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. . 
Bir irade ile meb'usan mecli

sini feshetti. 

.. Atatürl~ bugün söylev 
-~~~~~~~==~~~~~-~ 

!e!iri ile de bir mülakat yapmıştır. Kamuta;, 1 k t kl.f · el ·1· 

vereceli .. 
._ _ .., re e e ı etmış, enı ıyor. 

)) t Y J b k• bugün açılıyor. Asiler zaferden emindir-
OS ugos avya aşve •-ı Atatürk mühim ler. Fransa'da Madrid 
li dün lstan~ul' u gezdi. ~:r:e;;;~:k ıehine nü~aYişler var 

M. Stoyadinoviç gazetecilere beyanatında "Tür- dün toplandı 23.Rus gemisi Çanakkale'den geçmiş. 
lngiltere'de de gönüllü yazılıyor. 

kiye, Yugoslavya için dostluğu ve sadakati tec
rübe edilmiş bir dost ve müttefiktir.,, Dedi. 

Ankara, 31 (Hususi)
Bügük Millet Meclisi, ga
rın geni devrenin ilk top
lantısını yapacaktır. 

Ankara 30 (A.A) - Yugosla,·· 
Ya haşvekili Ek.:elıi.os M. Stoyadi· 
lloviç ve refikası ve m:ıiyctleri lıu 

~lınh eııııt 2,30 da hu-u~i trcıılc 
>..nkar:ı\lıın nyrılmıJıır \C i-lnS) on· 
da B.ış,·ckil lsm"l İnönü ile ref i· 
~alan, Ha ririye Vekili Tcvf ik 
nu •. Jü Ar:ı , Vekiller, Hariciye Vı•· 
l"l •ıi ~rkiını, Aukııra valisi tara· 
fıudarı u~urlıınmıflıırdır. 

İilnııhul 31 (Hu~uııi) -·Do ı 
te miitıefik Yugo luvyu'nın hıy· ...._____ ___ --~~---
Stalin aleyhine 
Yeni bir suikasd 
Profesörler ve gaze-

teciler yakalandı. 
1 

M. Stalin 
Rika 31 (Hnd)o) - Rusya'da 

Stalin nlcylıine yeni bir euikasd 
ltochbüııü meydana çıkıınlmışıır. Ilu 
defa yııpılan tc,kifııt Bilhassa l.e· 
lıingrrıd ii11İ\'erı:itesi profesörlerin· 
den iLnreııir. Mel kuflıır ıırnsında 
~anir ve gıu:etecilcr de \•ardır. -M. Mussolini 

Bugün bir nutuk 
irad edecek .. 

ltomıı 31 (Uııd) o) - Sinyor 
hlussolini'nio )&nn :\Iilauo'da irad 
Cdcce~i nutuk bc)ııclmilel Lir ehem· 

~--'""--'-~-'-'"--~...-..."'-"'~--..._ 

Büyük misaf irinıiz Ankara istasyonunda Baş ve Dış 

Meclis açıldıktan sonra 
yoklama yapılacak, Bü
yük Şef imiz Atatürk, mü
him bir söylev verecek
lerdir. 

Bundan sonra divanı 
riyaset intilzabatı yapıla

cak ve meclis üç gün son
ra tekrar toplanacaktır. 

Ankara, 31 ( Husıısz) -
Parti grubıı bugün toplan-
mışlır. Ve şu dakikada Asi kuvvetler cephede 
mü7akerelerine devam et- B erlin 31 (Raılyo) - Ilurgoı;. ker)eriu l\tadrid'e girmesini miltea• 
nıektedir. Yarın, Atatiir- tan nlınan son haberlere göre .Mad- kib, Madrid balkı da bize iltihak 
kün nutkunu müteakip ya- rid tayyare karargahının bombar· edecektir. 
pılacak intihabatla bir de- dımııuı üzerine 70 kişi maktul Hedefimiz, 1ıpanya devletine 
ğişiklik olnugacaktır. Ka- dilşmfi~ 3 tayyare talırib edilmiştir. itimada liiyilr. bir şekil vermek.tir. 

metli başvekili 1\1. Sıoyailino,·iç bu lııırcketinden evci Jınlyan sefirini Bir kamyonete bomba isabet et- - Sonu 6 ıncı saJıileJe -
b l ı 1 

mutay Reisinin de gerin· ı• sıı a ı ,e ırimi;ı:e ge miştir. de kabul ctıni,:ve kendisile görüş· miş, bir takım kadın ve çocuklar -------

Bakanlarımızla beraber 

M. Sıoyadinoviç beyanatında: mii~tUr. de kalacağı anlaşılıyor. da )aralanmış ve ölmü~tür. Çetinkaya 
- Ankara'yı ziynretimclen son Ankara 31 (Husu i) - Yugos- Grup müzakereleri için .Mndrid'de 25 kadar yaralı vardır. istasyonu acıldı .• 

derece memnunum. Memleketiniz· lavya başveldli bugün memleketine ı 1 gece bir tebliğ yapılması Burıros 31 (Uadvo) - Muvak· • , 
ılen en ın~kemmel hatıralarla ay· dönecekti. Fakat 1 ı:uıhul'u Lirn?. hl ld' ~ " I b } 31 ( H 

l 
.,,,,, k' ·v ı · · 

1 1 
kı d ö L'l • k . . b ~ mu eme ır. kat İspanva hükumeti haridye ha· stan u , ususi ) -

kanı beyanatta bulunarak demia. e ın aya ıstasyonunun açı ma rı ıyorum. ı ur ıye .t ugos avya ıçın c n ıa ya n an g re ı me ıçın n· t \... " Ç t• k · 1 
dostluğu ve eadakatı mücerreb Lir reketini yarma talik elti. Bngün ---------- ..,.. · b 
doll ve müşTiktir. ~ehiri gezdi, müzeleri gördü. Gece B lk k tir ki: merasımi, ugün parlak me-

Deıniştir. şehir operctinıle verilen bir temsili a an UTmQy• - Zafer'den çok eminiz; as· rasimle yapılmıştır. 
__ M_. _s_ıo_1a_d_in_o_;:;vi=ç,=A=nk=·a=ra='d=an==se=yr===e=uı=·. ==so=ıı;-u _6_ı_nc_ı _sn_h_irc_d_e_ ları toplanıyor .l __ r_a_k __ h_a_r-1-=.c=iy=e=n=a=z=ı=r=ı=b=o=m==b=--a-r_d_ı_m_a_n 
Küçük itilaf ve orta Avrupa'da 

yeni hareketler mi? 
Bükreş, 31 (Radyo) - /(üçük itilaf ile Roma proto

kol una bağlı devletler münasebetleri hakkında Dimi
nıigeça gazetesi: 

"Bu iki zümrenin Tuna havzasında lıedefleri rekabet 
değil, teşriki mesaiye matuftur. Bu suretle Lehistan, 
ltal9a ve Almanya' da Tuna devletleri arasında hüsnü 
miinasebal teessüs edecektir. Belgrad mehafili de vazi
yetten memnundur.,, Demektedir. 

Rusya diyor ki : 

lspanya'da asi general
ler takviye edildiler. 

Ve binaenaleyh artık Rusya kendini ta
ahhüdlere bağlı görmemekte haklıdır. 

Mareşalımız 
Hamidiye kru
vazörü ile gidiyor. 

1 ııınhul 31 (Hususi) - Bük· 

re~te toplaııncak Balkan antantı 

de,·lcıleri t:rkiimhnrbiyei umumiye 

reisleri içıimaına iştirak edecek 

olan Lüyük erklinıharhiyei umumi· 

ye reisimiz :Mareenl F•ni Çakmak, 

bugün Ankara'Jıın ~cbrimiı:e gel· 

nıişıir. 

Mare§nl Fc,·zi Çakmak, pazar· 

tesi günü Ilanıidiye kruvazöril ile 

Kösıcnce'yc giılecek v. oradan 

Bükrcş'e geçecektir. 

Em den 
Y arırı İstanbul' da 

da öldü. Yasin paşa da yaralandı 
- l 

Londra 31 (Radyo) - Son haLerlere göre Bağdad'daki isyan hare• 
keti Kürd Sııkı Baı;ir tarafından yapılmııtır. Du isyan, doğrudan doğruya 
İngili:ı'lerin Irak mandaterliği aleyhine ve Arab ittihadı lehinedir. 

Bugün Irak hariciye bakanı Cafer pa~anın maktül dilıtöğü Te bat· 
vekil Yasin paıaum yaralandığl aulaşılmıştır. 

Londra 31 (Radyo) - Dağdad'dan ıon alınan haberlere göre Irak.ta 
yeni idııre askeri Lir dik.ıatClrlük ,cklindedir. Bu hareketi ve yeni kabi
neyi ae\k l'e idare eden Kürd Sıtkı pa~ııdır, İdare mecburi askerlik 
tRraftandır. Bu hareketin İngiltere aleyhine oldu~ıı hakkındaki haberler 
asıl~ızdır. 

Kürd Sıtkı pı~a, Irak :askerlerini elinde bulundurmaktadır; birçok 
kunctli kabileler üzerinde nüfuı: ıahibidir n ıiddeti ile maruftur. Yeni 

Süleyman pa~a kabinesi neoreuiği bir tebliğ ile halkı eülulna •• lıüktl· 
mete itimada davet etmiotir. 

Belçika'da diktatörlük -----------
Başvekil buna ihtimal ve imkan 
görmüyor. Buhran dağıtılacaktır. 

)Jo~ko,·n, 30 (A.A) - LonJra ırınyu dıılıil büıün nıemlı'kt!tler j\'in İ&taııbul 31 (Hususi) - Al· Brüksel, 31 (A.A) - Baş- devletin daha icabcttiği şekil-
ııJcmi müdııl.ıale komitesinde 28 müsııri olncıığını talımiu ctmi~tir. manlıırııı Emden kruvazöı:il, pazar· b k V z l d d'k ·· d k l a an an e an ı tator· e uvvet enmedigv ini söyle· 

p ı ,_, k' 
1 

k 'b' ']\ı·ı· Dirincite,.riıı toplantısında ~lııisky Taahhütlerin velev ıek bir akit tcsi gu··nü limanımıza gelecektir. o onyıı ua 1 nu u - gı 1 1' 1 n· lükten bahsederek Belçika' da miş ve memleketin selameti 
tı.o nutkunda da lınlya'oın harici aşağıdaki iulıaıta hulun muştur: tarafından ilılali diğı r Lüıün ıle'\'· Çaııal,kale barbında ölen Al· 

lııiyeıi haiz olacaktır. 

•ıy d f. L c 
1 

h k • · d · .. leıkri de serbest bıı·akır. 1 k k.l h · diktatörlüğün hikmeti vücudu için devletin ıslahı ve milli 
a etini izah e ccek akııt u .-,ovyet er ü umetı a emı mu· ınan ıırın eıni eri şe rimize gelı· 

tıutkun diğer hüyilk bir hususiyeti dalıale hakkındaki deklerasyona iş· Sovyet hükumeti ve ilıtimalki rilnıiştir. Yarın merasimle buradaki olmadığını, memleketin buh- birliğin zaruri bulunduğu müta· 
.,~lacaktır, tirak ederken taahhütlerin anlaş· - Sonu 6ıncı sayfada- Alman mezarlığına gömülecektir. randan kurtarıldığım fakat leasını serdetmiştir . 
......... .:·:.-:-:.--:::-::::-z--:·~-~-=-:::-=--::·-:=-::.:-z.-::.--::---z-z-Z:·:::.-:-:.-.::.-.:-:.-::..-;·:.-.:·:..-..:-:-:-~-:::-.:.-:-.:·:-:-:.-:·:-:-:.-~-:::.-:·:--z--:-: _,.111-:-=·:~-:-.::.-:-=:-:·=~·=-:-:=:·:·~~:~-:·:::·:~·~:-:=:-:-~:-:=:·:·~~:~.· .. ~-;;;..z::_: .. ~==...= .. ~·-~:.~ .. ·=-· .. ~~==.: .. ~::.~:.~ .. ~ .. ;:;..:: • .::.:.~z.~~-~ .. =:. 

JI 

Valimizin eve iki gün bir heyetle beraber Menemen ve Bergama' ya yaptığı ziyaret intiba/arından 1
( Sağda heyet Menemen' liler arasında, ortada Bergama ve Akropol · J 

harabelerinde) ıolda Bergama'nın geni milzeıinin açılma töreninde 



/ 
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~~; 
Kızlarımızın ilk kurbanı 

'Fribe namında genç bir Türk kızı, bayramın birinci günü Ankara
nın parlak, hür ve temiz göklerinden para~ütle inerken, yerini yanlış 
tayin ederek toprağın üstüne değil, ebediyetin derinliğine indi. Sanki 
göklerde açtığı şey, bir paraşüt değil de mukaddes bir kefenmi~ •. 

Do gükle ebediyeti mezcedişin, yere inip mezara göçüb de gene 
göklerde kalış ve y14ayışıa asil ifadesi karşısında kalbimiz sancımış ola· 
bilir. Fak<at yaoamak için evvclıl ölümün eujui, boyunu hesaplamış ol
mak lıizımdır. Yeni 'l'ürk kafası ve yeni Türk hareketi, yaşamak. ve 
var olmak sırrını, işte böyle icabında ölüm babasına bile ele ge1tirmek 
davasındadır. 

Türk vatanı, zaten kendi içini dolduran şehitlerin kemikleri üstünde 
çatılanmıştır. 

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda 

Diyen şair Akif, sanki toprağa ku]ak "·ermiş ve onan içinden gelen 
şehit kemiklerinin çatırtısını duyarak bu mısraı yazmıştır. 

Eribe, Türk. kı21nın göklere hediye ettiği ilk mukaddes kurbandır. 
Eminim ki Eribe, göklere merdivensiz tırmanır ve oradan da sırtında 
bir paraşütle inmek isterken ayaklarının alunda ölümün karpuz kalın· 
ğnnu görmüştü. Fakat Lile bile kendini boşluğa salıverdi. On binde, 
yüz binde bir muvaffak olan hu meş'um kaLuk, Eribe.leri korkutamazdı. 
Çünkü yaşamak, Tar olmak için hu kabuğu peşinen kabul etmek laz1mdı 
ve lazımdır: 

Ölümden korkan, yapmak bak ve kuvvetini kazanamıyor. Erilie, 
bunu sembolle§tirip utanın yedi kat göklerine hakketmiştir. 

Köstebekler gibi 
Amerika' da Viskonsin' de 

Artür Gehrek isminde bir 
adam vardır. 

Bu adamcağız 1910 sene· 
sindenberi her sene ikinci Teş
rinin birinde yatağına girer 
ve... Ancak ilk baharda çı
karmış!.. 

Bu zat, vakıa şimal ayıları 
veya Köstebekler gibi müte
madiyen uyumamakta; sadece 
yatakta ve yorgan altmda isti
rahat etmekte imiş. Ve ... 

- Eğer bütün insanlar be
nim gibi yapsalar, cihanda ne 
işsizlik kalır, ne de bin bir 
ihtiras, hatta ne de harbi. 

Demekte olduğundan heri
fin mükemmel bir filozof ol
duğuna şüphe kalmamaktadır! 
~caba fili bir yılanmı yuttul 

10,800 tonluk Lladof Kastel 
vapuru Afrika'ya sefer yapar-
ken, vapurun sür' atının bir
den bire çok azaldığı görülmüş 
makinist ve stop etmiye mec
bur kalmıştır. 

Bu halin sebebi araşbrılınca, 
vapurun önüne gelmiş büyük, 
8 metre uzunluğunda bir Yunus 
balığının vapuru durdurduğu 
anlaşılmıştır. 

Vapurun burun tarafına ya
rıya kadar saplanmış olan bu 
balığın, bu vaziyetten çıkarıl
ması iki saattan fazla sür
müştür. 

Beş dakikada bir 
idam karard 

Fransızlara göre bir muha
kemenin hiç olmazsa birbuçuk 
sene sürmek hakkıdır! Bazı 
mühim mes'elelerde, bilhassa 
idamı icab ettiren davalarda 
bir muhakemenin uzaması pek 
tabiidir. Fakat Londra'da bir 
Uam kararı vermek için beş 
dakika kafi gelmiştir. 

Geçenlerde 27 yaşlarında 
Hilda Kuiri isminde bir oda 

Saime Sadi 

beş aylık çocuğunu öldürmek 
töhmetile hakim huzuruna çı
karılmış ve ... Beş dakika sonra 
idam hükmünü giyerek hakim-
lerin huzurundan çıkmıştır. 

Cürmü meşhud kanunu nok· 
tasından yeni bir rekor! 
Bütün cihanm askeri 
Masrafı 150 milyar 1 

Uluslar sosyetesinin istatis
tik yapmakta mehareti cidden 
büyüktür. Tahdidi teslihat 

emelinde muvaffak olamamıştır. 
Fakat Nasreddin hoca hesabı, 
Ördeği tutamamışsa, bol-bol 
suyundan içmez mi?. 

Bu kabilden olarak şu sa· 
yıyı meydana çıkarmış: 

Milli müdafaa için cihanın 
senede yaptığı masraflar, 1925 
senesinde 3,5 milyar altın do
lar, 1930 da 4,300,000,000 
altın dolar, 1931 de gene bu 
kadar, 1932 de 4,200,000,000 
altın dolar, 1933 te ıse 
4,400,000,000 altın dolar 
1935 te 5,400,000,000 altm 
dolar olmuştur. 

Dolarla hesabl belki birden 
kavrıyamayız, son 1935 mas
rafının frank ile 150 milyar 
frank olduğunu da söyliyeliml 

r ' Bugün doğan 
çocuklar .. 

311101936 
İşte nevrasteniye en müsaid 

gün, ~ünkü bugün her taraftan 
te~cblıüsler, bir\'.ok nahoş ihtilut· 
ların te.>iri altında kalacaktır. 

Bazı hadiseler ve kazalıır da ola· 
cak fakat te.sirleı:-i Liiyük olmı· 
yal' ıktır. Bugünde asabına en faz. 
la 11<i.kiuı olan en ziyade mu-nıf· 
fok olacaktır. 

Bugün doğacak ~ocuklar çok 
zeki fakat zckavetleri nisbetinde 
aı;,ıoi ohca.klarJır. llıı gibi ço· 
cu:..l.ır, Lir müdürüıı id..ırcsi al· 
tıncla fazla mesaiye ihtiyaç güste· 
ren meslekler intihap etmeli· 
diri er. 

,h=iz~mmemtçmimliğmi•ymampmamn..lbmiri.iİık~a~dmına,m.."-~iiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...J . .., 
E LHAMRA Sineması 

Bugün 1 
Kllıç Aslan'ın Türk atlılarile İslam ordularına kumanda eden 1 

SALAUiDDl.Nt EYYUBİ haçlı ordulara nasıl galebe çaldı. j 

Ehli Salip muharebeleri 1 

İki devre 16 kısım hepsi birden Türkçe sözlü ~alıeserler ~aheseri 
Bunu en ince teferruatına kadar bize göstermekte 

ve isbat etmektedir. 

~~E ~i~liMA~~,~E~L~E~Rwl 
Kilovat tarifesi 18,5 Tütün piyasası 

kuruşa indi ne vakit açılıyor 
Elektrik kilovat tarifesi 19 

kuruştan 18,5 kuruşa indiril
mişti. Nafia Vekaleti, bu tari
f eyi tasdik ve iade etmiştir. 
Tarife komisyonunun üç ay 
evel geç içtima etmiş olması 
sebebile abonemanlardan bu 
üç ay için alınmış olan fazla 
para, bu ay faturalarında 
tenzil edilmek suretile ödene
cektir. 

Varolsun! 
Dünkü nüshamızda, büyük 

bayramımızın ilk günü vukua 
gelen feci kazadan karilerimizi 
haberdar etmiş ve belediyeye 
aid olan ve Mümin müstecir 
bulunduğu un fabrikasında beş 
çocuk sahibi makinist Ahme
d'in bir kaza neticesinde öl
düğünü yazmıştık. 

Un fabrikası müsteciri Mü
min, Ahmed'in ailesine yev-

miyelerini vermegt taahhüd 
etmiş ve yetim kalan yavruları 

sevindirmiştir. Diğer fabrika
larımız için bir nümune teşkil 
edecek olan bu hareketinden 
dolayı fabrikatörü biz de teb
rik ederiz. 

Her yerde bayram 
hararetli geçti 

Akhisar, (Hususi) - Akhi
sar' da bayram çok parlak kut
lu lanmıştır. Cumuriyet mey· 
danında as ilçebay Cemil ve 
askerlik şübesi reisi Avni Şen-

kon, halkın bayramlarını kut
lulamışlar, nutuklar söylenmiş, 
gece fener alaylan yapılmıştır. 
Ertesi gün de Ballıca köyünde 
yeni mekteb törenle açılmıştır. 

Germencik, (Hususi) 
Bayram merasimine nahiye
mizde 4 bi:ı kişi iştirak etti. 
İstiklal ve Cumuriyet marşları 
çaldıktan sonra belediye reisi 
Tevfik, Cumuriyet anıdma çe
lenk koymuş, doktor Sabri 
Akın, muallim Nuri birer he
yecanlı nutuk iradetmişlerdir. 
Hükumet önünde nahiye mü· 
dürü Kevni halkın bayramını 
kutlulamıştır. Davullar, zurna
lar çalınmış, parlak ve heye· 
canlı bir gün geçiri)miştir. 

Yugoslavya' lı meslektaşlar 
Ankara' da bulunmakta olan 

Yugoslavya gazeteleri mümes· 
sillerinin yakında İzmir' e ge
lecekleri haber alınmıştır. Mes
lektaşlarımız, lzmir'in muhtelif 
yerlerini gezeceklerdir. 

. ..... 
Amerikan tütün 
kumpanyaları 

biraz daha bekle
mek istiyorlar 

Tütün piyasasının yarınki 
Pazartesi günü açılacağını yaz
mıştık. Haber aldığımıza göre 
bu sene istihsal edilen nefis 
tütünlerin bir hafta gibi kısa 
bir zamanda tamamen satı
lacağını göz önüne alan Ame
rikan tütün kumpanyaları, 

birkaç yerde tütünlerin henüz 
denk haline konmamış olma
sını bahane ederek piyasanın 
12 İkinciteşrinde açılmasını 
muvafık görmüşlerdir. Bu kum
panyalar, piyasa daha evel 
açılmağa ve satışlara başlan
mağa teşebbüs edildiği tak
tirde piyasaya çıkmamak ka
rarını da vermişlermiş. Piya
sanın ne vakit açılacağı henüz 
kat'ı olarak belli değildir. 

Kücük San'at-, 
/arın himayesi. 

12 İkinci Teşrinde Anka
ra'da toplanacak olan küçük 
san' atlar kongresinde görüşül· 
mek üzere iktısad Vekaletince 
fzmir Valiliğinden bir rapor 
istenmiştir. Ve bu raporda 
küçük san'atların inkişaf çare-
leri üzerindeki mütalca ve fi
kirler tesbit edilecektir. 

Rapor, şehrimiz Ticaret oda
sınca hazırlanmıya başlanmış-

tır. Raporda, Vilayetimizde 
mevcud küçük san'atlann mem
leketin diğer kısımlarına ne 
şekilde yapıldıkları ve arala
rındaki münasebetler ve reka
bet şartlarının nelerden ibaret 
bulunduğu, vergilerin miktar 
ve nisbetleri, sermaye ve kredi 
vaziyeti, tedarik teşkil ve şart-
ları, ibtidai maddelerin neler
den ibaret bulunduğu, nakil 
işleri, imalatın istihlak ve ihraç 
vaziyetleri, istihlak piyasalarile 
olan münasebetler, mutavassı
tın rolü ve küçük san'atların 
inkişaf ve ilerilemesi için alın
ması düşünülen tedbirler teba
rüz ettirilecektir. 

Telefon komiserliği 
Şehrimiz Nafıa müesseseleri 

komiseri Süruri Devrimer, 
Nafıa Vekaletince munzam bir 
vazife olarak İzmir ve hava
lisi otomatik telefon komiser· 
liğine de tayin olunmuştur. 

-;wıgıu *1S' ea•+e± e • *'•** 

Öğretmen. 
ler arasında .• 

lzmir kız lisesi öğretmenlerin· 
den Ayşe Sıdkı Karataş orta 
okuluna, Tekirdağ, Saray, Bü
yük Maniko öğretmeni Halid, 
İzmir Karataş orta okulu tarih -
coğrafya öğretmenliğine, lzınir 
akşam Tecim okulu büro ri
yaziye, ekonomik coğrafya ve 
emtea öğretmenliğine bu oku
lun eski öğretmenlerinden Se
yid Nuri, mülga erkek öğret· 
men okulundan açıkta kalan 
öğretmen Süleyman erkek li
sesi edebiyat öğretmenliğine, 
tarih, coğrafya öğretmeni Şe
ref Horasanlı ve Yusuf Ziya 
erkek lisesine, riyaziye öğret· 
meni Vahab erkek lisesi riya
ziye öğ·retmenliğine, resim öğ
retmeni Kadri lise resim öğ· 
retmenliğine, Ali Kemal lise 
İngilizce öğretmenliğine, Ziya 
Aclan lise musiki öğretmen
liğine, Akif lise riyaziye öğ
retmenliğine, Emin Buca orta 
okuluna, Ratibe Buca orta 
okulu fen bilgisi öğretmen

liğine, Celal kız öğretmen 

okulu resim öğretmenliğine, 
Hakkı Baha kız öğretmen 

okulu ruhiyat öğretmenliğine, 
açıktan öğretmen Said Odyak 
erkek lisesi yar direktörlüğüne 
ve tarih - coğrafya sitajyerli-
ğine tayin edilmişlerdir. 

Sinek 
İstanbul' da-
ki kadar değil .. 

Havaların sıc:'-\k devam et· 
mesi ve yağmurların süreksiz
liği yüzünden son hafta içinde 
İzmir' de Karasinek fazlalığı 
göze çarpmaktadır. Fakat İs
tanbul derecesinde değildir. 

Esnaf evelce sinek kapan
ları yaptırmış olduğundan mü
cadele iyi neticeler vermiştir. 

Yalnız kapanların altlarına müs
tevi birer tahta parçası koy· 
durmıyanlar, bu kapanlardan 
istifade edememişlerdir. 

Mektepliler 
Cumuriyet bayramı müna

sebetile ikibuçuk gün tatil ya
pan resmi daireler, dün sabah 
açılmıştır. Mektepliler yarın 
sabah açılacak ve derslere 
devam edilecektir. 

Dün akşam Göztepe'de Kız 
enstitüsünde talebe tarafından 
Cumuriyet bayramı münasebe
tile parlak bir müsamere ve
rilmiş ve (İkizler) piyesi temsil 
edilmiştir. 

•ppaj§**r*' 

tun, İsa Peygambere 
atfederler: 

Ölüleri diriltmek!. l(o• 
.. b'r defa 
Omründe yalnız 1 f •111· . . . ha ta-

düBe gelmiş ve geldığınuı rerıııi: 
da da haça gerilerek ~ . bakl' 
olan Galileli İsa hu mucızeyı bil· 

Q JJJl 
katen yapmış mı, yapmamı.,. bU' 
miyorum. Fakat eğer yapııııe&a iJlle· 
gün mezarında, yahud müııııı:ıM 
rinin inandığı gibi Allahıll yaD ,.ilt 
müsterih olabilir, bin dokuZ~ 11' de uzu 
bu kadar sene sonra yer Y yd• 
kendisine birçok rakibler pe t>' 

oldu. Şimdi herkes ve ~ilb.a~~~ 
mane diplomatları ölülerı d.itil 

iddiasındadır. v· 
ıı."' l . . . z? f •te J.uısa mı ıstıyorsunu · Y 

karno muahedesi!. 10ıJI 

Bu muahedeyi dünya b.ıı:•ŞoJaO 
en büyük havarilerinden bıtl •P 

L kııtılo 
Briand merhum 1925 te o ııı:l' 

dünyaya gelirmiş ve doğdoğ~ıırJJO 
halle teberrüken adını da Lo 
muahedesi koymuştu. 

1 1
Je 

İl d. · ırüfl e 
k dünyaya gel ığı o. barıl 

beş devlet arasında hakiki bıt .. 11ill 
d vt"" devresi açıldığına ve bu ~ ıetı·e 

bir taraf tan asırlar ve ıarı~fıljj.O 
sürerken diğer taraf tanda ııer 
dünyayı etrafına toplıyacağı1111 b1' 
kesi bayağı inandırmış olııll ııt" 
yavru nihayet on bir sene yae 'eıı 
bildi, geçenle.rde dadıJarıııJallıtııl 
büyüğü ve bir aralık en şef1'll ııile 
olan Almanya'nm ufak bir öfj.C ıj. 

lpvef" 
vücudu dünya yüzünden ka aı· 
Ş. di b 1 . )IÖ) 
ım o yavruyu es eyıp jİll' 

müş olan topraklarda fesatuıııı ·eıir 
den, ihtirastan başka birşeY' > ıııJ 
miyor!. Dünyaya zeytin dalı uı•' eıiı 
iddiasında olanlar bile on° 

8 
dV' 

milyonluk bir süngü oroıaoı~ııV 
getirmiş olmakla böbürleniyor ,rr 

Briand dünya diplomatla~ e~t 
smda sulha cidden ve ~anıiJJJ'~,o 
bağlı olan nadir diploınatl~ .~ır 
birisi idi. Onun bütün gaye;J ıııel· 
günkü Birleşik Amerika b(ıkt1 ııcl' 
]eri gibi- bütün Avrupa biij.ıllıJiC' 
!erini i~ine alacak bir Avrupa bıl 
leşik hükumetleri kurınıık ve_ıjr 

'ıJlll' 
suretle Avrupa'da barh ibU aJılıf 
rinin önüne geçmekti. Ancak Y cali'' 
idealist değil ayni zamanda t -ıı~~ 
bir adam da olduğu için bu~tJ jııİ' 
ihtiraslar arasında böyle b.ıt e# 
hadı birdenbire tahakkuk eturıJJ et· 
imkansız olduğunu da tak~r Jı'' 
mişti. Onun kanaatince büy~rtı'e~ 
rupa birliğini tahakkuk ettı ıı~· 
için evel emirde Avrupa 'ıull ~~' 
telif noktalarında mıntaka ıı:ıııl ,,., 

r_L h" likl • kUfJJl 'ı uııur.. ır enn esasını b' • 
çalışmak ve bu suretle Avruf31Jı· kına birle~mekteki sonsuz fıı 

9
!J 

ları filen gösterdikten soııl'11 J.İ' 
büyük birlik işine başlafll3~i (l 

zımdı. İşte Lokamo mu ıhede- ·titıf• 
bugünkü birçok mmtakaYi 

1 
00~· 

lan doğuran ana-fikir böyle ..ıjl' 
'da ı> 

muştur. O r;aman Almanya 
ler değil, Strezman vardı, rıııJ" 

Alman Sosyal demokratlıı Jıl' 
müzaheretile iktidar mevkiiııdtı·ııfl'I 
ran Strezman ile uyuşmak }JrJ bit 
için hiçte güç olmadı. J(ıea Jl' 
hazırlık müzakeresinden soııtll \l' ·o ,. 
karnoda toplanan beş devle0

1 
·ıı '" 

manya, Fransa, İngiltere, ltıı 'ııı'(' 
Belçika'nın· murahhasları 1'0 

' 

hir itilaf zemini buldular. ıt'' 
vr• 

On wr sene müddetle ~ 1111ıı 
si) ıısatiııc hakim kalmış ,·e 0 ı,ıı 
. "k . . . . oJM1 , 
ıstı amelını tayın ctmış J,,. 

d ·Jel · muahede mucibince be: el ıı1~1 
• • ıJJ 

şılıklı o1urak yekdiğerınıJl . 0,ı,r 
Leınamiyetlerini tekcf fül cd~JJiilt . . ı t' 
ve içlerinden her hangi bitll'l Iıt~ 

}.:il 
rinin tecavüzüne maruz deıiıt 

h . .. ıı. n Jc ,. 
epsı tecavuze ubraya ı;yo• 

yanında yer almayı taahhüt c< 

lardı. jsV~· 
Bu muahede Avrupa'nı.ı•d. Jl~M 

"'·. JJJ l• 
k hali noktasından çok ınws1 ,ııı \il 

Sağda Aydın Valisi Başba anımızın armağanlarını Halkevinde talik . . b.li. k' .A,rı.ır ~ 
pımız ı rız ı yano 

1 
,11(• • 

ederken, solda geçit resminden bir intiba yeni bir Umumi harh bati ~..:ııiıı' 
Aydın, (Hususi) - Bayram, bütün vilayetimiz içinde eski yıllardan çok üstün ve şuurlu olursa bu harbm biricik : 1'.i r· 

tezahürat içinde geçti. Aydın gelin gibi süslenmişti. Tenvirat boldu, evler pırıl pırıldı. Köy- Almanya ile Fransa arasıD 11 1'ııtt'ı1 
lümüz, milli kıyafetile gelmişti. Halk mümkün olduğu kadar yeni elbiseye ehemmiyet vermişti. ~imsizlik teşkil edecektir . . J:° 1'ol1'' 
Sabahleyin, Halkevinde sporcularımızın parti himayesine girme töreni yapıldı. Bunu Başbaka- işte bu iki dev~etin . eıı;;:ıi Jı;~~ 

'kl · f ğ f l'k k rıuı bağlıyor, dığer liÇ • e •·ı·tlı• nımızın Parti ve evimize armagv an ettL erı oto ram ta ı merasimi ta ib etti. il ,,, 
b 

şılannda bulmak korkus d' .11rJıl· İlbaylıktaki tebrikattan sonra parlak ir geçit resmi yapıldı. Gece ve gündüz radyodan isti- nDe 1Y ~-!erine saldırmaktan ıne . . ıab' 
~~~--...--~~~~.,..,.,.~..-~~~--~-tLlı-:~~J-.....1ur.--~ı_~~~~--~~~---...,ıiJ.di-.S...J...ii:lAl'!.o..QJM.~:ı~_nl.el;,A,ı2,·~m~l~e:....-:~.!.!!!~~o~nd~u.!:!.!..... ---t.ı~U-AM~ru~m!!!.Yu~ıall.ilwfıwn~d~aın..._zı;~:.ın._QJLL.1-~...Eı:a.DJY-hiiltiW~a~el~e~n:.:.:_n1 
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ihtilalciler işgal ettikleri yerlerde neler yapmışlar 

l(atalonya reisi Frankoya bir muhtıra 
vererek sulh teklif etti. 

ihtilalcilerin, Katalonya'nın birçok sahillerine 
asker çıkardıkları haber veriliyor 

Paris, 31 (Radyo) - Ga
~elcrin son haberlerine göre; 

•talonya hükumet reisi (Kom
Plni), ihtilalciler reisi general 

prankoya bir muhtıra vermiş 
•.e l<atalonya' dan başka Mad
l'id şehri de dahil olduğu 
baıde bütün lspanya'yı terk-

tbnete amade bulunduğunu 
~e hu şartlar dairesinde sulh 
~diğini bildirmiştir. General 
~~nko, verdiği cevabta, tek 
~ ispanya tanıdığını ve Ka-

onya'nın, anavatandan ay
~la~ııyacağını bildirmiş, sulh 
klıfini redeylemiştir. 

_ Paris, 31 (Radyo) - lhti
~lcilerin, Katalonya sahillerine 
1 

raç hareketinde bulundukları 
~e karaya asker çıkarılmasına 
~ni olmak istiyen Madrid 
Ukfimetine mensub bir tor-

-----------pidonuo, ihtilalciler tarafından 
derhal batırıldığı bildiriliyor. 

- Seville, 31 (A.A) - Nas
yonalistlerin işgali altında bu
lunan birçok lspanyol şehirle
rinde Fransız konsoloshanesi 
binaları önünde nümayişler 

yapılmıştır. Nümayişçiler İs
panyol mültecilerin kızılların 
işgali altında bulunan ancak. 
Barselon limanı vasıtasile va
tana dönebilecekleri hakkın

daki Fransız hükumetinin bir 
kararını protesto etmişlerdir. 

Seville, 31 (A.A) - Haber 
verildiğine göre başkan Azana 

iki tarafın fili işgali esası üze· 
rine Burgos hükumetine bir 
mütareke teklifinde bulunmuş· 
tur. General Franko'nun bu 
teklifi reddettiği söylenmek-
tedir. 

Londra, 30 (A.A) - lspan
ya'nın Londra büyük elçiliği 
Madrid hukuk kolleji tarafın

dan vücuda getirilen ve asi
leri çok feci vak'alar vak'alar 
yapmakla itham eden bir vesi
kayı neşretmiştir. Bu vesikada 
ezcümle deniliyor ki: 

Asiler işgal ettikleri arazide 
hergangi bir sendikaya dahil 

bütün işçileri sistematik bir 
şekilde kurşuna dizimşlerdir. 
Sevil' de 9 binden fazla işçi 
ve köylü kurşuna dizilmiştir. 
Kordoba civarında Elcarpioda 

200 işçiye büyük bir çukur 
kazdırılmış ve bu işçiler bun
dan sonra çukur başında öl
dürülmüştür. Bu işçilerin ayni 
çukurun başına getirilen aile· 
leri de orada kurşuna dizil· 
miştir. ----------------------.. ~-++---~ ..... ------------~ 

Dahiliye 
'?ekilimiz 

Irak kralı, meb'usan mec 
lisini feshetti. 

Dün geceki Yurd içinde ve dışında bayram 

Mütlıişyağmur Bütün yurd Atatürk'e 
Bazı yerleri bağlılığını gösterdi. 
Gene su bastı .. 

Son günler, yaz havasını 

andırıyordu. Dün akşam saat 
20,30 da hava birdenbire de
ğişmiş ve müthiş bir yağmur 
başlamıştır. O sırada fırtına 

da çıkmıştır. Yağmur, bardak
tan boşanırcasına çeyrtk sa
attan fazla devam etmiş ve 
pekaz fasıla ile tekrar şiddet
lenmiştir. Bu yüzden ikinci 
Kordon, Halimağa çarşısı, 
Odunpazarı, Karataş, Göztepe 
caddeleri ve Gümrük önü su 
altında kalmıştır. Odunpazarı 
ile Halimağa çarşısında bazı 

dükkanlara, Karataş tramvay 
caddesinde bazı evlere sular: 
girmiştir. 

Yokuşlardan tramvay cad
desine dolan molozlar yüzün
den tramvaylar bir müddet 
işliyememiştir. Yağmurdan vak
tile büyük tehlike geçirmiş ve 
evleri harab olmuş olan semt
ler halkı, bütün geceyi korku 
içinde ayakta geçirmişlerdir. 

Yağmur, bir müddet sonra 
hafiflemiş ve o şekilde devam 
etmiştir. Yukarı mahallelerde 
bazı evlerin bahçe dıvarları 
yıkılmıştır. Belediye, temizlik 
hanında bulunan 500 kadar 
temizlik amelesini kamyonlarla 
şehrin muhtelif yerlerine da
ğıtmış ve su basan yerlerdeki 
lağım bacalarını açtırarak su· 
lan denize akıtmıştır. 

Daha birçok yeni eserlere kavu,tuk. Stok
halm 'da da parlak bir resmi kabul yapıldı 

Ankara, 30 
(A.A) - Cumu
ri yet bayramı 
dün memleketin 
he r tarafı nd a 
parlak te zahü
ratla kutlanmış

tır. Cu mu ri ye
ti ve onun fe. 
yizli ve yapıcı 
ve yaratıcı eser
lerini her yıl git
tikçe artan bir 
şuurla benimsi
yen ve idrak 
e d"n halkımız 
biiyiik bayramı 
sabahlara kadar 

' .. 
neşe ve surur 
içinde kutlamış 

tır. Her tarafta 
b ir yıl içinde 
başarıl mı ş ve 
başarılmakta o· 
lan işlerin blan 
çosu halka izah 
edilmiş yeni ku-
rulan enstitülerin, yapılan mek
teplerin, yollann, kurutulan 
bataklıkların, su ve elektirik 
tesisatının açılma .ve temel 
atma törenleri yapılmıştır. 

Köylü ve şehirli bütün mem
leket halkı dün meydanlarda 

Ankara abidesi 
kütlesi hazır bulunuyordu. 

Enstitü binaları gezildikten 
sonra söz alan Kazım Dirik 
Edirne'nin kazandığı bu yeni 
kültür müessesesile tamamlan

ması ile bir kültür kalesi ha
line geldiğini söyliyerek kız 

Muhtelif ajans haberleri isyanın Inebolu faciası 
llo/ia m~·;;.;,larına 

ziyalet verdi 
ve merasim yerlerinde topla
narak büyük bayramı kutlar-

san'at okulunun nasıl kurul
duğunu ve ne gibi ihtiyaçlan 

hi ~kara, 31 (Hususi muha
tı!1nıizden} - Dahiliye Vekili 
YUlcrü Kaya, Cumuriyet bay
""'' merasimine iştirak için 
=~htelif vilayetlerden Anka-
!• gelmiş olan polislere 

llliiJcellef bir ziyafet vermiştir. 

Güreşlerde 
&taıayim'in par
lttcrtı kırıldı Tekir
rlQf/ı Hüseyin galib. 
k 1.stanbul, 31 (Hususi muha· 
~llnıizden) - Yapılan şam

~l)'onluk güreşlerinde Müliyi· 
.. 111 parmağı çıkmıştır. Doktor 
~te yaralanan Mülayim 'in 
~ ~ğını muayene etmiş ve 
ırıendısini güreşe devamdan 
~ tnneylediğinden hakem tara-
~~dan Tekirdağlı pehlivan 

ıt:;: .ili~;iii; 
~ııi.z müzakereleri 

euam ediyor •• 
it ~ndra, 31 ( Radyo ) -
~ larla lngiliz'ler arasında 
~ ~Yan deniz müzakereleri, 
~n de devam eylemiştir, 
~~ . delegeleri, Moskova' dan 
~1 talimat almışlardır. Bu 
~ ınata göre, Rus deniz tay
~elerinin ziyadeleştirilmesi 

lliliyor. 

Sovyet heyeti 
~Jlaeri'de fabri-

ıtıızı gezdiler •. 
~nkara, 31 ( Hususi ) -
ltill et Rusya Sivil \Hava teş
d~ kumandanı general Ay
t,• n ve arkadaşları Anka· 
~tflan Kayseri'ye geçmişler 

b •hrikalarımızı gezmişlerdir. 
cıerabere kaldılar 
~~kara 31 (Hususi muhabi
~htde.n) - Burada Fener
~~ ıle Gençler Birliği ta
~ ~rı arasında yapılan fut
lt llıüsabakası, çok heyecan

~e alakalı olmuştur. Her iki 
• çok güzel oymyarak 

sebebini bildiriyorlar. 
Bağdad 31 (Radyo) 

Irak kralı birinci Gazi, yeni 
kabine reisi ismet Süleyman 
paşanın gösterdiği lüzum üze
rine bir irade ile meb'usan 
meclisini feshetmiştir, Son ge
len haberlere iÖre, sabık baş
vekil Yasin paşa ile sabık 

beyannamelerde hükumetin 
artık ordunun sabrını tükettiği 
kabinenin umumi menfeatleri 
değil fakat şahsi menfeatleri 
düşünmekte olduğu bildiril
mekte idi. 

Beyannamelerde eyalet ku
mandanı General Bekir Sıtkı-

dahiliye nazın Bağdad' dan nın imzası vardı. General Be-
Suriyeye geçmişlerdir. kir Sıtkı bu beyannamede or-

Londra, 31 (A.A) - Kahi- dunun kraldan Haşimi kabi-
re'den buraya gelen bir ha- nesine yol vermesini ve yerine 
bere göre Bağdad'da bir dar- Hikmet Süleyman'm başkan
bei hükumet olmuş ve hüku- lığında bir kabinenin getiril-
meli değişmiştir. Yeni hüku- mesini bildirmekte idi. 
met Hikmet Süleyman teşkil Beyannamelerin atılmasın· 
etmiştir. Ehemmiyetli hiçbir dan birkaç saat sonra Irak 
hadise olmamıştır. askeri tayyareleri yeniden Bağ-

Eski hükumet askeri tedbir- dad üzerine gelmişler ve ihtar 
ler tehdidi altında istifa et- mahiyetinde bakanlıklar civa-
miştir. rına dört bomba atmışlardır. 

Bağdad, 31 (A.A) - Havas Bombalar pek az hasar yap-
ajansından; mışlardır. Yalnız bir kişi ağır 

Askeri tayyareler şehrin üte- surette ve 20 kişi de hafif 
rinde uçar< · kumcti istifaya surette yaralanmıştır. Yaralılar 
davet eden 1 annameler at- hastaneye kaldırılmışlardır. 
mışlardır. ki ...... at sonra ayni Tayyarelerin bu ikinci uçuş-
tayyareler tekrar şehir üzerinde farından birkaç saat sonra Ha-
uçarak bombalar atmışlardır. şimi kabinesinin istifa ettiği 

Tayyarelerin bu hareketi ilan olunmuştur. 
.Başbakanı Kral Gazi'ye isti- Yeni Başbakan B. Hikmet 
fasını vermek mecburiyetinde Süleyman halka hitaben bir 
bırakmıştır. beyanname neşrederek halkı 
Makamı iktidara gelmeğe sükuna ve çalışmağa davet 

çalışan parti lrak'm tam istik· etmiştir. 
lalini istemekte ve _ .ıgiltere Evelce şehirde süktlnet hü-
ile herhangi bir anlaşma ya- küm sürmekle beraber dük-
pılmasına muhalif bulunmak- kanlar kapalı idi. Dün Bağ
tadır. , datta tabii hal avdet etmiştir. 

Bağdat, 31 (A.A) - Roy- Yeni Başbakan B. Süley-
ter Ajansı bildiriyor: man ise de hareketin asıl şefi 

Haşimi kabinesinin istifası B. Bekir Sıtkıdır. Sanıldığına 

Irak kıtalarının hükumet mer- göre eski Başbakan ordunun 
kezi üzerine yürümelerine ma- hoşnudsuzluğunu mucib ol
ni olabilmiştir. Irak ordusu muştur. Yeni hükumet Irak 
Bağdat'm 110 kilometre şi- askeri unsurlarına daha az 
mali şarkisinde Paraganda muhalefet edecek ve belkide 
senelik manevralar için top- Irak'ta bir nevi askeri dikta
lanmış bul · Jyordu. A skeri törlük teessüs edecektir. Bu 
tayyareler :~ ı' · at üzerin hü- hadisede Avrupa'nın hemen 

kumete ült ı cJ' ' " ' • 
1 

'" oe- hemen umumi surette silah-

Muhakemeye yarın 
Devam edilecek •. 

f ne bolu faciası maznunları
nın muhakemelerine yarın saat 
onda şehrimiz Ağırceza mah
kemesinde devam edilecektir. 
Facia müsebbiplerinin tayini 
için intihab edilen ehlivuku· 
fun yaptığı tetkikata aid ra
p orunu mahkeme reisliğine 
verdiğini yazmıştık. Bu mü· 
him raporda yarınki celsede 
okunacaktır. Ehlivukuf rapo
runda facia müsebbiplerinin 
tay:n ve tesbit edilmiş ve gös· 
terilmiş olduğu haber alın
mıştır. 

~-------------- ---------------~ 
olsa gerektir. 

Yeni hükumet büyük Bri-
1*:'Ya ile mevcud dostluk mü
nasebetlerini idame ettirmek 
arzusunu izhar etmiştir. Askeri 
mahiyetine rağmen yeni hüku
metin diğer memleketlere karşı 
hiçbir tecavüz niyeti besleme
diği de zannolunmaktadır. 

Londra, 31 (A.A) - Bağ
dad 'daki hükumet darbesinin 
t sasını Irak aşiretlerinin as
kere alınması mes' elesi etra
fındaki noktai nazar ihtilafı 
teşkil etmektedir. Birkaç za
mandanberi Fırat'ın merkez 
mıntakasındaki Şia kabileleri 
isyan halindedir. Bunları tam 
surette itaat altına almak isti· 
yen Sıdkı Bey ordunun tak
viye edilmesini talebetmekte 
v .! bunun da ancak mecburi 
askeri hizmetin ikame edilmesi 
ile kabil olacağını bildirmek
te idi. 

Diğer taraftan hükumet ise 
daha mutedil bir hattı hare· 
ket tutmakta idi. Sanıldığına 
göre yeni hükumetin ilk işi 
bütün vatandaşlar için askeri 
hizmet mecburiyeti koymak 
olacaktır. 

Kabileler ise buna muhalif 
olduklarından yeni bazı ısyan-

ken Türk istiklalinin ve Türk 
cumuriyetinin banisi Kamal 

Atatürk' e karşı olan sarsılmaz 
ve çözülmez bağlılıklannı ve 

şükran minnetlerini bir kere 
daha teyid ve tekrar eyle
miştir. 

Bayram . tezahüratı her ta· 
rafta devam etmektedir. 

Edirne, 30 (A.A) - Edir
ne, Cumhuriyetin onüçüntü 

yıl dönümünü kutluladığı bu 
büyük günde rejime, rejimin 

istediği gibi büyük bir eser 
daha vererek en mutlu bir 

hadisenin sevinci içinde çırpı
nıyor. 

Birçok günlerdenberi büyük 
bir himmetle meydana getiri-

len Cumhuriyet kız enstitüsü
nün açılma töreni bugün ya
pılmıştır. Törende general Di
rik, Vali Şahinbaş olmak üze
re kadınlı erkekli bir davetli 

karşılıyacağını anlatmış ve bu 
arada 40 yataklı liseliler yurdu 

ile Edirne'nin Üniversiteye 
tahsile giden fakir gençler 

için lstanbul' da bir yatı evi
nin gene bugün açılması yo
lunda müjdeler vermiştir. 

Stokholm, 30 (A.A) - Cu
muriyetin 13 üncü yıl dönümü 

münasebetile Türkiye elçili· 
ğinde büyük bir kabul resmi 

yapılmış, saray mareşalı ile 
birçok İsveç ricali, maruf si

malar ve mevcud kordiploma
tik azası kabulde hazır bulun· 

muşlardır. Kabul merasimine 
iştirak eden konuklar 300 den 
fazla idi. 

Atatürk'ün sağlık ve mutlu
lukları ve Türk ulusunun yük· 
selmesi şerefine içilmiş ve ka
bul resmi pek parlak olmuş, 
büyük bir neıe içinde geç 
vakte kadar sürmüştür. 

Aydın' da Parti kongreleri 

Dağ ve ova kamun kongresine iştirak eden muıalılıaslar 
Aydın, 1 (Hususi) - ilimiz çevresinde parti ocak kongreleri 

bitti, kamun kongrel~ri .başladı, evv~lki gün merkez .dağ ve 
ova kamun kongrelen ılbay ve partı başkanı Ôzdemır Gün-
day' ın başkanlığında toplandı. ilbay delegelerden dilek ve 
şikayetlerini açık söylemelerini ve seçimde hiçbir tesire kapıl
madan reyleri tamam ile serbest kullan malan diledi. Yeni yön
kurul ve ilçe kongresine gidecek delegeler birer reye konula
rak ve hepsi hakkında bir itiraz olub olmadıtı sorularak seçim 

ıldı kon elere aon veri di. 
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80 Günde devri81em Beş kişilik bir hırsız şe
bekesi tutuldu. 1 

Yazan: ]an Kokto 

/ngiliz'lere göre eğlenen bir millet 
ve suikasd düşünmez .. 

Düğün merasimi • yapılırken, 
tam yemek yindiği sırada da· 
mattan garip bir gürültü sa· 
dır olmuş, zavallı damad, bu 
vaziyete tahammül edememiş 
kaçmış.. Amma, sade düğün 
1<•frasından, konaktan değil, 
bacaklarının bütün kuvveti ile 
şehirden de kaçmış •. Ova, de· 
re, tepe dememiş kaçmış; 
ormanları ge.;.miş, uzak bir 
şehire gitmiş, oradA yerleşmiş, 
evlenmiş ve çocukları da ol· 
muş .. 

sız misyonerlerini siyasi ajan 41 dan at ve kısrak çalmışlardı. 

Aradan seneler geçmiş, ih
tiyarlıyan sabık eskici, gençlik 
hayatının geçtiği memleketi 
görmek hevesine kapılmış. 

Bir gece ailesinden ayrılmış, 
geldiği zaman geçtiği ova, 
dere, tepe ve ormanları aşa

rak senelerce evel kaçtığı şehre 
yaklaşmış.. Şehir görünmüş, 

fakat tanınmıyacak kadar de· 
ğişmiş .. 

diye kullanmaktadırlar. 

Adelfi oteline indik. 

Fransa' dan hareketimizden: 
beri, az yer geçmiş değiliz. 

Buraya gelinciye kadar büyük 
bir tehlikeye uğramadık. 

Singapor'un yağmuru bol Yaralamak 
ve kuvvetli. Yağdığı vakit bar· Keçeciler caddesinde Ali 
daklardan boşanırcasına yağı· oğlu Ali Riza, sebebsiz olarak 
yor! Hasan oğlu Hüseyin'i bıçağile 

Singapor' da iki Lüna Park yaraladığından zabıtaca tutul· 
vardır. Burada Fransız dostlar muştur. 

bulduk, maamafih her millet- Yankesicilik 
ten de insan bulmak mümkün! Menemen' de ya'nkesici Meh-

Tiyatroları yok Arab usulü med oğlu Tevfik, pazaryerın-
tiyatro, Çin tiyatrosu, Annamlı· de gezen Mehmed oğlu Mus

tafa' nın üç lirasını çaldığından 
lar tiyatrosu var. Müslüman- tutulmuştur. 
!arın bile kendilerine mahsus Dövmek 
tiyatro heyetleri var. Bu tiyat- Menemen'in Ahıhızır mahal-
rolarda yalnız muzik, birbirinin lesinden Süleyman kızı Emine, 
ayni! Tiyatrolarda kadınlar çeşmeden su almakta olan 
sırası, erkekler sırası ve ço· Nafize'yi dövdüğünden yaka· 
culdar sırası ayrı, ayrıl lanmıştır. 

Hırsızlık 
Tiyatroda oyunlar ne zaman 

başlar?. Ne vakit biter? .. Bil· Mustafa oğlu Etem çalış-
makta olduğu tüccar Şerif 

mek bir iştirl 
Remzi'nin mağazasından amele 

Hagvan satıcıları Mehmed'in iskarpinlerini çal-

Torbalı, (Hususi muhabiri· 
mizden) - İki aya yakın bir 
zamandanberi Torbalı, Bayın· 
dır ve Tire ilçeleri çevresinde 
20 si Bayındır'dan, 15 şi Ti· 
re'den ve 6 sı Torbalı'dan ol
mak üzere 41 tane at ve kıs
rak çalan beş kişilik bir hır· 
sız kumpanyası tutulmuştur. 

Bayındır'ın Yenice mahal
lesinden Çolak Ömer namın-

daki eski hayvan hırsızı ba
şına topladığı Salihli'li İdris, 
Bayındır'lı Mustafa, Bayındır'lı 
Haşim, Bayındır'lı Mustafa ve 
Manisa'lı Ramazan adındaki 

dört çingene ile birlikte Tor· 
balı' dan en son ça\dık\an 
hayvanlarla kaçarlarken Ke
malpaşa hudutları üzerinde 
uzun zamandanberi yolları ta
rassud altında bulunduran 
jandarmalarımız tarafından ya· 
kalanmış ve beraberler:ndeki 
beş hayvanla birlikte müddei· 
umumiliğ'e tesl!m edilmişl erd ir. 

Ça~ıp snttıkları l·ayvanlardan 
32 sinin Alaşeh ir'de dığer 

------
haber alınmış ve bunların ge· 
tirilmesi için lôzımgelen teşeb
büslerde bulunulmuştur. Jan
darmamızın muvaffakıyetini tak
dirle karşılarız. 

TUIUnler çok nefistir.: 
Her taraftan daha güzel 

ve hatta Gavurköy mıntaka· 
sını bastıran Torbalı tütünle-
rini görmek için yıllardanberi 
Torbalı'nın semtine bile uğra· 
mıyan birçok tütün kumpan
yalarının ekisperleri şimdi her· 
gün buraya gelmekte ve tü
tünlerimizi görmektedirler. 

Torbalı ve Tepeköy tütün
lerinin bu sene birinciliği al
mıyacağı söylenmekte ve ağız
larda dolaşan rivay~tlere ha· 
kılırsa pıyasanın birkaç gün 
sonra asgari 80 kuruşla 100 
kuruş arasında açılacağı ve 
birinci nevi tütünlerin daha 
yüksek fiatlerle satılacağı söy· 
lenmektedir. 

Şehre giriyor, ilerliyor, çok 
zamanlar evel bırakıb kaçtığı 

konağa doğru gidiyor, fakat 
konağı yerinde bulamıyor; bu
rada bir umumi bahçe, posta 
ve telefon dairesi buluyor. 

Burada garib hayvan satıcı· dığından tutulmuştur. 
ları var. Bunlardan bir Çin'H Parmakları ezilmiş 

4 ünün de Ôdemış'te olduğu , 

Şimdiden birkaç tüccar 80 
kuruştan piyasayı açmak iste
diği halde verdikleri fiat az 
görüldüğünd('n muvaffak ola
mamışlardır. 

Kendi yaşında bir dilenciye 
yaklaşarak sordu: 

- Buradaki konağı ne za
man yıktılar?. 

Dilenci bir hareketle bu 
hadisenin çok eski olduğunu 
anlattı ve: 

. - Yelin üfürdiiğü selin gö· 
türdüğü yılda!. 

Dedi. 

Ne menhus tarih. Seneler 
sonra, bu adamcık düğün zi
yafetindeki hatasının yüzüne 
vurulduğunu görüyor. 

işte... Şark' da şeylerin cep· 
besini böyle hadiseler değişti

' rir ve bu değişiklik ancak ta
rihi de bu suretle teshil 
edilir. 

Göcmenler sahcı deniz kenarında sandık Yemiş çarşısında Şerif Rem-
ve kafeslerini yapmış; içlerinde zi'nin mağazasında Haşim oğlu ---•---' 
birçok nevi hayvan bulunuyor. Ali bir sandık kaldırırken G · d ki 

düşmüş ve sol elinin parmak- etır i eri 
Halk endişesiz seyrediyor. 

-l_a_rı_e_z_il_m_iş_t_ir_. _____ hayvanlar Ja-Çünkü bu hayvanların hiçbi- aı 

risinin kafeslt:rini terketmeğe P. G. sekreterinin mızlık evsafındadır. 
hiç niyetleri yok. Goriller, cevabı Vilayetimizde iskan edilmek 
maymunlar, cüce kadın ve er- Üzere Romanya' dan getirilmiş 
kekler, papağanlar vesaire.. Parti genel sekreteri Şükrü olan 1543 muhacirin sağlık 

Bunlar içinde zehirli kobra- Kaya, fzmir belediye riyasetinin l U l h ff h 
bayram münasebetile çektiği muayene eri r a ta a üz a-

lar en korkunç mahluklar. · d t l t B tebrik telgrafına şu cevabı nesın e amam anmış ır. ay· 
Yerliler bilhassa bu mah- vermiştir: tar müdürü Adil Y ergök, ta-

luka ehemmiyet vermektedir- Her yılını başka bir sıcaklık haffüzhaneye giderek muha-
ler. Bu büyük yılan, Annam ve heyecan içinde kutluladı- cirlerin hayvanlarını muayene 
krallarının efsanevi hazincle- ğtmız bu yüce ulus bayramının etmiştir. 
rının bekçiliğinden alınarak bütün yurddaşlar için sevinç Muhacirler, beraberlerinde 
buraya getirilmiş. ve heyecan kaynağı olmasını" 228 beygir, 7 tay, 52 manda, 

Singapor' dan ayrıldığımız diler, içten sevgi ve tebrikle- 11 malak, 39 öküz, 73 inek, 
zaman, artık büsbütün yeni rimizi bütün arkadaşlara ibla- 23 dana ve buzağı, 460 koyun, 

Singapor bir muhite doğru gittiğimize ğını rica ederim. 3 keçi ve 19 eşek getirmişler· 
51.ngapor'a vapurumuz yak- · d"k ş· d" k d ş k Dahiliye Vekili ve C. H. P. dir. Hayvanlar, hepsi de iri emm ı . ım ıye a ar ar a 

l B h b 
genel $ekreteri Ş. Ka11a cüsseli ve verimlidir, damızlık 

aşıyor. u şe ir, ir Çin or- aid olarak Mısırı Hind'i gör- "' evsafını da haizdirler. 
manı addolunabilir. Bu şehir, müştük. Hindistan'dan sonra Güreş birincilikleri Bu muhacirler, tamamen 

uzak şarkın en muntazam bir gördüklerimiz bir halita, nü· Bu akşam saat tam 17 de Torbalı kazasında iskan edile· 
şehridir. Vakıa bazı yerlerinde muneler alemiydi. Fakat bun· Halkevi salonunda bölgemizin ceklerdir. Birçoğu beraberinde 
Malarya yok değil, fakat ehem- dan sonra, doğrudan doğruya güreş birincilikleri yapılacak- çuval çuval un, fasulye vesair 

miyetli addedilemez. Tenis, fut- Hindi Çini'ye, Hind'e, Japon· tır. Güreş takımları mevcud kışlık yiyecek getirmişlerdir. 
bol vesaire oyun masaları gü· ya'ya gidiyorduk artık. olan Altay·Demirspor-Göztepe Romanya'lı muhacir kardeşle-
zel ve eğlence yerleri pek bol. San ırkın merkezlerine git- kulüplerimizin güreşçileri ara· rimiz Türkçe' den başka dil 
Bu lngiliz'lerin siyasetidir: Eğ- mek, seksen günlük seyahatı· sında yapılacak olan müsaba- bilmemektedirler. Uzun yıllar 
lencenin bol olduğu yerde mızın en mühim kısmı ola- kalar çok alakalı ve heyecanla ecnebi bir hükumet idaresinde 
halk suikasd düşünmezl caktı. Vapur' la. Singapor' dan geçecektir. Bu müsabakalar kaldıkları halde milliyetlerini 

Singapor'daki Fransız mis· uzaklaşırken Pasparto ile ben ıçın bir senedenberi çalışan ve dillerini tamamen muhafaza 
yonerlerine lngiliz hükumeti de bayrama hazırlanmış çocuk- güreşçilerimizde büyük bir in- etmişlerdir. 
aylık veriyor. Bu hayrete şa· ların heyecanı vardı. kişaf görülmüştür. Muvaffakı- Torbalı'da iskan edilince 
yan birşeydir. lngiliz'ler, Fran- - Sonu fJar - yeller dileriz. kendilerine arazi, tohum ve ..................................................................... 

gösterebileceğini lkimse tah- Teferruatını kendisi de iyice 
min edemez. Nerede kaldı ki, hatırlıyamıyordu. 
Manastra çekilmiş rahibeler Lamia'nın nişanlısı ile ta· 
gibi i!elebcd orada kalmaklı- nışmıştı. Genç bir askerdi. 
ğın da zaten imkansızdır. Oldukça münevvere de ben-

- Niçin olmasın? ziyordu. Çok az konuşuyor 
-. " 

44 Yazan: Orhan Ralımi Gökçe 
- Şunun için ki Rizan, ve ekseriya dinleyordu. Ri-

clbette bir gün... zan'ı tanıdığından memnun 
_ Anladım, kapat şu bahsı. olmuş gibi idi. Onları bir ak· 

- lzmir' e -Dedi- burnumu
zun dibine! Ben, sorup danış
maya lüzum görmeden, ken
dimi sana baba tayin ettim. 
işte anan, işte kardeşin .. 

Rizan, teşekkür etmekten 
başka hiçbir şey yapamazdı. 
Fakat hakikatte, bunu imkan· 
sız görüyordu. Köye bir daha 
dönri'iemek, Bekir'i b}r daha 
görmemek demekti. Gerçe Be· 
kir de köyden bir meçhule 
doğru ayrılmıştı. Fakat acaba 

, 

Lamia, gece yansından son-: 
ra yalnız kaldıkları vakit ona 
tekrar sordu: 

- fzmir'e gelmek istemi
yor musun? 

Gelmek isteri~ tabii. Fa
kat oraya alışmışım. Yalnız· 
lığı da seviyorum . . 

- Bir itiyad mes' elesi. Şüp· 
hesiz itiyad, bazen insanın 
hakiki tabiatine karışıyor ve 
ona bile hakim oluyor amma, 
lzmir' e gelmekliğin daha doğ

anın bize ne er 

Bunları sonra konuşuruz. şam Çayırlı bahçe' de Melez si· 
* nemasına götürmüştü. İki gün 

* * -Biray sonra aynı arabada sonra filim değişmiş, tekrar 
ayni arabacı ve Rizan, gene gitmelerini istemişti. 
Urla iskelesinden köye doğru Raif Bey o akşam sinemaya 
gidiyorlardı. Bu defa Rizan girince etrafına bakınmıştı. 
Arabadan inmemişti. Yusuf Sanki birisini arıyordu. Bir 
ağa da kahve istememişti. aralık uzaktan bir 1 genç zabit 

Dalgın ve düşünceli idi. kalkınış, onlara doğru r·iıii· 
Parmağında bir nişan halkası müştü. Fakat Rizan bunun 
vardı. Bu halkayı sanki silik farkına varmamıştı. Ansızın 
bir rüya perdesinin aralığın- karşısında bir genç zabitin 
dan seyred;yor gibi idi. eğildiğini ve Raif Beyin; 

Bu nasıl olmu - Arkadaşım Faik, nişan· 

Açılma nutku 
Avam kamarasında 
Kral tarafından 
Okunacak .. 

Londra, 31 (Radyo) - Kra
lın açılma nutku dün Lortlar 
ve Avam kamaraları erkanına 
dağıtılmıştır. 

Nutuk, bizzat • kral tarafın
dan 3 Teşrinievelde kamara· 
larm açılması münasebetile 
okunacaktır. 

lngiliz milleti nutkun okun· 
masını alaka ile beklemektedir. 

Cevat Abbas 
fstanbul, 31 (Hususi) -

Meb'uslardan Cevat Abbas, 
bir otomobil kazası netice
sinde yaralanmıştır. 

Esad Paşa öldü 
İstanbul, 31 (Hususi) - Göz 

doktoru Esad Paşa ölmüştür. 
Cenazesi merasimle kaldırıla· 

caktır. 
Sılılıat müdür muauinliği 

937 Kadrosunda İzmir Sıh
hat ve içtimai muavenet mü-
dürlüğünde bir müdür muavin
liği ihdas edileceği haber alın
mıştır. 

-----------------
kışlık yiyecek hububat dağıtı· 

lacaktır. Muhacirler, bugün ve 
yarın Torbalıya sevk ve orada 
iskan edileceklerdir . 

lım Lamia, arkadaşımız Rizanl 
Diyerek bir takdim mera

simi yaptığını gormuş, duy
muştu. Faik bir suvari müla
zimi idi. Biraz çapkınca go· 
züküyordu. Zeki, yabşıklı idi. 
Dıkkatlc Rizan'a ba1~ıyo du. 

Rizan bu ısrar <lolu bakış
ların karşısında gözln:ni eğ-

miş, Lamia'nın yanına ya1<
laşınıştı .. 

Beraber oturmuşlardı. Faik 
Bey sağ taıaf:nda idi. Filmi 
seyre başlamışlardı. Genç za · 
bit, filmi tenkid ediyordu: 

- Bu eser Frnn ızcadır. 
İki sene cvel okudum. Aslı 
böyle değildir, Berbad etmiş· 
ler eserin ruhunu. 

Diyordu. Faik, Raif' in ak· 
sine olarak, çok konuşuyordu. 
Ve ikidebir: 

- Siz ne dereiniz, zataili· 

plak neşriyatı, havadis. 
15 te Büyük Millet Mee· 

lisinin açılışı, Atatürk'ün nutkll 
(Ankara radyosundan nakil.) 
Akşam: 18,30Tepebaşı Gar 

denbar salonundan nakil, 20 
Selma ve arkadaşları tarafın· 
dan musiki, 20,30 Cemal Salih 
ve arkadaşları tarafından halk 
şarkıları. 

21Pıak neşıiyatı, 21,30 stud· 
yo orkestrası, 22,30 ajans 
haberleri. 

D i 1ek1 er: 

Müsamere 
30 I 10 I 936 Cuma akşaıJJ1 

lzmir Halkevinde DolaplıkuY" 
C. H. P. gösterit kolu tarar 
fından V('rilecek temsili gör 
mıye gittim. Halk kapulara 
kadar dolmuş, tek kişilik yer 
yoktu. Eserin ismi " Ferik 
Ahmed Hamdi Paşanın katli tt 

idi. Hakkı Suha paşanın ro· 
!ünü çok kuvvetli bir surette 
canlandırdı.' 

Mülazim Naci rolündeki feh· 
mi sesinin tonu ve gerekse 
jestlerinin tabiiliği ile çok ınu· 
vaffak oldu. Oyun nihayetine 
kadar hatasız oynandı denile
bilir. Bir amatör teşekkülden· 
de bundan fazla bir şey belv 
lenemezdi. Bununla berabl' 
bütün heyet çok beğenildi 
disiplinle ciddi bir surette çr 
hşan bu gösterit kolunun Hal: 
kevinde devamlı temsillerin• 
bekleriz. F.Ş . 

Burnava'ga içme 
Sugıı getirtilecek .. 

Burnava'da temiz ve sıhhi 
içme suyu yoktur. yarım saat 
uzakta bulunan bir kaynsk 
suyunun nahiye merkezine ak•: 
tılması için Burnava bdediyeJI 
tarafından tetkikat yaptmloı•r 
tı. Hazırlanmış olan proit• 
tasdik için Nafıa Vekaletine 
gönderilmiştir. 

Tasdik edilib gelince b&J 
güzel nahiyemiz halkı, tenıiı 
ve sıhhi içme suyuna kavut'' 
caktır. 

lzmir inhisarlar başmüdiir' 
lüğünden: 

Kaçak ispirto naklederken 
yakalanarak lzmir Liman işlet· 
me idaresi tersanesinde bulU: 
nan iki motör ile teknelel" 
pazarlıkla satılacaktır. Bedeli 
muhammenleri 105 teminat
ları 8 liradır. isteklilerin 10, 
17, 24/11 ve 1/12/936 güo• 
leri saat 15 te Baş müdüriii· 
müzdeki komisyona gel[llt' 
!eri. ı 5 100~ 

niz ne fikirdesiniz? 
Diyordu. Ayrılırlarken failcı 

Raif' e sormuştu: 
- Riz~n hanımefendi ko~; 

dönmiyecekler artık değil ın• 
Rizan, işte o dakikada, f ~· 

ik'le Raif'in, belki de Laırıı
anın kendisi hakkında konur 
tuklarını anlamıştı. 

Raif ve Lamia; . 
- Evet evet -Demişlcrd•· 

biz onu kat'iyyen bırakın•Y8• 
cağız. , a· 

O da, mahmuzlarını çarPb., 
rak sert, fakat kibarca 

1 

selam vermiş; " 
- Allaha ısmarladık, ço 

memnun oldum. 
D . t· R. .. baıı 
emış ı. ızan, once 

şeyler düşünmüş, sezmişti. ~· . ue 
tesi akşam, düşüncelerıo 

yanılmadığını anlamıştı. 
-So- fiil# 

t 



ADOLU 
Günlük si asal gazete 

Lı S.laip Ye b .. yazgam 

'1 ·~Ydar Rüşdü ôKTEM 
~ Defriyat ve yuı itleri 
~Ha~ Nibıhet Çançar t.' ~ Beyler eokağl 't~ put.isi binan içinde 
~ • İsnıir - ANADOLU 

2776 - Potta kutuu 405 't' ~ONE ŞERAiTi 
.... l~~ altı ayblJ 700, tl9 
•~Y--ea 500 kuruftur 

..... _•enıleketler için 1enelik 
~ tlcreti 27 liradır 

1•• 5 kWUIS111' 

~ aa::ı.r 25 kmattur. 

LU MATBAASINDA 

Evelki gün Menemen' da bayram, hal mezbahanın açılması 
törenleri qıünasebetile halk arasında muhtelif eğlenceler yapıl· 
mıştır. Bu meyanda köylülerimiz de milli luyafetlerile raktslar 

• Yukarıda bu 

• ... 
Y•i Bttı ı a•11I· 

Bergama medeM, aMitlıı ~ 
lerinden; 'il•da ıditilt · t ljJfl 
mettar bir demet olarak ..... 
mizin ifti'- eRcel1 ,_. 
varlıktır. Bergama altrogol&ae 
yapılan yeni yol da, aeçmİI 
yüksek medeniye~re ..,_ 
Cumuriyet T.ürldxe'linin. ._. 
dili ehemmiyete bir lelDbol 
olacaktır. 

dajumz bat. arı F •az• N 
olurdu. 

s.a 17; Şehir • litA ' 
geniş babçeaindlr)'& 

Soma'mn Tnala lsi;llllli 
kendi oyunlanR! p.temoekldll 
Kadınla ve erllellli _,. bir. 
kalabal•l.le ~ ... 
oyunlar. 
~yjin öğretmeni ...._. 

Bu oyunu öifemaek. içia. .. 

~~~~ 
beaziyen wlliaıki• .; .Dili 
de figürii ~-

Geçen yıl Auclola. • l 

lannda uzun bir ,.. 911) -L 

lzmir ~ öiJdmen. .. -6 
rektörü Mustafa Rahmi Bal. 
ban bu oyunun ortL de.vir 
tiyatro ihtiJacuu ~ı,,,_, 

eserlerden oldupnu ~ 
Kör itıkın bemlediii tip 

küleı batJlm, asa inledi.~ 



~ Sayfa 6--------------------ınm:~ ANADOLU 
.. ' ·.• . . -· ' ' . . . 1/111936 ~ 

Asiler zaferden Yugoslavya ölüler dirilir mi? Bozdoğan İcra ve iflas Me· 
murluğundan: 

emindirler. B k ·ı · -Başı 2 inci sayfada- Bozdoğan'da Yahya oğlu 
Bu huaustıı İtalya•yı kendimize reh· aşve ı ı koyabileceği toprakların hep ini Ali Nazmiye borçlu, Çakır 
her ittihaz etmekteyiz. Dün/stanbul'u gezdi eline geçirmiş hir devlettir ve bu Ali oğlu Ali uslanın aşağıda 
Fransa'dan alınan silahlar itibarlada dış siyaseti dinamik: de· evsaf ve hududu yazlı üç 

Tuliız, 31 (Radyo) - Eylü-' - Başı birinci say/ada - j!il, pasiftir. Almanya için ise bahçesi açık müzayedeye kon-
~;jolli msfmda ve Teşirini· Belgrad, 31 (Radyo)- Yu· vaziyet böyle d~ğil<lir. Avrupa'.Ia muştur. 
~clip,ilk~günlerinde Fransa'ya goslav gazeteleri Başbakan topraklnn kısmen parçalanmış, hü· 1 - Tapunun Ağustos 929 
İsppjya'dan 54 milyon Peçeta M. Stoyadinoviç'in seyahatin- tün müstemlekeleri elinden alınmış T. ve 14 No. sında kayıtlı, 

·· ı;l · k b"l d olan ve nihayet silah taşımak hak· k Ad k k.. d gon erı mış ve mu a ı in e den hararetle bahsetmekte azanın aya ası mev ıın e 
kından bile mahrum eılilmi~ olan 

sila r":Ne mühimmat alınmıştır. devam ediyorlar. bu hüktlmetin bir gün olupta kay· tarafları: Halil Başoğlu Alı, 
Fransa'da Madrid Pravda gazetesi, Atatürk'ün bettiklerini yeniden iıtirdat etmek Arık, Hasan oğlu Musta:a 
L~fQe tezahürat y I t · ı . emeline dü"meme;;i imkansız bir veresesi tarlalarile çevrili 1. 

<# ;.;; ugos av gaze ecı enne yap· "' H 
oma, 31 (Radyo) - Pa· şeydi. Bunun için Lokarno ahtna· ektar 2000 m. m. 2. ında 

ris'ten -alınan haberlere göre, tığı beyanatın ehemmiyetini mesine bir darbe gelirse bu ılarhc olan işbu bahçede 259. incir 
dü" ak_Şam Fransa'da Madrid yazıyor. Ve baloda Atatürk'ün, ancak Almanya'dan gelebilirdi. 5. şeftali, 2 zerdali, 5 ayva 
lt\bine büyük komünist ve sos- 20 milyon Türk'ün, kendisile 1 'itekim de öyle oldu. Bitler ağacı mevcud olub tamamı 
yaJist nümayişleri yapılmıştır. birlikte ateşe ve tehlikeye ha- iktidar me\'kiini ele alıp ta ardı· (1200) lira muhammen kıy· 
K ·· · t l' ti M adına Almanya'yı silıiblnntlırdıktan, tl'd" (Z' t B k omunıs ve sosya ıs er • zır olduğunu söylemesi üzerine me ı ır. ıraa an asına 
Bl 

· , · h " askerlikten tecrid edilmiş olan · t ki' T z K k 
_µJD u itti az ettiği bitaraflık bütün baloda bulunanların: ıpo e ı ve . . . oope· 

siy.as~ti dolayısile istememek- Ren havzaıını yeni ha~tan i~gal ratifine haciz) 
H ti D. b ettikten sonra Lokarno muahede· 

tedirler. - azırız, emre ıye a- 2 - Tapunun Mart 931 
ğ d ki b. b't' sinin dar çerçevesi içine ~ığnma· 

Razırlıg ... a bı"l• başlamışlar.· ır ı arını, genç ır za ı ın, T. ve 23 N. sında kayıtlı, ka-.. ınağa haşladı. Hiç olmazsa şarkta 
Burgos, 31 ( Radyo ) _ bir masa üzerine çıkarak oku· Sovyetlere karşı serbest kalmak ve zanın Zurnacıkuyusu mevkiin· 

Fransız gazetelerinin verdik· duğu bir şiirden sonra ordu· Avrupa merkezinıle Alman birliğini de tarafları: Hf. Emin ve La-
leri haberlere göre asi kuv· nun yalnız Türkiye toprakla· tahakkuk ettirmek için kollannı tife, Müftü oğlu Emin, Çakır 
vetler Madrid'e j]k girecek ga- rını değil, Türkiye'nin mütte· bağlıyan garbdaki Lokarno zinci· Ali oğlu Ali, Kavas oğlu, 

zetecilere mahsus müsaade kart· f kl ki h f rinclen .kurtulması lazımdı. Mehmet ve Latife bahçelerile 
i erinin topra arını mu a aza So\'yet'lerle Fransa ara ında çevrili 4000 m. m. 2 ında 

lan hazırlanmıştır. Gazeteci- için de o"'lmı"ye hazır oldug" unu · 1 ı k ı 
1 

ımza anmıQ o an arQ.ı ıklı }'arJım olan bu bahçede 12 ·ncı" 1 
er, Madrid'e askerden yirmi 'i ı r, söylemesi üzerine M. Stoya· mukavelesi buna ı?ilzel bir vesile cev'z 1 a " t 

dört saat sonra g"ıreceklerdı"r. ~ 1 
' ayv 1 agacı mevcu 

dinoviç'in fevkalade mütehassis teşkil etti. Alman'lar derhal Lokar· l t ('>00) ı· 
Mahkumı"yetler.· o up amamı " ıra mu· 

ve müteheyyı"ç oldug" unu ya· no muahede&ini feshederek şu tezi h k tl"d" (Z B 
Barselon, 31 (Radyo) - ortaya attılar: ammen ıyme ı ır. · · 

Askeri mahkeme asilere taraf- zıyor So,·yet. Fransa muahedesi Lo- ipotekli, T. z. kooperatifine 
tarlardan Kostantiyo Rodorikez Sametrada gazetesi, M. Sto- kar .. oııun ruhuna muhaliftir, Çünkü hacizli). 
·ı A S yadinoviç'in ziyaretine verilen yarın Rusya herhangi bir hükume· 3 - Tapunun Mart 931 
ı e ntonyo izarezi onar se· h . d . d h" b T.ve 24N. sında kayıtlı kaza-ne hapse ve yüzbin peçeta e emmıyet erecesın e ıç ir tin -böyle bir hükumet yok ya, hu 

k siyasi ricalin Türkiye'yi ziya· iddia tamamilc nazaridir· taarruza nın Zurnacı kuyusu me~kiinde 
na di cezaya, o-eneral Varil· d" l F l' ' tarafları·. Abdullah oğlu Zu"htu··, 
1 • 

6 t" T"" k t 1 . . b uçar o ur~a •ransa ,usya }·a yar· 
a nm damadı beş sene kürek re ıne ur gaze e erının u 

d d k dım etmek zururetindcdir, Fransa Mu''ft"" ğl H"" · k At" 
b . kd erece ehemmiyet verme i le- u o u useyın ızı ı· 

ve on ın peçeta na i cezaya sebebiyet verdiıı.i bir barba sürük· k 1 ··b · M f 
ve iki avukatı da ölu""me mah- rinden bahsediyor. Ve dünya 6 e, yo' mu aşır usta a ve· 

lenince Lokarnoyu teşkil eden diger 1 · b h ·ı ·ı· f 
ku"m etmı"ştir. sulhunun, Balkan sulhu ı'le d rese en a çesı e çevrı ı o up ört devlet te Fransa'ya yardım 1250 m. m. 2 ında olan bu 

fstanbul, 31 (Hususi) - in- alakadar olduğuna işaret ede· etmek vaziyetine düşeceklerdir. Bu b h d 
g~liz gazeteleri, mühimmat rek şimdiye kadar Balkan an· ıuretle Lokarnocular Lokarno mu· a çe e 

21 
incir ağacı mev· 

yüklü 23· Rus gemisinin Ça- tantına girmemiş olan devle· ahedesinin imzası zamamnda hiç cuth olup tamamı (120) lira 
nakkale hoğazıodan Akdeniz'e tin de girmesini kolaylaştıra· düşünmemiş olduk.lan }eni taalı· mb u amlmen kıymetlidir. (Ge-
geçtiğini yazmaktadırlar. k b hüdlere sürüklenmiş olmaktadırlar. eş oğ u H. Süleyman'a ha· 
/ngiltere'de ca ir şekil bulunacağını ilave Onbir sene Avrupaya bir sulh cizli). 

ediyor. yaşatmış olan I.okarno muahede ·i 4 1 b b h J · b 
Gönüllü toplanıyor.. ( - ş u a çe erın i-Belgrad, 31 A.A) - Avala i~te hu suretle vefat etmiş oldu. k / / 

Parı"s, 31 (Fadyo) - lstı·· · b ld ş t rinci açı artırması 1 12 936 aıansı i iriyor: ·imdi ngiliz'lerle Fransız'lann 
fani Ajansına göre İngiltere' de bütün ttayretlcri bu ölüyü dirilt· Salı günü saat 11 · 12 de 

Bütün gazeteler baş sayfa· 0 B d v • d · · ı Madrid hava kuvvetleri için meye inhisar etmiştir. Ancak yu· oz ogan ıcra aıresı sa o· 
gönüllü toplanmakta devam larını ve diğer sayfalarının karda işaret ettiğim gibi bu ~ekil· nunda yapılacaktır. Bu sefer 
etmektedir. mühim bir kısmını doktor de bir taahhüde girmemek veyahut kıymetin % 75 şi dolmaz ve-

Hendaye, 1 (Radyo) _ fs- Stoyadinoviç Ankara seyaha- girse hile hu taahhüdü, ancak Şark· ya müşteri çıkmazsa on beş 
panya' dan alınan haberlere tine ve Türk-Yugoslav dost- ıa serbest bırakılmak şartilc yap· gün sonraya tesadüf eden 

·· " 1 E l " "tt'f k mak Almanya'nın hay·ati menfeati 
&. ore. asi er sküryal,' e doğru ugunun ve 1 1 a mm muaz· 15/12/936 Salı günü saat 
1 l h 

iktiza ındantlır. Bahususki hu!!iin 
ı er ıyerek Brodikera yı almış· zam teza ürlerine hasretmek- 0 11 · 12 de ikinci açık artır· Almanya bu gibi mcs'elelerde İtal-
lardır. Bu sebeple Esküryal'in tedirler. ya'yı da kendisine hağlamağa mu- ma için talik edilecektir. 
vaziyeti tehlikelidir. Yugoslavya Başbakanı bu vaffok olmuş, diğer taraftan Ren Bu son artırma % 75 nazara 

Madrid' de bulunan bakan· ziyaret münasebetile Türkiye· havza mı i~gal etmek suretile Bel· alınmayıp yalnız ipotek ve 
larm hepsi de Barselon'a çe- de her sahada vücude gelmiş çik.a'nın da eski bitaraflık vaz. rehin haklarının alacağının ta. 
kilmiş ve sade başvekil Largo olan büyük terakkileri müşa- iyetine dönmesini temin etmiştir. mamını geçmesi şarttır. İşbu 
Kab l R 1. G h d k fı b l " Hala Lokarno ha}·ali peşinden a ero us genera ı o· e e etme rsatını u muştur. bedel verildig" i takdirde fazla 

f'l L-· l"k koşan Fransız ve İngiliz diplomat· 
re e oır ı te müdafaa işlerini Mutlak bir intizam içinde pey sürene ihale edı"lecektı"r. lan ne düşünüyorlar bilmiyorum, 
idare etmektedir. önümüzden geçen Türk ordu- fakat bütün hu vaziyetlerden sonra 5 - İhale peşin para ile· 

Madrid'de yiyecek kalma· su bütün sulh dostları üzerin- hala Lokarno'nun tekrar dirilıile- dir. Dellaliye resmi ve pul 
mıştır. de memnuniyet verici ve tatmin bileceğine inanmak, fikrimı~e, biraz masraf1 müşteriye aittir, yal-

- edici bir intiba uyandırmıştır. fazla saf dillik olur. · b b 1 d 
çift, tenis kordu üstünde oy- H nız vergı orcu orç unun ur. 

Bu karışık zamanlarda kıy· amdi Nüzhet Çançar Şart am 10/11/936 .... 
nuyor köylüler ve büyük bir - n e gunun· 

metli Türk ordusu Balkanlar- d •t·b h k · · k kalabalık hayran, hayran sey- fazla mezkur anlaşma ile kendi- en ı ı aren er es ıçın açı tır. 

d . daki kardeşleri ile birlikte her Ierine bn~lı ttörmemekte mnncn fazla Malumat almak istiyenler re ıyor. . ~ o 
Köyün muhtarı, Bayan Lütfü türlü mütecavize karşı müda- haklı olduklan mütalcasındatlır. icranın 36/393 N. sına müra· 

Kırdar'a bir çift sarı çizme faaya tahsis edilmiş bulun· Başka bir vaziyet ancak an- caatla öğrenirler. 
maktadır. l d h"l b h k ı· b · k 11 hediye etti. Köy kadınları bun- aşmaya a 1 ütün ü umet· ş u gayrı men u er üze· 

lardan giyerlermiş. Pravda gazetesi ayrıca Ata- ler tarafından ademi müdahale rinde başka bir hak iddia 
Gece her taraf parlıyor, türkün beyanatını tam olarak taahhütlerine riayet edildiği edenlerin ilan tarihinden yirmi 

havada yıldızlara eş olan fi· neşretmektedir. hususunda fili bir kontrol ko· gün içinde haiz oldukları ve· 

şekler · parlıyor, görülmemiş Rusya diyor ki: nulduktan sonra mümkün ola- saikle birlikte müracaat ve 
kalabalık, kadın erkek, çoluk, bı'lı'r. haklarını isbat etmeleri lazımdır. 

- Başı 1 inci sahifede -
ço"cuk bayram yapıyor. bütan dünya ~una kat'iyyen kani· Sovyet hükumeti Portrkiz Müzayedeye iştirak edecek-

Halkevi gösterit kolu bu dir ki anla~madan sonrada a i f8• limanlarının kontrolü hakkın· lerin yukarıda yazılı kıymetle-
gece çok muvaffakıyet kazandı. panyol generallerinin hedeflerini rin % 7 ,5 ğu nisbetinde pey 

daki teklifini bu maksatla yap-
Ve alkışlandı. Gençler sahnede sempati ile gören devletler onlara akçesile gelmeleri veya milli 

b l 'kt d • 1 mıştır, Komite reisi Lord Ply· salon dolu ağzına kadar. me zu mı ur a uı.:erı tayyare er, bir bankanın teminat mektu· 
işte ilbay ve tüm general da tanklar, toplnr, mitralyözler, tü· mouth ayni maksatla Porte· bunu veya dahili istikraz tah-

fekler, lrnr9unlar \'e sair harb le· k" 'd da İ 11" geldiler, yeni bir alkış tufanı.. ız en maa spanyo ıman- villerini hamil olmaları lazım· 

J 
vazımı vermeye devam etmişlerdir. lannd.a ve İspanya'nın kara 

Temsil bitiyor. Şimdi bahçede Komitenin faaliyeti Sovyet hü- dır. Keyfiyet ilan olunur. 
eğleniyor halk, Neş'e .. Neş'e.. kıimetine ıu kanaati vermiştir .ki, hudutları üzerinde de ayni 1025 

Saat 21,30: Hükumet kona· bugün Asi generallere ileride harb kontrolün vaz'ına dair yaptığı 1 • 
1 f k Doktor 

ğının süslü ve renkli salonla· levazımı verilwiyeccğine dair ile· tek i i tet ike amadedir. 
rındayız. ince zevklerle süs- ride hiçbir teminat yoktur. Bu Sovyet hükumeti asilerin Ziya Gökşin 
lenmiş odalar, bahçeli salon, ~~;1i; t:~;:~~n !0;?s::a :~k:~~~ işgali altında bulunmıyan Is- Kulak, Burun, Boğaz 
Şark' odası ayrı-ayrı güzellikler müdahale hakkındaki ıaahlıütlcrin panyol limanlarında ve kara mütehassısı 
taşıyor... kat'iyycn yerine getirileceğine dair hudutlarında kontrol tesisine Merkez hastanesi kulak şefi 

Balo geç vakte kadar neş'e fili kontrolün nesi ine değin fspan· itirazı yoktur. Ancak bunun İkinci Beyler sokağı ha· 
içinde devam etti. Cumuriyet ya'daki mef'ru hükfünete istediğini için meşru ispanya hükumeti· marn karşısı No. 41 
balosu şimdiye kadar yapılan vermenin be)nelmilel esaslara, hey· nin muvafakatı şarttır. Muayenehane Tele.: 3686 
baloların en mükemmeli oldu. nelmilel nizam ve beynelmilel S Ev " : 2505 

a<lnlete uygun olduAuna kani bulu· ovyet hükumeti bu tekli· 
B b ··t·· h ·ı f" d h ı .. k · · ·ı · 

1 
Hergün 3 • 6 a kadar has· 

1 ayram u un eyecanı e nan devletlerin anlaşma lıiltlfına ın er a muza eresını ı en 
d 

talarını kaBul eder. 
evam ediyor. asilere yardım eden hükumetlerden surer. -

1 

. .. . 
~·. ~. ~ 1~_~.. • . ,· .. 

Karşıyaka 'da Ankara pazarında yeni küşat ett iğim dük· 
kanımda bir aydanberi birinci nevi olmak şarti le Dana 
20, Koyun, Kuzu 35 kuruşa satmakta idim. Bu kere rnuh· 
terem müşterilerimden gördüğüm rağbet dolayısi le yarın· 
dan itibaren Koyun Kuzu 30, Dana dahi kemafissabık 
20 kuruş üzerinden satılacağını muhterem müşterilerime 
ilan ederim. 

Karşıyaka'da: Ankara paza· 
nnda Afyonlu celeb 

Çoban Mehmet 

Adliye Vekaletinden: 
1 - Temyiz mahkemesi için şartnamesi mucibince yapılıı6 

cak 154 parça mobilye kapalı zarf usulile 19/10/93 
tarihinde eksiltmenin icrası kararlaşmış iken talibi ~u· 
bur etmemesinden dolayı tekrar eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Eksiltme 5/11/936 perşembe günü saat 15 te Anka· 
rada temyiz binasında Adliye vekaleti levazım müdiir 
lüğü odasında toplanan eksiltme komisyonu tarafın· 
dan yapılacaktır. 

3 - isteklilerin bu hususa ait şartnameyi Ankarada Adliye 
vekaleti levazım müdürlüğünden lstanbulda Adliye 
levazım memurlüğündan lzmirde C. M. Umumiliğin· 

4 

5 

den parasız alabilirler. 
işbu yapılacak 154 parça mobilyenin mecmuunun tab· 
mini bedeli 10,363 liradır. 
Eksiltmeye iştirak edecek olan isteklilerin bedeli mu· 
hammenin % 7 ,5 ğu olan 777 lira 22 buçuk kuruşun 
nakden veya devletçe nakit mukabilinde kabul edilell 
tahvilatı mahalli mal sandığına teslim etmiş oldukla· 
rına dair olan· sandık makbuzlarile teklif mektuplarını 
havi mühürlü zarfların eksiltme saatından bir saat 
evveline kadar komisyon riyasetine vermeleri. · 

6 - Taşradan teklif mektupları gönderecek olanların da 
ayni saatte mektuplarının yetişmesini teminen daha 
evvelden postaya tevdi etmiş olmaları ve dış zarflarıll 
mühür mumu ile ayrıca mühürlenmiş olması lazımdı!· 
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Oğretmenler, öğrenci babaları 

AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Liselerle orta ve ilk okul kitaplannın sntış yeridir. 

Ahmet Etiman k•tap evi 
Kısa bir zamanda dürüstlüğü ile sayın müşterilerinin alukalarırı• 

kazanarak (İznıir)e yaraşır bir şekilde geni~letilmi:tir. 

Kültür Bakatılığınııı kiıaplan ile çıkan eserleri günü gününe ta1ı ip 
etler ve hütiin nıüşterilerine mnar. Ahmed Etiman Kitap Evi lı· 
mir'in yegiine kitap ve kırtasiye deposudur. Hariçten siparişler sür' t· 

le göntlerilir. 
lzmir Hükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535] 

Müzayede ile f evka· 
iade büyük satış .. 

1 İkinciteşrin Pazar günü 
sabahliyin saat onda Birinci 
Kordon Alman Konsoloshane· 
sini geçince 272 No. lu evde 
maruf iki aileye ait fevkalade 
lüks ve nadide mobilyaları 
müzayede suretile satılacaktır. 

Satılacak eşyalar meyanında 
kristal camlı emsalsiz büfe, 
kontrebüfe, büyük açılır yirmi 
kişilik masa, 14 iskemlesi A
merikan kadifeli bir kanape 
iki koltuk, Dietrich markalı 
piyano, aynalı tuvalet, büyük 
dört aded yazı masası, dosya 
dolabı, yeni bir halde Adler 
markalı Türkçe yazı makinesi, 
bir buçuk ve ikişer kişilik 
lake sarı ve nikel karyo!alar, 
yatak ve yorganlarile, dokuz 
parça büyük kadifeli oda ta· 
kımı, muhtelif bir ve iki ka· 
pılı aynalı dolaplar, aynalı 
komodinolar, aynalı lauman 
ve tuvaletleri, sigara sehpaları, 
müdevver açılır ceviz masa, 
aynalı jardinyera, şemşiyelik-

. ler, muhtelif hezeran yemek 
iskemleleri, muşamma bir ka· 
nape iki koltuk, hasır takımı, 
sarı mangal, Amerikan dıvar 
saatları, Singer nakış ve dikiş 
ayaklı üç çekmeceli makine, 
kristal işlemeli büfe, iki çi· 
çeklik sehpa, Etejer Avize, 
brons kornezalar ve kerdeleri, 
gaz sobası, halı, kilim ve sec-

cadeler vesaire bir çok lülcS 
ve nadide mobilyeler müıt• 
yede suretile satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Fırsat Arttırma Safoııll 

Aziz Şınık 

----•T•e•le•fo•n•: •2•0•56 _ _,..,.. 

Olivier v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rces bina51 

Tel 2443 
LONDRA HATTI B 

"AD JUT ANT,, vapuru 2 •• 
birinci teşrinde gelip 29 bı 
rinci teşrine kadar Londt

9 

için yük alacaktır. 
"ANDALUSIAN,, vapur~ 

2 ikinci teşrinde gelip 5 ikin~; 
teşrine kadar Londra ve J-Iı.ı 
için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HA TTl O 
"ALGERIAN,, vapuru ) . 

birinci teşrinde gelip 4 ikİflcı 
teşrine kadar Liverpool .;e 

Glasgow için yük alacaktır· ·rı· 
11 FLAMINİAN,, vapuru il-:11 

ci teşrin ibtidasında Liverp00 

ve Svanse' adan gelip yük çı• 
karacaktır. 5 

11THURSO,, vapuru 1. 
ikinci teşrinde Londra'dan ge. 
lip yük çıkaracak ve ayni ı911 
manda Liverpool ve Glask

0 

için yük alacaktır. · • 
Tarih ve navlunlardaki ~e 

ğişikliklerden accnta mes ll' 

liyet kabul etmez. 

bi 
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Fra e li Sperco w. F. • v AN- İzmir Komutanlığı ilanları 
Vı A f ZEE & CO Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: apur cen ası er • 1 - 9100 metre mavi renkte kaputluk kumaşa talip çık-

Roy AL NEERLANDAIS V. N. madığı.1dan yenidenlkapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LINIE 2 - Tahmin edilen bedeli 26845 lira olup ilk teminat 

. ''ULYSSES,, vapuru 4/ teş· "ATHEN,, motörü halen li- parası 2013 lira 38 kuruştur, 
tınsaniden 9/teşrinsaniye kadar manımızda olup ROTTER- 3 - İhalesi 17 /il. Teş./ 936 salı günu saat 15 tedir. 
AMSTERDAM, ROTTER- DAM, HAMBURG ve BRE- 4 Şartnamesini almak ve nümunesini görmek istiyenlerin 
DAM ve HAMBURG liman- MEN limanlarına yük almak- 135 kuruş mukabilinde M. M. V. satın alma komis-
ları için yük alacaktır. tadır. yonundan alabilirler. 
"ORESTES 16/"k' "BOCHUM,, vapuru 11 son Muhabere ile şartname gönderilemez. 

cı' . " vapuru · 1 ın- teşrinde bekleniyor, 15 son k 1 
teşrınden 21/ikinciteşrine ka- teşrine kadar ROTTERDAM, 5 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun istediği vesi a i e 

~ar AMSTERDAM, RO~SER· HAMBURG ve BREMEN li- birlikte teklif ve teminat mektuplarının en geç ihale 
l AM ve HAMBURG lıman- manlarına yük alacaktır. ssatinden bir saat evveline kadar M. M. V. satın 
an için yük alacaktır. "GALILEA,, vapuru 14 son alma komisyonuna vermeleri. 
SVENSKA OR1ENT LINIEN teşrinde bekleniyor, HAM- 1 5 10 15 1011 

3 
''VIKINGLAND" motörü BURG ve ANVES'ten yük çı-
0/birinciteşrinde beklenmekte kacaktır. 

~lup ROTTERDAM, HAM- AMERiKAN EXPORT LINES 
lJRG, BREMEN, COPEN- "EXMINSTER,, vapuru ha· 

liA.GE, ve ISKANDİNAV· len limanımızda olup NEV
'y A limanları için yük alacaktır. YORK için yük almaktadır. 
liOLLAND AUSTRALIA "EXHİBITOR,, vapuru 14 

LINE son teşrinde bekleniyor, NEV-
1 YORK için yük alacaktır. 

. 'ALHENA,, vapuru 6/ikin-
c t "EXPRESS,, vapuru 30 son 
~ eşrinde beklenmekte olup teşrinde bekleniyor, NEV-
rRINSIPALLE AUSTRALYA YORK için yük alacaktır. 
ve YENl ZELAND için yük "EXAMINER,, vapuru 14 
alacaktır. ilk kanunda bekleniyor NEV-

SERVICE MARITIME YORK için yük alacaktır. 
ROUMAIN "EXAMELIA,, vapuru 26 ilk 

b· ~SUÇEA VA,, vapuru 20 kanunda bekleniyor, NEV-
ırınci teşrinde gelip 1/21inci YORK için yük alacaktır. 

teşrinde PiRE MALTA MAR- PiRE AKTARMASI SERi 
S
1
1L YA ve CEZAIR i~in yük SEFERLER 

a acaktır. "EXETER,, transatlantiği 6 

1 ''ALBA JULIA,, vapuru son teşrinde PİRE' den BOS-
~ I 2 inciteşrinde MALTA, TON ve NEVYORK'a hareket 

ARSIL YA ve CECAIR li- edecektir. 
ltıanları için yük alacaktır. "EXCAMBION,, Transat-

ZEGLUGA POLSKA lantiği 20 son teşrinde RIRE-
. ''LEWANT,, motörü 1/ikin- den BOSTON ve NEVYORK'a 

cıt hareket edecektir. 
A eşrinde beklenmekte olup 
"\NVERS (Doğru) DANTZIG 
Ve GDYNIA için yük ala
taktır. 

handaki hareket tarihlerile 
tıavlunlardaki değişikliklerden 
~centa mes'uliyet kabul etmez. 
1' aha fazJa tafsilat için FRA-

E.LU SPERCO accntalığına 
flıüracaat edilmesi rica olunur. '2 clefon: 200412005/2663 

lf ellic en Lines 
Limited 

d liarnburg - Bremen, Rotter-
1.arn -Amsterdam ve Anvers 
'll:ıanları için her ay munta
~rn iki sefer yapacaktır . • 
1• Ren, lskandinav ve Baltık 
~fllanları için doğru Konşi-
4 ento ile eşya kabul eder. 

llglo.Egytian Mail 
· Line 

9~arsilya ve lskenderiye için 
ı> tonluk "Cairo City" va
~ru her ay Pireden munta
" ll:ık an iki sefer hareket ede"\.\ r ır. 
~.oıcu fiatinde tenzilat: 

derıre-Marsilya seyahat müd-
1 75 saat, 

lll Port-Sait ve lskendcriye li
tuctnları için 11VELOS,, vnpu
ı2 ber hafta pazartesi günü saat 
t~k de muntazam Pireden ha
~bet edecektir. Yolcu ve eşya 

Ul eder. 

~of ada tafsilat için Pasaport 
b. cu salonu•karşısında Lokal 
1\1~ b' lJ ınasında. No. 168 
~urnı Deniz Acentahtjı 

ııc Limited 
entasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 
ö . • 

erı ve Tenasül Hasta-
lıkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 
saa,liergün hastaları sabah 
~dt 10 dan akşam altıya 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJEN - OSLO 

"BOSPHORUS,, motörü 
halen limanımızda olup Dl
EPPE, DUNKERK ve NOR
VEÇ limanlarına yük alacaktır. 

"SARDiNIA., motörü 16 
son teşrinde bekleniyor, Dl
EPPE ve NORVEÇ limanla
rına yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT-
HAMBURG 

"AUGUST LEONHARDT,, 
vapuru 11 son teşrinde bek
leniyor, ROTTERDAM ve 
HAMBURG için yük ala
caktır. 

JOHNSTON WARREN LTD. 
LIVERPUL 

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 

---

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon kıtaatı için kapalı zarftan pazarlığa 

çevrilen 78000 kilo sadeyağına pazarlık gününde is
tekli çıkmadığından son pazarlığın 13 121 936 tarihine 
müsndif cuma günü saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Yağın tutarı 70200 lira olup muvakkat teminatı 4760 
liradır. Şartnamesi pazarlığı yapılacak olan Ankara 
Levazım amirliği satın alma komisyonundan 351 ku
ruş mukabilinde verilir. 

3 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
sika ve teminat mak buzlarile belli gün ve saatte ko-
misynna müracaatları. 1027 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - 63064 metre yatak kılıflık bez müteahhit nam ve he-

sabına açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Hepsine biçilen ederi 20029 lira 13 kuruştur. 
3 - ihalesi 17 /11/ 936 salı giinü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınır. 
5 - ilk teminat 1502 lira 18 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte ihale günü ve saatinde M. M. V. satın alma 
komisyonunda bulunmaları. 1 4 8 13 1000 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Muhtelif yerlerde yaptırılacak 14 yeraltı benzin tankı 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 144,956 lira 76 kuruş olup ilk 

teminat parası 8487 lira 80 kuruştur. 
3 - ihalesi 2/12/936 çarşamba günü saat 15 tedir. 
4 - Eks!}tmeye girecekler evvela ehliyet vesikalarını havi 

inşaat şubesine gösterildikten sonra omdan alacakları 
vesikayı M. M. V. satın alma komisyonuna göstererek 
şartnamesini 750 kuruş mukabilinde alabilirler. Evelce 
inşaat şubesinden vesika almıyanlar eksiltmeye gire
mezler. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte Bayın
dırlık bakanlığından fenni ehliyetnamelerile birlikte 
idari şartnamede istenen ve behemehal ver:Imesi mec
buri olan vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını 
ihale günüden enaz bir saat evveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 16 1 15 30 845 

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

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

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

3 - İhalesi 11 /11/ 9:36 perşembe günü saat 14 tedir. 
4 - Fenni ve idari şartnamesini almak istiyenle 515 ku

ruş mukabilinde Milli müdafaa Vekaleti satın alma 
komisyonundan alabilirler. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 "e 3 üncü 
maddelerindeki vesikalarile pazarlık gün ve saatinde 
Milli Müdafaa .Vekaleti satın alma komisyonuna gel-
meleri ilan olunur. 25 1 6 11 973 

M. M. V. satın alma komisyonundan: 
1 - Beher çiftine biçilen ederi 430 kuruş olan yüzbin çift 

erat kundurası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Kunduraların yerli fabrikalar mamulatı olacaktır. 
3 - !halesi ikinci teş./936 pazartesi günü saat 15 tedir. 
4 - tık teminat 20950 liradır. 
5 - Şartnamesi 21 lira 50 kuruşa M. M. V. satın alma -ko. dan alınır. 
6 - Eksi:tmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
' birli1·te ihale saatıridan cnaz bir saal cvvd M. M. 

V. satın alma komisyonuna vermeleri. 22-27-1 -6 912 
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ar kabul ve tedavi eder. 
ı0tdkrcs: Kemcraltı Şamlı 

a No. 19 
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Milyonlar Gişesi 
200,000 Lira daha kazandırdı 

Tayyare piyangosunun altıncı keşidesinde en büyük 
ikramiyeyi kazanan 14741 numaralı bilet, doğrudan doğ
ruya (Milyonlar gişesi) inden çıkmıştır. Bazı bilet ba
yileri, kendilerini reklam için bu biletin kendileri tarafın-
dan satıldığını iddia ediyorlarsa da bu doğru değildir. 

(Milyonlar gişesi) şimdiye kadar birçok yurddaşları 
servete kavuşturmuş uğurlu bir gişedir, 

Müşterilerine vaktinde bilet yetiştirmekle ve her türlü 
kolaylıkları göstermekle şöhret alan (Milyonlar gişesi) 
yeni tertip edilen 22 inci tertip tayyare piyangosu keşide 
biletlerini de satışa çıkardığını ve biletlerini biran evvel 
almalarını sayın müşterilerine bildirir. (Milyonlar gişesi) 
taşradan talep edilecek olan biletleri vaktında gönderme
ği bir vazife bilir. Taşra talipleri, biletlerini tedarik et
mekte acele ederlerse, daima kazanırlar. 
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lzmir'de Keçeciler caddesinde No. 7 34 
le (Milyonlar gişesi) sahibi 

Hayri Ak Dölek 
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Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir lkaybedersen 
paran heba olmamışlar. Hem yüzlerce vatandaşın1-
zı zengin etmiş, hem de yurdunun göklerine bir 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden bi
rinin de senin olmıyacağım kim iddia edebilir? 

z ·r vi ayeti daimi encüme· 
n nden: 

İdarei hususiyeye merbut devair ve müessesatı resmiyenin 
senelik ihtiyacı olan 502500 kilo kok kömürünün mübayeası 
15/10/936 gününden itibaren bir ay içinde pazarlık suretile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. Talip olanlarm şeraiti öğrenmek üzere 
hergiin M. Hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve eksilt· 
meye iştirak edeceklerin de encümeni vilayetin toplandığı her 
pazartesi ve perşembe günleri saat 10 da depoıito veya bank 
mektubu ile vilayet daimi encümenine müracaatları ilan 
olunur. 934 

. De let Demiryollarından: 
Boş çuval nakliyatına mühim tenzilat 

151111936 tarihinden itil arcn Samsun - Çarşamba ve Mu
danya - Bursa hatları da dahil olmak üzere Devlet demiryol
larında nakledilecek boş çuval ve hararlardan ton ve kilo· 
metre başına 5,25 yerine 2 kuruş ücret alınacaktır. 

1 3 1580/1021 

Man·sa Vilayeti Daimi En
c··me inden: 

1 - Hususi muhasebe için 2196 liru muhammen kıymette 
54 kalem defter ve vesaire açık eksiltme suretile satın 
alınacaktır. 

2 - Bastırılacak olan evrakın nümuneleri ve eksiltme şart
namesi parasız olarak Hususi muhasebe müdürlüğün
den alınabilir. 

3 - Eksiltme 5/111936 Perşembe günü saat 1 O buçukta 
Vilayet daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 164 lira 70 kuruştur. 
20 1 859 
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1937 model Chevrolet ve Olds

mobil otomobil ve kamyonları 

Oto ob·ı mi alacaksınız? 

Kamyonete i i f yaca 

Ik· nci teşrin sonuna çok z ka mıışt: • ~ı~' 
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L '' O O S,, dünyanın en iy', en vvet i, e 
to obil e • i ya an büy··k b·r müessesed·r. 


