapamıştı. Yorgun 
argın, yaşlarını içine akıtarak, 
onun kemanından dinlediği 
şarkıyı terennüm etmişti. 

- Onun şarkısından ekmek 
yidiğim ilk gece! 

Diye düşünüyordu. Gece 
saman yastıkla bir jandarma 
kaputu verdiler. Büzüldü, has
ta bir köpek yavrusu gibi 
kıvrılıp yattı. 

Bir gün aç kaldıktan sonra 
İzmir' e geldi. Karşıdan şehri 
görüyordu. Bu boydanboya 
uzanan, beyaz evleri hayal 
meyal sezilen yer, İzmir' di 
demek? 

Rüyasında, hayalinde bile 
böyle bir şehir doğmamıştı. 

Oraya, bir hırsız, firari bir 
kürek mahkumu gibi korku 
ile, etrafına baka baka girdi. 

Bu nasıl yerdi böyle? İnsan· 
}arının çoğu iyi giyinmişti. 

Sokakları köydeki gibi de· 
ğildi. Arabalar, tramvaylar iş
liyordu. Bir insan seli mütc· 
madiyen akıyor, gidiyor, gcli· 
yor, kaynayıp duruyordu. 
Akşama kadar bilmediği 

sokaklarda dolaştı, durdu. 
Kimse bakmıyordu yüzüne. 
Sehir, sanki gurbetin sonsuz, 

Ortalık kararırken ışıklar 
yanmıştı. Köyde böyle ışık

lar da yoktu. Kordona çık
mıştı. Bu ne alemdi böyle, bu 
ne kalabalıktı? 

Karanlıkta ilerliyordu. Boş 
midesinin açlığın tesiri ile bir 
gayritabiilik geçirdiğini duyu
yordu. Kulakları hafifçe uğul
duyordu. Geceyi de nerede 
geçirecekti? 

Karşıdan bir kadın, bir er· 
kekle küçük bir çocuk geli
yordu: Postane onune var
mıştı. Tam bu sırada soka-
ğın içinde bulunan ba~ı boş 
bir arabanın atları huylanarak 
sür'atle sokağcı fırlamlar. Ara
bacı, postaneye girmiş olacaktı. 

Atlar, müthiş çiftelerin sa· 
vurarak arabanın ön kısmını 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

Öğle neşriyatı: Saat 12,30 
14 plakla Türk musikisi, ha· 
fif musiki, haberler. 
Akşam neşriyatı; Saat 16,20 

dans musikisi, 19 monolog 
(Şehir tiyatrosu artistlerinden 
Hazım tarafından) 20 Rifat 
ve arkadaşları, 20,20 Belma 
ve arkadaşları hraflarından 
Türk musikisi (Halk şarkıları) 
21 Stodyo orkestırası, 22 pi
lakla musiki sololar, 22.30 
havadisler. 

Ankara radyosu 
12,30 - 13,30 Halk şarkı· 

!arı, haberler. 19 Türk musi· 
kisi Rifat ve arkadaşları. 19,30 
Türk musikisi Leman ve ar
ka<laşları, 20 fıkralar, vecize· 
ler, 20,20 Stodyo orkestırası, 
21,20 plakla dans musikisi, 
21,30 ajans haberleri. 

an ak 
ncısı• 

__ ,. ......... -cıcs---

-Başı 7 inci sahifede -
Demek isterim ki, bugiiıı 

üzerine elimizi koyınok mecburi· 

) cıimleu kı-ndiınizi nlaı.uadığmuz 

(Sancak) yarnsı bugüıı acısını duy· 
ılıığıımuz bir sancı <lcgildir. Bunu 
biz on üç sene C\'el kallıimizcle 

duyduk, on iiç sertedir bu acıyn 

<laya111lık ve şimdi bu acıp ıliu· 

dimıege azmetmiş bulunuyoruz. 
- Buna muvaffak olabile· 

cck miyiz? 
Diye bir sual sorıunğa kalkı· 

şaolara ,·ercct•gimiz cevab şudur: 

- Türk neye başlar da 
başara mazi 

H. R. Öktem 
Ekleme: Bu mevzu etrafındaki 

yazılarım devanı edecektir. Buıulıın 

sonraki yazılonma on üç ) ıl evci 
(Loımıı) muahedesi konuşulurken 

mecliste (Antak) a ve lskcnueruıı) 
için söz ::ıö)liycn ıııelı'usların mı· 

tuklnrından ela parçalar ckliyeceğiıu. 

Şuuu fİmdidcn yazayım ki: Oıı 

üç seue evci (Loıoın) i~ini konu· 

şıırkcn munhcdcye (Kırmızı) yani 
(Red) reyi veren şimdiki iç Dııkn· 
nıınız ve p:ırıi genel sekreterimiz 

oluıı l~iikrii Kaya] şu sözleri söy· 
lcmişli: 

"Efendiler; bugün önü
nü7e terkedilen bu vesikai 
siyasiye insali ciliyeye, hal
ta korkarım ki, bizim nesle 
bile esaslı ihtilcif lar tevlid 
edecek tehlikeli ahkamı 
muhtevidir. Binaenaleyh bu 
tehlikeleri ben göz önünde 
tutarak bu muahedeyi red
detmek mecburiyetindeyim.,, 

l ı zağı gören Şiikrü Kaya haklı 

"imi~. 1ştc o tehlike geldi, çatlı. 

Fakat o tehlikeyi bertaraf etmek 

zarıııını Jn heraher gdtli çattı; Le· 

nim buna iın,ıuıııı vnr. 

H. R. Ö. 

parçalamışlardı. Birdenbire so· 
la, hükumete doğru döndüler. 
Tam o sırada kadın ve er· 
kekle küçük çocuk ta oraday· 
dılar. Bekir de beş adım ile-
ride idi. Atlardan biri erkeğe 
çarpmış ve onu yuvarlamıştı. 

Elinden tuttuğu çocukcağız da 
atların ayaklarının altına git· 
mişti. Bekir, feryattan ziyade 
naraya benzer bir haykırışla 
atların önüne sıçradı ve bir 
hamlede çocuğu kaptı. Bu 
korkunç. bir andı. lardan 
biri şiddetli bir tekme sa· 
vurdu ve Bekir, çocuğa rast· 
gelmemesi için elini siper etti. 
Şiddetli bir acı, bir çatırtı 
duydu. Kendini kaybetti. 

Gözünü açtığı vakit ken· 
dini bir kanepede buldu. Et· 
rafına haklı. Burasını }anımı· 

ı yordu. Böyle bir yer de gör
. ınüş değildi. Bileği sancıyordu. 



Fırtına Ali 
BUyUk Korsan Romanı ·c - .... 

.ıs. Yazan : M. Aen, Faik ŞetrU«Idin 

- Evet reiı -Demişti· ben 
bunu IÖylemek istemezdim. 

<:ünkü kocam zayıf bir erkek. 
Bu herif, kocamı öldürür! 

Diye korkuyordum. 
Ali o aktam gemiye gelince, 

emen tayfaları toplamıştı. 
Tayfa)•, reiıin ne yapacağım 
ltekıiyorlardı. Bir ziyafet sof
ruı kurulmuftu. Gemi, biraz 
1açtkmt, sahile 400 metre me
-..fede durmuftu. 

Ali, 
- Çalan sazlan, biraz eğle

lleliml. 
Emrini venniıti. Meş'aleler 

Yakılmıştı. Biraz sonra gemi-
den açıklara doğru saz sesleri, 
tarkılar yükseliyordu, eğlence 
Yolundaydı. 

Gece yanıına doğru idi. 
Ali ayağa kalkmış ve tayfalar 
IUamuftu: 
.... - ~' ar!'adaşlar; bilininiz
~ gemı, bır aile yuvasıdır, 
lıı.ıradakiler kardeşlerdir. Biri
~rinin canına, ırzına kaygıları 
"-rdır, saygılan vardır. 

Bu mukaddeme, korsanlan 
-.ırtmlfb: 

- Ne demek istiyor, sonu 
laereye çıkacak acaba? 

Diye biribirine bakıştılar. 
- Ôyle değil mi arkadaşlar? 
- Evet, reisi 
- Dost malına, kardeş ma-

göz dikene ne ceza ver· 
"elidir? Hele kardeş ırzına, 
•~ltl'ffq namusuna saldınra ne 

malıdır? 

8-lıoş .ta~ar birdenbire 

- Kazıp geçirmeli herifil 
Diy• '1ıapdı. Oipri; 

• - Grandi direğine asıp 
idam etmeli! 
~e ilive etti. Bir üçüncü

.O batwrdı: 

d 
- Elini, ayağını bağlayıp 

enize atmalı namussuzu! 
Tayfalar, hep bağınpyor

~dı. Yalnız o tayfa susuyor
...._ Ali, kaşlannı çaı.rak ona 
'-akmışb. Diılerini gıcııdatı
tordu: 

- Gelsen e ulan buraya! 
ep arkadaşlann böyle batı

ken sen neden susuyorsun. 
nde bir kurt var galiba! 

halt yimiş olmalısın. 
Tayfalar başlarını çeviııip 
~ baktılar. o, başını eğ-. . . 
Fırbna Ali batırdı: 
- Gel -diyorum- yoksa ka

ml 
Sarbot tayfa doğrulmu~, 
deliye sendeliye yaklaşıyor

• Ali, 
- içinizden dört kişi daha 

'nl 
Demif v.e sonra, kadının 

na işaret etmişti : 
- Sen de gell 

• Tayfa yaklaşır yaklaşmaz 
çelmede kendini sırt üstü 

buldu. 

- Yakalayın alçağı, karga 
tulumba denize atın.. işte bu 
namuuuz, bu arkadaşımızın 
kartSuıa göz dikmittir. En ha
lıf cezası, buradan denize abl
maktır. Diler gebersin, dilerse 
kurtulsun ve bu başına gelen, 
kulatanda küpe olsun! 

Tayfalar bağınştılar : 
- Gebersin!. Gebersin! 
Birdenbire beş tayfa, yerde 

yatana kollarından, bacaklann
dan yakaladılar, sallamağa baş
ladılar. Herif yalvanyordu : 

- Aman reis, elini ayağım 
öpeyim, affet bt:nif 

Cevap veren yoktu. Birden· 
bire tayfalar onu boşluğa fır
lattılar. Sular açıldı, bir gü
rültü oldu. Tayfa hem bağırı
yor, hem yüzmeğe, uzaklaş
mağa çalışıyordu. Fakat kimse 
başım çevirip te artık denize 
bakmıyordu. 

Fırtına Ali bu şekilde kaç 
defa tayfalara ders vermişti. 
içlerinde zayif ahlakla birkaç 
kişi var idi ise, onlar da ar
tık, Ali'nin deniz ve kahra
manlık kanununa tabi olmuş· 
lardı. 

Gemide herkes kardeşti. 
Herkes biribirini sever, her· 
kes biribiri için ölürdü. Bu
nun içindir ki, herhangi bir 
müsademe olsa, bir tehlike 
olsa, ayni hararet, aJllİ eli 
birlikle, hiç tafmadan, lıiç göz 
brpmadan dövüşürlerdi. 

Ve ara ·svada, Fırbna Ali
nin naralar atmasını bekler
lerdi. Ali'nin narası daima 
şöyleydi: 

- Dayanın kahpelerl 
Ve Ali'nin narası duyulunca, 

bütün tayfalar birdenbire yeni 
bir hamle ile lcaplanlaşar, büs
bütün yırtıcı olurdu. 

Ali, ilk defa, bir Venedildi 
korsanla müudemede şöhre
tini al1D1fb. 

Bu konan, Türk konanlan 
arasında Kel kafa Miçolini 
diye tanınmıştı. Birgün Rodos 
açıklannda bir Türk ticaret 
gemisini soymuş, kaptanım öl
dürmüş, yolcuları, ta)fılan kıs 
kıvrak bağlaımş, direğine Ve
nedik bayrağını çektikten son
ra gemiyi başı boş salıvermiş
ti. Gemi, yelkenleri açık ola
rak sağa sola zikzaklar yapı
yordu. Çünkü dümende kimse 
yoktu. 

Ali, bu gemiyi karşıdan gör
müş ve bayrağını da fark 
edince; 

- Bir Venedik avı çıktı! 
Diyerek iki defa toplarına 

ateş etmişti. Fakat hayret : 
Gemi durmıyordu. Bir ha

rekette de bulunmıyordu. Rüz· ---------••I gir sağdan esiyordu. Boyuna 

ANADOLU 
Günlük aiyual 

SMip Ye batyuganı 

Haydar Rüttiü ôKTEM 
~ aepiyat Ye yuı İf)eri ,....btl:. Hamdi Nbhet Çuaçar-

"'lhllluııeaiı -

~ Waci Beyler ~ 
llalJı: partiai Wııuı içinde 

'l'elgral: İmıir - ANADOLU 
f8a: 2776-POlla ku._ 405 

ABONE ŞERAiTi 
1200, altı ayhğı '108. ilç 
• ,..,. 500 kaıathlr 
~ memleketi..- için eeneJik 

altoae ilcreti 2'1 liradır 
lleı )'erft 5 kurafhlı -geçmif aOm•••• 25 kunattur 

ilerliyordu. 
Fırtına Ali, derhal bir ma

nevra yaparak geminin üstüne 
gitmişti. Hayreti gittikçe artı
yordu. 

Gemide en küçük bir hare
ket yoktu. Bir gülle daha sal
lamıştı. Gene aes yokl 

Nihayet iyice yaklaşmış ve 
rampa etmifti. 

- Vay aneıını be, bu he
riflere bir oyun oynanmql 

Diye bağırmıştı. Çünkü tay· 
faların baştan aşağı bağlanıp 
yere yabrılmış olduklarını, atız· 
lannın bile blcalı bulundutunu 
görmüotü. Biraz daha dikkat 
ediace, onlann Türk oldukla
rım da anlamıştı. ------r1 -s... ""' -

~uı_..._ ...... ~ ... --~ ................ ~. 

lanınca Avrupada harp imkdnı lıalmıyacak 

Hocaya ~an.. Sü _ba~a"!ı ~a, ~va, kara, deniz e~
Ramazan, gül suyu ile,gül- nıyetımızı temıne mecburuz, dedı 

licı, :Pidesi, kebabı, iftarlıiJ, 

tat1ı11, saz•, sözü ile iki gün- Hava bakanı tayyare mevcudunun 1430 oldu-
dür devam ediyor. Bugünler- "' ! • } • •ttİk artb.,,,, •• l dİ 
de ramazanlık mevzulardan gunu ve yenı tip enn gı çe gını soy e 
bahsetmek gerek... Londra 17 (A. ~efkarı umumiyesince yersizdir. 

Vaktile bir hoca varmış. A) - Lo~dlar ka· Biz, vakıa vaziyetin çok teh· 
Ramazanda viı_z. e_de~miş. ~a- marası İngiliz sı- likeli olduğunu ve mütemadi-
kat çapkının bın ımış gahba lahlanması mes'e- yen karıştığım kabul etmekte-

ki mütemadiyen kadınların bu- lesini müzakereye yiz; fakat lngiltere, harb·n gayri 
lunduğu tarafa bakarmış. Bu başlamıştır. Sü ba- kabili içtinap olduğu hakkın-
~eyanda ~z~I. bir kadın yü- kanı M. Uinton daki sözlerin tah kkukuna 
z~, ah~ _gıbı ıkı bakışı nazarı hülasa o'arak şu meydan bırakmıyacaktır. 
dıkkatmı celbetmiş. Hoca ona beyanatta bulun - .. lııgiltere, harbe mani ol· 
baktıkça coşar, heyecana ge- muştur: mak için bütün kuvvt:tlerini 
lir, sakalını titreterek, bağrını _ lngiliz siya- kullanacaktır. " 
döğerek anlatmakta devam sası Milletler ce .. Başka devletleri hıçb"r 
P-dermiş. miyctiai müessır şeyde icbar etm'y crğiz. Fa-

Kadın da namuslu, fakat bir ha!e getirmeğe kı.t s'yasetirn~in bütün lngi· 
muzip birşeymiş. Hocaya bir ve barış istiycn liz kabinclcrinin ananevi sulh 
oynamak iştemiş ve bir gün bü .ün kuvvetlerin siyaseti olduğunu ilan ediyo· 
kendisini etmiş. Hoca, Allaha tarsiı i e matuftur. ruz. Ve bunu tak·p cd cekiz. 
hamdüsena ederek, sakalmı Müdafaa proğra - .. Silahlanma bunun için bi· 
sıvazlayıp, başını traş edip mı=nızın sebebi zim için mecburiyettir. Bu hu· 
cübbesini fırçalayıp, kadının münhasıran dış si· susta bazı müşkilata tesadüf 
davetine icabet etmiş. yasamız olduğunu edeceğiz. fakat her müşkülü 

Bu gidiş, galiba Ramazan iddia etmek yan· yeneceğiz ve en kuvvetli do· 
sonunda, bayramda vukubu- lıştır. Hava, kara /nıillere kralı 8 inci Edvard nanm'l, en kuvvetli hava fi-
luyormuş. Kadın, rakılı, me- ve deniz emniye- donanmagı te/tiı edigor losu ve en mükemmel orduya 
zeli bir ıofra hazırlamış, ho· timizi temin etmiye mecburuz. tayyaremiz vardı. 1936 da malik olacağız. 
ca ağzını şapırdatarak sofra- Geçen hafta zarfında ?hükii- 1430 olmuş ve bu mikdar " Biz silahlandığımızı haber 
ya bakmıı, kavuğu çıkarmış. met hatiplerinin Avam kama· mütemadiyen artmaktadır. Ye- verdiğimiz jlnda Avrupa'da 
Hoş-beş, birkaç da kadeh te- rasında yaptıklara gibi M. Su- ni tip tayyarelerimiz emsalsiz harp için imkan olmıyacakbr. 
atisi, derken tak-tak kapı. Ka- inton hava kuvvetlerinin tez- bir kuvvet ve kabiliyete ma- Silahlarımızı hiçbir millet aley· 
dm pencereye koşmuş; yidi hakkında tafsilat vermiş liktirler.,, hine kullanmak için bilemiyo-

- Aman • demiş - kocam ve tayyare teçhizatı hakkında Londra, 18 (Radyo) - Sir ruz, fakat sulhun muhafazası 
geldi. demiştir ki: Samoel Hoar ecnebi matbuat için bizim kuvvetimize ihtiyaç 

Hoca da birdenbire pfak Mitralyöz ateşinin taarruz cemiyetinde lngiltere'nin siya- kat'idir,, demiştir. 
atmış. Çünkil kadının kocası ve müdafaa için top kadar setinden babaetmit ve: lstanbul, 18 (Hususi) -
zorlu, azılı bir adammış. müessir olacatı mGdafaa edi- lngiltere'nin hedefi sulhtur, lngiltere deniz bakanı Sir Sa· 

- E, ne, yapayım ıimdi? lebilirse de mes'ele tetkik ve lngiltere sulh için çalıtmak· muel Hoar, bugiin lngiltere 
- Dolaba gir, dolaba, ça· tecrübe mevzuu teşkil etmekte tadır. kralı 8 inci Edvard tarafından 

buk, o uyuduktan sonra ben berdevamdır. Bir taraflı olma· Harbin gayri kabili içtinap Bukingam sarayında kabul ıedil· 
açarım, çıkanın. mak şartile memleketlerin tes- olduğu halckında mütemadiyen miş ve uzun müddet kra1ın 

Hoca cübbeyi, sarıl! top- lihat vaziyetleri hakkında mü- çıkarılan haberler, lngiltere'nin nezdinde lcalmışbr, 
hyarak girmiş dolaba.. Adam :ıakereye yann devam edile· 
da odaya ayak basıp sofrayı cektir. 
görünce kansına: Londra, 18 (A.A) - Otto-

- Bu da ne, - demiş - bu va' dan bildirildiğine göre Ka
rakdar, bu mezeler, bu vazi- nada hükumeti gelecek sene 
yet nel silahlanma için takriben 15 

Kadın, milyon ıterlin lirası sarfede-
- Ne olacak • demiş· ho- cektir. Kanada bava filosu-

cayı içeriye aldıml nunda mühim bir şekilde art-
- Hangi hocayı? tanlması mevzuu bahsolmak· 
- Hangisini olacak, cami tadır. 

imamını. lngiliz hükimeti birçok Ka-
Adam •kir bir küfür sawr- nada firmalarından silih ve 

mut : cephane siparişi almışbr. 
- Nerede o keratal Londra, 18 ( Radyo ) -
- Dolaptal inanmazsan aç- Lord'lar bmarasa bugün top-

ta beki lanmış ve lngiltere' nin silah-
Hoca bunu duyunca bir tu· lanması üzerine müzakeratta 

zağa düşürüldüpnü anlıyarak bulunmuştur. 
etrafı berbad etmit ve dolabın Hava bakanı demiıtir ki: 
içi, pis bir koku ile dolmuş. •- 1935 senesinde 1300 

- Ver şu anahtarı? 
Demiş herif .. K. Dirik 
Hoca bunu. duyunca yavaş M"ualflm olacak çavu,ıar 

yavaş kendinden geçmif.. Ka- kursunu gezdi. 
dm anahtan kocasına uzatmış. Edime, 18 (A.A) _ Eski· 
Adam anabtan alır-almaz; şehir Çifteler çiftliğinde pra-

Udesl tik z:raat kurstan görmekte 
Diye bağırmış. Bu defa da olan Maarif Vekaletinin çavuş 

herif bir kahkaha savurmuş: öğretmenlerini teftiş ve ziyaret 
- Ulan icarı, olurşey de- eden Trakya umum müfettişi 

ğilsin. Nihayet beni aldattın. Kazım Dirik çok iyi intibalar
Ben de sahih zannetmiştim. la ayrılarak Edirne'ye dön· 

Demiş. Beraberce oturmuş· müştür. Umumi müfettişin be
lar sofraya. içmişler, yimişler, raberlerinde ilk te irisat umum 
sevişmişler. Gece yanımdan müdürü ile kültür ve tarım 
sonra kadın dolabı açmış ve uzmanları bulunmuş, bütün iş
bocaya; for pratik dersler ve bilhassa 

- Buyurun hoca ·Demiş· yeni yapılmakta olan okulla
bunu def terinin boş tarafına nn tutuş ve yaşayış tarzları 
yaz ki ramazanda vaazederken ve her çeşid makineler hak
hatırına gelsi'!__C_1_·m_dl_k __ 

1 
kında tenvir edilmişlerdir . 

BuOday latlyorlar Bir köyün hususi hayata ile 
Hollanda tüccarlan, takas selaktörlerin faaliyeti aynca 

auretile memleketimizden mü- görülmüştür. 937 baharında 
him mikdarda Buğday ıatın Kültür Bakanlığı Trakya için 
almak için müracaatta bulun· Türk geldi çiftliğine 150 veya 
mu~lardır. 200 ÇA\'Uf öğretmen verecoktir. 

Almanya-Japonya ara
sındaki son anlaşma 

Berlin 18 (A.A) - Bazı 
siyasi mahafil yalanda Alman· 
ya ile Japonya'mn müşterek 
ve mühim bir beyanname neş· 
redeceklerine dair ortahta bir 
şayia çıkannışlardır.j 

Moskova, 18 (A.A) - Tas 
ajan1'mın selihiyettar bir mem
badan aldığı haberlere göre 
14 Teşrinisani -te dıı işleri halk 
komiserliği ikinci prlc dairesi 
şefi Kozlovski ile yaptığı mü
lakat esnasında Japon masla
hatgüzarı M. Sakohbir Alman 
Japon anlaşması hakkındaki 
şayiaların asılsız oldujıınu bil
dirmiş ve Japon dış işleri ba
kanı M. Arita'nın hakikate te
vafuk etmiyen bu şayiaları res· 
men tekzip için kendisine se· 
lahiyet vermiş bulundutunu 
ilave eylemiştir. 

Diğer taraftan 16 teşrinisa
nide Sovyetler birliğinin Tok
yo büyük elçisi Yuronev ile 
yaptığı mülakat esnasında Ja
pon dış işleri bakanı M. Arita 
Sovyetler birliği aleyhine mü
teveccih herhangi bir anlaşma 
yapılmış olmadıtım bildirmiş 
fakat ismini söyliyemediti bir 
üçüncü devlet ile komünizm 
ile mücadele bahsmda bir 
blok vücuda getirmek için 
müzakereler cereyan etmekte 
bulunduğunu da kabul eyle· 
miştir. 

M. Arita ayni zamanda Ja
ponya' nm Sovyetler birliğile 
daha sıkı ve daha dostane 
münasebetler tesisini arzu 
eylemekte olduğunu ve üçüncü 
devlet ile yapılmakta olan mü-

zakerelerin ne doğrudan doğ
ruya, ne de l ilvallta Scw,et, 
Japon münasebetleri üzerinde 
tesiri olmıyacağını da ilave 
eylemiştir. 

Bununla beraber ayni sela
hiyettar membalardan aldığa 
malumata istinaden Tas ajansı 
ıurasanı bildirir ki üçüncü bir 
devletle yapılmakta olduğu 
M. Arita tarafından da kabul 
edilmif bulunan müzakerelere 
Almanya ile başlanmış ve bir 
anlaşma parafe dahi edilmiştir. 

Neşredilecek olan: bu an· 
latmada yalnız komünizme 
karşı mücadele mevzuu bahis 
ise de hakikatte bu anlaşma 
gizli bir Alman - Japon anlaş
masına paravana tefkil eyle
mektedir. Bu gizli Alman, 
Japon anlaşması ilci devletten 
birinin üçüncü bir devletle 
barba girmesi takdirinde .Al
manya ile Japonya'mn birlikte 
hareketini istihdaf eylemek· 
tedir. 

Londra, 1S(Radyo)-Japon· 
Alman uzlaıması haldcındaki 
şayialan kuvvetli addetmek ve 
böyle bir uzlaşmanm iıualan
masmı beklemek lizımdır. Ko
münizm ale~ hine olan bu blok 
Almanya ve ltalya' dan başla
mış, Avusturya ve Macaris· 
tan' ı da içine alarak uzak 
Şarka nafiz olmuştur. 

ltalyan mehafilinin bu cere
yana lngiltere'nin de iştirak 
ettiii hakkındaki tahminleri 
mevsimsizdir. 

Londra, 18 (Radyo) - M. 

- Lilt/'n P11lrlllb -
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Siyasi münakaşalar arasında Madrid'in düşmesi Alevi'ler de, Er "'le Bergama'da 

'"'dliye işleri intizam "e 
sür'at içindedir .. Garip bir ölüm! 

-Başı 1 inci sagf ada
yerine M. Şotan veya Sarr'dan 
birisinin geçeceği söylenmek
tedir. 

Paris, 18 (Radyo) - Dahi· 
liye nazırı M. Salengro'nun 
ölümü Paris'te derin bir tees
sür uyandırmıştır. Muhalif ga· 
zetelerin, son günlerde M. 
Salengro hakkında yapmış ol
dukları şiddetli hücumlar, ken• 
disini çok sarsmış, gözden 
kaçmıyacak derecede bariz bir 
teessüre sevkeylemişti. 

M. Salengro'nun bu teessü
rü, birkaç gün evci parlamen
toda gene kendi aleyhine ya
pılan münakaşalardan sonra 
M. Blum kabinesinin itimad 
reyı almasından kısmen zail 
olmuş ve sevince münkalip 
olmuştu. 

Fakat evelki gün, muhalif 
gazetelerden (Gregoar), dahi
liye nazırı aleyhine birşeyler 

yazmış ve Umumi harpte At
man cephesine kaçarak ihanet 
ettiğinden dolayı harb diva
nınca idama mahkum olduğu
nu tekrar ettiği gibi, bu bapta 
Avam kararının suretini de ya
kında neşredeceğini kaydetti
ğinden, Müsyö (Salengro), son 
derece müteessir olmuştu. Mu
maileyh; dün, belediye reisi 
bulunduğu Lil şehrindeki evin
den çıkarak belediye sarayına 
gelmiş ve öğleye kadar birçok 
işlerle meşgul olmuştur. 

M. Salengro öğleden sonra 
toplanan şehir meclisinde ri
yaset dmiyerek makamında 
kalmış ve cumartesi günü Lil'e 
gelecek olan ba bakan M. 
Leon Blum'un istikbali hakkın
daki programı tanzim ettikten 
sonra, Paris'te bulunmakta 
olan başbakan M. Blum'u te
lefonla aramış ve çok asabi 
olduğundan birkaç günlParis' e 
inemiyeceğini bildirmiştir. 

M. Salengro, belediyedeki 
işlerini bitirince otomobilini 
alarak evine gitmiş ve otomo
bilden çıkarken, şoförünün 
elini sıkarak vedalaşmıştır. 

Mösyö (Salengro) eve gır
diği zaman hizmetçisini bula
mamış ve doğruca yatak oda
sına girmiştir. Biraz sonra 
gelen hizmetçi, yatak odasını 
açınca Müsyü (Salengro) nun 
yerde ölü olarak bulunduğunu 
görmüş ve derhal zabıta ile 
ölünün kardeşi (Anri Salengri) 
yi haberdar etmiştir. Zabıta 
eve geldiğinde hizmetçinin ha· 
zırlamış olduğu yemeği oldu
ğu gibi bulmuş ve evde her 
hangi bir suikasd delili keş· 
fedememiştir. 

Hadiseyi haber alan halk, 
derhal evin önünde toplanmış, 
başbakan Müsyö Lcon Blum, 
dahiliye nezareti müsteşarile, 
bir otokar alarak acele Paris
l ,'n Lıt'c gelmiştir. M. Leon 
Blum, istasyonda kendisini kar
şılıyan vali ve belediye azala
rile doğruca Müsyö (Saleng
ro) nun evine gitmiştir. 

Zabıtaca yapılan tahkikata 
...... llD .. limlll'.!S:m&lllm ... 

Eden bugün Japon sefirini ka-
bul etmiştir. 

Bu mülakatta, M. Eden bü
yük Britanya hükumetinin Ja
pon - Alınan uzlaşması hak
kında izahat verınesı ve bu 
uzlaşmanın hedefinin gösteril
mesini istemiştir. 

Maamafih bu hususta henüz 
müsbet fikir derıniyan edilme· 
miştir. 

nazaran, müteveffa, biri baş
bakan M. Leon Blum'e, diğeri 
kardeşine ve öbürü de dahi· 
liye nezareti müsteşarına olmak 
üzere ilç mektub yazıb bırak
mıştır. (Salengro), Müsyö Le• 
on Blum' e yazdığı mektupta 
şu cümleler vardır: 

Düşmanlarım, beni yene· 
medikleri için isnadatla beni 
kirletmek istemişlerdir. Bun· 
dan dolayı hayatımdan usan
dım. Ben vatanperver bir ada· 
mım. Muhalif gazetelerin be· 
nim için yazdıkları bühtandır. 

Kardeşine yazdığı mektupta 
ise şu cümleler yazılıdır: 

Valdemize ve kız kardeşi
miz Janet'e iyi bak, ben Le
ti'ye kavuşmağa gidiyorum. 
Allahısmarladık. 

M. Salangro'nun cenazesi, 
cumartesi gunu büyük mera
simle kaldmlacakhr. 

Müteveffanın kardeşi, ken· 
disini ihata eden gazete mu· 
habirlerine demiştir ki: 

- Kardeşim, son zaman
larda çok müteessirdi. muha· 
lif matbuatın neşriyatı onun 
ruhuna tesir etmiştir. 

Şanlı donan
mamız dost 
Yunan sularında 

- Başı 1 inci sahifede -
hareket eden donanmamızın 

denizaltı filosu dün gece ve 
harp filosu da bu akşam başta 
Yavuz ve Yavuz'un dümen 
suyunda ve harp nizamında 
filotilla olduğu halde Türk 
kahramanlığının bir abidesi 
olan Çanakkale boğazının kö
püklü sularını yararak geçmiş 
ve şanlı Türk bayrağını dost 
memleket sularında dalgalan-
dırmak uzere enginlere açıl
mıştır. 

Donanma Mehmetçik abi· 
desinin önünden geçerken Ya
vuzun sancağında asker top
lanmış bulunuyordu. Bir subay 
Çanakkale şehitlerinin hatıra
sını ateşli bir nutukla canlan· 
dırmış ve abide topla selam-
lanmıştır. Bunu müteakip ge
mide bir dakika sükUt edil
miştir. 

Donanma Kilitten geçerken 
müstahkem mevki komutanı 
ile heyeti hamil bulunan Muş 
karşı çıkmış ve donanmayı 

uğurlamıştır. Diğer taraftan 
boğaz boyunca sahillere dö
külen halk ta donanmamızı 
candan selamlamış ve uğurla
mıştır. 

Rusya'da 
Alman faaliyeti 

- Başı 1 inci sahifede -
bu yüzden birçok tevkifat ya
pılmıştır. 

Moskova, 18 (Radyo) 
Tas Ajansı bildiriyor: 

Dahiliye komiserliği Mos
kova ve Leningrad' da Sovyet
lcrin dahili emniyeti aleyhine 
çalışan Alman'lann tevkif edil
diğini bildirmiştir. Bu Alman
lar, faşist hücreleri tesisine 
teşebbüs etmişler ve Rus'ları 
faşizme teşvike, dahili emni
yet aleyhine yalan haberler 
uydurmıya başlamışlardır. Bun
lar ayni zamanda casusluk ta 
yapmakta idiler. Kuvvetlen
dikten sonra Rusya'nın muh
telif yerlerinde suikasdlar ya
pacaklardı. 

Tahkikata devam cdilme-k
tedir. 

art•:::;ı.~:;.:vaki de bizimle beraber 
- Başı 3 ncü sahi/ede -

obüs muharrirlerin bulunduğu 
odaya düşmüşse de insanca 
telefat vermemiştir. Mevkuf 
bir muharrir bu fırsattan isti· 
fade ederek firar ve asilere 
iltihak etmiştir. 

Madrid, 18 (Radyo)- Mad
rid'i müdafaa komitesi bir teb
liğ neşretmiştir. Bu tebliğde 
deniliyor ki : 

Meşru kuvvetler, kuvvetli 
bir topçu ateşini müteakip 
mukabil taarruza g~ çmişlerdir. 
Taarruz devam etmektedir. 
Neticesi bildirilecektir. 

Madrid, 18 (Radyo) -Asi· 
lerin iki hücum tankı aldığı 
söylenmektedir. Asilerin bu
günkü hava taarruzları evvelki 
taarruzlardan fazla birşey te
min etmemiştir. 

Alikanta, 18 ( Radyo ) -
Antonyo Primodorivera'nın ve 
kardeşi Mikel'in ve Mikel'in 
zevcesi Margrita'nın halk mah
kemesinde muhakemeleri de
vam etmektedir. Bugün kararın 
verileceği anlaşılmıştır. Anton· 
yo'nun ·idama mahkum olacağı 
sanılmaktadır. 

Londra, 18 (Radyo)- Roy
ter ajansı bildiriyor: 

General Yagova, Baroella 
kıt'aları Baseroduzali'yi işgal
den sonra Madrid'in büyük 
bulvarına vasıl olmuşlar fakat 
burada çok şiddetli bir muka
vemet ve hücuma maruz kal
mışlardır. Müsademeler bura
da da hala devam etmektedir. 
Atosa meydandan Delbrado 
caddesine geçilmiştir. diğer 

kıt'alar da Madrid cıvarına 
vasıl olmuş ve ikinci bir mu
hasara hattı kurmuşlardır. 

Asiler tayyarelerle bombar
dıman etmektedir. 

Cebelüttarık, 18 (Radyo) -
Son alınan bir habere göre, 
kuvvetli bir topçu ateşinden 
sonra Faslı'lar Manyon Diva 
istasyonuna taarruza geçmiş

lerdir. Burası Madrid'in mer
kezinden 1200 metre mesafe
dedir. Milisler Valansiya yo
lunda bulunmaktadır. Bir kı· 
sım asker asilere geçmiştir. 

Madrid'in en kıdemli sefiri 
olan Şili sefiri Madrid bol· 
şevik kumandanını ziyaret et
miştir. Bu mülakatın neticesi 
malum değildir. 

Cebelüttarık 18 (Radyo) -
İspanya sularında birçok kor
san gemileri dolaşmağa baş

lamıştır. Bu vaziyet beynelmi
lel karışıklıklar doğuracak ma
hiyettedir. 

Madrid 18 (Radyo) - Şeh

rin sokaklarındaki harbda bu
gün 300 ecnebi ve sivil öl
muş, 700 kişi yaralanmıştır. 

Asi topçular, şehre yangın 
obüsleri atmaktadırlar. Bütün 
şehir alevler içindedir. Halk 
varoşlara iltica etmişler, met
repolitenlere yerleşmişlerdir. 
Yer-yer infilaklar devam edi· 
yor. Montana kışlası ve nü
mune hastanesi ateş içindedir. 
Milisler binlerce kişiyi daha 
kurşuna dizmişlerdir. 23,40 ta 
Madrid radyo istasyonu ile 
amatör istasyonu ansızın sus
muştur. Bombardımandan ha-
rap olduğu anlaşılıyor. Arjan
tin ve Meksika elçileri, nas
yonalistler tarafına geçmek 
için müsaade istemişlerdir. 

Londra 18 (A.A) - Royter 
bildiriyor: 

ispanya ademi müdahale 
komitesi tarafından tesbit edi
len murakabe proıesı bida-

.. Başı 1 inci sahifede 
~ftan da ölen \ 'C yara)anaular 

vardır. 

Antakyn'da ıandı.klar açıJıııcn 

atılan reylerin 200 ze lıile varma· 
dı~ı görülmüştür. Ilunlann ço~u da 
hükiıuıet nıcmur)andır, Antnkyn
clon meb'uı;luk için namzetli~ini 

loyan Adalı Mehmed, nıınızetliğini 
geri almıştır. !\landa idaresi şaşkın 
ve mütehevvir ne yapacağını hiJ· 
mez bir vaziyettedir, 

Adana 17 [A.A) - Antakya· 
dan gelen çok mevsuk malumata 
göre Keşeb nahiyesinde bulunan 
Ermeni'Jer arasında Suriye intiha· 
batı münasebetile büyük bir kan· 
şıklık çıkmıştır. Sancak dahilinde 
bulunan Ernıeni'lerin büyük bir 
kısmı San<"ak Tıirk'lerinin intiha· 
bata iştirak etml'mek karanna iş· 
tirak etmektedirler. Yalnız Taşnak 
komitesine mcmmlı küçük Lir kı
ııım Ermeni Suriye intilıabatına 

iştirake karar verdiklerinden ara· 
lannda şiddetli bir muhalefet h:ış· 

lnwış ve lıu aynlık şiddetli hir 
çarpışma ile tezahür etmiştir. 

Kcşdı'ıle Taşnak'larla Ilınçak· 

lar nr:ısında \' ukua gell'u lıu karı· 

şıklıkta 6 Ermeni ynralanınıştır. 

Antakya l 7 [A.AJ - l\lurnt· 
paşa ınmtnknsmda gölden halık 

a\'lamak iı,·in müstı•cirler tarafın· 

ılım amele olarak getirilen Aralı
lardan La~ka iıııihubaı-ı iştirak eden 
olmamıştır. 

Ankara, 18 (Hususi)-San
cak intihabatı hakkında mü
him haberler gelmiştir. intiha
batta yapılan yolsuzlukların 

birçoğu protesto edilmiştir. 

Bu protestoyu halkı temsil 
eden belediye reisi ile bele
diye azaları ve halk mümes
silleri yapmışlardır. 

... m!llB!!IL!!l .... !:mllm!l ..... 

yette tahmin olunduğundan 
daha çok geniştir. İspanyada 
ihtilaf halinde bulunan iki 
tarafın tasvibi kayıd ve şar

tile bitaraf müşahitler tayin 
edilecek ve ispanyanın şıma
lindeki lspanyol F asındaki 
Balear adalarındaki ve ispan
yanın Akdeniz kıyılarındaki 
limanlarla ispanya Fransa ve 
ispanya-Portekiz hudutlarını 
ihtiva eden 40 yerde muraka
be karakolları tesis edilecektir. 
Her memleketin vereceği para 
mes' el esi de ortaya konulmuş
tur. Yapılan tekliflerden biri 
alakadar memleketlerin millet
ler cemiyeti masrafına iştiraki 

nisbetinin esas olarak alınma
sına matuftur. 

Tali komiteye dahil mem· 
leketlerin hava ataşeleri bu
gün dış bakanlığında toplana· 
rak murakabe projesinin ls
panya' nın hava limanlarına da 
teşmili mes' efesini görüşmüş
lerdir. 

Londra, 18 (A.A) - Roy· 
ter ajansının haber aldığına 
gore ispanya işlerine ademi 
müdahale komitesi 40 İspan
yol merkezinde 7, şimali İs
panya' da 6, Fas ve Baleral 
limanı ile 14 Akdeniz lima
nında beynelmilel bir kontrol 
tesis etmek niyetindedir. Bu 
kontrolün tren hatları ile Por· 
tekiz hududuna da şamil ola
cağı söylenmektedir. Kontrola 
bin kadar müşahid tayin edi
lecektir. 

Salamanka, 18 ( A.A ) -
Neşredilen bir tebliğde ez
cümle şöyle denilmektedir: 

Kıtaatımız Delamo Rubio 
enstitülerini, hastaneyi, Man
cola mesihsini, talebe yJrdu
nu, Santa Cristiana ocağmı ve 
diğer binaları işgal etmiştir . 

Düşman mukabil taarı uza 
geçmiş ise de her taraftan 
püskürtülmüştür. Caddeler ek
serisi ecnebi olmak üzere ce
sedlerle doludur. 

Antakya'da Suphi Berekat 
ailesinden yalnız Suphi Bere
kat ı;eçime iştirak etmiş, bu 
ailenin diğer efradı müştere
ken reylerini kullanmamışlar-

dır. Sancak seçiminde Hacılar 
nahiyesi ile Görece, Güre bü-
yük Apa ve Uşar köyleri hal· 
kı tamamen seçime iştirakten 
imtina ettikleri halde mahalli 
hükumet tarafından kayıtları 
alınmak suretile hepsi seçime 
iştirak etmiş olarak gösteril
miştir. 

Kızıllar köyü halkı ile Kı
rıkhan köylülerinin, tazyik 
edilmek suretile, istemiyerek 
seçime iştirak ettirildikleri ha
ber veriliyor. 

Antakya, 17 (A.A)- Akte
pe merkez nahiyesinde intiha-
bata kimsenin iştirak etmediği 
anlaşılmıştır. Civar köylerde 
intilJab dolayısile halkın sev· 
diği muhafaza kolcusu te"kif 
edilmiştir. 

İstanbul, 18 (Hususi muha
birimizden ) - Antakya ve 
lskenderun'daki Türk'ler, be
lediye intihabatına iştirak et
memıye ısrar ediyorlar. An
takya ve fskenderun' daki hal
kın yüzde 95 inin intihabata 
iştirak etmemesi, Fransız'ları 

sinirlendirmiştir. 

Ankara, 18 ( Hususi muha· 
birimizden ) - Antakya ve 
lskenderun hakkında Fransız 
notasına karşı hükumetimizce 
hazırlanan cevabi nota, çok 
mühim ve mantıki tahlilleri 
ihtiva etmektedir. 

Notamız, bugün (Dün) Paris 
büyük elçimiz vasıtasile Fransa 
hükumetine verilmiştir. 

İki Kardes , 
Birbirini Yaraladı 

Dün gece Burnava'nın Çay 
mahallesinde oturan Veli oğlu 
Hüseyin ile kardeşi Ahmed 
arasında kavga çıkmış ve Hü
seyın bıçakla Ahmed'i omu
zundan ve başından yaralıya

rak kaçmış ise de derhal ya
kalanmış ve onun da yarah 
olduğu anlaşıldığından her 
ikisi tedavi ıçın Memleket 
hastanesine sevkedilmiştir. 

Otobüsler ve 
durak yerleri 

Otobüslerden bazılarının 
müşteri almak için otobüs du-
rağı olmıyan yerlerde gelişi 
güzel durdukları görülmüştür. 

Bu gibi otobüs durağı olmı
yan yerlerde duran otobüs 
şoförlerinden beşer lira ceza 
alınması için belediye reisliği, 
belediye zabıta memurlarına 

emir vermiştir. 

Fransa ve 
deniz müdafaası 
morlern bir lınlc getirilmiştir. 

1937 deniz inşnatı programın

da cvelenı irde yaşını dolılurnn sc· 
milcriu yaui 880 touluk Lirkaç 
torpido ve bir hayli deniımltı sc· 
misinin yerine yeuilerinin konul· 
ma ~ı işi vardır. lluııdan sonru halı· 

riye için Lüyük deniz tayyareleri· 
uin hizmete konulması derpiş c<lil· 
nıcktedir. 

Ressamlara 
lzmir Halkevinden: 
Eveice nakdi mükafat mu

kabilinde yapılması rıca olu
narı Halkevine aid senbol 
krokisinin evımıze verilmesi 
müddeti 30 teşrinisanide ni
hayet bulacağından ynpılan 
krokilerin musabakaya girmesi 
için bu tarihe kadar evimize 
makbuz mukabilinde ve kabilse 
kapalı ve mühürlü bir zarf 
içinde tevdii rica olunbr. 

Bergama, 18 (Hususi) ,,.,,,. 
Hükumetin tatil zamanı ol· 
masına rağmen koridorda bir 
faaliyet vardı. Ne var. nıeŞ' 
hud bir cürüm dediler. M~ 
rakla ben de kafileye k8t1 

dım. 
Bakalım bu mahkeme ııe 

kadar müddette bitecektir. k 
Diye alakadar oldum. pe 

az bir zamanda jandarma t~ 
rafından bu meşhud cüriİ111 

vak' ası şah iti erile birlikte cıı· 
muriyet müddeiumumiliğİ~ 
teslim edildi. Ve gene ~1 ~ 
bir zamanda müddeiumuoıılı 
tarafından mahkemeye sevkO' .., 
lundu. Bütün işler için yartb 
saat kafi geldi. Şimdi oı11 

kemeyi dinlemek lazımdı. 
Suç şu idi; Suçlu gece >; 

rısından sonra umumi kadı 
)arın bulunduğu yere gidi)1 
kapıları çalıyor. Bu sırada 
karşısına bekçi çıkıyor bu ' 
kitten sonra bu evlere girıı1 
nin yasak olduğunu evine 
dip yatmasını söylüyor ve kt 
disini götürmek istiyorsa 
suçlu razı almıyor ve h9 
rette bulunuyor. Dinlenen • 
hidler de bunu böyle aol• 
yorlar. Derhal hüküm vefl 

yor. Suçlu tevkifhaneyi b0 

luyor. Eskiden günlerce. 1 

larca hatta temyizi ile yıllel 
süren bu davalar, bir sıı~ 
içinde bitmişti. Bu cumurl 
rejiminin en yüksek tecell1 

rinden birisi olmuştur. 
Gerek meşhud cürümler 1' 

de, gerekse diğer ağır ve, 
fif ceza işlerinde cumur1 

müddeiumumisi Ekrem G6 
büyük bir hassasiyet göS1 

Gekte ve kıymetli mesai " 
f etmektedir. 

Mahkememizin işleri: 
Ağırceza işlerine bakan Jl1 

kemeıniz, Bergama kazası 
bütün davalarile Dikili k" 
!\ının sulh mevadından bıı· 
bütün davalarını bakmaktB 

Bergama, dört nahiyes1 

127 köyü ile 72 bin nüfıl 
dur. Geniş bir sahada otıl 
bu kadar insanın işlerini ' 
ve zamanı ile görmek, b 
mek kolay değildir. 

Bahusus bu mühim ı 
çevirmek için katip kad 
çok dardır. Bir başkatip i~ 
katip vardır. Bu kadar b~' 
ve her biri avrı ehemf111 

haiz işlerin a~ katiple 0 
mesi ne kadar büyük gs~ 
gösteril~iğini kolayca aol 
Bu itibarla mahkememiz~ 
olmazsa iki katip ilavc51 

ruri bir şekil almıştır. tJ 
yollardan gelen köylülerin 
ha çabuk işlerini görebilf11e 
için yiiksek Adliye Ba~ 
ğının iki katibi csirgenıİ) 
ğini şüphesiz sayarız. 

Hapishane: 
Bergama hapishanesi }'ll 

feneri gibi titremektedir. 
resıne tekme vurulsa 
çökmeğe mahkumdur. ki~ 
kilerin kaçmağa niyetleri 1 

Çünkü zabıtanın pençcsifl~ 
kurtulmalarına imkan yo 
ondan. Fakat şimdi mo 
bir hapishane yapılmak 
redir. Bunun için 50 bio 
daı: fazla tahsisat gel111. 
Bugünlerde ihalesi yapılıı' 
tır. 1 - Şimdiki hapishalle ... 

yeni hapishane, 3 llk o~~ 
Yeni hapishanenin bir• 

·5( 
kumet konağına yakın ı 

Zübeyde hanım okuluna ) 
olduğundan biraz luygo11 

ğildir. Bu kadar para 5
6 

yapılacak olan yeni lJİ~ 
daha müsait, daha geni; 
mircilcr bahçesinde oln1D5 

ha münasib görülmektcd 
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İzmir Komutanlığı ilanları lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: lzmir harici askeri satın alma ilanları 
1 - Mst. Mv. hayvanat ihtiyacı için kapalı zarfla 119200 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: kilo arpa ve yulaf almacaktır. İhalesi 7 /12/ 936 pa-
l - Çanakkale Müstahkem Mevki kıtaat hayvanat ihtiyacı için zartesi günü saat 16 da kışlada Mst. Mv. satın alma 

412500 kilo yulaf 1/12/936 tarihine müsadif salı gü- komisyonunda yapılacaktır. 
nü saat 15 te Çanakkale Müstahkem Mv. satm alma 2 - Arpa olduğuna gore mecmu tutarı 5960 lira ilk te-
komisyonunca kapalı zarfla alınacaktır. minatı 447 liradır. 

2 Şartname ve evsah İzmir Mst. Mv. satın alma komis· Yulaf olduğuna göre tutarı 7450 lira ilk teminatı 
yonunda da her gün görülebilir. 558 lira 75 kuruştur. 

3 - Yulafın beher kilosu 5,5.0 kuruştan tutarı 22687 bu- 3 - Teklif edilecek fiate göre arpa ve yulaftan birini al-
çuk lira vemuvakkat teminatı 1702 liradır. makta komutanlık serbest ve muhayyerdir. 

4 - isteklilerin teminat akçesi olan 1702 lira ve kanunun 4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
2 ve 3 ncü maddelerindeki yesaik "ve teklH mektup· 5 - İstekliler arpa veya yulaf içi tekliflerini ayrı ayrı mek-
ları ile birlikte ihaleden bir saat evvel Çanakl.ale tuplarla verebilecekleri gibi arpa veya yulafm fiatleri 
Mst. Mv. satın alma komisyonuna müracaat edilmesi ayrı ayrı göstermek suretile bir mektupla da teklif 
ilan olunur. 14 19 25 28 1178 · edebilirler. 

lzmir Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 6 - İsteklilerin Ticaret odasında mukayyet bulunmaları 
1 - Çanakkale Mst. Mv. kıtaat hayvanatı ihtiyacı için şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

363000 kilo yulaf 2·12-936 tarihine müsadif çarşamba maddelerinde yazılı vesikalari!e teminat mektup veya 
günü saat 15 te Çanakkale Müstahkem Mv. satın al- makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale saatından 
ma komisyonunca kapalı zarfla alınacaktır. enaz bir saat evvel komisyona vermiş bulunmaları ilan 

2 - Şartname ve evsafı İzmir Müstahkem mevki satın al- olunur. 19 24 28 3 1255 
ma komisyonunda da her gün görülebilir. 

3 - Yulafın beher kilosu 5,50 kuruştan tutarı 19965 lira Mst. Mv. satın alma ko. nundan: 
ve muvakkat teminatı 1498 liradır. 1 Mst. Mv. hayvanat ihtiyacı için kapalı zarfla 253000 

4 --- isteklilerin teminat akçesi olan 1498 lira ve kanunun kilo arpa ve yulaf alınacaktır. İhalesi 7 /12/936 pazar-
2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ve teklif mektup· tesi günü saat 16,30 da kışlada Mst. Mv. sabn alma 
ları ile birlikte ihaleden bir saat evvel Çanakkale komisyonunda yapılacaktır. 
Müstahkem mevki satın alma komisyonuna müracat 2 - Arpa olduğuna göre mecmu tutarı 12046 lira ilk te· 
etmeleri ilan olunur. 14 19 25 28 1177 minatı 903 lira 45 kuruş. Yulaf olduğuna göre tutarı 

t 14962 lira 40 kuruş. ilk teminatı 1122 lira 18 ku-
zmir Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 

1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için beher kilosuna tahmin ruştur. 
3 Teklif edilecek fiate göre arpa veya yulaftan birini 

edilen fiat on bir kuruş seksen santim olan 161000 
almakta komutanlık serbest ve muhayyerdir. 

kilo Un k~palı zarfla alınacaktır. 
2 İhalesi 30 /il. Teşrin/ 936 pazartesi günü saat 16 da 4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

1 5 - istekliler arpa veya yulaf için tekliflerini ayrı ayrı 
zmir' de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. mektuplarla verebilecekleri gibi arpa veya yulafın fi-
atlerini ayrı ayrı göstermek suretile bir mektupla da 

3 - Hepsinin tutarı 18998 lira olup muvakkat teminatı 
teklif edebilirler. 

1424 lira 85 kuruştur. 6 - İsteklilerin ticaret odasında mukayyet bulunmaları şart 
4 - Şartnamesi her gün satın alma komisyonunda görüle-

bilir. · olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında kayıtlı maddelerinde yazılı vesikalarile teminat mektup veya 
olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale saatından 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi- enaz bir saat evvel komisyonua vermiş bulunmaları 
kalan ve teminat makbuzunu havi teklif mektuplarını ilan olunur. 19 24 28 3 1254 

ihale saatından en az bir saat e\ el komisyona vermiş Mst. Mv. satın alma ko. nundan: 
bulunmaları. 13 19 24 28 1173 1 - Mst. Mv. hayvanatı ihtiyacı için açık eksiltme ile 

Mst. Mv. k. sat: al. ko. rs. den: 73200 kilo arpa ve yulaf alınacaktır. İhalesi 7/12/936 
1 - Müstahkem mevki kıt' alan için paza-.lıkla 13 adet yüz pazartesi günü saat 17 de kışlada Mst. Mv. satın al-

kiloluk elkantarı alınacaktır. ihalesi 20 /11/ 936 cuma ma komisyonunda yapılacaktır. 
günü saat 11 de kışlada Mst. Mv. satın alma komis- 2 Arpa olduğuna göre mecmu tutarı 3660 lira ilk temi-
yonunda yapılacaktır. nalı 274 lira 50 kuruş. Yulaf olduğuna göre tutarı 

2 Hepsinin tutarı 227 lira 50 kuruş olup ilk teminatı 4575 lira ilk teminatı 343 lira 13 kuruştur. 
17 lira 7 kuruştur. 3 - Teklif edilecek fiate göre arpa veya yulaftan birini 

3 Şartnamesi ger gün komisyonda görülebilir. almakta komutanlık serbest ve muhayyerdir. 
4 isteklilerin Ticaret odasında mukayyet olmalan şart 4 _ Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 5 _ istekliler arpa veya yulaf için tekliflerini ayrı ayrı 
maddelerind~ yazılı vesikaları ve ilk teminat makbuz-
1 l b l 

mektuplarla verebilecekleri gibi arpa veya yulafın fi-
ari e ir ikte ihale saatından evvel komisyona mü· 
racaatları. 17 l9 

1225 
atlerini ayn ayn göstermek suretile bir mektupla da 
teklif edebilirler. 

Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ankara garnizonu kıtaatının ihtiyacı için 102000 kilo 6 isteklilerin ticaret odasında mukayyet bulunmaları şart 

pirinç 23/ikinci teşrin/936 tarihine müsadif pazartesi olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
günü saat 15 te kapalı zarfla almacaktır. maddelerinde yazılı vesikalarile teminat mektup veya 

2 - Şartnamesi eksiltmenin yapıiacağı Lv. amirliği satın makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale saatından 
alma komisyonunda her gün parasız görülebilir. enaz bir saat evvel komisyona vermiş bulunmaları 

3 - Pirincin tutarı 20400 lira olup muvakkat teminatı ilan olunur. 19 24 28 3 1253 
1530 liradır. 

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

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
l - İdareleri İstanbul Levazım amirliğine baglı müesseseler 

ıçın 35 Ton zeytinyağının 7 /12/ 936 pazartesi günü 
saat 15 t ... İstanbul'da Tophanede İstanbul Levazım 
amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 20300 lira, ilk teminatı 1522 
lira 50 kuruştur. 

3 Şartnamesi mezkur komisyonda görülebilir. 
4 isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 

makla beraber 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat makbuzlarile 
birlikte teklif mektuplarını iha!e gün ve saatından en· 
az bir saat evvel komisyona vermeleri. 

19 24 29 3 1257 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
t - idaresi İstanbul Levazım amirliğine bağlı müesseseler 

._ için 110 Ton pilavlık pirincin kapalı zarfla eksiltmesi 
7 /12/ 936 pazartesi günü saat 15,30 İstanbul'da 
Tophane'de satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 T<thmin edilen bedeli 25860 lira, ilk teminatı 1939 
lira 50 kuruştur, 

3 Şartnamesi 130 kuruşa komisyondan alınır. Nümunesi 
her gün görülebilir. 

4 - İsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde istenilen belgelerile birlikte teminat ve teklif 
mektuplarını ihale gün ve saatından en geç bir saat 
evvel İstanbul Levazım amirliği satın alma komisyo-
nuna vermeleri. 19 24 29 3 1252 

• 'KASE 

,ff ~ 

Oğretmenler, öğrenci babaları 

AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Liselerle orta ve ilk okul kitaplarının satış yeridir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kısa bir zamanda dürüsılüğü ile sayın müşterilerinin alakalarını 

kazanarak (İzmir)e yaraşır bir eekilde genişletilmiştir. 

Kültür Bakanlığının ki ta plan ile çıkan eserleri günü gününe talr ip 
eder ve bütün müşterilerine sunar. Ahmed Etiman Kitap Evi İz· 
mir'in yegane kitap ve kırtasiye deposudur. Hari~ten siparişler sür' t.. 

le gönderilir. 

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

·------------------------------

Burnava satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Kalem Münaka· lhaleıi Gün Sa. 

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

1 - Yukanda cins ve miktarı yazılı 45 kalem dağ mclbu· 
sat ve teçhizatı hizalarında gösterildiği veçhilc açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 Açık eksiltmeleri hizalannda yazılı oldu~ vcçhile 27· 
11-936 cuma günü yapılacaktır. 

3 - Yedi kalem malzemenin umum tutarı 4300 lira olup 
muvakkat teminatı 323 lira. 
Beş kalem malzemenin umwn tutarı 2000 lira oluJ! 
muvakkat teminatı 150 lira. 
Onyedi kalem malzemenin umum tutarı 4200 lira olup 
muvakkat teminatı 315 lira. 
Onaltı kalem malzemenin umum tutarı 4800 lira olup 
muvakkat teminatı 360 lira. , 

4 Şartnameleri her gün komisyonda görülebiHr. 

5 fstek1ilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri sabn 
alma komisyonunda gelmeleri. 11-15-19-22 1127 

Bumava Tümen satın alma komisyonundan: 

1 - Burnava' daki alayın ihtiyacı için 25500 kilo erat ek

meği pazarlık suretile satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 21 /11/ 936 cumartesi' saat 10 da yapıla

caktır. 

3 -Umum tahmin tutarı 2359 lira olup muvakkat teminatı 

177 liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

5 isteklilerin ~uayyen vaktinde Bumava' daki askeri 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 1249 

Armutlu Bele-! 
diyesinden: 

Belediyemize ait çarşı ıçın· 

de bulunan eski han ve dük· 
kanları yerine yeniden 11360 
lira bedeli keşifle yaptırılacak 
binanın 12-11 ·936 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle kapa
lı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. Bu husustaki proje ve 
şartname belediye muhasebesin
de mevcuttur. Talip olanlar her 
gün belediyeye müracaatla gö
re bilirler. Taliplerin ihale ta-

rihi olan 1-12-936 gününde yüz
de 7 ,5 hesabile teminatları iha
leden bir saat evvel belediye 
sandığına makbuz mukabilin
de vermeleri ve fazla malU-

mat almak isteyenlerin gerek 
keşifnameyi görmek ve gerek 
yapılacak işi mahallinde tet
kik etmek üzere belediyeye 
müracaatları ilan olunur. 

15-19-23-27 
• 
lzmir belediyesinden 

Beher metre murabbaı 300 
kuruştan bin altıyüz elli lira 
bedeli muhammenle 61 sayıh 
adanm 28 sayılı arsası başki
ti plikteki şartname vcçhile 
1 1121 936 sah günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. 

iştirak için 124 liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat meld:ul>u ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 15, 19, 24,28 
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erZEE& CO. 
İdaresini bilenler 

METALLUM 
A. Kemal Tona 1 - . ::::: 

-Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı'§. V.N. 
EUTSCHE LEVANTE LINİE 

"BOCHUM,, vapuru 11 ikin
ci teşrine 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 teşrine doğru beklenilmek
tedir. HAMBURG ve AN
VERS limanlarından eşya çı· 
kacaktır. 

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

MERIKAN EXPORT LİNES 
• "EXHIBITOR,, vapuru 14 
ikinci teşrine doğru beklenil· 
melcte olup NEW-YORK iç.in 
yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 son 
t~rinde 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. 

11EXAMELIA11 vapuru 26 
ilk teşrinde bekleniyor. NEV-
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERİ 
SEFERLER 

.,EXCAMBION,, Transat
lantiti 20 son teşrinde RİRE 
limanından BOSTON ve NEV
YORK için hareket edecektir. 

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

• EN NORSKE MIDDELHA VS 
LINJEN - OSLO 

"SARDINIA,, motörü 16 
10n teşrinde limanımıza Q'ele
rek DlEPPE ve NORVEJ li
Manları için yük alacaktır. 

S. A. ROYALE HONGRO-
ISE DE NAVIGATION 
DANUBIENNE MARİTİ

ME -- BUDAPEST 
"BUDAPEST,, Motörü 29 

son teşrinde limanımıza gele· 
rek DANUP (TUNA) liman· 
lan için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT-
HAMBURG · 

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

LIVERPUL 
"JESSMORE,, vapuru 15 

son teşrinde bekleniyor. AN· 
VERS ve LIVERPOL liman· 
larınöan yük boşaltıp BUR
GAS,. VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve fB
RAII;A limanları için yük ala
caldır. 

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

beten % 40 daha az·:cereyan sarfeder. 

M. Tevfik Baykent 
Elektrik - Radyo- Telefon Evi 

Siemens Fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 / 79 

Telefon : 3332 

Olivier v E Şürekası 
Limited Mücellit Ali Rıza 

Yeni Kavaflar carsısı No. 34 , ~ 

Fratelli Sperco Hellic en Lines 
Vapur Acentası 

Birinci kordon Rees binası 
Tel 2443 

ELLERMAN LINES LTD. 
Vapur Acentası Limited 

ROYAL NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

"HERGULES,, vapuru 30 
2 inci teşrinde gelip 5/2 inci 
kanuna kadar ROTTERDAM 
AMSTERDAMveHAMBURG 
limanları için yük alacakt ır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN kumpanyası 
"ALSA JULf A,, vapuru 

Hamburg - Bremen, Rotter
dam -- Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, İskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi

mento ile eşya kabul eder. 

"THURSO,, vapuru 20 ikin
ci teşrinde Londra, Hull ve 
Anvers'ten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpol ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 3 birinci 
kanunda Londra, Hull ve An· 
versten gdip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

- Basmahane istasyonu karşısındaki dibek sokak başında 30 Sa) ı- §§ = 1ı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akşam ~aat 6 a kadar ~ = bastalannı kabul eder. S: 
Müracaat eden hastalara yapılması Jazımgclcn sair talılilfıt ve §§ 

- --= mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yap1lmasınıı cevza ::E 
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Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

100 Ton saf kurşun 
Tahmin edilen bedeli 22,000 lira olan yukarıda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mi.idürlüğü satın 
alma komisyonunca 4/1/937 tarihinde pazartesi günü saat 15 
de ~apalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komısyondan verilir. Taliplerin muvakkat tr:minat olan 1650 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunun 
2 ve 3 ncü maddalerindeki vesaik.le mezkur gün ve saatte 
komisyona müral!aatları. 17 19 21 24 1164 

Devlet Demiryollarından; 
Aşağıdaki gayri menkuller 1112/936 salı günü saat 15 te 

İzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda açık arttırma su· 
retile üçer sene için ayrı ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin 
gayri menkuller hizasında yazılan miktarda muvakkat teminat 
vermeleri ve işe girmeye manii kanuni bir halleri olmad?ğına 
dair beyannameler ve aranılan vesikalarla muayyen vakitte 
komisyona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler Moralı is
tasyon yazıhanesinden ve komisyondan parasız alınır. 

1 - Moralı istasyon civarında 4 harita No. lı bir çardak 
kahvehane ve önünde buluuan bir parça arazi muhammen 
kira bedeli 60 lira ve muvakkat teminat 450 kuruştur. 

2 - _ Moralı istasyon civarında 5 harita No. lı bir çatma 
kahvehane v eönünde bulunan bir kısım arazi muhammen kira 
bedeli 150 lira mu\rakkat teminat 1125 kuruştur. 19-25 1250 

Anglo-Egytian Mail 
Line 19 I 2 inciteşrinde MALTA, 

MARSİL YA ve CECAIR li· Marsilya ve İskenderiye için 
rnanları için yük ve yolcu ka- 9600 tonluk "Cairo City,, va-
bul eder. puru her ay Pireden munta-

"DRAGO,, vapuru 10 bi· 1 

rinci kanunda Liverpol ve 
Svanseadan gelip yük çıka

llandaki hareket tarihlerile zaman iki sefer hareket ede-
navlunlardaki değişikliklerden cektir. 
acenta mes'uliyet kabul etmez. Yolcu fiatinde tenzilat: 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
kordonda FRA TELLı SPER- Pire-Marsilya seyahat müd-

deti 7 5 saat, 
CO vapur acentalığına müra-
caat edilmesi rica olunur. Port-Sait ve lskenderiye li-

Telefon: 20041200512663 manian için "VELOS,, vapu· 

racaktır. 

GENERAL STIM 
"PHILOMEL,, vapuru 18 

ikinci teşrinde gelip Londra 
için yük alacaktır . 

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

SERViCE MARITIME ROU- • ·-:---•.a ru her hafta pazartesi günü saat 
MAIN-BUCAREST Birinci Sınıf Mutahassıs 12 de muntazam Pireden ha- Deri ve Tenasül Hasta- Nilli Emlak Mudürlüğünden: 

uoUROSTOR,, vapuru 25 Dr Demir Ali reket edecektir. Yolcu ve eşya lıkları Mütahassısı s. No. Lira K. 
son teşrinde bekleniyor, KÖS- 1 • kabul eder. Doktor 588 İsmetpaşa bardakçı çıkmazı s. No. 8/23 ve 8/24 
TENCE, SULINA ve GALATZ· Kamçı oğlu Fazla tafsilat için Pasaport Osman vunus taj 53,50 metre arsa. 
ve GALATZ aktarması olarak Cilt ve Tenasül hastalık- yolcu salonu karştsında Lokal ı i 587 Memduhiye mahallesinin mumcu zade caddesin-
BELGRAD, NOVISAD, BU- ları ve elektrik tedavisi Riz binasında. No. 168 Hergün hastaları sabah de 46 yeni 58 taj 65,25 metre arsa. 45 68 
DAPEŞTE, BRATİRLAVA İzmir - Birinci beyler sokağı Umumi Deniz Acentah~ı saat lO dan akşam altıya Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile onbeş 
VI ı Elh S L. 't d kadar kabul ve tedavi eder. YANA ve L NZ için yük anıra incmast arkasında ımı e giin müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 3-12-936 per-

i 
--'- T ı f 3479 acentası a ·· t ı Adres: KemP.raltı Şamlı b a •~tır. e e on : • n muracaa o unması. sokak No. 

19 
, şem e günü saat 12 ded.lt, Taliplerin Millt Emlak mudüriye-
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