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Ruzvelt 
Tekrar Amerika Cumhur 

Reisliğine Seçildi 
-Yük Erkanı Harbiye reisimiz, Bük Antakya mek- Ankara barajının açılma me 
'te parlak merasimle karşılandı. t bl .l . . . rasiminde verilen söylevler . 

. Fevzi Çakmak kral Kcl-;,zL:::::ngrevr ızmit k~ğıd fabrikası 
. kapatılmasıhadi- bugun açılıyor. 

O} tarafından kabul edildi se~iprotestoedildi. Başbakan ismeİ İnönü dün gece 
lstanbul, 4 (Hususi) - An· • 

Ost devlet erkanı harbiye reisleri ilk 
takya'daki kız lisesinin mahalli lzmit' e hareket etti. 

iclimala- hükumetin kararı ile ve 29 Ankara 4 (Hu· 
susi) - Başbakan 

ismet lnönü ve 
bir heyet bu gece 
İzmit'e hareket 
edecek v~ kağıt 

' 
rını dün yaptılar. Yunan harbiye reisi 
müşahid sıf atile iştirak ediyormuş. 

&ükreş, 4 (Radyo) - Bal- gün Romanya kralı Karol ta· 
. antantır. a dahil devletler rafından kabul edilmiş ve 

bı nı har biye reisleri ilk içti· Mareşal kralla uzun müddet 
~tını bugün yapmışlardır. görüşmüştür. Kral Karol mü· 
ıçtiınada dört devlet erkanı teakiben Yugoslavya erkanı· 

'ttbiye reisleri ve askeri he- harbiye reisi l~eneral lliç ve 
~~t bulunmuştur. Yunan er- Yunanistan crkanıharbiyc reisi 

1• harbiye reisinin müşahid general Papagosu huzura ka-
lıle bulunduğunu bir gaze· bul eylemiştir. 
{ü~ıı~aktad.~r=.. A Belgrad 4 (Radyo) - Bal· 
Ye [)kı7~ MBuyuk

1 
FErk~nÇıhakr- I. kan antantı devletleri erkanı-

1'.eısı areşa evzı a • ı harbiye reislerinin bügün Bük-
k ve refakatindeki heyet, reşte başlıyan içtimalarına bü-

"%k bir ihtiram eseri olarak yük ehemmiyet verilmektedir. 
l\tz kralın ve ecnebi delvet Bu içtimada, Balkan devletle-

~erinin istikbal edildiği Ma- Mareşal Fevzi Çakmak rinin müşterek emniyetlerinin 
!a istasyonunda Türkiye Türkiye erkamharbiye reisi temini için müdafaa planları 
~uk elçisi Hamdullah Suphi Mareşal Fevzi Çakmak, bu· hazırlanacaktır. 

~efikası ile elçilik erkanı, 
anya erkanıharbiye reisi ru··ıu··n . satışları çok hara trıeraJ Sansanoviç, ordu umum 

~ettiş\eri ve amiral, Bükreş retıı• bı•r şekı•ı aldı. 
~ki kumandanı tarafından 

baı edilmiştir. ·-----

;:_ . - G" Kırkağac'ta mahsulün yüzde sek 
verıng ve o- ' 
la· t ki rı seni 70-95 kuruştan satıldı. Bu-
ın nu u a . , J b . 1 ~ı , . ca ua enteresan ır yarış. 

u tere nın te-
biisü ciddidir. 

t G. Göering --
'· Qllc.lra 4 (A.A) - .M. Göcriog 
"h('lıı'in son nutukları hak· 
l d" 1 ti .u!-1 ııgiltnf''nin Ilcrliu hü-

tı \ı ı tıırafrndnn Alman) ıı ılı ş 
ı.h 11ııkunlı~ı nezdinde ·a pılaıı 

11 aıınrı sonra Almnuyıı'uın 
r, lıfı) ük t>lçi i Von Rilıeul· 

\t11
C2diude de ayni teşelıhü~ler 

't tdilrni_.ıir. 
~lıg' F.deu \'on Ribentrop"u ha· 
ı~11 ~agırarak Bcrliıı'e yapılan 
~slerden kendisini haberdar 

~~•r. Sanıldığına göre M. Eden 
~lıklıınn I.ondra'dıı uyandır· 

l.ıı 11~itleri hilhn~sn kaydetmekte 
gılıi nutukların ~a,·anı teessüf 

Y~tle · · •. · 
~~ ruıc ışaret etmıeıır. 

ı. tıını elde edilen intibalara 
q''rl' •l •n nezdinde yapılan tc· 
ter çok ciJıli bir mahiyette 
lir 1 ·ı . . n l' l " ti . •. ngı tere nın er 111 >U· 

~ısı M. Göbcls ve Göcdng'in 
~ tındaki mantığın zaafı hak

~i~ dıt işleri bakanlığının na· 
r· ~atini cclbetmiş, Almanya· 

~r.ıırııın el güı;lükleri İngiltcre
l)~lıtduguııuo lrnkikate muta· 
t!ıııdı~ını bildirmi§ ve Lu 
tin eırf dahili eebeplerden 
0ldupnı ipret etmittir. 

Tütün piyasaiı, · mıntakanın 
her yerinde açılmıştır. Ame
rikan tütün kumpanyaları ekis· 
perleri de mübayeata başla· 
mışlardır. Evelki gece Kırk

ağaç'ta geç vakıt açılan pi
yasada gece yarısından son
raya kadar çok hararetli mii· 

bayeat olmuş ve 70 - 95 ku· 
ruştan mevcut mahsulün yüz
de 80 i satılmıştır. 

Muğla'da 82 - 88 kuruştan 
satışlar olmuştur. Mübayaata 
hararetle devam edilmektedir. 

Glen Tobako kumpanyası 
- sonu 5 inci sahifede -

- - - --:-----=-===.;::::..=..=::..-_____ _ 

İşçi partisinin lideri kra 
lın nutkunu tenkid etti. 

Dünya vaziyetinin ger
gin olduğunu söyledi. 

-------
Mes'ul olarak İngiltere'yi göster-

di. Baldvin de söz aldı. 

/ngiliz başvekili M. Baldvin 
Londra, 4 (A-A) Kralın nut- Horsbrugh tarafından okun-

ku dinlendikten sonra Avam muştur. Mis Horsbrugh kralın 
kamarası kısa bir istirahatı nutkundan bildirilen dahili si-
müteakib kralın nutkuna ve. yasete aid tedbirlerden ve 
rilecek cevabı müzakere için ayni zamanda hükumetin Mil-
yeniden toplanmıştır. Cevab letler cemiyetine sadık kala· 
İngiliz parlamentosu tarihinde cağı hakkındaki teminattan do· 
ilk defa olarak bir kadın Mis - Sonu 5 inci sahifede -

teşrinievvel Cumhuriyet bay
ramını tes'id eylediği için ka· 
patılması, bütün Sancak'ta 
asabiyet uyandırmıştır. isken· 
derun ve Antakya' daki mek
tebler, talebe ve muallimleri 
hadiseyi protesto için grev 
ilan etmişlerdir. 

Ruzvelt tekrar 
reisicumhur oldu 
Rakibi Landon'dan 7 
milyon fazla rey aldı 

fabrikasını aça
caktır. 

Dün, Çubuk ba
rajının açılma tö
reninde Ali Çe
tinkaya, Başbaka

na hitaben şu söz· 
leri söylemiştir. 

Büyük başbaka· 
mm; Çubuk 

-Büyük ideallerinizden biri 
olan su davasında bir safha 
olarak başarılan Ankara Çu-

barajından bir görünüş 
buk barajı ve buna bağlı su 
tesisatı tamamen bitmiş bu
- Sona 6 ıncı sahifede -

Yugoslav başbakaTi ının Bul 
gar matbuatına beyanatı. 

\'a~ingtou ~ 

4 (Radyo) -
Şimdiye Jı.a· ı 

dıır 1\1. Ruz· 
velt 22,783 
intihap ılai· 

resind1.·n 17 
milyon altı 

yüz ıeksen 
bin rey ala
rak_ ckı:eriyet 

:ı..nza nmı ttır. 1 

L:ındon'un bu 
mıntak.alardn 

M. Stoyadinoviç'in Anka 
1 raziyaretindekimaksad? 

aldığı rey M. Ruzvelt 
adedi ancak 13 milyondur. 

Ruz,•elt, M. eyaletten başka 

her tarafta muvaffakıyet kazan
mıştır. Birçok yerlerden Rvzvelt'e 
tchrik telgrafları gelmektedir. 

İtalyan gazeteleri, Ruzvelt'in 
muvaf fakıyetinden memnuniyetle 
bulı~etmektedirler. :Nevyork, Tay· 
mis de, her taraf ta Ruzvelt kazan
mış ,.e Landon·un muvaffak ola· 
mıyara~ı artık tahakkuk etmiştir. 

Dirnr. 

M. l.anılon \'aziyettcu haber· 
dnr olıınca Huzvclt'e bir tcLrilı: 

telgrafı göndermiş ve: 

- Aınerikn'lılar arayı umumi· 
yt'nİn verdiği hu karara itaat ede· 
cdderdir. 

Demiştir. 

- Sonu 6ıncı sayfada-

-----------------------

~:Klt(Q 
lstanbul 4 (Hususi) -

Tempo gazetesinin yazdı
ğına göre, Yugoslavya baş 
vekili M. Stogadinoviç'in 
ziyaretinden sonra, Bulga
rislan'm Balkan paktına 
girmesi muhakkak görül
mektedir. 

Par is 4 (Radyo) - Ro
m ada ltalga ile Almanya 
arasında geni bir muahede 
imzalandığı ve bu muahede 
mucibince, pamuk zer'igat 
ve baklr madeni taharrigatı 
ıçın Almanga'ga büyük 
imtiyazlar verildiği, aia· 
kadar mahal ilce t~min 
olunmaktadır. Bu haber 
bazı Fransız gazetelerince 
de tegid edilmektedir. 

Vladivostok 4 (Radyo)
Rus harp divanı, Japon 
tebaalarmdan birini idama 
mahkum etmiştir. Bu mü
nasebetle japonyanın Mos
kova sefiri, Rus hariciye 
nezaretine bir protesto no
tası vermiştir. 

Ankara'da beynelmilel muahede/erin ih
lali aleyhinde çalışılacağına ve Balkan 

statükosunun muhafaza edileceğine 
dair. kararlar alındığı söyleniyor. 

M. Stogadinoviç oe refikası lstanbul'dan agrılıtken 
Sofya, 4 (A.A)-Kral Boris Başbakanı M. Stoyadinoviç şu 

ile öğle yemeğini yidiği Ki- beyanatta bulunmuştur: 
riscim'den çıkarken Yugoslav - Sonu 5 inci sahife.:e -

M. Mussolininin nutkunun 
küçük itilaftaki akisleri! 

Hududlarımızın tamami
yetini koruyacağız, diyor 
lar. Temaslar fazlalaştı. ------------
Rus gazeteleri, bunun sulh icin 

t 

bir bomba olduğunu yazıyorlar. 
· Bükreş, 4 (Radyo) - Ha
riciye bakanı M. Antonesko 
Fransa ve Yugoslavya sefirle
rini kabul etmiştir. 

Bu mülakat uzun sürmüştür,, 
M. Mussolini'nin Macaristan 
hakkındaki sözlerinin bu mü· 
lakatın mevzuu olduğu söylen· 
mektedir. 

Moskova, 4 (Radyo) - Sov· 
yet gazeteleri M. Mussolini'nin 
nutkunu tenkid etmekte ve: 

"İtalya, ortalığı karıştırmak 
ve Almanya 'yı Akdeniz' e çıka· 
rarak kendi siyasetini tatbik 
etmek istemektedir." Demek-

M. Tatareıko -Sonıı 5 inci ıaı/ada-



.. Sayfa2 ______ mll! _____________ ANAOOLU ____________________ 5/11/ ~36 • ' ~ 

·~' ~Ki-Q 
Türk kadını asker! 

Duuun fevkaladeliği, hadisenin kendi özünde değil, böyle bir ıeref 
Te hakkın, bir inkıliib olarak, kadına ait bir inkıllib olarak verilmesi 
keyf iyetinıledir. Yokıta. atıılanmızın tarihinde de Türk kadını erkeği gibi 
ıısl.er doğmuştur. Ve Sakarya, hu tarihin tekerrürünün ta kendisidir. 

Türkiye'de bilim olan büyük hareket ve kalkınma planı, Lütün 
vataada .. lann bu cehhede çalışma ve hazırlanmalannı emretmektedir. 
Bir harb vukuunda canlı, cansız berşeyi devlete mal eden parti yasası· 
nın yük. ek hikmeti Ye maksadı şudur: 

Canlı, cansız lıerşeyi ona göre hazırlamak! 
Vntaoın mildnfaaeı mevzuubahs olunca er.kek vatandaoın tam .randı· 

man verebilmesi \'6 muharib kadroyu yükseltebilmesi için cchhe 
geririnin ve gayri muharib askeri te§kiliitının kadın askerle doldurul· 
ması, bugünkü icabın ifadesi değil de nedir? 

Kadının bilfiil silah elde, çarpıımasını bile gayet tabii görmek la
zımdır. Kaldı ki muharebe haricindeki askeri hizmeti görmekle tavzif 
edilmesi, vatan müdafoaeı bakımından yirmi milyon Türk'ün ayağa 
kalkıp alkı~Jıyncağı mukaddes bir harekettir. Bu takdirde mubarib kad· 
ro, üç milyondan üçe, üç buçuğa, dlirde çıkabilecektir. 

Kadını tamamile faal, faydalı ve verimli bir unııur haline ifrağ et· 
ınek istiyen bir rejim ·bilhassa Türk milleti içinde· kadını' erkek ar· 
kndaoının arkasında asker olarak yeti~tirmekte de mükemmel bir i!abet 
göstermİ§tir. · 

idari... zecrt tedbirler 
Zecri tedbirler sade ltalya

ya tatbik edilmez ya .. 
Sonra... insanları, yaşları 

artmakla çocukluktan çıkmış 
farzetmek te doğru değili 
Mekteplerde vazifelerini gör
miyen çocuklara zecri tedbir· 
ler tatbik edilir, ekseriya öğle 
yemeği verilmezi 

işte Avusturalyada Kanbera 
şehrinde büyük bir resmi 
dairede vazifesinde ihmali 
görülen memur ve daktilolara 
öğle yemeii yasak edilmiştir. 

Bir nafta içinde ihmali te
kerrür eden memurlara da 
Dahiliye Vekaletinden müsaa
de almak şartile hafta tatili 
verilmemektedir. 

Pek te fena bir tedbire 
benzemiyor?. 
Peşte'de emsalsiz bir po· 

lis teşkiUUı varı 
Peşte' de bir misli diğer yer· 

lerde olmıyan garip bir polis 
teşkilatının onuncu senei dev· 
riyesi tes'it edilmiştir. 

Bu teşkilat 1921 de o za
man Dahiliye Bakanı bulunan 
M. lvan Rokovski tarafından 
ve... f ntiharlara mani olmak 
üzere teşkil edilmiştir. 

Nedense. Macarlar, bilhassa 
Peşte'liler intihara çok heves
kardırlar. Bir şarkının bu kü
çücük hükumet merkezinde 
20 den fazla genç hayalper· 
ver ve sevdazedenin kısa bir 
zamanda intiharına sebeb ol· 
duğunu düşünürsek... Böyle 
bir zabıta teşkilatına şiddetle 

- lüzum olduğunu tasdik ederiz. 
Vakıa, tasdik makamı Macar . 
Diyet meclisidir amma... Bi-

Saime Sadi 

mak, beygirleri keyif verici 
ilaçlarla heyecanlandırmaktan 
çok başka bir şeydir. May
mun aşısının hayvanlara çok 
büyük bir hayat verdiğini ve 
bu hayatın! aylarca sürdüğünü 
görüyoruz. 

Yarış beygirlerini aşı ile 
gençleştirmek usulü bir za· 
mandır Amerikada tatbik 
edilmekte idi. Fakat lngilte
rede henüz tatbikine başladık. 

Almanya' da 
bir mahkOmiyetr. 

Mahkum olan, on dokuz 
yaşında bir yahudidir. Hadi
seyi evvela Paris'te münteşir. 

"Pöti Jurnal" yazmıştır. Bun
dan sonra Londra'nın birkaç 
büyük • ve yahudi nüfuzu al
tındaki - ga

0

zetelerinde yazıl
mıştır. Daha sonra bu hadise 
bütün yahudi gazetelerinde 
kıyametler kopmasına sebep 
olmuştur. 

Mes' ele da şundan ibarettir: 

Hamburg' de bir yahudi de
likanlısı geçen sene ilkbaharda 
haliskan bir Alman hizmetçi 

kızile aşıkane münasebetlerde 
bulunmuş ve bir ihbar üzerine 
bu yahudi bu sene, yani aşk 
hadisesinden on sekiz ay sonra 
10 ay hapse mahkum olmuştur! 

Öyle sanıyoruz ki bu hadi
sede Almanlarla yahudi gaze
teleri birbirinden daha az gü
lünç mevkide değillerdir! 

Avusturya ve 
ltalya imparatorluğu 

İstanbul, 4 (Hususi) - A
vusturya hükumeti, ftalyan 
imparatorluğunu resmen tanı· 
mıştır. 

1600 Göçmen 
---···•..-ı·•---

Bugünlerde 
/zmir'e Geliyor 

Nazım vapuru iki güne ka
dar Urla tahaffüzhanesine ge
lecek ve Bulgaristandan 1600 
muhacir getirecektir. Bu mu
hacirlerden bir kısmı Manisa 
vilayetine gönderilerek orada 
iskan edileceklerdir. 

Hisar vapurile geçen hafta 
gelmiş olan 946 büyük, 313 
orta 327 küçük olmak üzere 
1586 nüfus muhacir tamamen 
Torbalı'ya gönderilerek derhal 
iskan edilmişlerdir. 

Daha evvel iskan edilen 
Torbalı'da 244, Menemen'de 
409, Çandarlı'da 880 nüfus 
olmak üzere son iskan edi
lenlerle birlikte gelib yerleş-
tirilmiş olan muhacir kardeş
lerimizin sayısı 3118 dir. 

Bulgaristan ve Romanyadan 
bu mevsimde getirilib vilaye-
timizde ve Manisa vilayetinde 
iskan edileceklerin sayısı 5·6 
bin arasındadır. 

Bu muhacirlere tevzi edile
cek arazi evvelden tesbit edil
miş olduğundan bir taraftan 
da arazi tevziatına başlana-
caktır. Yerli halk, muhacir!e· 
rin tarlalarından bir kısmını 

nadas etmiştir. Diğer taraftan 
kışlık yemeklik buğday tevzia
tına da başlanmak üzeredir. 

Meşhud cü
rümler azalıyor. 

LERI 
Parti kongreleri 

C~ H. P. ~Asansör, Karataş 
ocakları kongreleri 

Asansör ocağı kongresinde Vali ve Parti 
başkanımız üyelere bir hitabede bulundu. 

Cumuriyet Halk Partisi Asan· Argüder ile Kemal Öz Ertem 
sör ocağının yıllık kongresi seçilmişler ve bundan sonra da 
evelki akşamt. ilk davette ek- yeni yönkurul seçimi yapılmış, 
seriyet temin edilmek suretile gizli reyle yapılan bu seçimde 
ocağın Asansör' deki binasında Kemal Öz Ertem, Faik Argü-
ilyönkurul başkanımız ve va· der, Haydar Karagöz. Sami 
limiz Fazlı Güleç'in huzuru Ôzok ve Mustafa Çetindoğan 
ile toplanmıştır. yönkurul üyeliklerine seçilmiş· 

Yalılar kamunu ilyönkurulu lerdir. 
başkanı avukat Nuri Esen'iı1 Karataş ocağında 
başkanlığında müzakerelere C. H. P. Karataş ocağı 
başlıyan kongre, yönkurulun bir yıllık kongresi de evelki gece 
yıllık çalışma raporunu çok Karataş'ta vapur iskelesi civa· 
samimi tezahürlerle tasvip et- rındaki binada akdedilmiştir. 

miş, söz alan birçok p~rtili- Seçilen üç murakip, yönku-
lerin, parti işleri etrafında is· rulun hesabını tetkik ederek 
tedikleri izahlara, yönkurul rapurlarını verdikten sonra 
tarafından verilen cevaplar yıllık iş raporu kongrece tas· 
umumi tasviple karşılanmış ve vip edilmiştir. 
bundan sonra hesapları tetkik Daha sonra dileklerin tesbi
encümeni seçimi yapılarak he- tine başlanmış, üyeler, Kara· 
sapların tetkikine kadar istira- taş' da İngiliz bahçesinde Ka
hat edilmiştir. rataş çocukları için bir çocuk 

ikinci celsede, hesap encü- bahçe i vücuda getirilmesi, 
meninin, yönkurulun tetkik açık bulunan lağımların kapa· 
edilen bir yıllık hesaplarının tılması ve bu suretle Karataş 
çok muntazam ve temiz oldu- semtinde oturan halkın sıhhat-
ğu hakkındaki raporu alkış- !arının korunması temennisinde 
larla kabul edilmiştir. Bundan bulunulmuş, bazı yerlerde be· 
sonra semt ihtiyaçları ve c.Ji- lediyenin umumi çeşmeler yap-
lekler etrafında hararetli mü- tırması istenmiştir. 

zakereler cereyan etmiş ve di- Dilekler tesbit ediidikten 
---+·• --- lekler tesbit edilmiş, kamun sonra seçime geçilmiş eski 

Asım Tuncay kongresine gönderilecek dele- yön kurul ve murahhaslar ipka 

Ankara' ya gidiyor .. -:-g_e_s_eç_ı_m_ıı_le_g_e=ç=il=m=iş='=F=a=ik==o=l=un=m=u=ş=la=r=d=ır;-. ------ı 
Şehrimiz Cumuriyet Müd

deiumumisi Asım Tuncay, 
Vekaletle muhtelif resmi hu· 
suslar hakkında temaslarda 
bulunmak üzere Ankara'ya 
davet edilmiştir. Cumartesi 
günü Ankara'ya hareket ede
cektir. Müddeiumumi Asım 
Tuncay, l Birinci Teşrinden 

itibaren tatbik mevkiine konan 
meşhud cürümler kanunu tat· 
bikatından bir ay içinde elde 
edilen faydalı neticeler hak
kında bir muharririmize şu 
beyanatta bulunmuştur: 

Birinci Teşrin ayının birin
den sonuna kadar Müddei
umumiliğe meşhud cürümlere 
aid 224 dava gelmiştir. Bu 
davaların 30 tanesi Asliyeceza 
mahkemelerine, 86 sı Sulhceza 
hakimliklerine verilmiştir. 108 i 
hakkında da ademi takip ve 
ademi iştirak kararı çıkarıl
mıştır. Bu davalara aid eşhas 
adedi 476 dır. Asliyeceza mah
kemelerine verilen 30 davanın 
yüzde 90 ı ayni günde ikmal 
edilmiş ve mütebakisi üç veya 
dört gün gibi kısa zamanlarda 

EKONOMİ 

Son hafta piyasa 
vaziyeti. .. 

Uzüm, incir, pamuk, bakla, ceviz 
satışları çok hararetlidir. 

Son haf ta piyasa satış ve 
ihraç vaziyeti hakkında ticaret 
odası tarafından bir rapor 
hazırlanmıştır. Bu rapora gö
re üzüm, incir, pamuk, pala
mut, arpa, bakla, ceviz satış

ları eski hararetli vaziyetlerini 
muhafaza etmektedirler. Zey
tinyağı fiatlerinde hafif fiat 
gerilemeleri devam etmektedir. 
Diğer mahsullerimizde geçen 
haftaya nazaran esaslı bir de
ğişiklik olmamıştır. 

tarı 31,586,6 tondur. 
incir: Son hafta içinde 7-20 

kuruş arasında 9605 çuval 
incir satılmış, bundan başka 

1224 çuval hurda incir satışı 

olmuştur. Mevsim iptidasından 

31-10-936 akşamına kadar bor
sada· satılan incir miktarı 
156346 çuval incir ve 3639 
çuval hurda olmak üzere 159 
bin 985 çuvaldır. 

Son hafta içinde 2005,9 
ton incir ihraç edilmiştir. 

Mevsim iptidasından 24/10/ 
936 akşamına kadar limanı
mızdan ihraç edilen incir mik
darı 20,997,5 tondur. 

' zim de tasdikimizden bir za· 
rar çıkmaz ya ... r "'\ bitirilerek karara bağlanmıştır. 

Sulhceza mahkemelerine ve
rilen işlerde ayni şekilde intaç 
edilmiş, yalnız bir dava bazı 
kanuni sebepler dolayısile in
taç edilememiştir. 

Üzüm: Borsa kayıtlarına 
göre hafta içinde .çekirdeksiz 
üzümler kalite itibarile 8.25-23 
kuruş fiatlerle satılmıştır. Bir 
haftada 2557 4 çuval ve 71 
torba satış ·olmuştur. Üzüm 
kurumu 11-23 kuruştan 3082 
çuval, inhisarlar idaresi de 
8,25-11 kuruştan 847 çuval 
üzüm satın almışlardır. 

Pamuk: Bu hafta preseli 
hazır birinci mallar 46, vade· 
liler 45 - 46 kuruştan 209 
balye hazır ve 350 balye va
deli satılmıştır. ihracat yapıl
mamıştır. 

Beygirlere gençlik aşısı 
yapıyorlar 

İhtiyarlamağa yüz tutan, 
kuvvetini kaybeden beygirlere 
maymun aşısı yaparak gençlik 
ve -kuvvet vermektedirler. 

Birçok beygirlerin senelerce 
birinciliği muhafaza edişindeki 
esrann bu olduğu anlaşıl· 
mıştır. 

lngilterede Surrey havali· 
sinde bu aşıyı hazırlıyan bir 
laboratuvar mevcuttur. Oranın 
memurlarından biri beygirleri 
aşılamak hakkında şu izahatı 
vermiştir: 

- Yaptığımız tamamen 
kanuni bir harekettir. A~ıla· 

Bugün doğan 
çocuklar .. 

41111936 
Tamamen ayın tesiri altında 

bir gün. Bugün Lizc on beş gün· 
lük. eiyasi konşıklıklar haı;ırlıya· 

cak.tır. Bu on beş ~ünlük müddet, 
nvcla eiynst karar81ı;lık ile baş· 
lıync:ıktır; eiyaset erbabı, mühlik 
vaziyetle>' karşıl!lndn kat'i lıir k'.:ı· 

rar \"eremiyeceklerdir. Bunun için 
birçok hlidiselcr, ııni ,.e hozırlığıı 
we)<lan \·ermeden çılrncaktır. 

Dugiin (Bilhn sn saat altıya 
doğru doğan] çocukların mühim 
bir kı!un ne istcıliğini tayin ve 
takdirden ficiz olacaklar, hiçbir 
vakit lnyik olduklan mevkii bula· 
maclıklnnoı şanacaklardır. 

'-------------------

Kanunun tatbik mevkiine 
vazedildiği 1 Birinci Teşrinden 
itibaren gün geçtikce meşhud 
cürümlere aid dava miktarı 
azalmaktadır. Bu da kanu·nun 
temin ettiği adaletin ve sür'a
tin bir neticesidir. 

MahkOmiyet 
Kuşadası kazasının Tırha 

köyünde ileri derecede ebleh 
Ganime adındaki kızı kirleten 
Ahmed ağırcezada iki sene 
ağır hapse mahkum edilmiştir. 

Piyasa açılışından 31.10.936 
tarihine kadar lzmir borsasında 
318,905 çuval ve 1792 torba 
üzüm satılmıştır. Bu müddet 
içinde Tariş üzüm kurumu ta
rafından 18708 ve inhisarlar 
idaresi tarafından da 10851 
çuval üzüm satın alınmıştır. 

Son hafta içinde limanımız· 
dan dış memleketlere 3311,5 
ton üzüm ihraç edilmiştir. Mev· 
sim iptidasından 24.10.936 
akşamına kadar muhtelif dış 
ülkelere gönderilen üzüm mik-

Palamut: Hafta içinde 460 
480 kuruş fiatlerle 703 kental 
tırnak, 320 - 390 kuruştan 

da 2949 kental kaba palamut 
satılmış ve 838,217 kilo ihraç 
edilmiştir. ----Boş memurluklar 

Vilayet mektupçuluk kale· 
minde boş iki memuriyet için 
cumartesi giinü saat 14 te 
talipler arasında vilayet salo
nunda bir müsabaka imtihanı 
açılacaktır. 

Faşizm 
[lluı 

Avrupn'dan dönfişte .. ·ııpufll taJI 
. . fır!:ıt 

(Ban) lımanına uğramıştı. . basSS 
ietifucle ettim. hulynn'ların .bıl ·rrıığ 
bir propaganda merkezi halı.ne ~jı:ll· 
ettikleri hu şehri gezmek ı~te 'lı 

l . Yunııo 
Vapurda tanıştı~ıın nr 11 ıJ3• 

ile birlikte çıktık, hir arııbııy•. dt• ), 
~zerın <.ır 

dık, düm-düz hir saba u eO• 
• rıııtıJl 

.,ecenin ilerilewiş snoııne t' eıı 
" h . ııeııı 
hayattan kaynıyan bu şe rı Sebitll 
hemen baştan başa dola~tık. " J;ı· 
aid inıilıalıınmı bir tarafa bır~k· 

bih 
yorum, dola:ırken muhteşem~ 1 '553ı 
Alman'lann tabiri vet;bile Ko ~Jjıt 
bir binanın önünde durduk· tilı 

hber 
hem arabacılık, hem de re 11i: . ıı e 
eden şahıs merakımızı t~ı~ıı 0,ri 
Burası Faşist büktimctıııııı dıtı 

ııur ~ 
şehrine mahsus olarak yıı 

t.Malive sarayu idi. 
11 

o 
• kr Bugün şu satırları ) oznr fli~c 

muazzam ::\inliye snruyuıın e 11• ~ • • ljptl 
ser çeken dn·arları gözlcrıınııı . biti ,.. 
de canlanıyor. Bari yüz·) Uze~ı 1 ıı "' 
nüfu,..luk Lir şehirdir. Jlakıkll tıİ\ 
bir saray olan bu müthiş uiıı:f ı"' 

· ı· nu t 
~üphe yok, Bari'nin on ınıe 1 dt" 
malik bir şehire hile kifııyet tıol>· 
bilecı·k cesamette idi. Kafawı tor
lere kaldırmış (Faİizm) in h~ e!ll 
k . . d k bıll]l unç esermı eeyre er en, şııt 

ld 111 \' ., . (loPl 
naHl o u 1' ıısso ını nın. . . 6011 

ü~ıünde taze.taze ıiradcttığ• d ııJ· 
nutuklarından birini lıatırlıı 

1
dr 

Çok kuvvetli bir realiııt devle~/ bir 
1 k · · · k kcsı mı o ma mezıyetını pe li"' 

demagoJ'i bulutu ile örten ıus!O -1:• 
·~ l]Jf"'" 

bu nutkunda da bermutad yu I>" 
d ıtrıı 6' 

larını me~bul ufuklara Oı:; JJC1 

rak, kocaman gözlerini açar~k, 011ıı 
kelimeeioe artık klii ikleşırıı§d rt~ 
jestlerinden birini terfik e ~il· 
bütüo dünyaya meyJan okuyor J• 

O saniyede o nutukla k~~~ııt 
Juran şu ~taliye sarayını bır 1110' 

yaklaştırdım. Faşizm'in bütil~ ıiıtl 
tıııl' vaf fakıyet ıurrını elde e ' fC 

İçerde ve dışarda halka Jı;ıırflııı'' 
dünya ef Unumutui)esi öoünd~"''" 
met satmak!.. Kendini bnk1 ifiİ 
oldu~undan hiç olmazsa on ııı 
fazla göstermek!.. sır 

Dünkü gazetelerde Jıal)~? f~ 
.,·elcilinin Miliino'dn iraaeı11ğ1 1;ttl 
nutkun o şi~ldo fıkrnlnnm ok0! lı C 
eski bir fi~inayn rastlnmı~ gilıl Jif 
garipsemedim. (Bari) deki l\l~dl 
sarayını~ karşısında d~dn~lst1 ,,-ııı 
teres~üm eden tcbessunıull 

peyda oldu. .oli' 
k 

o !U'.. M ~{ltS!' 
Bere et vereın, ı.uu yo • .. Jıİır 

ni'nin iki türlü din, iki türlu ba· 
bet eekli kullandı~ını düuyan111 ıııİ' 
·· · ·ı · d ı k öli'rcJI tun sıyaset a eının e ar ı o .,·, 

yen kalmamıştır. Bugünkü 1ta
1
>,.jlf 

f ı;e' ... yaratmış ve sırf tesndü iln ~if 
ona bir do İmparatorluk b~eııdi 
etmiş olan l\lussolini d:ıhildc I; 1;cll 

. . . . d ı )'opıır ,ı 
r<'Jımının propngnn a m ,.,r 
ba~ka dil, hariçte medeniyet .~' 

• )JS, 
mine hitaben konuşurken 

lisan knllnoır. . " 
d 

_ bcaıı 
Son nutkunu a fUP ııtf'' 

birinci sınıfa dahil nutuklar 1 
,,,, . . ro .. · 

oına ithal etmek lfııımgelıyor. f ~il• 
İtalya'nın Habeş ı.aferini 61

' ·rıe.ı1 
letler cemiyetinin zerri ıedb1

11 ,c 
kabul etmekte gösterdiği betııel dl 

·ı.ı" 
sonra .da hu t~d~irle~in. tatbıeMıııı 
gö~tenlcn ı;amıınıyctsızlığe ll1 ı.jtl 
olıluğnnu hilen bütün dünya e~eiıı> 
umumiyesi karşısında bunıı0 •• 11 

iti " 
iddiaya kalkı~mak .\lu eolio1

,'
1 ,tib 

şitkin dudaklarında hile baylı 6 
bir iddia olurdu... ~f 

Hamdi Nüzhet Çatı'(/ 
-~ıı 

Tehdit mektupçııs 
Mahku"m oldu. . ·di'ft 

Deri tüccarı Davı Sı ,.~ 
tehdit mektubu gönderen 'f 
araştır komiseri Lütfü BurHııf 
yaralıyan Seferihisar'lı rııc· 
reddin'in Ağırceza mahke tıı11 
sinde devam etmekte . 

0 
.,re 

muhakemesi neticelenmıŞ tıır· 
tehdit suçu sabit ol~0f erifl 
Hayreddin'in, sivil polı~ t111ı 
ve komiserin, polis oldok 

8~5ıı· 
bilmiyerek korkutmak 018 d9f1 

dlle silah attığı anlaşıldı~~rı pir 
her iki suçundan ö~.ürU bııP' 
sene, sekiz ay, 21 gurı 
sine karar verilmiştir. 

le 
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il ihtilalciler arasında ihtilaf cıktı -- . 
~~ ~ ~an Sebas!iyen'de, Kar-

~ekteblerde kızlara da askerlik. dersi 'okutulacak. :so "ki nutuk hstler e f aşıstler ça~pıştı 
rtair ~e Is an ' ı: · )'11anla 1 da, y i r.:.::~~Iı:~:::~~:~::~::E~!;::- &;;'dJ;~:t1::üt:Fa'!:~avka1;::a:::J;i;:.'n .. 
tesısat ve şkı a ap aca e~t·rkcn, n~n~ gün M .. l\Iussolirıi· 

• nın ıle verdığı nutku ı~nretle her 
, ~i . • . - • ikic:inin dünya sulhu için ııııııızzonı 

raat Bankasının sermayesı 100 mılyon /ıraya çıkarılıyor. Lirer Leynnnl olduğunu yazıyor. 
Ankara Kız lisesinde ihtifal yapılacak. _Türk'ıin ."'" bil) Ü~:. a:-· öz, 

lst tcmız ,.e wcız Pöyler. RcJı mı, kcn· 
~1anbu), 4 (H~s~si) - lktısa~ yek~leti, ~i- . lstanbul, .4. (Hu~usi) - Kooperatifçiliği ge- di kurduğu yunl içimlr. bile ıııii • 

, ~ atımızın teşkılatlandırılması ıçın bır proıe nışletmek ıçın Zıraat bankıısmın sermayesi bete ve filiyaın istiuaı.l ctt.irir. 
~ıtlaınaktadır. Projenin esası, geçen sene 100 milyon liraya çıkanlacaktır. Ukırdı _ i~c . ülfi·ti yoktur. Onun, 

~ sa.t Vekaleti mütehassısının lstanbul ve iz- Kadınların askerliği: kara~ du~umır ve. ko.nu:ıır. 
~ lıın l d k' t k"k · · d A k 4 {H A) K d l k ı· . Son nutku, yırnııncı asrın lıu 
"!'-! an arın a ı et ı atı netıcesın e ver- n ara, ususı - a m arın as ·er ığı 1 ük k b" · k . . b" 

41 rapo .. t "tt• fi ) arc 3 , . ·sc ır l)·melının, ır ra mus em ır. h kk d r "h M r t.. . ... ··r· k" A k . I B .. . A a ın a ayı a ec ts c goruşu ur en n aıa ıle!.ıa-rnın a"zınıJan ı;ıkmı~ Lulurı· 

1 tiıatUna gore hmatlda antrepola~ ve . fennı te· Kız .~is~sindc bir vihtifal yapılacaktır. mak \'e Akd:nizin ~u elıcınıniyı·ti 
~ Yapılacaktır. ilk olarak İzmır ve lstanbul Kultur Bakanlıgı, mekteplerde kızlara da vı• kuvveti nıaluru nıillctiııin rei•i 
;?larında işe başlanacaktır. askerlik dersleri okutulmasını kararlaştır- tarafıudan söylcumiş olmak itihıırilı· 
lraat bankaSIOln sermayesi: mıştır. e}hette ki, <lfinyadıı al..itılcr )BJl:l• 

eaklı-. 
lı •••• 
''Q"atı ucuzlat- G. Ey _ıeman ıRı.bentrop Al- :r-·aknt o nutuk tahlil cıJilincc, onun 'tT Uı mana ve ınııhtevauııın, n~ır lı:ı~lı· 

!ık, eidıliyl't, "kıin, ku\'VCI, cıımi· 

'na tedbirleri Rusya'y; döndü.. manvava gidiyor yet, isalıctli görü' Ve samirııiyctlı• 
'J 'J İı:alı erli~ hakınıınılnrı, ne ayni / t-h - • 1 

• • İstanbul, 4 (Hususi) - Sov- • ·• • - gün irad edilen, ne rl~ ondan c\·cl 
8 ı lak vergisi yet sivil hava teşkilatt reisi M. Bitlerle neler rad)oıarıa Jünyanın kulak zarına 

A indirilecek general Eydeman ve refakatin- konuşacak? ye•i;tirilcu sOı.lere hiç henzemedi· 
"'\ k d k) R ' d l d ~i nnlıışılır, tı ara "' (H A) H e i er usya ya önmüş er ir. B ı· 4 (R d ) Al )atı , "t ususı - a- er ın, a yo - - Atatürk. mngnczyiim gihi ani 

ılfıtı l.lcuzlatma yolundaki ça- General beyanatında, seyaha- manya'nın Londra sefiri Von şı·kiltl.! görünüp geçen parıltılar· 
&tı ~lara devam edilmektedir. tinden çok memnun olduğunu, Ribentrop 8 teşrinisanide Ber- dnıı <leAiMir. O, bir güneş rnkar 

t ~ Usustn birçok layihalar Türk gençliğinin çok iyi yetiş- lin'de bulunacaktır. ve a•alcti ile do~muştur. 
l~rlanrnaktadır. mekte olduğunu gördüğünü Sefir Münih 'te Hitler' cilcrin At:ıtürk, Lir dulıi olılu~n iı;in, 
•YJaliy V k so··ylemı'stt"r. 1933 d b · h'•kA . .. .. - jı·st yapmaz, ~umrıık sıkmaz, kaşım, 

't e e aleti de isfthlak ar eı u umetı uçuncu , tt~ . • gözüııii oyııaınrnk, iikı;elerile zemine 
~Yih sırıin tenzili hakkında bir Tekirdağlı senei devriyesi merasimine iş- vurarak Lağırııııız. 
ltıst a hazırlamıştır. Bu hu- tirak edecektir. Hfidisı•lcrin mchzul_vitamini ile 

duş~ diğer vekaletlerin de Şampiyonluk Von Riben trop Hitler' e kral şi~irilıııi, ~ölıreılcrle onun ııamı 
~h .. lırıceleri sorulduğundan, la- kemerinı· aldı... Edvard'la mülakatı raporunu arasında ezcliyctle cLcd.iyct arasın· 

"' Yak d v kt. A · d M daki 7.aınnn ve mesafe knclnr l>ü· Ct't· ın a meclise verile- erece ır. ynı zaman a . 
ıc ır. İstanbul, 4 (Hususi) - Tür- Mussolini'nin bazı yerlerde hu- yük lıir gcni_şlik vardır. 

su e getır ığt men l tesır erı 4 kiye şampiyonu olan pehlivan l . d. . c~ . l . o, kendi zaferinin lıayr:ığını, 

~ 111.iral Horli Tekirdağlı'ya bugün Halke- tedkik edeceklerdir. Laşkalnrının yıınlışlıklarıııı, hatala· 
rım, tcredtliil ve zaaflarını, düııya o""' , vinde merasimle şampiyonluk M ı;wl J 

' \,• "flQ ya bu ayın e r I anaen \'C politika oyunlarını nıcrcJiren 
"lr'>l • • .J kemeri verilmiştir. ynp:ırak ınrilıe ılikmrmişıir. O, 
n ısınue gidecek.. Muallim olacak Kabinenin düşe- kendi ) üksrk vndığının knynıığın· 

A. ·.tıdapeşte, 4 (Radyo) _ • • 1• <lan Lir millete inınrı içircrek, her· 
'\Q)ı 1 l ceğını sö y ıyor . . . l...eoe \'~ herşeyc rn~mcıı, buna mu-
~ac:~ Horti'nin Roma'ya ya- ÇQVUŞ ar Paris, 3 (Hususi) _ Eski vaffak olmuştur. 
~k gı seyahat tarihi Macar K [ Fransız başvekillerinden M. Nuıknu Liri intıanlıga emniyet 
h".ıınesi tarafından 20 teşrini- urs açı ıyor. ve lmzıır vı·rccı'k yenle daha geçen 
"I,. l A k 4 (H ) O Flanden, Blum kabinesinin gün-

A.. 
o arak tesbit edil IJliştir. n ara, ususi - r- giiıı rııcvzııulı:ılıs olan bir süngü 

d d l h d 1 Ierinin sayıh olduğunu söyle- 1 \r ı b .. " rnkiral Horti Roma' da dört u a ça ışıp ta ter is e i en ormnumc un çıka gı•lmi~tir. ı z ı 1-

1."-.1.ı •• k çavuşlara mahsus olmak ve miş: halk cephesini teşki1 tan ari, kulnkları bol bol dolduran 
'llt ı- gun alacak, kral Vik- k eden fırkalardan böyle ropop- "'o-·ıler , 0 sc Jcr .. 

ı;::. . • öy muallimi yetiştirmek üzere ., ~ 
~ l.tnanoel ile görüşecek ve liklerin birleşerek bir intikal Fnkııt c.lil'reri tahlil etlilince 

• 1vı 15 teşrinisani de Eskişehir' de 5 

~~ b u
1
ssolini ile müzakereler- bir kurs açılacaktır. Bu kursu kabinesi kuracaklarını ilave neler clıh· edilmiyor, neler ılil~ıi· 

~\, U Unacak, dönüşte Viya· eylemiştir. nülmiyor? Bn iıibarla<lır ki dostu· 
ıa da ğ k bitirenler köylere muallim ta- nııı:e; Vreıııe gazr.tesi muharririnin, 
b u nyaca tır. 'T" • f q yin edilecekler ve tedrisat sa- I lCare ya hiriııi, ya diğerini okuıııaılan hu 
llsya'nın deniz hasında muvaffak oldukları hükmü verdiğini saoıyoruı. Bü)lC 

l.. ti . go··ru··ıu··rse, kurs gelecek sene '/14.Uahedelerı· bir mukayese yapılmasmn şimdiye ~lh.. l(UVVe erı. lYii • kadar nasıl imkan yok idi ise, 
·•ıa.... de açılacaktır. Ak d • l J) •• gazeteleri yeni te ıyor ar. bundan sonra da olamıyacııktır. 

l'ogram aleyhinde Mülkiye . Roma, 4 (Radyo) - İtalya Kat'iyyen ve lıa~a! 
ı ... bulunuyorlar. ile İngiltere arasında bu hafta Orhan Rahmi Gökçe 

~. •vıun·h Bugün Ankara'ya -
0 

"ier 1 
, 4 {Radyo) - Vol· imzalanması muhtemel olan İngiltere'de 

>a•11 Bobahter gazetesi, Rus- naklediliyor. Ticaret muahedesinden sonra 
~~ 111 

deniz kuvvetlerini tet· lstanbul, 4 {Hususi) - Mül- İngiltere-İtalya ticari münase- belediye intihabatı 
~ .. ~derek: kiyeliler, yarın öğle yemeğini batının normal bir vaziyete işçi partisi hezimete uğradı 

tıı Usya'nm deniz silahlan- son defa olarak lstanbul'da- gireceği söyleniyor. Londra, 3 (A.A) - İngiltere 
"G:ı v~~iyetini Almanya teca- ki mekteplerinde yidik ten son- Fransa' nın bura maslahat- ile Gali es ülkesi dün 360 şe· 
tıı~kt ır mahiyette telakki et- ra

1 
Taksim abidesine çelenk güzarı ile ltalya Hariciye Na- hir ve köyde belediye meclis-

lı~ R.edir. Sovyet Rusya, Çar- koyacaklar ve Haydarpaşa'ya zırı, bitmek üzere bulunan lerinin üçte bir üyelerini yeni· 
~~l .ı.ısya'sından kalma sefi- geçerek hususi trenle Anka- Fransız • İtalyan ticaret mua- !emiştir. Sabahın saat birinde 
h· Ctı he b k d · ra'ya gideceklerdir. hedesini temdit eylemişlerdir. malum olan neticeye göre 132 

0 it l~ sa a atma an yenı 
~ ~l)ıp arı üzerine yeni ve mü- Talebe, Haydarpaşa' da eski Macaristan yerde işçi partisi ağır bir he-

~ .. lllel b· d · k · · mülkiyeliler tarafından ugv urla- zimete uğramıştır. 79 Yenle "'llek ır enız uvvetı tesıs • 
D tedir.,, nacaklar ve Ankarada da eski /ta/ya imparatorlu- kazanmış 35 yerde kaybetmiş-

h emektedir. mülkiyeliler tarafından karşı- d•k .J k tir. işçiler 47 kazanç ve 128 
qe/ · ı.. Janacaklardır. ğunu tas ı euece · kayıp, Müstakillerde 67 kazanç 
~~Çlf(a'da askerlik Roma, 4 (Radyo) - Maca· ve 25 kayıptır. 
~~deti uzatılıyor.. Osten Çember/ayn ristan krallık naibi amiral Hor- Londra, 4 (Radyo) - ln-
lltı.ıks Ligon'da M, Herigo ile ti'nin, ltalya kralını ziyaret giliz belediye intihabatı amele 

~il .el, 4 {Radyo) - Bel-~ L b görüştü. için buraya gelecek ve Buda- partisinin hczim~ti ile nihayet 
ıl ~t"·ı ... 1 eral grubu, askeri L. 4 (R d ) L d ' d d k M ""Y ıyon, a yo - or peşte ye ön Ü ten sonra a- bulmuştur. Nihai netice şudur: 

fııi~lir 1 
tetkik ve tasdik et- Üsten Çemberlayn ve zevcesi car hükumeti, İtalya impara· lntihab edilen muhafazakar 

ne,· "k buraya gelmiş ve Liyon bele- torluğunu tasdik edecektir. 129, kaybeden 54. 
ıı dq b Çı a meclisi sağcenaht diye reisi M. Heriyo ve sair Amiral Horti'nin ziyaretini, İntihab edilen 

1 
Liberal 18, 

e ~toı· a~ı ihtilaflara rağmen bu Fransız ricali tarafından ka- kanunuevel içinde İtalya veli- kaybeden 27. b· eyı 
~tq.tı muvafık bulmuş ve bul edilmiştir. ahdı prens IOmberlo iade İntihab edilen amele partisi 
'tıi eve( hu kanunun tasdi- Lord Çemberlayn Liyon fah- edecektir. 96, kaybeden 212 dir. 
~ ısterniştı·r. n ~kse . ri noteri unvanını almak üzere Roma'da mütarekenin Müstakiller 119 kazanmtş 
~içik ~ıyet grupu da projeyi Liyon'a gelmiştir. ytldönümU ve 53 kaybetmişlerdir. 

tıı~Vafa.knın emniyeti namına Bugün büyük şehir tiyatrcı- Roma, 4 (Radyo) - Zafer Şehir meclisi 
jf ~ l .. 

~bu d &ormüştür. Ekseriyet sunda bu unvan kendisine ve- ve mütareke bayramt bugün Şehir meclisi bugün saat 16 
ı· '1 Yer· a sağcenahlar gibi 18 rilecektir. kral Fiktor Emanoel, M. Mus· da Belediyede toplanacak ve 

~~"afı~e ~2 ay askeri hizmeti M. Heriyo Lord ve zevce- solini ve bütün İtalyan ricali muhtelif mes'eleler üzerinde 
gormektedir. sine resmi bir ziyafet vermiştir. huzurilc yapılmışbr. görüşecektir. 

•Asiler San Sebastigen'e girerlerken) . - - ·--· ,,,. -- . 
Bay~~-ne, 3 (A,A) - Havas de Karadeniz'den gelen 23 

ajansı muhabirinden: Rus vapurunun, boğazlardan 
San Sebastien'de, Karlist- geçerek İspanya sularına doğ-J 

lerle faşistler arasında müthiş::. ru gittiği ve bu vapurlann 
arbedeler olmuştur. Faşistler, kısmen petrol, kısmen erzak 
geçenlerde vefat etmiş olan ve kısmen de mühimmatla do· 
Don Kanlos'un oğlu olup Is- lu olduğu bildirilmektedir. 
panya tahtına veraset iddia- Madrid ve Ka1alonya 
sında bulunan prens Kavier de şiddetle müdafaa edile~ek 
Bourbon Lhindeki afişleri oku Burgoz, 4 (Radyo) - Asi 
yup memnuniyetle mütalealar tayyareleri dün Barselon tay-
beyan eden karlistlerden mü- yare karargahını bombardıman 
rckkep bir gruba taarruz el- etmişlerdir. 
mişlerdir. Madrid' den gelen haberlere 

Zabıta pek geç müdahalede göre, Barselon'da İspanyol 
bulunmuş ve yaralanmış olan komünistleri mühim bir içtima 
faşistleri hastaneye kaldır- yapmışlardır. Bu içtimada 
mıştır. Madrid'in ve Katalonya'nın 

San Scbasticnn ahalisi mu- şiddetle müdafaasına karar 
harebenin başlangıcından beri verilmiştir. 
80,000 den 20,000 e inmiştir. Sovyet'lerin Madrid sefiri 
Şehirdeki ticari faaliyet tama- Moskova' dan daha büyük yar· 
mile durmuş ve tacirler sefa- dım istemiştir. 

·ıet içinde kalmıştır. ispanya • Fransa hu-
Madrid dudu kapandı. 
bombardıman edildi Paris, 4 (Radyo) - Pcr· 

Madrid 3 (A.A) - Nasyo- pinsiyan'dan verilen bir habe· 
nalist tayyareler Madrid'in dış re göre ispanya • Fransa hu-
mahallelerini ve Vallencas dutları dünden itibaren ka· 
köprüsünü üç kere bombar- panmıştır. Fransız hudutları-
dıman etmişlerdir. Bir mağa· na geçmiş İspanyollardan bir 
zanın önünde duran bir gu- ktsmı tevkif edilmiştir. 
ruptaıı üç çocuk ölmüş ve Burgos, 4 (Radyo) - lhti-
diğer bir mahallede onbeş lalciler baş kumandanlığı, bu 
kişi yaralanmıştır. gün bir resmi tebliğ neşret-
Genera/ Varela kuvvetleri miştir. Bu tebliğde, Madrid 

taarrura geçti hükumetinin, takviye kıtaab 
Londra, 4 (Radyo) - Mad- alarak, Madrid şehrini muha-

rid' den gelen son bir habere sara etmiş olan kuvvetlere mu-
göre, general Varela kuvvet- kabil bir taarruzda bulunduğu 
leri şiddetli bir topçu ateşin- ve buna rağmen, hiçbir mevki 
den sonra taarruza geçmiştir. istirdad edemediği bildiril· 
Ket Afe milisler tarafından mektedir. 
müdafaa edilmektedir. Paris, 4 (Radyo) - Son 

Hükumet bütün kuvvetlerini gelen bir habere göre, ihti-
asilere karşı koymuş bulun- lalciler ordusu, Madrid kapı· 
maktadır. larındaki (Karavansel) ınev-

Harp büyiik bir şiddet ile kiini işgal eylemişlerdir. Bu 
devam etmektedir. mevki, Madrid' e 8 kilometre 

Hükumet tayyareleri Perlayı mesafededir. 
bombarduman ve asilere çok Paris, 4 (Radyo) - Madrid 
zarar vermişler sade 70 asi hükumetine mensub olub Mad-
nakliye kamyonunu tahrip et- rid' de Paris' e giden bir yol-
mişlerdir. cu tayyaresi, havanın muhale-

Asi tayyareler de Madrid'e fetinden dolayı Orlean mev-
taarruz etmişlerdir. kiine inmeğe mecbur kalmıştır. 

ispanya gemilerinde Tayyarede bulunan dört yolcu 
Rus amiralleri ile 17 kilo ağırlığında altın, 

Lizbon 4 (Radyo) - Geta- ihtilalcilerin eline düşmüştür. 
fedeki hükumete mensub tay- Salavera, 4 (A. A) - Nas-
yare karargahı ve Villa Alba yonalist kollar dün öğleden 
şimendifer istasyonu tamamile sonra Mestolesi ve Villavici-
tahri p edilmiştir. osayı işgal etmişlerdir. 

Birçok Rus bahriye zabitle· Jaka radyosu Nasyonalist 
rinin Karnajene geldiği ve uçakların Barselon'un Frat Del 
Madrid'e mensup harp sefi- Llooregat tayyare meydanını 
nelerinin iki Rus amiral tara· müessir bir bombardımana tut-
fından idare edildiği anlaşıl· tuklarını bildiriyor. Bu meyan-
mıştır. da birkaç markisist filosu bu-
Boğazlardan 23 vapur geçmiş lunmakta idi. İki markisist 

Paris 4 {Radyo) - İstan- avcı tayyaresi yere inmek mcc· 
buldan bildiriliyor: Bugünler· buriyctinde kalmtştır. 
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80 Günde devrialem scyahatı programında 
Şarli Şaplin var mıydı? 

Hong - Kong.. Gündüzünün 
gecesinden farkı olmıyan şe· 
hir .. Güneşin ziyasının hükfım 
sürdüğü zamanda dn gecenin 
öütün esrarı, bütün tehlikeleri 
vardır. 

Hong·Kong ne garip diyar. 
Burada işittiğim cazbandı, ku
lnklanm bir daha unutmıya

cak. Tanan bakırlardan mürek· 
keb bir takım gürültülü alet· 
ler, kemanlar borular, düdük· 
lerdir. Hepsi birden bir nağ· 
me -daha doğrusu bir gürültü
şelalesi husule getiriyorlardı. 
Aman yarabbi.. Ne gürültü .. 
Ve ne acayip muzikl 

Hong-Kong bir mahşer. He
men her büyük Çin şehri gibi 
bir Sahil kulesi. Neler yok, 
neleri Garb ve Şark, iyi ve 
kötülüklerile burada tam bir 
sergi teşkil ediyor. 

Haliç içinde, nehrin bir 
nevi ve mahruti bir körfez 
teşkil ettiği lyerinde Jonk de
nilen Çin kayıkları ile dolu. 
Birkaç küçük ve ba~tan kıç· 
tan ayni şekilde hareket eden 
vapurlar! 

Hong-Kong kulüp meyda· 
nında her gün öğleden sonra 
mahut muzik çalınıyor. Bura· 
da bir de Kraliçe Viktorya'nın 
taht üzerinde bir heykeli ve 
başında tacı da var. Heykel 
tabii cesametten büyük. Fa· 
kat ne garib ki, Avrupa'lı bir 
hükumdara ait bu heykel bu· 
rada tamamen Çinli ruhuna 
maliktir. 
Şarl Şaplin'e tesadüfi 
Ne güzel, fakat ne beklen· 
mez bir tesadüfi Vapurun 

da Şarl Şaplen'i var! 

Akşam yemeğinde, vapurun 
yemek salonunda genç ve gü· 
zel bir kızla annesi nazarı 
dikkatimizi celbctli. Bu Pulet 
Coclnr idi. 

Yemekten sonra kamarama 
çekildim, kapıma iki küçük 
fiske vuruldu, kapıyı açınca, 
Şarli Şaplen 'in ta kendisile 
burun buruna gelnıiyeyim mi? 

Doğrusu, bu seksen günlük 
devrialem seyahatinde herkesle 
tesadüf ihtimali vardı; Paris, 
Londra gibi yerlerde herkesle 
karşılaşabilirdim; fakat Şarli 
Şaplen'e rastgelmek hiç ak
lıma gelmemişti! 

Şaplen elimi sıktı, boynuma 
sarıldı; ben f ngilizce bilmiyo
rum, o da Fransızca bilmiyor! 
Fakat.. Mükemmelen anlaştık. 

Nasıl?: Bu yeni lisan nasıl bir 
lisandı? Bu en zinde bir li-

sandı; mutlaka anlaşmak azmi 
önünde irade kuvvetile doğan 
bir lisan, yani "işaret dili,, 
idi .. 

Hiç şüphe etmiyorum, Şarli 
Şaplen benimle yaptığı bu mü· 
Jakattan sonra "işaretlerin şar
kısın diye en güzel bir filim 
esasını hazırlamıştır. 

Şanghay'a geliyoruz. 
Kate otelinde saat beşte 

randevu veriyoruz. Burada Ho
livud ve sermayedarları top· 
lnnacak. 

Yemek masasında Şarli Şap· 
len esnemeğe başladı. Çin'li 
bir salon denilen bu Dansing, 
Çin'li olarak dıvarda yalnız 
bir Çin haritası var. Bundan 
ötesi hep garplı ve hatta 
Amcrika'lıl 

Şarl masadan masaya do
laşmağa başladı. Anlattı~ı çok 
mühim birşey, lspanya'da ho
roz dövüşül. Bunu bana da 
anlattı ; şüphe etmeyiniz, bana 
işaretle anlatması, diğerlerine 
lngilizce anlattığından çok va
zih ve vecizdi. 

Bu aralık Pulet birden kalktı, 
Şanghay'ı görmek istediğini 
söyledi. 

Şanghay' da ne var sanki?. 
Bir Şikago'ya benzetmek, bazı 
yerlerini Paris'in Mon Marte
rinin ayni addetmek mümkün. 

Salonda bulunan bazı Fran
sız'lar, görülecek, gezilecek 
"Gizli bir Şanghay,, olduğuna 
emin görünüyorlar. 

-Sonu var-

Çocuğunu 

öldüren Ana 

Çocuğunu öldüren Şerife 
Çocuğunu öldüren Şerife 

ve ölü çocuğu gömmesine 
yardım eden arkadaşı Şefika 
hakkındaki tahkikat devam 
etmektedir. 

Hırsızhk 
Çayırlıbahçede Ômer Lütfü 

oğlu Ahmet Kemalin evinden 
:iç çamaşırı çalınmıştır. Hırsız 

aranıyor. 

Taş çalmış 

Kemer caddesinde Kitapçı 
oğlu hanında belediyeye aid 
kaldırım taşları çalınmıştır. 
Yapılan tahkikatta taşların 
252 numaralı yük arabacısı 
Süleyman tarafından çalınıp 
taşçı llyas'a beheri altı ku
ruştan satıldığı anlaşılmış ve 
suçlu yakalanmıştır. 

Altm yUzUk 
Çorakkapıda Pazaryerinde 

Hasanbey sokağında lsmail 
oğlu Hilmi, camcı Abdurrah· 
manın evinden 12 liralık bir 
yüzük çaldığından tutulmuştur. 
Odunla yaralamak 

Kemerde Zeytin ı sokağın
da Halil oğlu Mehmet ile 
Mehmet oğlu Hüseyin ara
sında kavga çıkmış, Mehmet 
odunla Hüseyin'i elinden ya
ralamış ve tutulmuştur. 

Silah taşımak 
lsmetpaşa bulvarında Nec

meddin oğlu Hasan' da bir ta
banca görülerek zabıtaca alın 
mıştır. 

Dövmüş 
Konak önündeki takside 

Cemal oğlu şoför Cemal, oto
mobiline yol vermiyen Hüse
yin oğlu Mustafa'yı dövdü· 
ğünden zabıtaca yakalanmıştır. 

Hakaret 
ikinci Süleymaniye mahal

lesinde Ahmed kızı Fatma 
ve Ahmed karısı Emine kom
şularından Selim kızı Şehver' e 
hakarette bulunduklarından tu
tulmuşlardır. 

-----------·------------------
Tanımıyormuş 

23 teşrini evvel tarihli 
gazetemizde Samuel kızı mat· 
mazel Jülyr:t'in, Moiz kızı 
Katerina'ya hakaret suçu ile 
adliyeye verildiğini yazmıştık. 

Jülyet dün bize geldi. Ver· 
diği malumata göre, bu hadi
se, kendisine bir başka şahıs 
tarafından isnat ve tasni edil
miş ve sulhceza mahkemesine 
intikal etmiştir. Madmazel 
Jülyct, hakarette bulunmaktan 
sarfınazar, Katerina'yı bile 
tanımamaktadır. 

Prag seyahati 
hakkında izahat. 
Romanya hariciye nazırı M. An

tenesko matbuat mümessille
rine beyanatta bulundu .. 

Bükreş, 4 (Radyo) - Ro· 
manya Hariciye Nazın M. An· 
tenesko, bütün gazetecileri da· 
vet ederek beyanatta bulunmuş 
ve Kral Karol ile Veliahd 
Prens Mişel Dö Bovd 'da Prag· 
da gördükleri hüsnü kabulden 
dolayı fevkalade memnun ol
duklarını söyledikten sonra, 
Romanya ile Çekoslovakya 
arasında tam bir ittihat 

mevcud olduğunu ve bütün 
muallak mes'elelerin görüşül-
düğünü, bu mes' elelerin Bel
grad da dahi Yugoslavya 
krallık naibi ile başbakan M. 
Stoyadinoviç arasında görüşü
leceğini bildirmiş, parlamen
toda izahat verdikten sonra 
Prag seyahati hakkında umumi 
efkarı daha fazla tenvir ede· 
ceğini beyan eylemiştir. 

Bu akşamki progratfl 
lstanbul rad~~ıu 50 

12 30 Halk musikısı, 12• 
' f"f [JlU' 

Ha\'adisler, 13 - 14 Ha 1 

sik:. 9 30 
18,30 Dans • Caz. 1d~n)ı 

Monoloğ (Hazım taıafıo O 3o 
20 Rifat ve arkadaşları,5;~J)'o 
Selma arkadaşlan, 21 u . .-

A
. s y~· 

orkestrası, 22,30 180 

Borsa haberleri. 
Ankara radyos~ 13 

12,30 Halk musikisı,darP 
haberler, 13,30 plakla 
musikisi. bıılk 

19 Türk musikisi ve 
1 
ıo 

şarkıları. 21 Konfe~a~s, ~1:50 
Plakla dans muzığı, 

Ajans haberleri. 

Çekoslovakya 
-------------================....:;;=:;;;=====------------~ 

Avusturya kabinesi de- ver!~a!~t~ı'~ ~:. 
v • t• ş • • d lovakya hariciye bakanı, 11~J gış ı. uşnıng yerın e. riciye encümeni topJantıSl~pt 

--------- muhtelif saylavların sual!~il1i~ 
Roma protokolunu imzalıyanlar, dünyaya cevab vererek M. MussolıtkO!lı 

k F .k . b . 1. . ki Milano' da söylediği n~ seli 
arşı ı ır ır ığı gösterece ermiş! Çekoslovaky8: harici_ .sıy~6, 

Viyana, 4 (A.A) - Dışba- gertki, başbakan muavini M. ile tezat teşkıl eyledığıoı hdiJi 
kanı gazetecilere beyanatta Simit te hariciye müsteşarı. lemiş ve Mussolininin ta ,.,, 
bulunmuş, Alman hariciye na- Yeni emniyeti umumiye ba· teslihat, cemiyeti akV"~,~ 
zırının davetine icabetle bu kanı, Haymverg birliği men- muahedelerin tadili hakl-ıtlbl 
ayın sonunda Beri in' e gidece- sublarındandır. sözlerini tekrar ederek, cJr. 
ğini söylemiştir. Bakanın be- T k- . . ların kabul edilemiye rj 

11 T ra ya lC, ın muahedelerı"n tadili rneS .AJ' yanatına göre, emmuz ır. 
anlaşması ümid edildiği gibi Kıbrıs'tan damızlık merkep sinde Çckoslovakyanın t'tJ 

h 1 k M getirtilecek men muhalı"f olduğunu umumi ra atı vermiştir. us-
1. ., . k A . Edirne, 4 (A.A) - Trakya dirmiştir. 

so mı nın nut u, vusturya ıs- için Kıbrıs'tan takas ile çıka-
tiklaline bir müeyyidedir. Mil- rılacak merkep aygırları mu- Suriye' de 
letler cemiyeti kriz geçirmek- k 1 · A ··r tt" l'k v ki kl ·ave esı umumı mu e ış 1 çe n..arışı ı ar.. 1 il 

tedir. Kollektif fikir gittikçe yapılmıştır. Yakında teslim al- ır 
zayıflamaktadır. , mak üzere bir heyet Mersin'e Berut, 4 (Radyo) - .c,l 

Maamafih Avusturya, esasta gidecektir. nan cumhuriyeti Trabl~S s~b' 
sosyete taraftarıdır. Roma pro- Fransada da son hareketler a. 
tokolunu imzalıyanların yakın- Askeri manevralar örfi idare ilan etmişlerdı~ 
da yapacakları toplantı, her· Paris 4 (Radyo) - General Suriye' de, bilhassa Ş~ 
şeyden evel bunlarırı dünyaya Gamelen, bugün general Gar- vaziyet çok karışıktır. . f 
karşı fikirbirliğini göstermeğe seri ile birlikte mevzii avcnol Dımışk hattı üzerinde bır J 
matuftur. Macaristan mes'elcsi, manevralarında hazır bulun· durdurulmuş ve yağına 

,Budapeşte'ye aid olmakla be- mu~tur. miştir. 

raber Avusturya tarafından Gölmermere'de yeni mekteb 
büyük sempatile karşılanmakta 
ve umumi surette halli arzu 
edilmektedir. Fakat alakadar 
milletlerin teşriki mesaisi de 
lazımdır. 

Viyana 4 (Radyo) - Dün 
gece yarısından sonra neşredil
miş bir resmi tebliğde de
niliyor ki: 

lngiltere'de umumi nizam 

Başvekil Şuşning salı günü 
hükumet ve müsteşarların is· 
tifasını federal reise takdim 
etmiş federal reis, yeni kabi
neyi kurmağa tekrar M. Şuş· 
ning'i memur eylemiştir. 

Londra, 4 (A.A) - Hüku
metin parlamento tarafından 
sür' at le tasvibini istediği umu· 
mi nizam hakkındaki kanun 
projesi siyasal üniformaların 
men'i hakkındaki ahkamı ihti
va t lmektcdir. 

Yeni kabine şu şekildedir: 
Başvekil, harbiye vekili ve 

hariciye vekili M. Suşning, 
Cebhe milisleri genel ku

mandanı Mareşal Lurig Hul-

Yeni mektebin açılma töreninden bir intibll ,b 
Gölmermere, (Hususi) - Cumuriyet ayramı günÜı ~11 

mizin yeni mektebi de nahiye müdürümüzün, ileri ge / 
ve halkın huzurile açılmış, bu münasebetle eğlenceler. te 
rat, milli rakslar yapılmıştır. . 

1 
Bayram da çok parlak geçmiştir. Nahiye müdürü Zı> 

sencer bu münasebetle bir nutuk irad etmiştir. 
mil ........ ~ ....... !Bl .. !3!11mi:! .. l!l!l!!Bml!! .......... ır.:1Eia!l!l'm ........................................................................ ~ 

kat Rizan ısrar etmişti. ya ne olacak diye! tu. Başını avuçların111 

46 Yazan : Orhan Rahmi Gökçe 

Bu sual, fırtınalı bir gökten 
boşanmış yıldırım gibi, kes
kin fırtınalarla kafasının içine 
düşmüştü. Gayri ihtiyari; 

- İstikbal mi? 
Diye sormuştu. Faik bey o 

sırada, paketleri düzeltiyordu 
ve Rizan'ın yüzünden, yeşil 
gözlerinden gelip geçen deği
şikliği görememişti. 

- Öyle ya, istikbalimiz 
müşterek istikbalimiz ve ku
racağımız yuva .. 

Rizan kendini toplamış ve 

"hafif bir mırıltı halinde; 
- Sonra ·Demişti- sonra 

düşünürüz bunu Faik bey .. 
Henüz yolun başındayız .. 

Genç zabitin sesi titriyordu: 
- Fakat niçin bana Faik 

bey diyorsunuz.. Faik deme
nizi isterdim .. Öyle değil mı 
Lamia hanım? 

Demiş, Lamia'da, 
- Canım, cevabını vermişti, 

biraz sabır. Daha yeni nişan
lısınız .. 
Ayrılırlarken Faik bey şunları 

söylemişti: 

- Peki, öyle olsun, ben 
sabırlı davranacağım . 

iki gün sonra, Rizan kara
rını vermişti: 

Hemen köye dönecekti. 
Faik bey İzmir'de değildi. 

Binaenaley köye dönmenin 
tam sırası idi. Yüzbaşı da da
hil, herkes buna itiraz etmiş· 
lerdi: 

- imkanı yok. Biz seni 
buraya aldınyoruz. Muamelesi 
bile tamam oldu. 

Rizan acı acı gülmüştü. 

Esasen başka türlü hareket 
etmesine imkan yoktu. 

- Fakat -Demişti- hiçol
mazsa bir kere gidip gelmek
liğim lazım. 

Yüzbaşı, ben nefer gönderir, 
eşyanı taşıtırım, senin gitmek
liğine lüzum yok, demiş, fa· 

Nihayet onlar da muvnfa- - Gördün mü Yusuf ağa; aldı: 01, 
kata mecbur kalmışlar ve Ri- sen de düşünüyorsun demek! - Aman Allahırn • ~ 

ııtw· · zan derhal köye hareket et- - Amma başka türlüsü bu! nldandı- ne yapaC8!7 ·ııı 
mişti. Faik ne diyecek, ne Yusuf ağa biraz durdu. düğümü nasıl çözcC~ğ~ 
yapacaktı, bunu düşünmemişti. Sonra tekrar devam etti: yoldan nasıl geri do~; 
Düşünmek te istemiyordu. içi - Yanlış söylemişim de- Araba, ağır gıc!rl',.d~ 
acıyordu, yanıyordu, sıkılıyor· min! Düşünmelidir kızım haki- tık köy yoluna girıY0 ,~ 
du. Kulaklarında bir ses var- katen.. Düşünmeyince herşey ~4· ı'ın kalbindeki ça~ıı 
dı. Gözlerinde bir gölge tit- daha berbat olur. İhtiyarla· ) nisbette artmıştı. 11~ 
riyordu. mışım da söylediklerim biri tilkinin kürkçü düKkiflt 

Bir aralık Yusuf ağanın birini tutmıyor. Muhacirliğin mesine benzettiği. şci~ı 
sesini duydu: sersemliği hala üstümde.. rin dönüp gelmesı ~-

- Ne düşünüyorsun be Ve Rizan hala düşünüyordu: Belki de şimdiden ,ıı§J 
kızım bu kadar?.. Aldırma, Bunun sonu ne olacaktı? olmuştu. Köy metB f 
Allah ne emretmişse o olur! Faik'le evlenecek miydi? Böyle geçerken buraya il1' 
-Düşünmiyorum Yusuf ağal bir izdivaçtan saadet umabi- akşamı hatırladı. ~ 
- · Düşünsen de para et- lir miydi?.. Nişanı bozmak Yanık:Bekir'i, işt~·~de ~ 

mez kil.. Etmez ki gözii kö· lazııngelirse ne suretle hare- şu kara ağacın di 1 
... / 

rolası .. Hangi düşündüğün is- ket edecekti? Vicdanı sızlıya- var üstünde görınüşt~~' 
tediğin gibi oluyor .. Ben dü- cak mıydı?.. Faik'e ne diye- zın onun sesini dıJ) 
şünüyroum: bilirdi? Oncağızııı, hakiki va· oldu: il'~ 

Muharebe çıkıyormuş, dün· ziyetten hiç te malUmatı yok· - Sonıl 1 
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Fırtına Ali 
BU yük Korsan Romanı rnr .... 

- 5. Yazan: M. Agltan, Faik Şemseddin 

Genç kız başını 
Kendi kendine; 

çevirdi. - Peki, peki, biz gidiyo-

- Mükemmel - diye mml
dandı • Şeytanlar almıştır 
nıenhusul 

Bu aralık batını çevırınce 
genç Türk kızını getirdiklerini 
gördü. iki tayfa, kızı kucak
lamıılardı ... 

Kaptan teliş içinde bağırdı: 
- Ne oldu?. Yoksa kız 

gece açıkta kaldı da öldü mü? 
Mariya kaşlarını çattı. Ba

hasına dik-dik baktı: 
- Bu kadar ileri gitmemeli 

idiniz .. 
- Ben değil kızım, ben 

yapmadım bunu. O Şaşı Pan
,deli olacak herif yaptı .• 

Cieoç Türk kızı perişan, acı· 
nacak bir halde idi. Gözleri 
kapanmış, çenesi kilitlenmiş, 
saçları şakaklanna yaP,ışınıştı. 
Yüzü, kireç fibi bembeyazdı. 
Elbi1e1i tamamen ıslaktı .. 

Kaptan: • 
- Eyvah - diye ımnldandı· 

öldü İle, kaybettik. Belki de 
Pandeli bir halt yaoiftir, kızı 
öldürmüştür. 

Mariya etildi, ima baktı: 
- Güzeli • Dedi .. çok gü

zel bir kız.. Benim kamaraya 
indirin, Bence bu kız r~l&'Or. 
Çünkü dudakJannda IU ka· 
barcıldan eaüp çıkıyor. 

Kaptan ses çık.rmadı. Onun 
kızı• ku11 körü " kiriue bir 
itaab vardı. Km, gözbebeti 
idi. Onu elinden geldiği ka
dar iyi yetipirmiş, okDtmuş, 

büyütmüıtü. Onda fevkalade 
bir zeki kudreti, bir Wkimi· 
y~t ve irade de görüyordu. 
Gerek kızına lcaqı olan .sev· 
gisi, gerekse hıristiyan kızın 
kendi hususiy.eti, nihayet onu 
kızına karşı bir köleye yakın 
vaziyete so•uıtu. Her sözü
nü dinliyordu. Çünkü onun fi. 
kirlerinden, Jiekisından emindi. 

Bu zalim deniz -brdu, ap
cak kızının karıısanda yumu
tayordu. Bir fırtına gibi esüp 
batırdığı dakikalarda bile onu 
ıörünce hemen gülümser, yal· 
talr.JafQ'dı. Şimdi de kızını ta· 
kibediyor ve için-için, Pande· 
li'ye küfür ediyordu: 

- Ah, bir yakalasam do· 
muzu!. 

ruz işte .. Vasi) kapıda kalsın, 
bir şeye ihtiyacın olursa çağı· 
rırıın onu .. 

Korsanlar ks.maradan çı· 
kınca Mariya, genç esire baktı: 

- Tam bir Türk dilberi 
hakikaten • diye mırıldandı • 
bu gözler, bu kaşlar, bu vü· 
cut, bu her şey, tam bir Türk 
yapısı... Babam bundan iyice 
para kazanır mahakkakl. Aca
ba sevgilisi, nişanlısı var mı 
idi?. 

Hem mırıldanıyor, hem de 
genç kızın vücudunu oğuştu· 
ruyordu. Kamaranın içindeki 
bakır mangala yaklaştı. Kena
rındaki sıcak çaydan bir bar
dak doldurdu : 

- Zencefil, darçm, Hindis
tan cevizi, herşey var içindel 

Diye düşündü. Bunun fay· 
dası ıuuhakkaktı. Genç kızın 
boşmı kaldırdı, bardağı du· 
daklarma yaklaştırarak dişleri· 
nin arasından hafifçe akıttı. 
Sonra hatırına geldi. Dolabı 
açtı, biraz konyak ~ardı. 
Onu da ayni ıSuretle verdi. 
Tekrar muaja başladı. Kızın 
göğsünü açtı. Burada ince bir 
albn zincir gözüne çarptı. 
Ucunda da madalyona benzi· 
yen küçük ve altın bir parp 
sarkıyordu. Onu tedkik etti, 
sonra çrkardı. kendi boynuna 
•tı. 

Türk kızın vücudu yav~ 
yavaş ısınıyordu. Göğsünden 

derin bir inilti geldi. Dudak
ları hafifçe titriyordu. Bazı 
ıeyler fısıldayor, fakat işitil· 
miyordu. 

Bilahare bu fısıltı yükseldi 
ve bir sayıklama halini aldı: 

- Beni kurtann.. Korku· 
yorum, üşüyorum.. Ali aere· 
lerdesin? Ali gel, kurtar benil 

Mariya; 
- Ali - Diye mırıldandı • 

Ali galiba sevgilisinin, koca· 
smın veya nişanlısının ismi .. 

Bu aralık esir kız gözlerini 
açtı, etrafına bakandı. Mariya· 
yı görünce hayretle etrafını 
süzdü: 

- Neredeyim? - diye mı· 
rıldandı • burası neresi! Hani 
o gemi nerede? O şaşı tayfa 
ne oldu? 

Mariya'nın tahmini doğru Zavallı kız adeta inanamı· 
Çıkmıfb: yordu : 

Esir Türk kızı ölmemişti. 
Kolları, ayaklan ipten, zin· 

Mariya, bzın vücudunu oğuş· 
cirden kurtulmuştu. O dalga· 

turuyordu: 
_ ipler zavallı kollarını çü- ların cirid oynadığı güverte 

rütmüş. Soğuk ve fırtına yidi· değildi. Artık rüzgarların ıs· 
lıklarını işitmiyordu. Sıcacık 

ti de muhakkak •• Haydi hepi- bir oda içindeydi. 
niz çıkın, ben onu iyi ederim. 

Aklını başına tophyamıyor
Korsan Reis kızına hayran 

hayran baktı: du. Karşısındaki bu güzel, 
.. __________ ._, sarışın ve genç kız kimdi? 

ANADOLU Bir aralık Mariya' nın boy
nundaki zinciri ve madalyonu 

Günlük siyasal gazete görünce derhal elini göğsüne 
r---Sa-hi-.p-ve_batyug ____ am ___ ,.1 uzatb. Yoktu. Yerinden fırladı: 

Haydar Rüşdü ÔKTEM - Çıkar çıkar onu • diye 
Umaml nepiyat ve yazı itleri bağırdı- hemen çıkar? 

lllad6rii: Hamdi Nfidıet Çançar - Neden çıkarayım? 
İdarehanesi: - - Neden mi, neden mi? 

İzmir İkinci Beyler ıokağı O bir blsımdır .. 
C. Halit partili ltiauı iqibde - Tılsım mı, o da ne de· 

Telgraf: 1.mir - ANADOLU 
Tmefon: 2776-Poata kntuıu 405 mek?. 

ABONE ŞERAiTi - Ne demek mi, tılsım 
;y~ 1200, -1ta aylığı 700, aç işte.. Nişanlım onu bana, 

•Jbiı 500 kuutıur Arabistan sahillerinde oturan 
Y.Jwıca memleketler için tenelik bir dervişten alıp getirmişti. 

abone ilcreti 27 liradır 
Her yenle s kQl'Uftm Ve, yalnız nişanlımla bana 

mahsustur. 
- Başkası takamaz mı bu· 

nu, ben kullanamaz mıyım? _,._,,.,,_ 

Tiitii.n satışları ·işçi partiainin lideri kra-
cok hararetlendi !lın nutkunu tenkit etti. 

• - ~Başıl in:i:a1ai/ede - Dünya vaziyetinin ger
ekisperleri, dün öğleden sonra gı·n oldugv unu so··yıedı·. 
Kuşadası'nda 75 kuruştan mü· 
bayeata başlamışlardır. Bil· 
hassa kaza merkezlerinden 
fazla köylerde daha ziyade 
mübayeat yapılmaktadır, 

Yalnız Akhisar havalisinde 
müstahsilden satın alınan tü· 
tün mikdarı 2,5 milyon kiloyu 
bulmuştur. 

Felemenk ve Olston tütün 
kumpanyaları, bu havalide ha· 
raretli mübayeat yapmaktadır. 
Türk tütün tüccarlarından da 
Akhisar havalisinde tütün sa
tın alanlar çoktur. Ege mınta
kasındaki tütün satış mikda· 
rmın 3 milyon kiloyu geçtiği 
tahmin ediliyor. Mübay~at çok 
hararetli devam ettiğinden iki 
hafta içinde tütünlerin tama
men satılacağı zannedilmek
tedir. Bu sene tütünlerimiz 
çok nefistir. 
Manisa'da: 

Manisa, (Hususi) - Piyasa 
inhisarlar idaresi tarafından 

85 kuruştan açıldı. Oliston 
tütün kumpanyası ile Borvalı 
firması da piyasaya girdi. ilk 
elde 300 bin kilo tütün sahi· 
mıştır. 

• • • 
Tütün piyasası bugün Buca· 

da açılmış ve Amerikan kum
panyaları en iyi tütünleri 95 
kuruştan mübayeata başlamış
lardır. Bu vaziyet karşısında 
Türk limited şirketinin mü
messili Kazım müdahale etmiş 
ve fiyatı 110 kuruşa çıkararak 
50 bin kilo tütün almıştır. 

Bunun üzerine Amerikan kum· 
panyaları iyi tütün alma~tan 
vaz geçmişler ve gene 95 ku· 
ruştan ikinci ve üçüncü nevi 
400 bin kilo tütün mübayea 
etmişlerdir. Türk limited şir· 
keti mümessilinin bu hareketi, 
Buca'lı tütüncüleri çok sevin· 
dirmiştir. ---

M. Mussolinin nut-
kunun küçük itilaf· 

taki akisleri 
- Başı birinci say/ada -
tedir. 

lzvestiya ise: 

"Mussolini 'nin Macaristan' ı 
büyük bir harb malulu addet· 
mesi sulh için hakiki bir bom· 
hadır; çünkü Macar'ların me
talibatını tatmin için Romanya, 
Çekoslovakya'yı ve bütün kü· 
çük itilafı arazi f edakirlığına 
sokmak demektir. Bu sebeble 
küçük itilaf her zamandan zi
yade kuvvetlidir."Demektedir. 

lstanbul, 4 ( Hususi ) -
Vreme gazetesi M. Mussolini· 
nin nutkundan bahis ile yaz
dığı bir makalede diyor ki: 

- Bu ikıline sözlerden 
memnun olmak lazımdır. Fa
kat, bunların filiyatla tahakkuk 
etmesini bekliyoruz. 

Bülaeş 3 (A.A) - Ende 
Pendance Rommanie gazetesi 
Mussolini'in nutkundan i>ah· 
sederek diyor ki: 

- Milli ideallerini tabak· 
kuk ettirmiş olan milletlerin 
kat'i azimleri kendi hudutla· 
rının mahiyetini ihlal edecek 
her türlü teşebbüse karşı du· 
racaklardır. 

Paris, 4 (A.A) - Dış işleri 
bakanı M. Delbos bugün Yu
goslavya elçisi ile görüşmüştür 

Sanıldığına göre görüşme 
esnasında M. Mussolini'nin Mi
lino' daki nutku aaevzuubah· 

• 
Mes'ul olarak /ngilte'yi gösterdi. 

M. Baldvin söz Aldı 
- Başı 1 inci sahifede • 

layı memnuniyetini bildirmiş 
ve lngiliz milletinin sulh iste· 
diğini tebarüz ettir.mi~tir. 

Mis Horsbrugh bütün par· 
lamentonun alkışları arasında, 
lngiliz ordusunun lüzumu ka
dar kuvvetli olmadığını, fakat 
lngiltere'nin çok kuvvetli ol
ması lazımgeldiğini de bil-

. dirmiştir. 
Bilahare söz alan İngiliz 

Nasyonal işçi partisinden Ni
colson İngiltere' de felaketlere 
maruz kalmış olan mıntakalara 
yardım edilmesini istemiş, İn· 
giliz milletinin bugün kendi· 
sinde bulunan hakları kat'iyen 
kaybetmek istemediğini de 
ilave eylemiştir. M. Nicolson 
lngiliz Dış siyasetinin herhangi 
bir grub ale.vhine müteveccih 
ittifaklardan münezzeh kalarak 
serbestçe imza edilmiş mın
takavi anlaşmaları tercih etti
ğini de bildirmiştir. 

Muhalefet Lideri M. Attlee 
kralın nutkunda çok mühim 
bazı meselelere ehemmiyet ve· 
rilmediğini ve işçiler mesele· 
sine pek az temas edilmiş ol· 
duğunu söylemiştir. 

M. Attlee siyasi tezahürler 
hakkındaki kanuna taraftar 
olduğunu bildirmiş ve ya· 
hancı memleketlerden gelme 
siyaset usullerine karşı tedbir· 
ler alınması lazımgeldiğinde 
ısrar eylemiştir. M. Attlee kralın 
nutkunda beynelmilel vaziyetin 
gittikçe gergin bir hal almakta 
olduğunu bildirmiş olmamasını 
tenkid etmiş ve bu gerginliğe 
büyük mikyasta lngiliz hüku· 
metinin sebebiyet vermiş ol· 
duğunu tasrih eylemiştir. 

Nihayet M. Baldvin söz 
alarak bazı beyanatta bulun· 
muş ve bu beyanatında yalnız 
dış siyasa mes' elelerini mev
zuu bahseylemiştir. 

Londra, 4 (A.A) - Avam 
kamarasında beyanatta bulu· 
nan M. Baldvin perşembe gü
nü dış siyasa hakkında geniş 
müzakereler yapılacağını ve 
1ngiliz·Mısır muahedesinin de 
tasdikinden eve) yakında mü
zakere edileceğini bildirmiştir. 

M. Baldvin Filistin mes' e· 
leleri hakkında kraliyet komis· 
yonunun kuvvetli ve ayni za. 
manda bitaraf olduğunu bil
direrek ecnebi memleketler ef
kin umumiyesine de bitap et
miş ve demiştir ki : 

- "Bu komisyon tamamen 
müstakil ve İngiliz hükumeti
nin kontrolünden münezzeh 
bir heyettir. Bu heyet rapo
runu tam surette kendi bildiği 
gibi verecektir. 

Ticaret hakkında M. Bald
vin şunları söylemiştir : 

- "içinde bulunduğumuz 
senenin üçüncü ayı zarfındaki 
idhalat geçen senenin ayni 
müddeti zhl'fındaki idhalata na
zaran mahsus derecede fazla· 
dır. ihracat ise pekiz miktar 
düşmüş olmakla beraber ayni 
gibidir." 

M. Baldvin nihayet umumi 
nizam hakkındaki kanundan 
da bahsederek demiştir ki : 

- Bu çok acil ve ehemmi· 
tli bir ,,,fil . et• 

mektedir. Hükumetin iıtilaarı 
filvaki tenkid ve siyasi mü· 
na kaşa hürriyetine bağlıdır. 

Fakat bu hususta müsamaha 
ile hareket karşılıklı olmalıdır. 
Herhalde hiçbir partinin teh
didini musamaha ile görmiye· 
ceğiz. 

Londra, 4 (Radyo)- Lord
lar kamarasında Lord Halifaks, 
İngiliz - Mısır muahedesinden 
bahsetmiştir. 

Lordlar kamarası muahede· 
nin tetkikine başlamak üze· 
redir. 

Lord Halifaks ayni zamanda: 
" lngiltere'nin ltalya ile ih

tilafı tarihte de yoktur. lngil
tere Akdenizde İtalya ile ihti· 
lif halinde değildir. İngiliz 
hukuku gayrikabili tecavüz 
olduğuna göre ne bugün ne de 
yarın bir ltalyan-lngiliz ihtilafı 
mevzuu bahsolamaz, bilakis 
do...,tluk mevcuttur!" Demiştir. 

Londra, 4 {Radyo) - Kral 
sekizinci Edvard iftitah nutkile 
birlikte yeni bir takım kanun 
liyihalarını da meclise ver· 
miştir. . 

Kral ayni zamanda gelecek 
sene sonunda Hindistan'a gi· 
deccğini de bildirmiştir. lmpa· 
ratorluk taç giyme merasimi 
Dehli'de 1937 sonunda yapı
lacaktır. 

Lord Halifaks dün lortlar 
kamarasında bir nutuk irad 
etmiş ve bu nutukta Mussoli· 
m'nin gürültülü nutkuna da 
temas etmiştir. 

Lord Halif aks: 
"Burada ltalya ile lngiltere 

arasında ihtilaf olmadığım söy· 
lemek lüzumsuzdur. Arada çı· 
kan suitefehbümler, beynelmi· 
Jel vaziyetten doğmaktadır; 

lngiltere diğer devletlerle bağlı 
olduğu için ve Uluslar sosye· 
lesinin devam taraftarlığı ha
sebile ltalya ile muanza haline 
dönmektedir. 

Bunların haricinde İtalya il~ 
münasebatımız dostanedir. Or· 
tada değişmiş birşey ~oktur. 
Bu sebeple ltalya ile yapıla· 
cak bir uzlaşma yoktur. Ak
deniz statükosu da değişmiş 
değildir v ~ değişmiyecektir.,, 
Demiştir. 

Çocuk bakımı 
Birinci teşrin ayı içinde 

Çocuk Esirgeme bakım evinde 
250 hasta çocuk muayene ve 
tedavi edilmiş ilaçları parasız 

verilmiştir. 
14 ikiz çocuğun sütleri te· 

min edilmiştir . 
ilkokul fakir talebelerinden 

sekiz çocuğa elbise yapılmış· 
br. 54 fakir talebeye kırtasiye 
dağıtılmıştır. 

Çocuk bakım müıesini 180 
anne ziyaret etmiştir. 

Bagdad'da 
nümayiıler 

Londra, 3 (A.A) Irak 
hükWııetinin değişmesi dün 
Bagdad'da muazzam bir şe
kilde kutlanmıştır. 

Royter A!ansının bir habe
rine göre yapılan tezahürata 
elli bin kişi iştirak etmiştir. 
Fransa'ca ekmek fiatleri 

Paris, 14 (Radyo) - Ek
mek fiatleri yeniden 10 san· 
~~ .. ~ .. ~ 

M. Stoyadinoviç 
Ankara aeya/ıa. 
tindeki maluad •• 

•• 
• Btlfı 1 inci salıi/ede • 

Majeste kral Boriı'in heni 
Kriscin malikanesinde kendill 
ile beraber birkaç aaat geçir
miye davet edifi bana büyik 
bir şeref verdi. Kralın bana. 
karşı gösterdiği yükaelc n 
hayırhah dikkatten dolayı ea 
derin minnettarhp her..fe.)'.daa 
evel izhar etmek pterim • ..Kml 
ile olan ıöriifme c-anam+ 
Balkanlardaki ıulhun utl'B"" 
laşması için Balkan millcıtt.l 
arasındaki bağların kuvvetı... 
m~si maksadile yaptıpn Alt! 
kara ziyaretinin .neticelerilli 
kendisine bildirdim. 

Biz Balkanlılar da Avrupa 
sulhü eserine iştirak etmek• 
teyiz. Gerek kral gerek c:la.
tum başbakan Köse lvaaaf 
ile yaptığım mülikatlarda JW. 
garistan 'da ••llıçu 9ir mm• 
kirenin mevcud olduğunu bi· 
yük bir memnuniyetle müta
hede eyledim. Bulgariıtan ile 
Yugoslavya arasındaki d<>tıa
dan doğruya münatebetlere 
geli ce, bu münuebet~nçek 
mükemmel şartlar içinde in
kişaf ettiklerini söylemekle 
bahtiyarım. Bu mü~ 
hiçbir zaman ıimdi olduğu ka
dar müsaid ve dostane oı.a
mıştır. 

Ankara ve Kir*:in zifaret
leri bende müstakbel S.lk.
iş birliti baklanda en m_. 
ümitler uyandırmlfbr ..... 
milletlerinin bütün Mta.i•r4a 
daha mes'ud ve daha fqijli 
bir atiye mazhar olabil~ 
ferinden eminim. 

Belgrad, 4 (Radyo) - M. 
S~oyadinov;ç dijn a~ah t 
dokuzda .Qelmd'a ge'pıiı. 
yük tezahüratla karıılanou.ı~r. 

Vreme'nin lstanbıal m~a· 
l>iri, Yugoslavya baıv~kilinin 
Türkiye'de yedi gµplük b 
meti. ~ında T;irk -Yugo.sla 
dostluğu teyit edildi~ ~ 
ka Balkan statükosunun mu
hafazası ile beynelmilel mua· 
hedelerin ihlali aleyhinde ~ 
lış•lacatı hakkında ~ 
alındığını ve beynelmilel hi· 
diselerde iki devlet •raıın 
tam bir fikir beraberliti pi· 
duğu görüldüğünü bildiriyqr. 

Bu muhabire göre, iki dev
let iktasadi sa~ada da beralM~ 
çalışacak' ar, mütekabil 
betten sakınarak, hariçte 
düşmesine mani olacaklardat. 
Bu suretle hareketin iyi neti"! 
celeri Türk· Yugoslav ..,.,. 
anla~masmda kendini göster
miştr. 

Riç Smigli 
Mareıal oldu .• 

Varşova, 4 (Radyo) -
histan cumurreisi M. M-.· *'f 
bugün general Riç Smigli' 
Mareşallık vermiştir. 

T ~riniı~inin onuncu • 
asker h~nda gen-1 
Smirli'ye Marepllık asası 
rilecektir. va. ayın 11 üad. 
Lehistan istiklal hMı;amı 
nasebetile büyük askeri p 
yişler yapılacaktır. 

Belgrarl elçimi~ 
Belgrad, 4 (Radyo) -T· 

kiye'nin Belgrad elçisi 
Haydar, bu akşamki Scmp 
ekspresi ile Belgrad' a d 
mü§lür. 

lsvlçre ve Ko111Unlzm 
lstanbul, 4 (Hususi) -

viçre Federal meclisi, kp 
nizme ~ı tcd~irler al\11~ 
.. bir 
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İtcı.lya- Almanya Ruzvelt tekrar İzmit kağıt f ab- oonsA , Öğretmenler, 
ne yazıyor 

Jurnal D;·Moskova reisicumhuroldu rikası bugün K A 
Rakibil~ndon'dan 7 açılıyor. Ozum sahştarı: 

öğrenci babaları 

Moskova. 3 (A.A) - Jur
nal De Moskova başmakale
sinde ltalyan - Alman görüş
melerini mevzuu bahsederek 
ve garbi Avrupa diplomasi
sinin son iki senelik bilanço
sunu yaparak diyor ki: 

Alman • İtalyan anlaşması· 
nm ehemmiyet ve vüs'ati hak
kında muhtelif kanaatler bes· 
lenebilir. Fakat bu anlaşmanın 
sağlamlığından şüphe etmek 
pek haklı bir hareket olur. 
Şuna emin olunabilir; Hitler 
ve Mussolini kendi menfaat
leri bunu emredince birbirle
rini aldatmak ve birbirlerine 
hiyanet etmekten zevk alacak· 
lardır. Fakat bütün bunların 
arkasında gayri kabili inkar 
bir hadise yardır. O da İtal
ya'nın bi.hassa Fransa ile ala
kadar bulunan kısımlarında 
Hitler siyasasına yaptığı yar· 
dımdır. Mussolini yakınlaşma 

hususunda yaptığı teşebbüs
lerde Fransa Hitler'e yakınlaş· 
mak için fngiltere'nin yapmış 
olduğu teşebbüsler kadar ade
mi muvaffakıyete uğramıştır. 

Bu şartlar içinde ancak 
Hitler' ci matbuat ile başka 
memleketlerdeki bu matbuatın 
emrinde bulunan gazeteler 
kollektif emniyet baltalama ve 
taarruza karşı müsamaha ve 
zaaf siyasasının iflası karşısında 
bulunmaktayız. Londra ve Pa
ri,, dünkü siyasalarınm hazin 
neticelerinden lazımgelen ders· 
leri alabileceklerdir. 

Fransa ve İtalya müteamza 
yaptıklan yardım ve müsama-

' hayı kuvvetlendirerek ve pren-
siplerle dostları ayak altına 
alarak eski siyasalarına devam 
edecekler mitlir? 

Yahut şubat 1935 Fransız İn· 
giliz anlaşması yoluna gire· 
cek ve sulhun tanzimine çalı· 
şacaklar mıdır?. 

Bazı işaretler gösterilmek
tedir ki, gerek partide gerekse 
küçük antant ve diğer mem
leketler hükumet merkezle
rinde birinci yolun yanlışlığı 
ve ikincisinin doğruluğu hak
kında sarih bir .fikir edinmeye 
başlanılmıştır. 

Diğer taraftan Fransa ve 
lngiltere'nin lspanyol mes' ele
sindeki tarzı hareketi daha 
korkunç neticelere varacak 
olan siyasetin devamı hak
kında korku uyandıracak ma· 
hiyettedir. Hitler'in ve Mus
solini'nin fikirlerinin ispan
ya' da muzaffer olmasına Mos· 
kova ve Milletler cemiyetinin 
ne de kollektif emniyetin fa
l·at lngiltere ve Fransa siya
sasının iflası olacaktır. Bu if
lasın neticeleri pek tabii ola· 
rnk bizzat bu memleketler 
için daha m~lhsus olacaktır. 

---•--- Ç. Alıcı K. S. 
mi/yon rey fazla aldı - Başı 1 inci sahi/ede - 237 Albayrak 15 75 

- Başı 1 inci sahifede - lunuyor. Barajın galerisi med· 151 A. R. üzüm. 14 
Ncvyork, 3 ( A. A) - M. halinin iki yanında kurulmuş 109 Jiro ve şüre. 15 

Ruzvelt Nevyork Hayd Par~ olan bu levhalar büyük eserin 94 S. Süleyma. 15 
kında kendi ailesinin bir asır- hatırasını gelecek nesillere de 76 Çolak o. N. 14 50 
danberi rey vermekle bulun· yaşatacaktır. 70 inhisar ida. 10 25 
duğu baba ocağında şu son Barajın tarafınızdan açılması 119 K. Kazım 16 
beyanatta bulunmuştur: Nafıa aile ve Türk mühendis· 53 B. Alazraki 16 

" Reylerinizi kinsiz, infialsiz leri için büyük bir taltif ola· 55 M. J. Teıran. 18 
veriniz. Dileğiniz ancak Ame- caktır. 7 M. Portakal 15 15 
rika birleşik devletlerinin refah Nafıa Vekilinin bu sözle- 7 T. Erman 12 50 
ve tealisi olsun. Amerika'lı· rinden sonra başbakan ismet 4 H. Alyoti 12 75 
lann itibar eyledikleri tek ka- İnönü şu nutku irat etmiştir. 982 
nun ekseriyet kanunudur. Dün- - Şimdi açacağımız bu 321734 
yanın bazı yerlerinde demok- mutlu eser gelecek nesiller 322716 
rasiyi sel basacak gibi görü- tarafından memnuniyet ve se- . incir satışları: 
nüyor. Lakin burada demok· vinçle karşılanacaktır. Ümit Ç. Alıcı K. S. 
rasiye inancımız bakidir.,, ederim ki bu eseri vücuda 193 H. Şeşbeş 7 50 

M. Landon'da Toekada be- getirmek için çalışanların hep- 50 M. J. Taran. 14 
yanatta bulunarak demiştir ki: sini Türk milleti su gibi aziz 15 P. Paci 9 50 
-Yarın ~ok ağır mes'uliyetler tanıyacaktır. Bu eserde cu- 258 
karşısında kalacağız. Dünya muriyetin sevinilecek ve övü- 166543 
hür bir Amerika'ya muhtaç nülecek bir muvaffakıyetidir. 166801 
bulunuyor. Demokrasinin dün- Bunu cumuriyet nafıasına borç-

Zahire satışları: 

K. S. 
21 50 
14 50 
16 
21 
17 
10 25 
20 50 
16 
21 
15 75 
12 50 
12 75 

K. S. 
9 25 

14 
10 50 

ya cephesini müdafaa eden luyuz. Tebrik ederim. 
biz olaCl.lğız. Bu vazifeden ka- Değerli vekil Ali Çetinkaya 

Ç. Cinsi K. S. K. S. 

çınmamalıyız. nafıanın başında daha birçok 
Vaşington, 3 (A. A)- Se- eserler başarmakla memlekete 

lahiyettar mahafilden tereşşuh hizmet edecek ve bahtiyar 
ettiğine göre M. Ruzveld ga- olacaktır. 

zeteciler tarafından muhakkak Müsaade buyurursanız bu 

297 5 Buğday 4 87 5 6 50 
25 Bakla 4 75 4 75 
75 Kendir tohu. 5 5 

309 Susam 12 50 13 50 
140 K. darı 3 50 3 50 

1652 Kilo Mazı 20 35 

I..i clerle orta \'C ilk okul kitaplarının sauş yeridir. 

metEtiman ıtap e • 
1 

• 
1 iz A ee 

ıencu 
• en d n: 

519 lira 32 kuruş keşif bedelli Menemende Tevfik Fikret 
okulunun onarılması 31/10/936 g .. • 1emecinden itibaren 20 gün 
müddetle açık eksiltmeğe konulmuştur. 

Bu işin ihalesi 23 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saat 11 
de il daimi encümeninde yapılacacından isteklilerin 2490 sa· 
yılı yasaya göre hazırlayacakları teminatlarile ve ehliyet vesi· 
kasile birlikte yukarda tayin olunan gün ve saatte daimi en
cümene gelmeleri 

Fazla bilki edinmek ve keşiflerini görmek için Bayındırlık 
direktörlüğüne başvurmaları. 1074 

T.N. K 
BÜYÜ 

addedildiği veçhile Cumurreis- güzel eseri birlikte açalım ve 
liğine yeniden seçilir seçilmez göndereceği bol sularla An
Buenos Aires konferansına karayı şenlendirecek ve neş' e-

145 Ton R. çekir. 2 90 2 90 / 

bizzat gitmek tasavvurundadır. lendirecek olan bu hayırlı 
Bu defa tamirden çıkan eserin ilerlemesine yol vere· 

Seri lndianapolis kruvazörü lim. 
kendisiqi on beş günde Buenos ismet İnönü, barajdan sonra 
Airese yetiştirecektir. Bu su- filitre istasyonunu da açmış ve 
retle Amerika Reisicumuru istasyonun bütün tesisatını 
oraya M. Kordi Hulden önce ayrı ayrı gözden geçirmiş, 
varmış olacaktır. muhtelif mes'eleler 'üzerinde 

Nevyork, 4 (A.A) - Gece alakadar mühendislerin ver· 
y.::;"!S! Landon yaln ı z dörl dev- dikleri izahatı büyük bir dik-
lette kazanmış gibi görünüyor katle takib buyurmuşlardır. 
idi. Ve 15 rey almıştır. Ruzveld , Bugün birbiri ardınca açı· 
diğer 44 devlette kazanmış \-e lan bu iki büyük eserle An· 
516 rey almıştır. kara şehri sıhhi ve bol suya 

Nevyork, 4 (Radyo)- Ruz- kavuşmuştur. Ankara civar 
v~ ld 49 Vilayetten 47 sinde çiftçileri de bu eserleri ta-
kazanmış 2 sinde Landon mu- mamlıyan bir sıra kanal ve 
vaffakıyet elde etmiştir. bentlerden müteşekkil bir su 

Gazete binaları önünde top- manzumesi sayesinde geniş 
lanan bir milyondan fazla in- topraklarını sulamak imkanını 
san, Ruzveld'in kazandığım elde etmiş bulunmaktadır. 

memnuniyetle haber almışlar -
1
·----------

ve tezahürat yapmışlardır. duğu muvaffakıyetin ezici ol-
Ruzveld'in muvaffakıyeti, f n- duğu anlaşılmadıkça Nevyork-

giltere' de de memnuniyetle taki nümayişlerin coşkunluğu 
karşılanmıştır. artmıştır. Nevyorkta hiçbir 

M. Ruzvcld, Landon' dan hadise olmamıştır. Eyaletlerde 
aldığı telgrafa bugün öğleden ve bilhassa lronto Ohio da 
sonra şu cevabı göndermiştir. bazı hadiseler olmuş ve bir 

" Bütün Amerika'lıların, münakaşa esnasında bir kişi 
memleketin hayırı namına bir ölmüştür. 
araya toplanacağına itimadım Faltvick Ketucky'de bir mün· 
vardır. Teşekkür ederim. " tehip bir polis memurunu öl-

Vaşington, 4 (A.A) - Si- dürmüştür. 

yasal mahfeller M. Ruzvelt'in McAyork'un bütün mahalle· 
seçim muvaffakıyetinden sonra lerinde halk M. Ruzvel'tin mu-
siyasasına artık gelecek seçim zafferiyetini gece geç vakte 
mücadelesini gözönüne almak- kadar tes'it etmiştir. Gazete 
sızın devam edeceğini bildiri- binalarının önünde bir milyon-
yorlar. Çünkü mevcud ananeye dan fazla halk toplanmıştı. 
göre reisicumhurun üçüncü defa M. Ruzvelte binlerce tebrik 

20160 Kilo K. ce. 13 50 15 75 • 
165 Ken. pala. 385 480 pJVA 
619 B. pamuk 45 46 50 

1 
J~ 

15 H. ,, 45 46 50j 

lü~~:~::;nhisarlar başmüd:- :::::.: rı(J~AFAT ~AR.: 
Alsancak'taki depomuzda , , 

mevcud 8319 kilo kınnap par- a (1 U / 1)1 
çaları pazarlıkla satılacaktır. • : .._ 
Muhammen bedeli: Kilosu 20 2 : ~ 

~ 
kuruştur. isteklilerin 125 lira 1111. • € U 
teminatlarile 9, 16, 23, 30/11/ 

4
.. ' 

936 günleri saat 15 de baş- : // , 
müdürlüğümüzdeki komisyona • , €1 
gelmeleri. l 066 • 

Akhisar icra memurluğun- 6 : // 
dan: 

Bergele köyünden Mehmed 
Ali oğlu Alinin 362 lira ve 
masraflar borcundan dolayı 
Çorük köyü cevizli çeşme 
mevkiinde gün doğusu yetim 
Hüseyin vertsesi poyrazı Os
man veresesi gün indisi koca 
baş veresesi kıblesi yolla çev
rik 3 hektar 240 M. M. 240 
lira kıymetinde tarlanın bir 
ay müddetle açık artırmaya 
çıkarılmıştır. 

ihalesi 10-12-936 Perşembe 
günü saat 15 de Akhisar icra 
dairesinde yapılacaktır. O gün 
muhammen kıymetinin yüzde 
75 ini bulursa ihale bulmadığı 
takdirde müzayedeye 15 gün 
devamla 25-12-936 Cuma günü 
muhammen kıymetine bakıl-
maksızın her kaça çıkarsa 
kat'i ihalesi yapılacaktır. 

Harcı dellaliyesi alana aid 
satış peşindir. Bu gayri men-

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen 
paran heba olmamışbr. Hem yüzlerce vatandaşmı· 
zı zengin etmiş, hem de yurdunun göklerine bir 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden bi· 
rinin de senin olmıyacağmı kim iddia edebilir? 

lzmir ili daimi encümeninden: 
1181 lira 32 kuruş keşif bedelli Küçük Salepçi oğlu hant· 

nın onarılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğun· 
dan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacakları temi· 
natlarile birlikte ve ehliyet vesikası olduğu halde 19 ikinci teş
rin 936 perşembe günü saat 11 de il daimi encümenine gel· 
meleri. 

Proje ve keşifnamesini görmek ve bilgi edinmek istiyenle· 
rin Bayındırlık direktörlüğüne başvurmaları. 1075 

445 lira 41 kuruş keşif bedelli Tepecikte Şehit Fazıl oku· 
lunun onarılması 311101936 günlemecinden itibaren 20 gün 
müddetle açık eksiltmeğe konulmuştur. 

e eri seçilmesi varid değildir. telgrafı gönderilmiştir. Bunla-
M. Ruzvelt sosyal reform rın arasında M. Landon'un 

kul üzerinde bir hak iddiasında 
bulunanlar varsa 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte 
dairemize müracaatları aksi 
halde hakları tapu sicilince 
sabit olmadıkça paylaşmaya 
giremezler. Artırma 9-11 ·936 
tarihinden itibaren alıcılara 
açıktır. Fazla malumat almak 
istiyenlerin dairemize müra-

Bu işin ihalesi 23/ikincı teşrin/936 pazartesi günü saat 11 
de il daimi encümeninde yapılacağından isteklilerin 2490 sa· 
yılı yasaya göre hazırlıyacakları teminatlarile ve ehliyet vesi: 
kasile birlikte yukarıda tayin olunan gün ve santta il dainı1 

encümenine gelmeleri. Mussolini'nin 
Nutkundan 
Memnun kalmışlar .. 

Budapeşte, 4 ( Radyo ) -
Macar gençleri, bugün ltalya
nın bura sef aretanesi önünde 
bir nümayiş yapılmış ve Mus· 
solini'nin, Macaristan hakkın
da Milano nutkunda söylediği 
sözlerden dolayı Macar halkı
nın ihtisasatı bildirilmiştir. Ma
car gençleri ile ltalyan genç
leri arasında kültürel bir bir
lik teşekkül edeceği haber 
veriliyor. 

programını ve endüstri ve ta- tdgrafı da vardır. 
rım kontrol tedbirlerini ener- Nevyork 4 (A.A) - Cu-
jik bir surette tatbike devam muriyetçi namzed M. Landon 
edecektir. M. Ruzvelt ayni za- cumur başkanı B. Ruzvelt' e 
manda beynelmilel tecimin aşağıdaki telgrafi çekmiştir: 
ihyası, gümrük engellerinin - Ulus reyini verdi. Şimdi 
azaltılması ve paraların istik· her Amerikalı bu karara uya-
rarı sahasında daha faal bir rak memleketin selameti için 
hattı hareket takıb edecektir. elele vermektedir. Bu demok-

Keza beynelmilel bir silah· 
sızlanma anlaşmasını tahakkuk 
ettirmek için de çalışacak ve 
fakat bu hususta Avrupa'daki 
vaziyet aydınlanıncaya kadar 
davranacaktır. 

M. Ruzvelt'in kazanmış ol· 

rasi prensibinin en samimi 
tebriklerimi kabul buyurunuz. 

Cumuriyetçi Herald Tribün 
gazetesi B. Ruzveltin nıuvaf· 
fnkıyetini büyük bir şahsi za· 
fer ve itimat reyi olarak te· 
lakki etmcld:eclir. 

caatları ilan olunur. 1059 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

Telefon : 3479 

Fazla bilği edinmek ve projelerini görmek istiyenlerin Ba· 
yındırlık direktörlüğüne başvurmaları. 1071 """ -lzmir inhisarlar Baş Müdür- lzmir İnhisarlar başmüdür 
lüğünden : lüğünden: 

Kaçak ispirto naklederken Dairemizde mevcut müsta

mel 8 dane çini, iki dane saç 
yakalanarak fzmir Liman işle1 t: me idaresi tersanesinde bu 0• 

soba pazarlıkla sablacaktır. nan iki motör ile teknelel~ 
Muhammen bedeli 64.75 te- pazarlıkla satılacaktır. Bede 1 

minatı 9.75 liradır. 

isteklilerin 1 /11/936 günü 

saat 15 de Baş Müdürlüğü-

• nt• rnuhammenleri 105 temıJJ .. 
arı 8 liradır. isteklilerin l O, 
17, 24/11 ve 1/12/936 gii~· 
Jeri saat 15 te Baş müdürlu· 

müzdeki komisyona müraca- müzdcki komisyona gelfll;-
atları. 3 5 1008 leri. 1 5 100 



5/11/ 936 ~ 

e orta okullar sa
misyonu başkanlı· 
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V.N. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

"A THEN,, motörü halen li
ınanımızda olup ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN limanlarına yük almak
tadır. 

"BOCHUM,, vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor, 15 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN li
ınanlarına yük alacaktır. 

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

AMERiKAN EXPORT Lf NES 
"EXMINSTER,, vapuru ha· 

len limanımızda olup NEV
YORK için yük almaktadır. 
"EXHİBITOR,, vapuru 14 

son teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor, NEV· 
YORK için yük alacaktır. 
. ''EXAMINER,, vapuru 14 
ılk kanunda bekleniyor NEV· 
YORK için yük alacaktır. 
"EXAMELİA,, vapuru 26 ilk 

kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER. 

''EXETER,, transatla~tiği 6 
son teşrinde PIRE'den BOS- · 
l'ON ve NEVYORK'a hareket 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"AGMEMNON,, vapuru el
yevm limanımızda olup 10/ 2 
inciteşrine kadar AMSTER-
DAM, ROTTERDAM ve 
HAMBURG limanları ıçm 
yük alacaktır. 

"STELLA,, vapuru 7/2 inci 
teşrinde beklenmekte olup 
ROTSERDAM AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanlan için 
yük alacaktır. 

"HERGULES,, vapuru 30 
2 ınci teşrinde gelip 5/2 inci 
kanuna kadar ROTTERDAM 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"VIKINGLAND" motörü 
elyevm limanımızda olup ROT
TERDAM, HAMBURG, BR~ 
MEN, GOTEBURG ve BAL
TIK limanları için yük alacaktır 

SERViCE MARlTIME 
ROUMAIN kumanyası 

"ALBA JULIA,, vapuru 
19 / 2 inci teşrinde MALTA, 
MARSIL YA ve CECAİR li
manları için yük ve yolcu ka-
bul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
kordonda FRATELLI SPER-
CO vapur acentalığına müra
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 200412005/2663 edecektir. 

''EXCAMBION,, Transat· -H 11• L• 
lantiği 20 son teşrinde RİRE- I e IC en IDeS 
den BOSTON v~ NEVYORK'a Limited 
hareket edecektır. 

Dt.N NORSKE MIDDELHAVS Hanıöurg - Bremen, Rotter-
dam -- Amsterdam ve Anvers 

LINJEN • OSLO limanları için her ay munta-
" SARDINIA,, moto··ru·· 16 zam iki sefer yapacaktır. .-

son teşrinde bekleniyor, Dl- Ren, İskandinav ve Baltık 
I:'.PPE ve NORVEÇ limanla- limanları için doğru Konşi-
tına yük alacaktır. mento ile eşya kabul eder. 

ARMEMENT H. SCHULDT- Ang/o.Egytian Mail 
HAMBURG 1 . 

''AUGUST LEONHARDT,, Lıne 
vapuru 11 son teşrinde bek- Marsilya v~ ls~ender!ye için 
leniyor ROTTERDAM v 9600 tonluk Caıro Cıty" va-
liAMB,URG e puru her ay Pireden munta-için yük ala-
caktır zaman iki sefer hareket ede-

JOH N STO N WARREN L TD,, cektir. 
LIVERPUL Yolcu fiatinde tenziUH: 

"JESSMORE,, va}'uru l5 Pire-Marsilya seyahat müd-
deti 7 5 saat, 

son teşrinde bekleniyor. BUR- Port-Sait ve lskenderiye li-
GAS, VARNA, KÔSTENCE, manları için "VELOS,, vapu-
~LINA, GALAÇ ve BRAI- ru her hafta pazartesi günü saat 

için yük alacaktır. 12 de muntazam Pireden ha-
S.A. HONGROISE DE NA-
VfGATION DANUBIENNE 1c:ı~1 e~d~;~tir. Yolcu ve eşya 

MARITIME BUDAPEŞT Fazla tafsilat için Pasaport 
"QUNA,, motörü halen li· yolcu salonu~karşısında Lokal 

Nanımızda olup, BELGRAD, Riz binasında. No. 168 
OVISAD, BUDAPEŞT, Umumi Deniz Acentahğı 

BRATiSLAVA, VIY ANA ve Limited 

S
LINz için için yük alicaktır. acentasına müracaat olunması. 

tRVICE MARtTIME ROU- Telefon : 3171 

MAIN-BUCAREST ----------
''DUROSTOR,, vapuru 25 Olivier v E Şürekası 

Limited 

madığı;ıdan yeniden·kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. gı"' n 
2 - Tahmin edilen bedeli 26845 lira olup ilk teminat an: 

Muvakkat ihale ıaab parası 2013 lira 38 kuruştur, 
3 - ihalesi 17 /il. Teş./ 936 salı günu saat 15 tedir. 
4 Şartnamesini almak ve nümunesini görmek istiyenlerin 

135 kuruş mukabilinde M. M. V. satın alma komis
yonundan alabilirler. 

Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun istediği vesika ile 

birlikte teklif ve teminat mektuplannın en geç ihale 
saatinden bir saat evveline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

1 5 10 15 1011 
~~--~--~~~----------------~--------~~ 

Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
1 - Mst. M\'. kıt'aatının ihtiyacı ıçın (735500) kilo linit 

maden kömürü kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
ihalesi 6/11/936 cuma günü saat on altıda kışlada 
Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen mecmu bedeli (7335) liradır. Ve ilk 
teminatı (551) lira (62) kuruştur. 

3 .. - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
4 -.- Eksiltmeye iştirak edecekler Ticaretodasında kayıtlı 

olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetinde
dirler. 

5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika· 
larile ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saatın
dan en az bir saat evel komisyona vermeleri ilan 
olunur. 21 27 31 5 911 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mit. Mv. kıt'aİarı ihtiyacı olan 253600 kilo · linit ma-

den kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 
6 /11/ 936 cuma günü saat 2,30 da kışlada Müs· 
tahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3170 liradır. Muvakkat teminatı 
237 lira 75 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda göı ülebilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında mu

kayyet olmaları şarttır. 
5 - Eksiltmeye girceklerin 2490 sayılı kanunun tki ve 

üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika· 
larile muvakkat teminat mektup veya makbuzlarile 
birlikte belli günde saatinden evel komisyona müra-
racaatları. 21 27 31 5 910 

Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı teminatı S; D. 

Maden kumu (İs· 
tanbul Kağıthane 
malından.) 

Lira K. Lira K. Lira K. 
60 ton 10 00 600 00 45 00 

Haki keten dahili 205 takım 4 25 871 25 65 35 
elbise yeleksir. 
Siyah reçine İş 205 " 4 50 922 50 69 19 
elbisesi yeleksiz 
Uskar siyah is· 205 çift 4 75 973 75 73 04 
karpin. 
Sarı ve çivisiz 205 " 
postal. 

3 75 768 75 57 66 

14, 15 

H, 25 

14, 35 

14, 45 

15, 55 

Bölge San'at okulu ihtiyacı için mevcut nümunelerine göre 
alınacak yukarıda nicelikleri yazılı ihtiyaçların 3 /11/ 1936 
tarihindeki açık eksiltmeleri komisyon toplantısı olmadığından 
yapılmamıştır. 

Bu açık eksiltmeler 17 I 11/ 1936 salı günü ayrı ayrı yuka
rıdı yazılı saatlarda lzmir hükumet konağında Kültür yar direk
tör~üğı.i odasında toplanacak komisyonumuzda yapılacaktır. 
Nümune ve şartnameler Kültür direktörlüğünde görülebilir. 
Üsterme günü muvakkat teminat alıtlan ile komisyona müra· 
caat edilsin, 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: J • 
1 - Mst. Mv. kıtaat hayvanatınm 461760 kilo saman ih- Z 1 e orta okullar sa-

tiyacına 2 1111936 pazartesi günü talip çıkmadığından t J k • b k J 
pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 7 1111 936 cumartesi ID a ma omısyonu aş an I• 
günü saat 11 de yapılacaktır. v d • 

2 - Tahmin edilen mecmu tutarı 6926 lira 40 kuruş ve gtD 8D• 
muvakkat teminatı 519 lira 48 kurustur. Kız öğretmen okulu ihtiyacı için nümunesine gör 200 çift 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. siyah iskarpinin 24 / 11/ 1936 salı günü İzmir hü~fimct kona· 
4 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· ğında Kültür yar direktörlüğü odasında toplanacak komisyo· 

lan şarttır. numuzda saat on beşte açık eksiltmesi yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 Muhamr..en fiatı 600 liradır. Nümune ve şartnameler Kültür 

ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi- direktörlüğünde görülebilir. İstekliler 45 liralık muvakkat te· 
kalan He teminat makbuzlarını ihale saatından evvel minal alıtı ve ikametgah ilmühaberile birlikte muayyen gün ve 
komisyona vermiş bulunmaları ilan olunur. 1058 saatında komisyona müracaatları. 5 10 15 20 

Mst. Mv. sat al. ko. rs. den: ..ııııllll 
20 /11/ 936 cuma günü saat 16,30 da lzmir'de kışlada ır 

Müstahkem mevki satın alma komisyonunda kapalı zarfla 
ihalesi icra kılınacağı ANADOLU gazetesinin 4 1111 936 
tcrihli nüshasile ilan edilen Un sehven (90,000) yazılmıştır. 
(93,000) kilo olduğu tashihen ilan olunur. 

M"ly iar Gişesi 
200,000 Lira daha kazandırdı 

Tayyare piyangosunun altıncı keşidesinde en büyük 
ikramiyeyi kazanan 14741 numaralı bilet, doğrudan doğ-

lzmir Daimi encümeninden: 
Yeri Cinsi No. 

Karşıyaka iktısat sokak Ev 26 
Tilkilik caddesi Dükaan 236 
Burnavada Medrese binası O 

ldarei Hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi ya
zılı akar kiraya verilmek üzere 10 gün müddetle temdiden 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin ihale günü olan 12/ 
111936 perşembe günü saat 10 da depozito makbuzlarile bir· 
likte Daimi encümene müracaatları. 3 5 7 10 1040 

Izmir ili daimi encümeninden: 

ruya (Milyonlar gişesi) inden çıkmıştır. Bazı bilet ba· 
yileı i, 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 edile~ek olan biletleri vaktında gönderme
ği bir vazife bilir. Taşra talipleri, biletlerini tedarik et

lan teşrinde bekleniyor, KÖS
ENCE, SULINA ve GALAÇ 
~ GALAÇ aktarması BEL
i> RAD, NOVISAD, BUDA-

vapur Acentası 3650 lira 70 kuruş keşif bedelli Asansör kilisesinin okula 
Birinci kordon Rees binası tahvili 31/10/936 günlemecinden itibaren 20 gün müddetle 

mekte acele ederlerse, daima kazanırlar. 
lzmir'de Keçeciler caddesinde No. 134 

te (Milyonlar gişesi) sahibi 

EŞT, BRA TiRLAV A ve 
LINz için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
~<trihleri ve navlun tarifeleri 

1 
akında bir taahhüde girişi· 

l
:ez. Telefon No. 2008 200~ 

Doktor 

1 
Ziya Gökşin 
Kulak, Burun, Boğaz 

mütehassısı 

1 Merkez hastanesi k~1ak şefi 
ikinci Beyler sokağı ha· 

marn karşısı No. 41 
~uayenehane Tele. : 3686 
ı.:.v " : 2505 1 

liergün 3 - 6 a kadar has· 1 
lalannı kabul eder. _, 

Tel 2443 açık eksiltmeğe konulmuştur. Hayri Ak Dölek 
LONDRA HATTI ihalesi 23 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saat 11 de il -"ANDALUSIAN,, vapuru daimi encümeninde yapılacağından isteklilerin 2490 sayılı ya-

2 ikinci teşrinde gelip 5 ikinci saya göre hazırlayacakları teminatlarile ve ehliyet vcsikasile lzmir Memleket Hastanesi 
teşrine kadar Londra ve Hull birlikte yukarıda tayin olunan gün ve saatta daimi encüme· B ş ekimliğinden; 
için yük alacaktır. nine gelmeleri. 

LIVERPOOL HATTI Fazla bilgi edinmek ve keşiflerini görmek istiyenlcrin Ba· Hastanemizin 3400 lira rontgen cıhazı ile 40 adet 600 lira 

"FLAMINIAN,, vapuru ikin- yındırlık direktörlüğüne başvurmaları. 1072 kıymeti muhammeneli karyolaeksiltmesi istekli çıkmadığından 
,ıllllllllllllllllllUlllllllll _ 2/11 /936 tarihinden itibaren on gün müddetle ihalesi uzatılci teşrin ibtidasında Liverpool 

ve Svanse'adan gelip yük çı
karacaktır. 

• ııı 111111111111111 111 11111 il h ı. - Doktor - mıştır. İstekli olanların 12/ 11/ 936 tarihine tesadüf eden per= şembe günü saat 10 dan 12 ye kadar vilayet daimi encüme-
''THURSO,, . vapuru 15 =: .A. Kemal Tanay - nine miiracaatları. 1065 

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

Tarih ve na\ lunlardaki de
ğişikliklerdı; n acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

SIH AT BALIKYAGI Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı= = Basmahane ietasyonu karşı!'lındaki dibek sokuk ba~ındn 30 sayı- -
lı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akşam saat 6 a kallnr - Nor\'eçya balık ağlıırının eu lııılisidir. Scrbet gibi içili~, 2 defa fiÜzülmü:ıür = haetalorını kabul eder. = ) " = Müracaat eden hastalara yapılması lfızımgclcn snir taWilat ve Hamdi Nüzhet Çançar 

- n:ikroskopik muayeneleri ile Yercml~ hastnlnra yapılmasına CC\'Ul hat Eczanesi 
:= goriilen Pnoınotorııke muayeuehnncsınde muntııznmnn yapılır. = 
•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telef on: 4115 11111111• 
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~ 5/11/ 936 

he 

-~-~----------ANADOLU-----~=--s;;~-----Sayfa 8 .. 
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• 

1937 model Chevrolet ve Olds

mobil otomobil ve kamyonları 

a 

y 

Otomobil mi alacaksınız? 

1 

. 
Kamyonete mi ihtiyacınız var? 

ikinci teşrin sonuna çok az kalmıştır. Bu kısa 
, 

ntizar devresinin sonunda siz kazanacaksınız 

-=-·,,_,...119v 3 7 Model:~--. ~WWW::.!ECI 

HEV gell or. 

Alacağınız otomobil mutlaka ve mutlaka 

''GENE A ! '' Yapısı olmalıdır. "GENERAL MOTORS,, dünyanın en İyi, en kuvvetli, en sağlam 
otomobillerini yapan büyük bir müessesedir. 

a 


