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~şrinisani 936 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

~ite hala tebliğler ve talik 
~rları ile iştigal etmektedir 

Madrid' de genel seferber-
lik var. Müdafaa için şehir 
de barikadler kuruluyor. 
tadın ve çocuklar da iş başındadır. Asilerin eline 

Rus tankları, Çek silahları geçmiş. -----------
' Hangi tarafa inana bileceğiz? Asiler Mad-
l'İd'in yarından sonra düşeceği fikrindedirler 

Cebelüttnrık 5 (Radyo) - Sa· 
lt 21,30 dn Madriıl'in lıonılınrdı· 
lııaııı ba~lnmı~ıır. Keınft•, Al o rsan 
t•Li · ı '· rı · ı r d nıc,zı ctın ~ı er tara ııı an 
tııd [ıtı üzerine harb c ı-bhesi l\lndri· 
c., 

1 nıil pkırılaşınıştır. 

General A enQirn, Mııdrid'e 
ltıla(•:ık tam isabetli hirknç. obusüıı 
lıttic•yi tacil edeceAini söylemiştir. 

A. i kuvvetler her taraftan in· 

lltrııza gc~mişlenlir. \lili kuv' cı
~td e nı ukavemete clcvıııu ctıııck le· 

dit) z . e~. .o) ıat pek çoktur. 
A<ıilcrc ıııeıısup ıııdıııfil Lir 

~dıınl.ıeri devanı eden hücuın lın· 
rlerioi •;ermekte denııu eı ınck

lt"d· ı & ır er. Ru haherJere bnkılır~a, 

ı!'drid'in şu anda ıukut ctoıe:.i 
l.ırndır. 

Milislerin Lir ccMıcclc 30 lıü- Madrid'den bir görünüş 
~lıtıı tankına mnlik oldukları gö· --------=--=--========;::::::,_ _____ _ 
liilınüştür. General Vıırclla, cenup· ru·. rk Yugoslav dostl ugv u 
ı.n B) ni şekilde beyanatta bulun· • • 

l'ıı;ıJ..ta ve Madrid'in pazar günün- • • k k t h • • t 
~~te~~;~ sukut edeceğini söyle- nun yu se eza ura iM 

-~~~--~~-
~!:;/ sahifede -

Sekizinci Edvar
clın son nutku .. 
CQzetelerin ten
'İfleri ııe /ngiliz. 
tQlyan ihtilafı .. 

M. Stoyadinoviç'le baş ve dış bakanımı-
zın teati ettikleri telgraflar 

Ankara, 5 ( A.A ) - Yu- tercüman olmanızı Ekselans ve 
goslavya Başbakanı ve Dış aziz dostum sizden rica ederim. 
işleri Bakanı Dr. Stoyadinoviç Dost ve müttefik memleket· 
Türkiye' den ayrılırken Edirne- lerimizi birbirine bağlı yan sar
den Başbakan İsmet lnönü'ne sılmaz dostluğun bu yeni mü· 
aşağıdaki telgrafı göndermiştir. şahedesi milletlerimizin refahı 
-Dost ve müttefik memleketi için en emin garantiyi teşkil 
terkederken Türkiye'nin her etmektedir. Türk milleti ıçın 

tarafında bana karşı gösteri- candan refah ve saadet di-
len_ bu derece hararetli hüsnü lerim. 
kabulden mütevellid derin Bayan ismet İnönü hakkın-
minnettarlık hislerimin kabu- daki hürmetkar tazimatımla 

Telefon: 2776 

Mülkiye 
Mektebi de Ankara'ya 

nakledilmiştir 

' 

r ' İzvestiya M. Mussolininin nutkunun 
Romanya kralı kimseyi korkutmıyacağını yazıyor. 
Genel kurmay baş. 
kanlarını kabul etti 

Belgrad, 5 (Radyo}-- Vre
magazetesinin Bükreş'ten al
dığı haberlere göre Balkan 
antantı ve küçük antant ge
nel kurmay başkanları, mü
zakerelerine devam etmişler
dir. Bütün mes'elelerde itti
fakı efkar bulunduğu görül
müştür. Türkiye genel kur· 
may başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak, öğle üzeri Roman
ya kralı Karol tarafından hu
zura kabul edilmiştir. Kral, 
Tfr.kiye genel kurmay baş

kanı ile uzun uzadıya görüş
müştür. Akşam, Romanya har 
biye nezareti, küçük antant 
ve Balkan antantı devletleri 
genci kurmay başkanları şe· 

refine mükellef bir ziyafet 
vermiştir. 

\._.._ ___ , ________ ./ 
Fransa 

Hudutlarını 

Tahkim ediyor .. 
Paris, 5 (Radyo) - Har

biye bakanlığının bir tebliğin
de, M. Daladiye'nin hudutların 
takviyesi hakkındaki beyanatı 
izah edilmiştir. Bu tebliğ, 

M. Da/adiye 
Fransa'nın hudutları bir uçtan 
denize kadar tahkim edece
ğini göstermektedir. Bunun 
için beş milyon sterlinlik bir 
tahsisat kabul edilmiştir. 

Balta ile İdam 

M. Mussolini, lngiltere ile 
Fransanın arasını bozma 
ğa ,çalışıyormuş, fak at .. ------Fransa'da şiddetli aflisler var. K. 

itilafla Fransa daha yakınlaşacak 
Pravda gazetesi, Modern Sezar'ların 

leri ve elleri çözüldü, diyor. 

Roma' dan bir görünüş 

dil-

Moskova, 4 (A.A) - M. i milel hadiseler sütununda ·ıun-
Mussolini'nin nutkunu tahlil lan yazmaktadır : 
eden lzvestiya gazetesi beynel- - Sonu 6 ıncı sahife..:e -

Alman sefiri ile İtalya sefirinin 
yaptıkları teşebbüsler .. 

Londra 5 (Hndyo) - Alman ıefiri bugün hariciye dairesine gitmiı 
ve lıir komüniet mcb'usun avam kamarasındaki ıözlerine 1ngiltere'nin 
nnzan dikkatini celbetmiştir. 

Bcrlin 5 (Radyo} - lngiliz sefirinin Göering'in nutkunu protesto 
elliği tekzib edilmektedir. İngiliz aef iri Göering ve Göbels'in bazı ıöz· 
lerine do~tane nazan dikkati celhetmİ§tir. 

Londra 5 ' (Hadlo) --- Tnymiıı gazetesi Almanya'mn müıtemleJr.e ihti· 
yacını tasdik eden bir mııkale neşretmiştir. 

Paris 5 (Rndyo) - İtalya'nın Paris sefiri hariciye dairesinde M. 
:Aıekı; Lejeyi ziyaret etnıiıtir. Bu ziyaret Şamberi'de İtalyan konıoloıuna 

Yaki teca,·üz ve hakaret blidiseaile altikadardır. 

Jurnal: 
"Bu h!idieede Franııa'nın Taziyeti dürüsttür; bu euretle hareket hl· 

diseyi kıymetten dü~ürmck.tedif. Bu gibi iıadieeler her yerde olan hadi
selerdendir, Yalnız bu defaki hlidiııenin mürettep olması Taziyeti iğlik 
etmektedir.,, Demektedir. 

ltalya'nın tekzip et
tikleri bir haber var: 

lünü Ekselansınızdan rica ede- birlikte en dostane hissiyatımı 

rı~kselans Reisicumhur nez- k~~~b~~;~~~;z.~izcd:~:u:.. ma~r~:I ;0~~~1~~~rde~u~~~ Mussolini, Hitlerle konuş 

/l'lgi/tere kralı Sa Majeste 
sekizinci Edvard 

~ l..oudra 4 (A.A) - Gazetelerin 
il CJIAi Laşıııaknlelcrini parldmento· 
d 1111 kral Sekizinci Edvard tarafın
l' lltı a~ılnıaııına tahsis etmi~lerdir. 
l 8Yntiı gazete i hükıiınetle nrnha· 
~fet ara 111dıı birçok politiJ.:a mes-
~ elerindc bir görüş birliği tcsLit 
e ıııuşalıcde edildi~iui kaydetmek-

te Ve b ·k· 
0 

• • d ı· lik u te~rı ı meaaımn eş po ı-
Cttı 11) a ve milli müdafaaya da şu· 

tıllcne .. e~ ümidini giistermekt<'dir. 
llail Mail gazetesi kralın gele

~tlı; )ıl Bindistan'a bir ziyarette 

~~lunnıak knranna hususi Lir 
enınıiyct ntfc.diyor. 

d . Dııili Ilerald gozete~i kralın 
,:•nıa. ayni ehemmiyeti muhafaza 

en •o•i:ılik meı'eleıinden bahıet· 
.._ Sonıı 6ıncı sag/ada-

dindeAçok büy"iık.k :addakkat:~a .-h Sbonu 6 ınckı ~a,hife~e - sinin başı ba!!!_ile kesilmiştir. mağa gidecekmiş! 
merı a a ı ıntı a atına ıs erıl • 

Ruzvelt'in kazanmasın- Lı..'9l~- Ami~al Horti R_oma'yı, K. Ciyano 
, ~J)CllQKa. VıyanaYı zıyaret edecekler. 

dan Fransız lar memnun. lstanbul 5 (Hususi mu- -

D lb b 
- habirimizden)- Başbakan 

M. e os, eyanatta bulundu, ısnıel ınönü ve maiyetleri 

M LJ • b • k l ı • hususi t1enle Ankara' dan . rıerıyo ır ma a e .neşrettı. lzmit'e hareket etmişlerdir. 

Nevgork'tan bir görünüş 
- Yaz111 4 Uncu sahifede -

lzmit kağlt fabrikasının 
açılma ve ikinci bir kağıt 
ve sellüloz fabrikasının 
fabrikasının temel atma 
törenlerine riyaset edecek
lerdir. 

Londra 5 (Radyo) - is
panya işlerine ademi mü
dahale komitesi, karadan 
ve havadan lspanga'ya gi
rilecek yolları kontröl işi
ni pazartesi günü müzakere 
edeC'ektir. Sovyet' /erin, Al
man' /arın r1erdikleri cevab 
üzerine komitede açtıkları 
müzakere, çok münakaşalı 
olmuştur. Fakat bir netice 
elde edilememiştir. 

M. Hitler ve Mussolini 
Paris, 5 (Radyo} - Hit- edilmemiştir. Maamafih 1937 

ler'le Mussoİini arasında bu senesi iptidasında bu müla-
sırada yeni bir mülakat mev- katın yapılması mümkün gö-
zuu bahistir. Bu mülakatın rülmektedir. Şimdiden bu mü-
henüz tarih ve yeri tesbit - Sonu 6 ıncı sahi/ede -
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~J:Hi~i.R· 
v ga analar ve 

Evclki günkü AXADOLU'nun birinci sah ifesinde Lir resim vardı: 
Doğurd uğu üç )3l"rtıyu bağrına hasmış bir ana!, 
Diinkü gazete snlıifeleriudc ise ayn bir kadın resmi vardı: 
Do~urdu~n tek } avruyu boğmakla suçlu bir bedbaht! 
Arndııki müdb iş tezadı ve mühim farkı düşünüyorum da lıaveala.m 

ıılmıyor. Bir ana, bir batında üç yavru doğurup cemiyete uzatıyor. Ko· 
cnsı iş iz, h:endisi fakirdir bu vııtıındıış heın~ircnin .. lln tanede yatıyor. 

Diğeri i <', doğur,lu~u tek } O\'ruyu r.euıiyetin, ken<li hakkında vere· 
ce~i karardan kork arak boğup öldürmekle suçludur. Hapishnnede yatıyor. 

Bunları .kendi hıı) alime alıyor, cemiyetin \İcdanının knqınına di.k.iyo· 
rum. Dirisi alnını kaldın) or, diğeri haşmı eğiyor. İkisi de kadın, ikisi do 
anadır hunların .•• 

.. 
• • 

Fakat bu üç yavrulu Lnhtiyar Türk anasını, sııdcce gazete sütunla· 
rında işiı ip görmek \e takdir etmekle vazife hitmi~ olmıyor. 

Bu ana, bakım ister, bu ana gıdn ister, bu nna yaltla§all kı§ günle· 
r inde üç yavrusu hesalmın birçok ilıtıyaçlıır knrşıamdadır. Üç ananın 
normal randımanını bir hamlede \ eren bu fokir Türk kııdım, ~imdi 
kenel i ııile \'e çcrçevcsindeıı çıkını~, aşııAı yukon cemiyete mal olmuotur. 
1 ş iz kocası, tuşları, topru~ı sıkıp süt, gıda çıkaracak, ağaç dallarından 
ve ) Bpraklarıııdan kumaş, kömür yuratacak değildir. Böyle bir kanun ,.e 
i mka n )Oktur. Çocuk uz zenginlerin bo~;ı akan varlıklarından bir hare
ke t, b ir in aııra hareket bekliyoruz. 

Bu kıulrn şimdi hadanedcdir. Adresini tekrar edeyim: 
Ahclül zc\ ZC"i Afitab. Karşıyuku'da Alaybeyindo oturur. 
' arlıklı va tııuda.Iar, hnpr cemiyetleri JJir imtihan krutısındndırlıır. 

Çocuguııu hoğmııkln uçlu kadın kanun Vl'.l ndnletiıı huzurunda sorguya 
çekilirken üç çocuk duğuran ıınn da cemiyetin ve vicdanın yüksek tak· 
d iri karşısındn nıuh tnç ve lll) ik olduğu alakayı görmelidir. 

Amerika'hlar 
Tavuğa altın 
Yumurtlatlyorlar! 

Yalan olmadığını temin 
ed iyorlar. Bütün cihan gaze
teleri de yazıyorlar. Ameri
ka' da bir çiftliğin tavukları 
altın yumurta yumurtlayor
f nrmışf 

Aınerika'nın garibeler di
yarı olduğu malum. Fakat ef
sanelerdeki altın yumurtayı 
yaratacaklarına inanmak biraz 
güç geliyor! Maamaf ih mcs'
eleyi: anlatırsak, karilerimiz 
de bizim gibi buna inana
caklardır. 

Amerika' da Montano hü-
kumetinde bir çiftçinin ara
zisi altın veren topraklardan 
imiş. Fakat burada yevmiye 
ı le altın tozu toplatmak müm
kin olmuyormuş, çünkü altın 
miktarı çok azmış. Fakat 
Amerika'lı ç if t çi bunun ko
layını bulmuş. Çiftlikte mü
t eaddit tavuk kümesleri vücu-

Saime Sadi 

Soir gazetesi yazıyor. 
lzmir' de, bir afyon parçasına 

bir bıçak atmakla yüzde kaç 
morfin olduğunu - Babadan 
kalma bir miras olarak - bilen 

' bir salvator var ama... Böyle 
sudan anlıyanı lzmir gazetecisi 
olduğumuz halde bilmiyoruz. 

Faşizm ve... Bira 
Yok, ne münasebet deme

yiniz! Her iyi şey, her harika 
nevinden olan hadise mutlaka 
Faşizmin malıdır. Alman'lara 
sorarsanız bira, cihanın en 
iyi ve.... en eski birasıdır. 
Naziler Fransız malı olması 

muhtemel şarabı pek sev· 
mezler. 

Alman faşizmi erkanından 
Doktor Birkner cihanın en iyi 
içkisi olan Munig ve Nazi 
biralarının bundan tam 5000 
sene evvel keşfedildiğini iddia 
ve tabii bir nazi olduğu için 
bunu da isbat etmiştir. 

Halbuki bundan 5000 sene 
evvel Avrupa'nın merkezinde 
ve Münih şehrinin olduğu 
yerde Mamutların Rinonseros
ların iş ay1larının yaşadıkları· 

Ş. Meclisinde 
Ahırlar ve araba 
tekerlekleri meselesi 

Şehir meclisi dün öğleden 
sonra Belediye salonunda reis 
Dr. Behçet Uz'un Başkanlı
ğında toplanmış ve muhtelif 
meseleler üzerinde müzakere
lerde bulunmuştur. 

Başbakan ismet İnönü ile 
Dahiliye Vekili ve Parti genel 
Sekreteri Şükrü Kaya, Nafıa 
Vekili Ali Çetinkaya, f zmir 
Valisi ve Meclisi umumi reisi 
Fazlı Güleç'ten, Şehir mecli
sinin şükran duygularını ifade 
için çekilen telgraflarına gel
miş olan cevaplar okunmuştur. 
Ahırların şehir dışına kaldı
rılması ve şehirde hiç bir ahır 
bırakılmaması hakkındaki tek
lif üzerinde Avukat Halid 
Tevfik, Mustafa Buldan'lı, Re-
şad Leblebici, Sabri ve diğer 
bazı azalar söz aldılar, bazı
ları teklif lehinde bulundu> 
bazm da şehrin dışında, muh
telif yerlerde modern ahırlar 

yapılması için bir yıllık bir 
müsaade verilmesi teklifinde 
bulundular. Teklif Sıhhat En
cümenine havale edildi, tek 
ve çift yük arabalarının şehir 

caddelerini tahrib ettiğinden 
tekerleklerin genişliğinin 7,5 
santime çıkarılması hakkında 
evelce verilmiş olan kararın 
tatbiki hakkındaki riyaset tek
lifi de münakaşalara yol açtı, 

Vilayetçe reddedilmiş olan bu 
karardan dönülmemesi ve bu 
suretle mahvolan yolların kur
tarılması istendi, eski kararın 
aynen tatbikine karar verildi. 
Şahsi bazı müracaatlara ait 
evrak, ait oldukları encümen-
lere havale edildikten sonra 
celse tatil edildi, Pazartesi 
gunu saat 16,30 da tekrar 
toplanılacaktır. ----

Fuar 
Beş yılda teka
mül ettirilecek .. 

Dün fuar komitesi de top
lanmıştır. İzmir fuarının azami 
tekamülünü temin etmek için 
beş yıllık bir plan hazırlanması 
kararlaştırılmıştır. Maksad, fu
arı dünyanın mühim fuarların
dan biri haline koymaktır. 

Busene fuarda beton yollar 
yaptırılacak, oyun sahası ge
nişletilecek ve güzel tarhlarla 
zengin bir park vücuda geti
rilecektir. 

Atatürk devrim, sağhk ve 
toprak ürünleri müzelerile ka
palı yüzme havuzunun inşasına 
busene başlanacak, oyun sa· 
hası ve tenis kortları yapıla· 
caklır, Önümüzdeki seneki fuar 
hazırlığı için şimdiden işe ba~
lanacaktır. 

de getirmiş, ve tavukları bir 
kaç gün altın arazisinde yem
lettirdikten sonra keser, etle
rini konserve yapar satar ve 
kursaklarından da tavukların 
yuttukları küçük altın zerreli 
taşları alırmış. 

Bu suretle Qif tçiye bir ta
vuk 80-100 frank irad temin 
edermiş! 

nı gene bir sürü Alman alimi 
iddia etmektedir. Limanımızın Eylül 

' Ayındaki İhracatı Bugün doğan 
cocuklar .. 

H erif in buluşuna d iyecek 
yok doğrusu! 

Bir İzmir' liye, Paris 
gazetesi ne öğretebilir? 

Hiç de haberimiz yok! iz. 
mir ' de b ir adam, bir harika 
varmış .. Bu adam, Fransa'nın 
şarabını tatarak kaç senelik 
olduğunu tayin eden ihtisas 
erbabı gibi bir yudum içmekle, 
bir suyun hangi membadan 
alındığını bilirmiş !. 

Bunu, istihbarat kuvveti çok 

' 
51711936 

Bugün güneş ,.e zulıul arı: 

için gene bir fena vaziyet lınzır· 

lı) ac:ıktır. :;-alı i sermayelerin lıu· 

gün zarar görmeleri çok muhte· 
meldir. Zührı· ile mü~terinin nıuu· 
2am ıc i'rleı.ı: va1:iyeti ıslub ede
ccktiı. 

Bugün doğan çocııklnr fikri 
s:ılıalarda büyük kahiliyct sahihi 
oluc:ıklur ve hunların mukadde· 
ratı gerek yüksek ve gerek uşağı 

mertebede çoK: kan~ıkhk arze· 
decektir. 

Şehrimiz Ticaret Odasının 
hazırladığı bir istatistiğe göre 
Eylul ayı içinde lzmir lima
nından dış memleketlere 
(150894) ton Üzüm, ( 10121) 
ton İncir (8471) ton Palamut 
( 2053 ) ton Pamuk ( 24778 ) 
ton Bakla ve (807 5) ton Arpa 
ihraç edilmiştir. 

Valimiz 
Valimiz ve Parti Başkanı

mız Fazlı Güleç Pazartesi gü
nü Kemalpaşa kazasına gide
rek Parti işlerini tetkik ede-

bü ük olduğu söylenen Paris- '-. .) cektir. 

RI 
Tütün Piyasası 
-------- . 

Tütün Mahsulümüz iyi Fiatlerle 
Satılıyor Denebilir 

Tütün piyasası bütün mıntakada açılmış ve hararetli mü· 
bayeata devam edilmekte bulunulmuştur. Şehrimizdeki alaka
darlara gelen malumata göre Milas'ta Amerikan tütün kum
panyaları piyasayı 50-80 kuruş arasında açmışlardır. Kuşada
sında ilk açılan fiatten (75 kuruştan) mübayeata devam 
edilmektedir. 

Tire kazasında Glen kumpanyası eksperleri piyasayı 70·75 
kuruştan açmışlardır. Bergama' da da 65-100 kuruştan 6000 
balye tütün satılmıştır. Manisa ve ha valisinde 85, Muğla' da 
82-85, Menemende 65-85, Turiutlu'da 80, Sındırgı'da 75-95 
kuruştan tütün mübayeatına hararetli bir şekilde devam 
edilmektedir. 

Bayındırlık 

Müdürlüğü 
Üçüncü umumi müfettişlik 

Bayındırlık işleri müşavir mua
vini mühendis Turhan vilaye
timiz Bayındırlık işleri müdür
lüğüne ve vilayet Bayındırlık 
işleri müdürü Asım da, Tür
han'ın yerine tayin edilmiş
lerdir. Yeni müdür Turhan, 
şehrimize gelmiş ve yeni va
zifesine başlamıştır. Asım, 
birkaç güne kadar şehrimiz
den ayrılacaktır. 

Nişanlısından 
Ayırmışlar da! 

Çeşme kazasının Ovacık 
köyünde Ahmed oğlu Meh
med'i köy kahvesinin basa
mağı üzerinde katil kasdile 
yaralamakla maznun lbrahim 
oğlu Mehmed'in muhakeme
sine dün Ağırcezada devam 
edilmiştir. Vak'anın sebebi, 
maznunun nişanlısı olan Ni
gar'ın babalığı ve yaralı Mch
med tarafından nişanının bo
zulması idi. Dünkü celsede 
şahid sıfatile dinlenen Muzaf
fer demiştir ki: 

- Bir evlendirme esnasın
da evimize Sabiha ve Havva 
adında iki kadın geldi, Havva 
maznun Mehmed'in akrabası 
idi. Suçlunun nişanlısı Nigar, 
Havva'nın yanma oturmadı. 

Herhalde babalığı kendislne 
tenbih etmiş olacak. 

Gelmemiş olan şahidlerin 
celbi için muhakeme başka 
g':ne bırakıldı. ----
Öğretmenler 
arasında tayinler .. 

lzmir Kız lisesi Fransızça 
yardımcı öğretmenliğine Han-
dan, akşam Tecim okulu eko
nomik-coğr~ ; a ve emtea öğ
retmenliğine Adnan Kazım, 
Aydın San'at okulu tesviye 
atölyesi öğretmenliğine Sıtkı, 
İzmir San'at okulu ağaç işleri 
stajyerliğine Lütfü Gökalp, iz. 
mir Kültür yardirektörü Rauf 
inan ilaveten Kız lisesi Al
manca öğretmenliğine, Kız li
sesi fizik öğretmenliğile baş
muavinliğine Adana Kız lisesi 
fizik öğretmeni ve başmuavini 
Hayriye, Karş1yaka orta okulu 
resim _öğretmeni Rıza Resne 
ilaveten müdür muavinliğine, 
Karataş orta okulu fen bilgisi
biyoloji dersi öğretmeni Seniye 
Karşıyaka orta okuluna, Kara
taş orta okulu katib ve hesab 
memuru Rüşdü Kız lisesine, 
Kız lisesi katib ve hesab me· 
ınuru zihni Karataş orta oku· 
)una tayin edilmişlerdir. 

Muhtelif muallimlerin fazla 
ders zam emirleri de Kültür 
bakanlığından vilayete gel
miştir. 

Tire ve 
Menemen' de 
Mahsullerimiz ....... __ _ 

Şehrimiz Ticaret Odasına 
gelen malumata göre Tire 
kazasının 936 senesi yazlık 
zer'iyatında Pamuk mahsulü 
geçen seneye nazaran burada 
50 ve Tütün mahsulü yüzde 
75 nisbetinde fazladır. 

Menemen kazasında Arpa, 
Buğday ve Baklaların harman
lama ameliyesi bitmiştir. Bu 
sene Menemen kazasında ekim 
itibarile mahsulün hepsinden 
beklenen yüksek rekolte temin 
edilememiştir. 

K. San'atlar 
Oda bir rapor 
Hazırladı. 

12/ 11/936 tarihinde Anka
ra' da aktedilecek olan küçük 
san' atlar kongresi için şehri
miz Ticaret odası tarafından 
bir rapor hazırlanarak f ktısad 
Vekaletine gönderilmiştir. Ra
porda küçük san'atların vazi
yetleri, san'at erbabının dilek-
leri, ihtiyaçları ve dertleri tes· 
bit edilmiştir. Vekaletce, kong· 
reye arzedilmek üzere küçük 
san' atlar hakkında hazırlanmış 
olan kanun proiesile esbabı 
mucibe mazbatası sureti şehri-

• miz Ticaret odasına gelmiştir. 
Proje ve esbabı mucibe maz-
batası üzerinde Ticaret odası 
tetkikat yaparak mütaleasını 
bildirecektir. 

Kum tepe 
Cinayeti 
Maktulün cesedi 
Delik-deşik edilmiş .. 

Menemen 'in Kumtepe mev
ki inde Girit'li Emin 'i öldür
mekle maznun Bela Müstafa 
ile kardeşi Ahmed ve suç or
tağı fafucaki lbrahim ve ya
lan yere şahitlik e tmekle maz
nun Fevzi'nin muhakemelerine 
dün Ağırceza mahkemesinde 
devam olunmuştur. 

Yalan yere şahitlikten istic-. 
vah edilecek olan maznun 
Fevzi getirilmemişti, verese 
vekili tarafından mahkema re-
isliğine verilen bir istida okun
du. Bunda Bela Mustafa'nın 
katlile maznun Ahmed'in, mak
tul Emin'i ölmeden eve! bı-
çakla yaraladığı gibi öldükten 
sonra da cesedini bıçakla de-
lik-deşik ettiği ve bunu gören 
kimseler bulunduğu, diğer maz
nun lbrahim'in de Bela Mus
tafa'nın suç ortağı olduğu ve 
onun da bıçakla maktul Emin 'i 
yaraladığı bildiriliyordu. Mah
keme heyeti, istidada gösteri
len 15 şahidin celbine karar 
vermiş ve muhakemeyi başka 
bir güne bırakmıştır . 
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imkan bulamamış olan Reis Jtıı~ Ji • ıır 

tahmin c,Iebiliriz ld, bu yen• 
hah denesi eeoasında dünya sif",, 
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1. • B- ·ltı ehemmiyet vercoe..tır. o) ıi• 
şeyin ise dünya için hayırh ııti~ 
ler doğuracn~ına şüphe etmcoıel 

Hamdi Nü~ - ( ltalyan imparatO 
luğunu tanıdılaf ~ 
Roma 5 (Radyo) - ~ 

sabah kral Viktor Etnall, 
Kirinal sarayında Eston)'9 

1 
Arnavutluk sefirlerinin ~tiıt11r 
namelerini kabul ctmiştır· ~ 

matnameler, imparatorluğ9 01 
taben yazılmış olduğu~-;1; 
Estonya ve Arnavutluk fltl~ 
melleri Habeşistan'ın ilhEl 
resmen tammış olmaktad&t: 



iman ve 
sı Barse on 
' • 

mayı ya -·-----
·~ ~u nümayiş, İngiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı 
2~ ırniş, Paris, Moskooa ve Londrada heyecan akis eri 
ll· ~ lstanbul, 5 (Hususi muhabirimizden) - Gelen haberlere göre, Alman ve ltalyan filoları, 
ii~ bir Alman Amiralı idare ve kumandasında, Barselon limanında, İngiltere ile Fransa ve Sov

crıı'~ b~t Rusya aleyhinde nümayiş yapacaklardır. Bu haber, Fransa, fngiltere ve Sovyet Rusya'da 
il ır bomba tesiri yapmıştır. 

# 
~"' .JJ 
-ııer 

takas 
Suiistimali. . . ' 

"~ ~uhakemeye ağır
t" CQzada başlandı ... 

W lstanbul, 5 ( Hususi muha· 
11 _Jp b 
eıv İrimizden ) - Takas suiisti-
it ~ ll'ıali davasına bugün ağlrce· 
ı;ıl'l' ""'d 1 ""<ı a başlanmıştır. Mahkemede 

So::; 8Uiistimalden maznun olanlar 
ıİ} .. ~ 42 kişi idi. 

::; krom 
ı. ııl A• J l . . . 
nır (rıaaen erımızı. 

,0,, lfletmek için bir şir
JJtl~ ket tesis ediliyor. 
ı,.ıw 1 
d~ stanbul, 5 (Hususi muha· 
o~ birimizden) - Memleketimiz
ıı# ~eki Krom madenlerinin işle
if tılrnesi için iş bankası tara· 
b!J fı~dan 350 bin lira sermayeli 
,.1 hır şirket teşkil edilecektir. 

t 

~ 
{of' 
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Devlet 
€reğli kömür 
'irketini alacak! 
k··Ankara, 5 (Radyo) - Ereğli 

0 rnür şirketinin satın alm-
~as1 için hükumetimizle şir
k et mümessilleri arasında ya-
1nda müzakerelere başlana
taktır 

lata~bul 
4onservatuarı 

Ankara, 5 {Radyo) İs-

• • a iÇi -
name az r • 

Ankara'da ki gazeteciler, Dahi
liye Vekilinin nezdinde toplandı. 

Ankara, 5 (Hususi muhabirimizden) - Ankara' da bulunan 
gazeteciler, Dahiliye Vekili ve Parti genci sekreteri Şükrü 
Kaya'nın nezdinde yaptıkları bir toplantı da Basın birliği ni
zamnamesini hazırlamışlardır. Bu nizamname, yeni matbuat 
kanunu esas tutulmak üzere tanzim edilmiştir. Tetkik ve tas· 
dik edilmek üzere hükumete verilecektir. 

Ankara' e · mu a 
binas yapı aca .. 

Yeni binanın yanında bir de Riya
seticumhur sarayı inşa edilecektir 

Ankara, 5 (Hususi muhabirimizden) - Ankara' da Vekaletler 
binasının arkasında yeni bir Büyük Millet Meclisi binast inşa 
edilecektir. İnşaata yakında başlanıyor. Burada bir (Riyaseti
cumhur binası) da yaptırılacak ve cumurreisi bu binada otu
racaktır. 

ar • • 
rımız Yeniyolc ta 

lngiltere' e yapılacak. 
• 

Tayyareler gelinceye kadar lzmir 
hava istasyonu da bitmiş olacak .. 

lstanbul, 5 (Hususi muhabirimizden) - Nafıa Vekaleti, yeni 
yaptırılacak yolcu tayyarelerimizin inşaatını lngiltere fabrikala
rına yaptıracaktır. Sipariş verilmiştir. Bu yolcu tayyareleri ge-
linceye kadar İzmir' de vücude getirilmekte olan sivil tayyare 
istasyonu inşaatı da tamamlanmış olacak ve ondan sonra An
kara, İstanbul ve İzmir arasında muntazam hava postaları 
işlemiye başlıyacaktır. 

ş 

Hastanelerin lııısu•i bir havası 
vardır. Ziyalonıı orndoki olı.:.~i bir 
ha~kadır. Loşluğu, l•euirn gihi <lü
~iincnlcrcle gorib bir takım lıi ler 
uyanılırır. lJıvorlanııııı ııürüzsüz, 

yiiksek ve lıoydıın boya uz.ıını,ında, 

ııeıuiDin mficcllô Eatlıınd:ı ve lıcr

şeyindı• bir ayrılık sezilir. 

Ü\ kız yauosu doğnrcn Afitab 
ıımıyı, :r'iyarctc ı;iıtiğiın \'aL:it bu 
lıiı>lerin ,tesiri altınduydıın .. 

Telefon ~irketindcki \'alandnş

lnr, ilç yavrusuna birer lıcıliyc al· 
ma•ı için, ar:ılnrmıla 1735 kuruş 
toplamışlar, benim rnıntuıni:ı bu 
anaya gönderdiler. Geniş merdi· 
venleri inerken, garib hir heyecau 
scrscmligi içinıleydim. 

Telefon ~irketiıuldci, vicdanları 
göklere yeıi~c.n, ruhlarıuın ntıaleıi 

güne~ ıfJklarıuda yıkanmış \'atnn

ıla~lann hareketi tabtl'Ş~uurumun 

içiurleki bütün insanlık zerrelerini 
derinden gden bir indifol:ı dışıma 

atmıflnrılı . 
Rc:ıce artık 1735 kuru' yoktu, 

Bu rakam, öniiue yıAmlorla sıfırlar 
alarıık irısaniyı•tlcn, ııl!h·vii cenap· 
tım hir emhol lınlinıle şuurumun 

kuhhesinı• aı;ı lımştı. 

1735 kuruş dı•ğil, 1 i3,5 kuruş 
hile verselerdi, bu hareketin ve 
ruh teznlıürünfüı t:ı:ı·lı~ı asil, ne· 
cip ınnna ve lıu tckfimiil inenn "e 
<'eıniyetçilik şuuru, kı) metinden 
hiçbir ~··y ka) bctıniyccekti •• 

Şu 11atırlnrı, sadece, o yavıular 
için yazclım. Bilyiiyilh yetişince bu 
(1735) kuruşu ve onıı göndereııleri 
unııtmao:ııılar ıliye! .. 

Den de, her mikrofonu ele 
alı.,ınıtla hu rnknnıln hafızama yn· 
zıl:ın vatamla~ları ehcıliyen annca
~ım. f n an Joğnrnk kolayılır, in an 
oluınk ve in :ın ya~:ım:ık zordur .. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Varolsunlar ! 
Bu üı,:üz yıwrulnr hakkındaki 

nf'~riyatıımz, dah:ı şimdiden muhitte 
akisler uyandırdı. İzmir ve civan 
telefon Türk auoniın şir.l.:ctinde 

çalışan yüksek ve ıı~i) ruhlu vatan· 
d:ı~lnnmız, hu yn,•rularlo :ıualanaa 
Lir yardım olmak üzere aralarında 
(l i35) kuruı toplayıp bize gönder~ 
ıliler. İnsani ııccip·.nin vo içti ıuoi 
yardımın hu iiliı,eıınbanc tezabiiriir;· 
den ı,:ok miilclın sis oltluk. Parayı 
götürüp hnstaneclc yatan anaya ver· 
dik. O <l:ı, lrnyccanımlım gözleri 
yaı dolu Lir vaziyette, JuyJuğu 
şükrana tercüman olmaklığımızı 

bi:.ı.Jl"n istc<H. 
Hem onun, hem do insanlık 

noktasından gazetemizin teşekkür
lerini bu vntnndn:lnra sunarken 

büyük Lir haz duyuyoruz. 

y • 

M. Eden Avam kamarasındaki 
suallere cevap verdi. 

Bağdad'dan bir. manzara ve Kral Gazi 

Londra, 5 (A.A) - Avam 29 son teşrin hadiselerini 
kamarasında Irak hakkında h:ıber alır almaz Elaskeri pa· 
bir suale cevab veren M. şanın k<!.tline mümasil diğer 
Eden demiştir ki : hadiselerin yapacağı fena te· 

_ Yeni Irak başbakanı siri yeni başbakana bildirme-
si ve yeni kabinenin Irak ha-

Bağdad büyük elçimize lrak'ın ricinde uyandıracağı telaleki, 

lngiltere hükumetile sıkı dos- bilhassa akalliyetlere karşı 
luk münasebetleri lüzumuna takmacağı hattı hareketin in· 
kani bulunduğunu ve kendi- saniyetine bağlı bulunduğuna 
sinin kanunu esasiye tevafuk işaret eylemesi hakkında bü-
edcn bir tarzda idarei hüku· yük dçimize talimat gönder· 
met edeceğini bildirmiştir. dim. 

Yugoslavya 
İngiltere 
Arasında bir 
ticaret muahedesi 
akdolunmuştur. 

Belgr.ad, 5 (Radyo) - Yu
goslavya ile İngiltere arasında 
bir ticaret muahedesi akdedi-
lecektir. Yugoslavya - Fransa 
ticaret ·muahedesi müzakere
lerine de başlanmıştır. Yugos· 
lanya'dan Fransa'ya ziraat 
mahsulleri, yemiş, sebze, hu
bubat, maden ve un ihraç 
edilmektedir. Yugoslavya mey
vaları, Kaliforniya meyvalarına 
her cihetçe rekabet edecek 
nefasettedir. 

Suriye-Lübnan 
Birle.şeceklermi? 

__ ......... ..,. ·--11!""--
y eniden kanlı 
Hadiseler oldu. 

Kudüs, 4 (A.A) - Şamdan 
bildirildiğine göre Lübnan 
makamatı, iki kişinin ölmesi 
ve 12 kişinin yaralanması ile 
neticelenen karışıklıklar üze
rine Şam'da fcvkalnde vaziyet 
ilan etmişlerdir. 

Lübnan ve Suriye'n\n bir
leştirilmesbi istiyeıı Müslü· 
manlarm tezahüratı devam 
etmektedir. Fransız fevkalade 
komiseri ile Dış Bakanlığına 
yapılan müracaatlar gittikçe 
artan galeyanı gö~termektedir. 
Şam' daki vaziyet fcnalaşınak

A mira/ Horfi tadır. Berut-Şam treni silahlı 

R 
, J .. bir çetenin taarruzuna uğra-

oma ua mu- mıştır. 

him mes'eleler Birşev 
hakkında konuşacak .. • 

Peşte, 5 (Radyo) - Macar soylemzyorlar 
hükumet naibi Amiral Niko Vaşington, 5 (Radyo) tanbul şehir tiyatrosu kon

Servatuan, yakında konserle
r' bnc başlıyacaktır. ilk konser, Siyasal Bilgi er okulu 

Ankara'ya na ledild". 

~-ISllCl-ım:!m:J1811-lliml!I.-
Horti'nin yakında Roma'yı res- Beşyüz asker, cenubi Ameri-
men ziyaret için yapacağı se· ka' da Ekvator eyaletini zap-

f' ~ ayın 17 sinde verilecektir. 

~aliçya'daki 
~izli cemiyet erkanı 

Varşova, 4 (A.A) - Doğu 
Cialiçyasında gizli bir cemiyete 
~ensub 22 Ukranya'lı hak-
1nda mahkemece hüküm ve-

tilrniş ve iki elebaşı ölüm ce
~sına mahkum edilmiştir. Hü
Unı sonradan müebbet hapis 

Cezasına çevrilmiştir. 

F'i/istin'e 
ö~idecek heyet 

llrı Marsilya'ya hareket etli 
t' Londra, 5 (Radyo) - Filis· 
~rı'e gidecek olan krali tcm
Sıl eyeti bugün Marsilya'ya 

~iitcveccihen hareket etmiştir. 
1' ey~t. Marsilya' dan Kı..ıdüse 
eşrınısaninin 11 inci günü 

vl!tacak ve hemen faaliyete 
&eçecektir. 

Çankof 
8erlin'le Roma'ya 

gidiyor. 
Sa Sofya, 5 (Radyo) 
şbakan ve Lider 

}'~kında Berlin ve 

- Eski 
Çankof, 
Roma'yı 

İstanbul, 5 ( Hususi muhabirimizden ) - Siyasal bilgiler 
(Mülkiye) okulu, bugün büyük merasimle Ankara'ya nakledil· 
miştir. Siyasal bilgiler talebeleri sabahleyin, Taksim'deki Cum· 
huriyet abidesini ziyaret ederek abideye büyük bir çelenk 
koymuşlar ve sonra Galata rıhtımından motörlerle Haydar
paşa'ya geçmişler, orada hazırlanan hususi trene binmişlerdir. 
Eski Mülkiyeliler, Haydarpaşa istasyonunda Siyasal bilgiler 
okulu talebelerini hararetle uğurlamışlnrdır. 

Cumuriyetimizin 
onuçuncü yıldö

nümü münasebeti· 
le her tarafta ol· 
duğu gibi Viynna 
sefaret ha nemiz de 
de parlak bir res· 
mi kabul yapılmış 
ve bunu bir sii· 
vare tnkib etmiş· 
tir. 

Viyana' Ja hii-
kUmctimizi kudret 
ve muvaffakıyetle 

t e m s i l et m ekte 
olan sefirimiz Ce

Metaksas 
Girid'e gidiyor. 

Atina, 5 (Radyo) - Gi
rid' de Arkadyon manastırı ra· 
hipleri için yapılacak merasi
me riyaset etmek üzere başba
kan Mctnksas Girid'e gidecek
tir. Girid' de, başbakanı kar· 
şılamak için hazırlık yapılıyor. 

"sd)ve muhterem refikası gerek Türk kolonisi ve 
eden muhterem misafirlerini büyük bir nezaketle 

gerek Viyana'hlnrdan bayramımıza iştirak 
kabul etmişlerdir. Suvarc geç vakte kadar 

istir 

yahat hakkında çıkan haberleri tetmiştir. Resmi zevat, bu 
tcyid etmektedir. Bu seyahatta mes'ele hakkında beyanatta 
Macaristan'ın atisi hususunda bulunmaktan imtina etmekte· 
mühim mes' eleler görüşülecek, dirler. 

İngiliz kararlar alınacaktır. 
Amiral Horti'nin berabe

rinde Macar hükumet ricatile 
refikası da bulunacaktır. Seya· 
hatm bu ayın 15 inden sonra 
yapılacağı anlaşılıyor. 

Yugoslavya 
Hükumeti harbte 
Ölenler icin Selanik-, 

•te bir mezar yapacak 
Be!grad, 5 (Radyo)- Umu· 

mi harbte Sclanik cephesinde 
ölen Sırp askerleri namına 
Selanik'in zeytinlik mevkiinde 
yapılan Yugoslav mezarlığı 
yakında açılacaktır. Merasimde 
bulunmak üzere Yugoslavya 
Harbiye, Bahriye ve Nafia 
Nazırlarile harb rnalullerindt!n 
mürekkep bir heyet ve bir 
müfreze asker, yakında Sela· 
nik'e gidecektir. Yu-:ıan hüku
meti namına merasimde Ad-
liye ve münakalat Nazırlarile 
Harbiye Müsteşarı hazır bulu· 
n:ır~lrhırrlır 

Cif tcilerinin tenkit. , , 
feri fena tesir yaptı 

Londra, 5 (Radyo) - Avam 
kamarasında kralın nutkuna 
cevap veren çjftçilerin füm 
tenkitleri fena tesirler uyan· 
dırınıştır. Askerlik müşt.,eşarı, 

tenkitlere cevap vorer. k as
kerliğin bir cinayeti: değil, i -
çi partisinin, askerlik aley· 
hindeki hareketinin bir cina
yet olduğıınu ve maalesef işçi 
partisinin şimdi daha kuvvet· · 
lenmiş bulunduğunu söyle-
miştir. 

Habeşistan' da 
Kalan Amele 

Roma, 5 (Radyo) - 1935 
Kanunusanisindcn 1936 Teş· 
rinievvelinin sonuna kadar 
şarki Afrika'ya 134,238 amele 
sevkedilmiştir. Bu miktardan 
şimdi 84,834 amele Hebcşis· 
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Japonya'nın Şanghay'da faaliyeti adeta 
kıskançlık şeklinde tavsif olunabilir. 
Fakat mühim bir kısım kar

naval mevsimlerini akla geti
recek şekild,~ elbise giyiyor
lar. Amele ve hamallar gibi 
sınıflar yalınayak ve baldırları 
sıvalı geziyorlar. 

Burada ananeye riayet bir 
taassub derecesindedir. Bir 
merasimde, imparatordan bir 
hamala kadar her sınıfın ken
dine mahsus yeri vardır. Hiç 
bir kimse' yerini başkasına 
\ermez. 

Japonlar için en iyi tarif, 
"Dalgaların denizden sahile 
attığı midyeler" tarifidir. Ve 
deniz Japon 'larm mukaddera
tına mutlak hakimdir. Japon
lar herşeyi, her saadet ve te
şebbüsü bahşeder, fakat bü· 
tün bunların Japon'ların elin
den topyekun olarak alan ge
ne clenizdir. 

japon'Jarın en başlı gıdası 
balıktır. Taze, tuzlu, pişmiş 
veya çiğ balık! Japon balığı 
ne şekilde olursa olsun sever. 

Singapur' da iken bir Japon 
'lokantasında bir defa yemek 
yimiş idik. Burada bir lokan
tadaki yemekleri yimeğe mi
<lemizi icbar edemedik. iskanı· 
bil kağıdından bir şatoyu an
dıran Miva lokantasındaki ye
mekleri yimek mümkündür. 

Tokyo' da Siso'ların nezdin· 
de diz çökerek yemek yimeğe 
çalıştık? Japon'ları halimize 
adam·akıllı güldürdük! Sisa'lar 
fakir sınıflara mahsustur. Bun-
lar bir tarikat demektir. On 
iki yaşından itibaren fakir 
misafirleri ağırlamak san'abnı 
öğrenirler. Bunların kısmı aza
mı mini mini Japon kız ve 
kadınlandır. 

Bir misafiri eğlendirmek 
için ne lazımsa bilirler. Musiki 
bilirler, güzel raksederler, Ja· 
pon şarkıları söylerler. Ko· 
nuşma san'atına da hakkile 
vakıftırlar. Fakat bunlardan 
daha fazla istifade mümkün 
değildir? Bunların mesai hu
dudu ancak misafiri eğlendir
mek, misafire hoş vakıt geçir· 
mektir. 

Yolda, vapurda öğrendim: 
Şanghay gençleri Şarli Şap· 

len'in ve bizim yani asri Kı
leas F og'la Pasparto şerefine 

bir temaşa tezahürü yapmağa 
karar vermişleri 

"' . "' 
Şanghay fena bir yer değil. 

Bir Avrupa'lı burada, ' Mon 
Mnrter' de olduğu kadar, hatta 
daha fazla eğlenebilir! 

Japonya, nedense bu şehre 

ve Hiyezlandına büyük bir 
ehemmiyet vermektedir. Bu
raya göz dikmiştir. Her fusatta 
buranın asayişi, mevcudiyetile 
oynnmaktan geri durmaz. 

Japonya, "Şanghay'ı kıska
nıyor n diyeceğim geliyor! Şan
ghay'a giderken, Şanghay'a 
gittikten sonra belki bir çu
val muhtelif şekilde risale, 
ve resim hediyesile karşılaş
tım. Her Avrupa'lı bu halle 
karşılaşıyor.. Bunlar hep Ja
ponya'nın terakkiyatından, ta
bii güzelliklerinden, Japonya
yı ziyaretten büyük bir fayda 
ve zevk temin edileceğinden 
bahis şeylerdir. 

itiraf etmeliyim: Japonya' da 
afiş, reklam, tabı ve propa
ğanda işleri cidden ilerle
miştir. 

Japonya esasen 80 günlük 
seyahat programımızda dahil. 
Japon'lar, propağanda ile da
vet değil, her ne şekilde müş
külatla bizi Japonya'ya sok
mamak isteseler bile ben ve 
Pasparto bu memlekete gir· 
meğe mecburuz! 

Kobe'de küçük bir Japon 
kızı nazarı dikkatimizi celbetti: 
Bu halktan ve henüz beş ya
ş1nda olan kızcağız, bir tebe
şir parçasile Japon "Ülkü da
ire" sini çizmekteydi. 

Tokyo'nun imparator sarayı 
görülmeğe \ayıktır. Sarayın 
etrafı kalın dıvarlarla ve ... 
İçinde su bulunan derin ben· 
deklerle çevrilmiştir. Mikado, 
herkes tarafından görülecek 
idi bir mahluk değildir; sey
yari semavi fevkalade bir in
sandır! Ben Mikado sarayını, 
papalarm vatikanına çok ben
zettiml j 

Buradan Yokohama'ya ge
çeceğiz, bir gazeteci bize reh· 
bertik edecek. 

Japc,nya giyiniş tarzı hem 
gadb hem de dikkati celbe 
layıktır. Amerikan usulü çalı

şan erkek Japon'lar garb usu
lünde giyiniyorlar. 

- Sonu garın -

Feci bir kaza 
Aydın, (Hususi) - Çinenin 

Kabataş köyünden 18 yaşı da 
Kamil 3 gün önce evlenmiş 
ve dün akşam evinde taban
casile oynarken, tabancasına 
ateş aldırtmış ve kurşun oda
da bulunan üç günlük karısı 
Hatice'ye rastlıyarak hemen 
ölmesine sebebiyet vermiştr. 

. . - ,. .•. _,.,._ .... ·-:: 

Hırsızlık' 
' Altınlarlnız°""iKdpe .. 

Atmayın! 
Bayındır Emir mahallesinde 

Ali oğlu çolak Hasan'ın evi
nin avlusuna bir küp içinde 
gömdüğü ve sakladığı bir 
Fransız altını ile 3 Türk lira· 
sı çeyreği, 1 kulplu Türk al
tını, 1 gümüş mecidiyesi ve 
7 gümüş mecidiye çeyreği, 
60 tane altın lirası ve sandı

ğında bulunan bir yüksük ile 
bir ipekli üstlük çalınmıştır. 
Hırsızın meydana çıkarılması 
için tahkikata ehemmiyetle 
devam edilmektedir. 

• 
evı 

-

alış 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

Öğle neşriyatı: 12,30 - 14 
pilakla hafif musiki, halk mu· 
sikisi, haberler. 
Akşam neşriyatı: saat 16,3 

caz muziği, 19 Eşref Şefik 
tarafından spor musahabesi, 
20 Türk musiki heyeti tara
fından şarkılar, 20,30 Bayan 
Rebia Rıza ve nrkadaşları ta· 
rafından şarkılar, 21 Madam 
Ade Şandel tarafından piya
no solo, 21,30 Stodyo orkes
trası müntehip parçalar, 22,30 
ajans haberleri. 

Ankara radyosu 
Öğle neşriyatı: saat 12,30 -

Hakaret Gösteril ve Muzik kolları 13,30 pilakla hafif musiki, 

Kemeraltında kahveci Ah
med, sarhoş olarak tatlıcı Nu· 
man oğlu Eyüb'e sövdüğün· 
den zabıtaca tutulmuştur. 

Aydın (Hususi) - Cumu· Gösterit kolu, bu defa bir halk şarkıları, haberler. 
riyet bayramında Aydın halk- günde iki piyes göstermek Akşam neşriyatı: Saat 19 
evi gösterit kolu 30 birinci suretile de bir yenilik gös- Türk musikisi, halk şarkıları, 
teşrin günü köylülere ve ertesi termiştir· 20 konferans, 20, 15 lngilizce 

günü de Aydınlılara (Köyün San'at okulu öğretmenlerin- ders, 20,20 Stadya orkestrası, 
namusu ve Hasbahçe) piyes- den Şefik Sel'in çok kısa bir 20,30 caz muzik pilakla, 21,30 

Yankesicilik 
Eski mahkeme önünde sa

bıkalılardan Mustafa oğlu Cız 
Emin; Hüseyin oğlu Salih'in 
165 kuruşunu çalarken tutul
muştur. 

lerini gösterdi. ajans haberleri. 
Bu piyeslerde rol alan öğ· zamanda yetiştirdiği mandolin _____ ..,. ____ _ 

retmen, diş hekimi, işyar ka- takımı da perde aralarında Nutuk mu, İtal
dın erkek biitün gençler cid· çok muvaffakıyetle ulusal ve 
den çok muvaffak oldular ve garb musikısinden parçalar yan nümayişi mi 

Dolandırıcıhk sürekli alkışlar topladılar. çaldı. 
------==~-=======------ Macaristan bir şey Karantina' da mektubçu yo

kuşunda oturan Cemal'in evin
de Hüseyin oğlu fbrahim'in 
yanına giden Seyyid oğlu Ni
had, kardeşinin elbise.,ini sa

z n a - koparamıyacak gibi! 

tacağmdan bahisle lbrahim'in Paris, 5 (A.A) - B. Ruz
on lirasını dolandırdığından velt'in yeniden Amerika bir· 
yakalanmıştır. leşik devletleri reisliğine se-

Eşya çalmış çilmesinden bahseden Fransız 
Alsancak'ta Burnava cadde· dış işleri bakanı B. Delbos 

sinde Hasan kızı Kadriye ve demiştir ki: 
Hüseyin kızı Şükriye, eksper -Fransa, Ruzvelt"in kazandı

Hikmet'in evinde temizlik ya- ğı emsa!siz muvaffakıyr.tten 
parken bazı eşya çaldıklann- ve bu seçimlerde tezahür eden 
dan zabıtaca yakalanmışlardır. demokratik temayülden çok 

Yaralamak memnundur. Ve bunları kal-
Basmane önünde Altınpark- ben alkışlamaktadır. 

ta Ahmed oğlu Hüseyin, ar· Ruzvelt'in müdafaa etmiş ol
kadaşı 16 yaşında Necdet ve duğu prensipler Fransa'da 
kardeşi Faik'i cam parça- tanınmış olan prensiplere mü

şabih bulunmaktadır. 
sile yaraladığından zabıtaca 

Paris Soir gazetesinde neş
tutulmuştur. 

rettiği bir makalede B. Her-
Aranıgor ya da Ruzvelt'in methini yap-

. lkiçeşmelik' de Mustafabey makta ve Amerika birleşik 
tarlasında İbrahim karısı Züh- devletlerile Fransa arasında 
re'nin evinden çamaşırlarını bir yakınlaşma ümidini izhar 
çalan Yusuf oğlu İbrahim za- eylemektedir. 
bıtaca aranmaktadır. Nevyork, 4 ( A. A ) - M. 

Otelde hırsızlık Ruzvelt kendi nahiyesi olan 
lkiçeşmelik caddesinde Cu· Haydpark Nevyorkta mağlup 

muriyet otelinde odabaşı Fazlı, olmuş ve M. Landon'un ka
otelde oturan Nuri'nin bir zannım olduğu 1233 reye karşı 
takım elbisesini çaldığından 1057 rey kazanmıştır. 
yakalanmıştır. Nevyork, 5 (A.A)-122,782 

---- bölgeden 57 ,485 ine ait tas-
M ısır ./ngi [tere nif tamamlanmıştır. Bunlara 

Kahire 5 (Radyo) - Mısır ait neticeye göre Ruzvelt se
meclisi hariciye encümeni, bu çici adedi itibarile 13,630,691 
gün lngiliz-Mısır muahedesini ve Landon ise 8,310,248 rey 
ittifakla tasdik etmiştir. almıştır. 

Viyana, 4 (A.A) - Ôğre· e 1 n nildiğine göre diplomasi ma· 
hafili yakında Viyana' da ak· 
tedilecek olan konferansta Ma· Devlet adedi itibariyle M. 

Ruzvelt 45 devlet içerisinde 
her devletin seçim reyi emsa
line göre 519 rey ve Lan
don' da 3 devlette 12 rey al
mıştır. 

Paris 5 (Radyo) - Fransız 

gazeteleri, M. Ruzvelt'in tek-

rar cumur reisliğine intihabı 

münasebetile M. Ruzvelt'in 

Amerika'nın kalkınması işinde
ki mühim rolünden sitayişle 

bahsederek bundan sonra 
Amerika'nın, Avrupa işlerine 
daha yakınlık göstereceğini 
yazıyorlar. 

Aydm'da C. H. Partisi 
Kongreleri .. 

Aydın 5 {Hususi) - llba
yımız Ôzdemir Günday Umur
lu ve Yenipazar kamunlarına 
giderek parti kamun kongre· 
terinde bizzat bulunmuştur. 
ilbay dilekler üzerinde büyük 
bir hassasiyetle durarak her 
dilek hakkında izahat almakta 
bunlara aid tedbirler hakkında 
konuşmalar yapmaktadır. 

Seçimlerin tamamile ser
best ve hiçbir tesir ve müda
haleye kapılmadan delegele
rin vicdanlarının sadasına uya
rak reylerini kullanmaları da 
bilhassa temin olunuyor . 

caristan'ın vaziyeti mes' elesinin 
ortaya atılmasını arzu etme· 
mektedir. 

Hariciye müsteşarı M. Guide 
Smit gazetecilere be) anatta 
bulunarak Tuna havzasındaki 
devletlerin bu mes' ele hakkın
da bir uzlaşma zemini bulma· 
larını arzu etmekte olduğunu 
ve bu mes'elenin Viyana kon· 
feransından sonra diplomasi 
yolu ile yapılacak müzakere· 
lere mevzu teşkil edeceğini 
söylemiştir. 

Umumi intiba M. Mussoli
ni' nin söylemiş olduğu nutkun 
tamamen ltalya'ya müteallik 
siyasi bir nümayiş olarak te· 
Iakki edilmesi ve Viyana kon· 
feransının bir mukaddimesi 
addedilmemesi Jizım geldiği 
merkezindedir. 

Molotof 
Bulgaristan 
hariciye nazı-
rına ziyafet' verdi. 

Moskova, 5 (Radyo) -
Sovyet icra komitesi reisi M. 
Molotof, Bulgaristan hariciye 
nazırı şerefine bir ziyafet ver· 
miş ve başta Stalin olduğu 
halde bütün Sovyet erkanı bu 
ziyafette hazır bulunmuştur. 
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L!-_N~gülüy2r~u~-
Oraya doğru baktı. Gene 

akşam olmuştu. Gene ayni sa
atler de geç.iyordu. Fakat Be
kir yoktu. 

Muhtarın evinin önüne gel· 
mişti. Arabadan sıçradı ve ka
pıyı çaldı. Karşısına, muhtar 
çıktı. Bu adamcık ta onu ha
kikat en seviyordu. Rizanı gö
rünce; 

- Amanallahım, oh oh 
-Diye bağırdı- hoş geldin, sefa 

tin de geldin .. Vallahi eminol, 
bütün köylü seni bekliyor .. 

Muhtar sokağın köşesine 
doğru baktı: 

-. işte -Diye ilave etti
bizim kız da geliyor. 

Fatma, Rizan'ı görünce 
- Hoca hanım, hoca ha

nımcığım! 
Diye bir çığlık attı, destiyi 

omuzundan düşürdü. ,Fakat 
kollarını açarak koştu, geldi. 
iki genç kız birbirine sanldı-

kadınlar çıkb. kızlar çıktı, ço· saadet ve sevinç içinde idi: 
cuklar göründü ve muhtarın - Ummayordum vallahi 
kapısının önü dolup boşalmıya hoca hanım.. Bilmezsin kaç 
başladı. Herkes bir kere, hoş- defa ağladım. Sonra kendi 
geldin, diyordu. Çocuklar Ri- kendimi avuttum 
zan'm ellerini öpüyorlardı. Ri- Gün gelip herhalde gide· 
zan şiddetli bir heyecan ge- cek. Ne boşuna üzülüyorsun 
.;iriyorc.lu. a kız! 

Yusuf ağa arabanın üstün- Dedim. Öyle değil mi hoca 
den, hayretle bu manzaraya hanım?.. Köylerde kalıp yer
bakıyordu. leşecek, köylü olacak değil

Nihayet işte Rizan da muh· sin yal: 
tara: Hizmetçi dışarı çıkınca; 

- Arabacımız bu akşam -Bırak bunları -Dedi- ondan 
sizde misafir kalsın! bir haberi Dönüp geldi mi? 

Derneğe vakit bulabilmiş, - Gelmedi hoca hanım, 
Yusuf ağa da arabadan in- gelmedi. Yalnız haberi alındı. 
mişti. Gece geç vakit Fatma - Ne haberi? 
ile birlikte kendi evine gel- - lzmir' de görmüşler. Yep· 
mişti. yeni rubalar giymiş, bir araba 

- Demedim mi ben sana içinde kendi yaşında bir oğ-
Fatma, geldim işte.. lanla geçiyormuş. Bizim köy-

ünlemiş.. Bekir arabayı dur
durtmuş. Ona koşa koşa 
gelmiş; 

- Köyde ne var, yok! 
Demiş. Sonra seni sormuş .. 
- Beni ha? 
- Eveti O da köyde yok, 

demiş, İzmir' e geldiğini, tek
rar köye döneceğini söylemiş. 

- Ne cevab vermiş acaba? 
- Hiç! Başka söz söyle-

meden dönmüş, gitmiş .. 
Fatma tam bu sırada Ri

zan'ın parmağındaki altın yü· 
züğü görmüş, tuhaflaşıp sor
muştu: 

- Bu da ne hoca hanım? 
Sakın .. 

Rizan başını çevirmişti. 
- Anladığım doğru mu 

hoca hanım? 

- Kim bu? 
- Bir zabiti 
- Çok durgun ve kırıksın 

hoca hanım .. 

- Nasıl oldu bu iş? 
- Sorma Fatma! 
- istemiyor musun onu? .. 
- Nasıl anlatayım bilmem· 

İmkanı yok, bu karmakarışık 
birşey .. 

- Vah vah vahi 
- Lambayı söndür, karan· 

lıkta kalmak istiyorum. 
- Peki hoca hanım! 
Lamba söndü. Oda derin 

bir karanlığa gömüldü. iki 
genç kız yanyana oturdular· 
Rizan konuşuyordu: 

- Çok mustaribim FatnıB· 
Doğdum doğalı geçirdiğiıtl 
buhranların sayısı çok azdır· 
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, - Kullanamazsınl Hayır, 
~t'iyYen .. 

- Ne çıkar ~ullanırsam? 
. - Ne mi çıkar, kalbin alcv
ere düşer ve onu seversin. 

- Kimi severim? 
- Nişanlımı seversin. 
- Adı ne onun? 
- Fırtına Ali! 
Mariya bir kahkaha attı : 

kıı - Sen çok safsın Türk 
~ ıl Ben Fırtına Ali namı al· 
Q~da kimseyi tanımıyorum. 
~0Yle bir isim de duymadım. 
b em ben sana söyliyeyim mi, 

1 eniın kalbime bayrak açabi
lecek yiğit, gök kubbenin al
lrlda henüz yoklur. 

n· - Aldamyorsunl Çünkü be
c ırn nişanlım, bu denizlerin 
~ s~n yetişen, en kahraman, 

guzel aslanıdır. 
- Olabilir, olabilir. Fakat 

~nin gözünle öyle.. Benim 
tozkümlc kainat tamamen:bam 
ilş adır. 

~ - Şu halde ver şu zenciri 

0~1varırım sana, kulun olayım, 
u bana bırak! 

b - Yapamam.. Ve sen de 

0~nu yapma.. Kaybedecek 
an sensin.. Çünkü sen .. 
- Söyle, korkma devam et. 

k - Evet, sen bir Yunan 
l'~rsanının kı7.ısın.. O ise bir 

Urk denizcisi .. 
l?ı - iyi ya. Madem ki tılsı· 
tın kuvvetli imiş, bir tecrübe 
k lllek isterim. Amma hiç 
0rkrna, sevgilini elinden ala
~k değilim. Esasen sen de 
d llu görmiyeceksin. Bunu sa
b ece bir tecrübe yapmak için, 
0şuma gittiği için alıyorum. 
- Fakat bu doğru değildir. 

y - Hayır, belki de hiçte 
anlış değildir. Adın ne senini 
- Zelihal 

't·:- Güzel isim.. Müsterih ol 
d lıtk kızı, ben de bir Türk 
/~h:cisine değil, kendi mille
~ltıın büyük kahramanlarından 
I '~nslerinden ve tanınmış bey
l~~1nden birine gönül verebi· 
ktıın. Niçin öyle garip garip, 
~~rka korka bakıyorsun yü-
Uıneı 

k - Kendim için değil. Fa
~~t bu tılsım, muhakkakken
Şı;ni gösterecektir. Bir gün kar-
aşırsanız . 

- Ne olacak? 

ti ~ işte o vakit söyledikle
~ ll:ıın ne kadar doğru olduğu
k 11 anlıyacaksın. Güzel bir 
;1Zsın. ·isterim ki sen de me-
~~~ olasın. Bana karşı da bir 
atk~ gösterdin. O tılsım , bir 
y ~tır, dokunanı yakar dilber 
t llnan kızı l O nu ancak ben 
~1Y.abilirim. Çünkü benim 

bım zaten ateştir. Fakat 

-----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve lıa~yazganı 

~ liaydar Rüşdü OKTEM 
l2J.f:itlıl11nı neşri) nt ve yazı iş1eri 
I dürü: Jlamdi Nüzhet Çonçar 
darh -' ıın e-i : 
lırn· 1 C, 

1 
ır kinci Dcylcr oknp 

l' laik pnrtisi binası içinde 
l'tl ~{;raf: lznıir - AN'ADOLU 

' on: 2776 - P o ta kntu~u 405 

\'ııı ABO NE ŞERAiTi 
ığı 1200, nltı aylığı 700, üç 

\'al nylığı 500 kuru~ ıur 
lancı ıncml~kctlcr için ~cnclik 

nlıoııe ücreti 27 liruılır 
, 1ler yerde 5 kuruştur 
•Gttii -
~mi~ niislıalnr 25 kuruştur. 

.\~Anoı.u MA'?'H.AASINDA 
BASILM lŞTIR 

sen, bundan : sonra mütema
diyen muztarip olacaksın. için 
daha şimdiden meçhul bir 
sevgi duymıya başlıyacak. 

Mariya güldü : 
- Yok yavrum, o kadar 

ileri gitme. Ben de dalgalar 
gibi sertim. Ben de bir kor
san kızıyım. Benim kalbim 
balmumundan değildir ve an
lamak istiyorum : 

Neden bu kadar üziilüyor
sun. Madem ki sen bir esir 
olarak satılacaksın .• Bu ma
dalyon artık seni ne diye ala
kadar edebilir? Sıkılma, gü
zelliğine yazık olmasın. Bak, 
burada çok rahatsın. istersen 
seni biraz yalnız bırakayim da 
yat, uzan, biraz uyu ve dinlen. 

Mariya bu sözleri müteakip 
kapıyı açtı ve çıktı. Bu daki
ka, Zeliha için çok müdhişti, 
ıztırapla, buhranla inliyordu: 

Ali'yi bir daha göremiye
cekti. Ya tılsım tesirini gös
terir ve genç Rum kızı Ali'yi 
sev ersel 

Zeliha kendisinden emindi. 
O, Mariya'dan da güzeldi. F~
kat bir daha Ali'yi nereden 
görecekti? Onu kim bilir han
gi diyara, hangi pazara götii
receklerdi. Ve oradan da ne
reye, kimin kucağına atıla

caktı. 
Zeliha başını avuçlarının 

için~ aldı: 
- Allahım, allahıml -diye 

hıçkırdı- ne olacağım! 
• 

* * 
Deniz alçalmıştı. Sular, bir 

müddet iştihalarını tatmin et
miş gibi sessizleşmişlerdi. Şim
di grandi direğindeki bayrak 
hafif sallanıyor, tayfalar şarkı 
söylüyorlardı. 

Mariya birkaç saat sonra 
gelmişti. Arkasından da tay
falar yemek getirmişlerdi. Ze
liha bu tayfayı hiç unutamı
yacaktı: 

Uzun, siyah, kirli, karışık 
saçlı, sakalları berbatlaşmış, 
kaşları gayet çatık, burnu ba
sık bir tipti bul. 

Zeliha'ya ters · ters baktı. 
Sonra sırıtır gibi oldu. 

Mariya; 
- Gülme Aleko - dedi · 

Korkunç oluyorsun. 
Tayfa, Mariya'yı hürmetle 

selamladı: 
- Kulunuzu daima ağla· 

mıya mı layık görüyorsun .. 
- Hayır, fakat bir gün bir 

sarayım olursa, sana nedime
lerimden bir tanesini veririm. 
Haydi bakalım çık! 

Tayfa tekrar selam verip 
çıktı. Mariya Zeliha'ya yak· 
laştı: 

Haydi, düşünme Türk 
kızı. Yemek senindir. Ben ba
bamla yedim .. Hava gene bo
zacak gibi. Fakat sen burada 
emniyettesin, rahattasın .. 

- Sonu var -

...................................... &~.s~ 

şını çevirmiş milletler. Meç
hul bazı eller ateşe, kuru, 
yağlı, çıralı odunlar sokuyor
lar. Ateşin kuvveti artmakta 
ve kazanın meçhul muhte~i
yatı mütemadiyen kaynamak
tadır. 

Gözler kazana dikilmiştir. 
Bu kazan, Şark tekkelerinin 
kapılarında, imarethanelerinde 
garibler için kurulmuş, sıcak 
yemekle dolu bir kazan de
ğildir. Cenaze için helva, 
düğün evi için zerde, pilav 
da kaynatılmıyor. 

Her milletin tabağına dü· 
şecek nesne, yağlı bir et par
çası, bir. kaşık sebze, bir ka
şık hububat veya tatlı olacak· 
tır sanılmasın .. 

Bu kazanı idare edenler, 
beyaz külahlı, beyaz önlüklü 
aşçılardan tamamen başkadır. 
Redingotları da vardır, mo
noklleri de var, bastonları da .. 

Ceplerini karıştırırsanız ta
banca, bellerini araştırırsanız 
bomba bulacaksınız. Nuh ba
banın aşure kazanı bile, için
de kırk türlü meyve, zahire, 
hububat bulunduğu halde ev· 
safı itibarile daha malum ve 
muayyendi. Bilirdiniz ki, bu 
paçal nesnenin sonunda, önü
nüze tatlı birşey gelecek. 

Fakat bu kazanın içindeki 
nesne, hiç te öyle olmıyacak 
gibi geliyor bana .. 

Milletlerin açtıkları kaseye, 
çelik kurşun parçaları, rengi 
kankırmızı zehirler, buhar diye 
zehirli gazlar dolacak ve bu 
kazan açıldığı gün öyle taşa
cak, öyle kabarıb dalga dalga 
etrafına yayılacak ki, kıyameti 
sPyretmek için, öbür dünyayı 
beklemeğe lüıum kalmıyacakl 

Milletler · tabaklarını fırlatıb 
atacaklar amma, iş işten geç
miş olacak.. Kazanın altına 
mütemadiyen kuru odun so
kub duranlar yok mu, çok 
hayalperest olmasınlar, evvela 
onlar haşlanacaklar .. 

Bir kenarda duruyoruz. Ka
se uzattığımız da yok.. Başka
lan düşünsünler! 

Ankara 5 (A.A} - Cumu· 
riyet bayramı münasebetile 
Şam'da Suriye Vatani partisi 
reisi B. Fahri Elbarudi Reisi
cumur Atatürk' e aşağıdaki 
telgrafı göndermiştir: 

- Arab aleminin hassas 
damarı Suriye büyük eserinizi 
tebrik ederken kendisine karşı 
yüksek teveccühlerinizi diler. 

Reisicumur Atatürk kendi
sine aşağıdaki cevabı ver· 
miştir: 

- Samimi tebrikinize te
şekkür ederim. Suriyeye karşı 
hissiyatımız halisane ve dos
tanedir. Suriye halkının m~sut 
ve müreffeh olmasını dilerim. 

Milyarder Rok-
f eller ve Türkiye 

280 .Bin dolar 
l)akfetti .. 

Ankara, 5 (Radyo) - An
kara' da açılan Hıfzıssıhha mek
tebinin inşasına ve tesi.,ine, 
mavi petrol kralı Amerika 
milyarderlerinden Rokfeller 
F ondasyon, 280 bin dolar vak
fetmiştir. Doktor Kolensi de 
müdür olarak vermiştir. Mek· 
tebin Sıhhi mühendislik şu
besine de bir mütehassıs me
mur etmiştir. 

Ankara 
H 1.f zıssıhha 
Enstitüsü Acıldı. , 

Ankara, 5 ( Hususi Muha
birimizden) - Sıhhat ve iç
timai Muavenet Vekili Dok
tor Refik· Saydam, bugün 
Ankara Hıfzıssıhha enstitüsü
nu merasimle açmıştır. 

Ereğli 
Kömür 
Şirketini satın aldık. 

i~tanbul, 5 (Hususi muha· 
birimizden) - Ereğli kömür 
şirketinin satın alınması için 
yapılan müzakereler itilafla 
neticelenmiştir. Satış mukave
lesi imza edilmek ü: eredir. 

______ ç_im_d_ik_ Amerikan 
Aydın Şehir meclisi K l rı 

l 
umpanya a . 

top antısı. Akh . , _ı f 1. 
Aydın, (Hususi) - Ay· ısar aa aa ı-

dın Şar kurulu dün ak- yete geçtiler. 

lstanbul 
Gazeteleri 
ne yazıyorlar? 

İstanbul, 5 (Hususi muha
birimizden) - lstanbul gaze· 
telerinin neşriyatı iki mühim 
mes'ele üzerinde temerküz et
mektedir. Bunlardan birisi An
takya kız lisesinin Suriye hü
kumeti tarafından kapatılması, 
diğeri de Türk kadınının as
kerliği mes'elesidir. 

Sancak Türk'leri, Cumhuri
yet bayramında merasim ya· 
pılması bahanesile kapatılan 
Türk Kız lisesi münasebetile 
Suriye hükumetinin bu hare
ketini heyecanla protesto et
mişlerdir. Bütün Türkiye, An
takya ve İskenderun hadisele
rini heyecan ve alaka ile takib 
etmektedir. 

Türk kadınının askerliği için 
, hazırlanan kanun layihasından 

bahseden gazeteler, Türk ka
dınının istiklal harbındaki yük
sek vatani hizmetlerini iftiharla 
kaydetmekte ve bir harb zu· 
hurunda gene cephe gerisinde 
ve ilerisinde yapacağı mühim 
hizmetleri zikrederek: 

"Bir barba girildiği vakit 
o harbı kazanmak lazımdır. 
Bunun için de kadın, erkek 
bütün milletin bir granit kaya 
parçası için düşman önünde 
dikilmesinden başka çare yok
tur.,. Demektedirler. 

Liverpol 
üniversitesi 
Profesörü 

M. Eden'in 
Nutku .. 

••••• 
Londra, 5 (Radyo} - ln

giltere hariciye nazırı M. Eden 
bugün Avam kamarasında bir 
söylev vermiş ve Almanya 
için korkulacak birşey olma
dığını, lngiltere'nin Almanya 
aleyhine çalışmadığını ve 
dostluk istediğini söylemiş, 
ltalya ile İngiltere arasındaki 
soğukluğun, Habeş mes' ele· 
sinden çıktığını, başka hiçbir 
mes' ele rnevcud olmadığını 
ve İtalyan milleti hakikati an
layıncaya kadar bu soğuklu
ğun devam edeceğini, Akde
niz mes' elesinin, lngiltere için 
büyük bir ehemmiyeti haiz 
olduğunu söylemiş ve beynel
milel bir tehlike mevcud ol
madığını, uluslar sosyetesinin 
takviye edilmesi lazım gele
ceğini ilave eylemiştir. 

Fransız 

Parlamentosu 
Dün Toplandı 

Paris, 5 (Radyo) - Fran
sız parlamentosu, bugün M. 
Heryo'nun başkanlığında top
lanmıştır. Celse açıldıktan 
sonra ilk söz alan Finans 
bakanı (Densa Oryol} vergiler 
ve bütçe hakkındaki projeyi 
tedkik etmiştir. 

Proje, aid oldukları en
cümenlere havale edildikten 
sonra, parlamento işlerini ta
til etmiş ve saat 17 de tekrar 
toplanmıştır. Parlamento, A
merika reisicumuru M. Ruz
velt' e bir tebrik telgrafı çekil
mesini kabul etmiş ve geç vak-

1 k l 
... ,.,.. •h h te kadar müzakerelere devam 

n ı ap ve ~arı a- d·ı . t. e ı mış ır. 

reketlerimize . k~rş~ Bulgaristan' da 
hayranlığını bıldırdı . 

Ankara 5 ( A.A } - Ünlü M eşrutıyet 
Eti tarihi alimi Liverpool üni· Cereyanları .. 
versitesi profesörlerinden Ga- Sofya, 5 (Radyo) - Halef 
rstang ve refikası Ankara'ya çiftçi partisi lideri Yorgi Di
gelmiş ve dün saat 1.8 de mitrof, Bulgaristan' da serbest 
Türk tarih kurumunu zıyaret ve meşrutiyetin iadesi için 
etmiştir. geniş mikyasta çalışmağa b~ş: 

içtima halinde bulunan Ta- lamıştır. Milli bir cephe tesısı 
rih kurumu üyeleri profesörle mevzubahs olmaytb gaye, yal-
bir saat kadar görüşmüşler· mz meşruti bir idarenin Bul-
dir. Konuşmalar bilhassa Ala- garistan için teminidir. Polis 
cahöyük hafriyatı üzerinde müdürlüğü, eski parti liderinin 
cereyan etmiş, kendisine haf- bu teşebbüsü üzerine hakkın-
riyat hakkında izahat veril- da takibata başlamıştır. Tev-
miştir. kifi bekleniyor. 

Profesör Türkiye'de gördü- Türk. Yugoslav 
ğü inkılab ve tarih hareket-
lerinden hayranlıkla bahset- Arasındaki Klering 

şam Urbay Nafiz Karabuda· Akhisar, 5 (Hususi) -Dün 
ğın başkanlığında İkinciteşrin öğle üzeri şimdiye kadar mü-
devresi toplantılarına başla- bayeaya girmiyen Amerikan 
mıştır. Dünkü toplantılarda tütün kumpanyaları 80-95 ku-

miştir. 

G.Eydeman 
Ayrılışında 
hislerini bildirdi .. 

Belgrad, 5 (Radyo) - Yu· 
goslavya, Çekoslovakya ara
sında bir ticaret muahedesi 
akdi için müzakerelere baş
lanmak üzeredir. Bir Çekos
lovak ticaret heyeti, bugün 
Belgrad'a gelmiştir. 

başkanlık divanı ile daimi en- ruş arasında mübayeata baş-
cümen üyeleri seçilmiştir. lamışlardır. Mübayeat devam 

As başkanlıklara fabrikacı etmektedir. 
Halim Aysın, tüccar Ömer 
Ayaydın, sekreterliklere tüc
car Ahmet Şakir oğlu, Ek
rem çiftçi, daimi encümen 
üyeliklerine de tüccar Raif 
Aydoğdu ve Hamit altıpar-
mak seçilmişlerdir. ' 

Barselon'da 
Bir casus şebe
kesi yakalandı .. 

Ankara' 5 (A.A) - Sov
yetler birliği Ossoviakim baş
kanı korgeneral Eydeman İs
tanbul' dan ayrılırken Türk ha
va kurumu başkanı Fuad Bul· 
ca'ya aşağıdaki telgrafı gön
dermiştir: 

"Türkiye Cumhuriyetinden 
ayrılırken bana karşı gösteri
len hüsnü kabulden dolayı 

size samimi teşekkürlerimi bil· 
dirmek isterim. 

28 Birinci Teşrinde imza
lanan Türkiye - Yugoslavya 
Ticaret ve Klering muahede
sinin tatbikine başlanmıştır. 

Van gölünde 
Bir doğu üniversite

si yapılacak. 

U selerl c orta ve ilk okul kitaplarının satı' yeridir. 

Barselon 5 (Radyo) - Mü
him bir casusluk meydana 
çıkarılmıştır. Avusturya kon
solosu ile cenubi Amerika 
konsoloslarından birisi casus 
olarak yakalanmışlardır. Bu 
şebeke, Madrid hükumeti aley
hine sahte pasaport veriliyor 
ve ihtilalcilere hükumet kuv
vetlerinin vaziyeti hakkında 
malumat yetiştiriyordu . 

Şahsı üzerimde unutulmaz 
bir tesir bırakan Türk mille
tinin Büyük şefi Kamal Ata
türk' e derin minnettarlık duy· 
gularımı bir kere daha arzet
menizi rica ederek size sağlık 
ve parlak bir kıyasetle idare 
ettiğiniz Türk hava kurumuna 

Ankara, 5 (Hususi 'muhabi
rimizden) - Şark vilayetleri 
saylavları Ankara'ya gelmiş 
olan umumi müfettiş Tahsin 
Uzer' e bir ziyafet vermişler
dir. Tahsin Uzer bu ziyafette 
şarkta yapacağı işleri anlat
mış ve yakında şarkta Atatürk 
için büyük bir abide dikile
ceğini, Van gölü civarında 
doğu üniversitesinin kurula
cağım söylemiıtir. 

Ahmet Etıman kitap evi 
Kı11a I.ir znmantl:ı dürlistl ii ~ii ile sayın müoterilcrinin allikalarını 

kıu~annrak (İzınir)'! ) araşır lıir şekilde genişlctilmi~tir. 
Kültür llnkaıılıgrnın kiıapları ile ı;ıkan eserleri günü gününe talı-ip 

eılcr ,.<. Lii tiin mü: ıerilerine ~uıuır. Ahmed Etiman Kitap Evi fz. 
mir'in yrgiıne kitap \ C kırtasiye <kposudur. Hariçten eipari~ler sür' ı. 

le gundcı ilır. 

lzmir Hük umet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535 J 

Akhisar kaymakamı 
Akhisar, 5 (Hususi) - Ka

zamız kaymakamlığına tayin 
edilmiş olan Rifat Yenal dün 
gelmiş ve bugün işe başla- büyük muvaffakıyetler diler, 

yüksek saygılarımı sunarım. 
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M. olini lngiltere ile Türk-Yugoslav Mussolini Eski muharibler ................... --~ 
' dostluğunun Hitler'le konuş. 

F a ın a asını bozma yüksek tezahüratı mata gidecekmi, Venedik meyda-
nında toplanmışlar ğa ça 1 yor , fakat.. -Başı ii:;isahifede· - Başıt;~:i";ahifede - Roma, s (A.Al _ Yirmi 

Başbakan ismet fnönü aşa· him mülakat programı hazır· bin eski muharip, birçok bay· ~---------:~~~---
- Başı 1 inci sahifede - menin Mussolini'nin nutkuna 

-Bu nutuk ftalyan milletinin taalluk ettiği bildirilmektedir. 
büyük kütleleri arasında git· B. Mussolini'nin Macar is-
gide daha kat'i bir şekilde tekleri lehindeki müdafaasının 
tebellür eden memnuniyetsiz· küçük anlaşma ile Fransa 
liği tatmin etmek için söylen- arasında daha sıkı bir rabıta· 
miştir. Bu itibarla o nutkun ya yol açtığı anlaşılıyor. 
taartuzkar tonu hiç kimseyi Milletler cemiyetinin takbihi 
korkutmıyacaktır. Fransız mahfelleri üzerinde 

Tehditkar mahiyetine rağ- şiddetli bir intiba hasıl et· 
men M. Mussolini'nin dış si- miştir. Ve bu beyanat ciddi 
yasa hakkındaki beyanatı bir ihtar mahiyetinde tefsir 
ftalya'nın beynelmilel vaziyeti- edilmektedir. 
nin sağlamlaşmış olduğuna Fransa'mn Habeşistan emri 
değil fal...1ıt bilakis bu memle- vakiinin tanınması meselesin-
ketin git·gide ziyadeleşen yal- deki menf i hattı hareketi hu· 
nızlığına bir delil teşkil et- kukan tanınmasının misaktan 
mektedir. doğan taahhütlerile kabili te-

M. Mussolini Macar tadilci- lif olmadığı mütaleasile izah 
terinin isteklerine arka olmak ediliyor. 
mecburiyetindedir. Fakat bu İtalya büyük elçisinin Cu-
isteklq ancak Çekoslovakya, martesi günü dış bakanlığın· 
Yugosfavya ve Romanya top- dn bir teşebbüste daha bu
raklarının zaranna olarak ger· lunduğu teyid ediliyor. 
çekleşebilecektir. 

Macar tadilcilerinin istekle
rini himaye etmek küçük an
tant memleketlerini birbirine 
bağlıyan bağları daha fazla 
kuvvetlendirmek demek ola· 
caktır. 

Roma ve Berlin arasındaki 
mihverden bahsederken M. 
Mussolini herhalde Londra ve 
Paris'in müthiş bir korku du· 
yarak hemen bütün isteklerini 
yerine gelirmeğe çalışacakla· 
rını düşünmüştür. 

Akdeniz' deki hakimiyeti hak
kındaki mctalibini ileri sür
müş olan Mussolini lngiltere'yc 
geri çekilmeği teklif etmek
tedir. lnhiltere ve Fransaya ta
arruz etmekle M. Mussolini'yi 
Hitler'le temin etmek istediği 
neticelerin tam aksi olan ne
ticeler elde edecektir. 

Çünkü M. Hitler Fransa ile 
İngiltere'nin arasına nifak sok· 
mağa çalışmaktadır. 

Mussolininin nutkuna ba
kılırsa B. Ciyanonun Berlinde 
ikameti esnasında bir uzlaş· 
maya vanlmıştır. Bu anlaşma 
bir suvarinin atı ile olan an
laşmasını hatırlatmaktadır. Ve 
bu işte B. Mussolini herhalde 
suvari rolünü oynamaktadır. 

Pravda gazetesi diyor ki: 
B. Mussolini methe değer 

bir samimiyetle ltalyan dış 
siyasasının haki~ i manasını 
ifşa etmiştir. Milletler cemi· 
yetinin ve kollektif emniyet 
sisteminin inkırazı. 

Mussolininin nutku mütearrıza 
karşı müsamaha siyasasının 
kendilerini dünya mukadde
ratının hakimleri sanan mo· 
dem Sezaıfann nasıl dillerini 
ve ellerini çözdüğünü parlak 
bir şekilde isbat etmektedir. 

Bükreş, (A.A) - Faşist te· 
mayüllü Romen gazeteleri, 
Mussolini'nin Macar tadilciliği 
lehindeki nutkunu tahlif eder
ken bu nutkun Romanya faşist 
mehafilinde uyandırdığı akis
ten bahsediyorlar. 

Bratiano'nun organı olan 
Miscarea gazetesi nlltkan bü
tün trhminlerden çok başka 
o1dugunu kaydederek demek
tedir ki: 

Roma şunu iyi bilmelidir ki 
Romanya hudutları içinde ra
hat birakılmasını arzu etmek· 
tedir. 

Pa•is, 4 (A.A) - iyi malu
mat alan siyasal mehafillerdc 
M. Delbos ile Yugoslav elçisi 
arasanda - ılan 

Sekizinci Edvar
dın son nutku 

- Başı 1 inci sairi/ede -
memiş olduğunu teessürle kaydet· 
mektc ve nutkun dış siyasa bakı· 
mınd:ın harlı tclılik.eııini bertaraf 
ctmive matuf hiçbi; teklifi ihtiva 

J 

etmediğini bildirmektedir. 

Londra 5 (A.A) - Lordlar 
kamarası kralın nutku hak· 
kındaki müzakerelerine başla· 
mıştır. Lord Snellin işçiler ve 
Lord Grainfordu liberaller na
mına yaptıkları tenkitlerden 
sonra Akdeniz mes' elesi hak
kında hükumet namı~)a cevab 
veren Lord Halifaks demiş· 
tir ki: 

- Bizce hiçbir zaman bir 
İngiliz-ltalyan 'ihtilafı mt'!Vcud 
olmadığını tekrar etmek bel
ki faydalı olacaktır. Müşkülat 
lngiltere'nin beynelmilel taah
hüdlerini dostça yerine ge
tirmek hususundaki teşebbüs
lerinden doğmuştur. İtalya ile 
yeniden dostluk bağları tesis 
etmeye daima amade bulun
maktayız. ----

Sovyet gazete. 
ferinin neşriyatı 

Varşova, 5 (Radyo) - Le· 
histan gazeteleri Sovyet gaze
lerinin Lehistan aleyhindeki 
neşriyntmdan bahs ve nazarı 
dikkati bu yazılara celbetmek
tedirler. 

Almanya'nın 
Verdiği amele ücreti 

Cenevre, 5 (Radyo}-Ulus
Iar sosyetesi iş ofisi, Alman· 
ya'dan bahsederek 1935 te 
AJmanya'mn 6 milyar Mark 
amele ücreti tediye ettiğini 
bildirmektedir. 

İrlanda - /ngiltere 
Londra 4 (A.A) - lrlanda 

serbest devleti bnskanı B. De 
Valera dahili işler hakkında 

yeni bir kanun yapılacağını 
ilan etmiştir. B. De Valera 
bu yeni kanunu şu şekilde 
tavsif etmiştir: 

Bu kanuna öyle bir şekil 
verilecektir ki lngiltere' nin 
lrlanda'dan milyonlarca mil 
uzakta olduğu sanılacaktır. 

B. De Valera bundan baş· 
ka yeni bir meclisin kurula
cağını söyliyerek demiştir ki: 

f ngiltere ile münasebetleri-
mızın iyileşmediğini söyle-
melde müteessif im. Bunda 
benim ve lr1anda milletinin 
kabahatı yoktur. 

ğıdaki telgrafla Dr. Stoyadi· lanmnktadır. rak\arla donatılmış olan Ve-
noviç' e cevab vermiştir. Bu mülakatta bazı istila nedik meydanında toplanarak 
-Ekselansınızın telgrafı Türk- planları üzerinde iki devletin zaferin yıldönümünü tes'id 
Yugoslav do~ tbğunun ve itti· uzlaşması görüşülecektir. etmişlerdir. Bu esnada pek 
fakının bunları akteden Viyana, ~ (Radyo) - Bu ziyade alkıslanan M. Mussolini 
iki büyük milletin kalbinde gün Kont Ciyano'nun ziyaret kısa bir hitabe söylemişiir. 
olduğu gibi bizim kalplerimiz- programı neşredilmiştir. Kont İngı.ltere 
de de ne derece büyük bir Ciyano zevcesile birlikte pazar J j 
yeri olduğunu bir kere daha akşamı Viyana'ya gelecek, A· Almanya, nın bir 
bana gösterdi. vusturya hükumetinin otel em-

Türkiye' de size gösterilen peryalde misafiri olacak ve numaralı düşmanı? 
hüsnü kabul, aziz başbakanım perşembe günü akşamına ka· Londra 5 {Radyo) - Üs· 
ve dostum, ziyaretinizin daha dar kalacakhr. ten Çemberlayn, Deyli Ekspres 
ziyade alevlendirdiği derin his- Cuma günü Viyana' dan son· ve Ekselsiyor gazetelerine yaz-

ı siyattan doğmuştur. Memleketiniz ra Peşte' de bulunacaktır. Peş· dığı bir makalede, Almanya-
selametle avdet hakkındaki te' de büyük karşılık hazırlık- nın siyasetini tenkit etmekte 
temenniyatımı arzederken bu lan yapılmaktadır. ve Von Ribentrop'un hare· 
fırsattan bilistifade şahsi tema- Peşte, 5 (Radyo) _ Bütün ketlerini muvafık bulmama'lc-
sımızdan ne derece mes'ud Macar gazeteleri Amiral Hor- tadır. Çemberlayn, Almanya-
olduğumu ve bu teması tek- ti'nin Roma seyahatinden nın ikide bir sebep olarak 
rarlamamn benim için ne ka- bahsetmektedirler. gösterdiği komünizme karşı 
dar şayanı memnuniyet olaca- Amiral Horti'nin resmi ilk f ngiltere'nin hiçbir zaman bir 
ğını bildiririm. ziyaretinin Roma'ya yapılma· sempati göstermediğinı ve fa-

Refikam ve ben Madam sına nazan dikkati celbetmek- kat, başka devletlerin dalilli 
Stoyadinoviç' e hürmetkar ve tedirler. · ı · d f «·it • · k 

ış erme e n6ı ere nm arış-
çok dostane hissiyabmızı arze- Bu ziyaretin İtalyan· Macar k d ·_ı b ı d mama itiya mua u un uğu· 
deriz. dostlugw u hesabına da tesiri 

nu, Almanya için olduğu ka-
Dışbakanımızla büyük olacaktır. 

dar Rusya için bir infirad ha-
M. Stoyadinoviç,· Roma, 5 (Radyo)- İyi ha- linde kalmasına lngiltere'ce 

Ankara, 5 (A.A) - Yugos- ber alan mehafil, M. Musso-
1 b b k d ı rica gösterilmiyeceğini ilave avya aş a anı ve ış iş eri lini ve ltalya kralının Hitler'le 
b k S T eylemektedir. a anı Dr. toyadinoviç ür- mülakatını varid görmcmekte-
k. 'd l k Ed" 'd Çem"berlayn, Göering ile ıye en ayrı ır. en ırne en dirler. Çünkü Mussolini Harice 
D · 1 · b k D T f'k Göbels taraflarından söylenen ış ış erı a anı r. ev ı seyahat yapmamak hususunda 
R_~şdü A_ra~a aşağıdaki telgrafı kat'i karar vermi tir. söylevleri de tenkit etmiş ve 
gondermıştır. J .ş • Ribentrop'un lngi1tere'yi Al-

Güzel vatanınızı terketme· ta/ya Harıcıye manyanm 1 numaralı düşmanı 
den evvel Türleiye'de bana Nazırı faaliyette. olarak gösterdiğinden hata 
karşı gösterilen hararetli hüs- Roma, 5 (A.A) _ Dış iş- işlediğini kaydeylemiştir. 
nü kabulden dolayı ekselansı· leri Bakanı Kont Ciyano ile Denizaltı 
nıza teşeklCür etmek isterim, Fransa işgüderi İtalya ile 

Bayan Stoyadinoviç ve ben Fransa arasınaal<i ticaret an· Muharebesi 
bu seyahati hiçbir zaman unu· !aşmasını 31 llkkanuna kadar İnsanileştiri/ecek .. 
tamıyacağız. Bayan Rüştü temdit eden bir muahede im-
A • k J h k" Londra, 5 (A.A) - Rsm'i ras a arşı o an ürmet ar zalamışlardır. 

mehafil denizaltı muharebesi-tazimatım]a birlikte size karşı Bundan başka Kont Ciyano 
1 k d h. nin insanileştirilmesinin kabul o an ço ostane ıssiyatımı ile Belçika işgüderi her iki 

k b l b · d edileceğini tahmin etmektedir. a u uyurmanızı rıca e e- memleket arasındaki ticaret 
rim, ekselans ve aziz dostum. münasebetlerini tanzim eden Eden 
Dış bakanrmızm cevabı Modüs Vivc.ldiyı imzalamış-

Dr. Tevfik Rüştü Aras, Dr. }ardır. 
Stoyadinoviç' e aşağıdaki tel
grafla cevab vermiştir: 

Sizin burada bulunuşunuz· 
dan mütevellit büyük zevki 
yenilemiş olan telgrafınız ben
de ifadesinden aciz bulundu
ğum bir memnuniyet uyandır
mıştır. Memleketlerimiz ara· 
sında dostluk ve ittifakın tam 
ifadesi olan şahsi dostluğu
muza daima sadık olarak ek-
sclansınızôan Yugoslavya'ya 
selametle dönmeniz hakkında
ki en har temenniyatımı ka
bul buyurmanızı rica ederim. 

Refikam ve ben sizin için 
şahsi muvaffakıyetler ve çok 
zarif dostumuz bayan Stoya
dinoviç için de saadetler di
leriz. 

Hitler papaz
/aria anlaşıyor .. 

Münih 5 (Radyo) - M. 
Hitler ilk defa olarak kardinal 
Fulbnoer'i kabul etmiştir. Bu 
hadise, Nazi'lcrle klise müna
sebetlerinin salahına delil ad
dedllmiştir. 

Prens Pof 
Yeni Y"nan 
sefirini kabul etti. 

Belgrad, 5 (Radyo) - Kral 
naibi prens ruvayal, bugün 
yeni Yunan elçisi M. Royeti'yi 
kabul etmiştir. Yenı elçi, iti
matnamesini kral naibine ver· 
miş ve Balkanlarda sulhün 
muhafazası için Yugoslavya ve 
Yunanistan'ın meşkur mesai
sinden bahsetmişfir. 

M. Van Zelland 
Belçika' da iktısadi buhran 

yoktur, diyor. 
Brüksel, 5 (Radyo) - M. 

Van Zelland beyanatta bulu· 
narak: 

"Belçika' da artık iktısadi 
buhran yoktur. Bununla bera· 
ber yapılacak işler bitmiş de 
ğildir. 

Belçika, biitün komşularile 
dost yaşamak istiyor, Belçika· 
nın siyaseti, sadece kendi mu· 
kadderatinı müdafaaya matuf 
olacaktır ... Demiştir. 

Felemenk 
11 Milyon sterling-
lik istikraz aktedecek .. 

Amsterdam, 5 (Radyo) -
Felemenk hükümeli 11 milyon 
lngiliz liralık bir istikr• ak· 
dine karar vermiştir. Bu mik· 
tann yarısı milli sermayeler 
tarafından kapatılacaktır. 

İtalya -Fransa 
Habeşistan mes'elesi üze· 
rinde nasıl bir gol tutacak? 

Londra, 4 (A. A.) - Daili 
Horald gazetesi It~Jyan-Habeş 
harbı esnasında Adis-Ababa' da 
bulunmuş olan lngiliz sefiri 
Habeşistan'a dönmüştür. Fil
vaki lngiltere ve Fransa hüku
metleri arasında son günlerde 
yapılan müşaverelerden Adis
Ababa' da ki sefirliklerin kal
dırılarak konsul generalliklcr 
ihdas edileceği ve bu suretle 
muziç itimatname mes' el esine 
hitam verileceği anlaşılmıştır, 

demektedir. 

• 
ltalya'dan 
teminat istiyecek 

Londra, 5 {Radyo) - ln
giltere dış bakanı M. Eden 'in 
bugün Avam kamarasında 
ltalya'nın lngiltere'ye karşı 
hasımane ve mütecavizane hiç
bir emel beslemedi§-ine dair 
teminat istemesi muhtemeldir. 

Çacuk esirgeme ku
rumu faaliyeti. 
Ankara, 4 (A.A) - Ço· 

cuk esirgeme kurumu genel 
merkezi tarafından 16/10~36 
tariliindcn 1/11/936 tarihine 
kadar 1448 çocuğa yardım 
edilmiştir. Bunlardan 205 hasta 
çocuk ve anne genel merke· 
zin polikıliniklerinde bakılmış 
ve tedavi edilmiştir. 

Ayrıca diş bakım evinde de 
203 çocuğun dişleri bakılmış 
ve tedavi edilmiştir. 940 ço· 
cuk ve anne genel merkezin 
banyolarından istifade etmiş· 
tir. Süt damlasında hergün 
88 çocuğa süt verilmiş ve 15 
günde yekun olarak 685 kilo 
bedava süt dağıtılmıştır. Yar· 
dun için genel merkeze baş· 
vuran 12 yoksul yavruya para 
yardımı yapılmıştır. 

Fransa'da müstem
leke valileri toplandı 

Paris, 5 (Radyo) - Başve· 
kalet dairesinde M. Blum'un 
riyasetinde müstemlekelef va
lileri toplanmıştır. 

Bu toplantıda müstemleke
lerin yeni şekilde idaresi lü
zumu tedkik edilmittir. 

Ozum satışları: 
Ç. Alıcı K. S. K. 5. 

607 S. Süleyma. 13 625 22 SO 
121 inhisar ida. 8 25 10 25 
94 P. Paci 16 50 16 SO 
~9 H. Alyoti 12 50 12 ~ 
Li A. R. üzüm. 16 725 13 62

5 85 F. Solari 14 25 16 2 S 
55 Y. i. Talat 11 11 7

0 40 S. Gomel 15 50 15 S 
5 35 H. Alanyalı 14 75 14 7 

19 K. A. Kazım 17 50 19 So 
13 Ç. oğlu Nuri 15 50 15 
8 Beşikçi z. 16 16 O 
6 Tevfik Diri 16 50 16 5 
1259 

322716 
323975 

incir satlşları: 
Ç. Alıcı K. S. K. S· 

157 A. H. Nazil. 7 14 
73 L. Al bayrak 6 7 4 12 
35 B. S. Alazıa. 11 15 SO 
27 Tütsü ile te. 10 50 10 
15 F. Paker 8 8 

297 
166801 
167098 

Zahire satışları: 
K S K. S,· Ç. Cinsi . . 

1552 Buğday 5 6 37: 
131 M. darı 4 25 4 1' 
59 Nohut 5 50 5 625 

9 H. pamuk 46. 50 46 ~ 
89 B. " 46 50 46 ]" 

12492 Kilo k. ce.14 17 
2968 " ce. içi 41 4~ 

• 
Denizcilerin greoı 

Nevyork, 5 (Radyo) - D~ 
nizcilerin grevi, fevkalade ıe. 
nişlemiş ve Amerika1 nın beflı 
başlı bütün limanlarmda~i de
nizciler greve iştirak ~etmişler 
dtr. Yalnız Ftladelfiya' da be' 
lediye reisinin teşebbüsü ile 
grevin önü ahnmıştır. AvruP~ 
ve uıak şark posta seferler•ı 
dört gün geçikmiştir. Gre"• 
Amerika iktısadi hayatınd• 
zorluklar tevlidine başlamıştır· 

Küçük San'atlar 
Ankara 5 (Radyo) - &f 

ayın onikisinde Ankara:~ 
toplanacak olan küçük san • 
lar kongresi için hazırlıklar• 
ba~lanmıştır. lstanbul Tica~ 
odası mümessillerini seçmiştıf· 

Amiral 
Johon Kolley öldü.. 1 

Londra 5 (A.A) - Amir• ıf 
Johon Kolley 65 yaşında ol~ 
ğu halde dün vefat etmişld~ 
Mumaileyh harb esn&SlO 
Dublin kruvazörünün kap~rı; 
iken Çanakkale' den içerıY 
girmek suretile kendisini ":1r 
taraöilen Goben'in• takibılil 
iştirak etmişti. el - ilan 

Ahmetli köyü mtt~' 
tar lığından "' 

1-Ahmetli nahiye mer:keıifl' 
deki mektebe bir yatı pa~ 
nu yaptırılacaktır. 3999 lı 

11 
97 kuruş bedel keşifli ol~. 
bu pavyonun keşifnamesi, h fı 
ritası ve şartnamesi Ahrrıe~ 
köy odasındadır. işbu pat/'/rı. 
nun inşası açık eksilmiye k~ ı 
muş olduğundan şartnameY'v 
k•.!şifnamcyi görmek istiycfl rı· 
Uı köy odasına muracaatlJ( 

2 - Eksiltmeyi iştirak e ~ 
1 ceklerin kanuni % 7,5 pey ~b 
çası veya banka mektubu ı 
raz etmesi şartttr. . 
· 3 - ihale lkinciteşrio '~ 
nın 15 inci günü saat 1~ Jl 
Ahmetli nahiyesi merkeı10 Of' 
yapılacağından tarihi me~f 
de taliplerin Ahmetli nab1 il. 
sinde bulunmaları ilin ° 

27 31 4" 
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Madrid'de Genel 
seferberlik var 

- Başı birinci say/ada -
Londra, 5 (Radyo) - ls

Panya işleri ademi müdahale 
komitesinin dünkü içtimaı tam 
12 saat sürmüş ve çok şid· 
detli bir münakaşaya sahne 
olmuştur. Bu içtimada Sovyet 
&efirile f tal ya ve Alman sefir
leri arasında şiddetli bir dil 
düellosu devam etmiştir. 

Avusturya, Macar murahhas· 
ları da bu içtimada Rusya'ya 
llıukabil cephe almışlardır. Bi
ran için Lord Pilmot da Rus
Ya'yı tenkid etmişse de, bu 
blziyet çok sürmemiş ve Lord 
enıen dil değiştirmiştir. 
. Madrid, 5 (A.A) - Havas 

lJansından: 

Hükumet kuvvetlerinin Mad
rid bölgesindeki mukabil ta
&trzu şiddetle devam eC:liyor. 
Kabinedeki tadilat istikbal 
İçin bir birlik vadeden şekil
de telakki edilmektedir. Ha
"as ajansının muhabiri hüku
met cephesini ziyaret etmiş· 
tir. Muhabir gönderdiği tel· 
frafta önden ve arkadan hü· 
cuma uğrayan asilerin Yam· 
dcmoro'yu terke mecbur kal
dıklarını bildiriyor. Pinto kö
YÜnün iki kuvvet arasında mu· 
Vasalasız kaldığı anlaşılmıştır. 

Paris, 4 (A.A) - Eko Dö 
Pari gazetesinin kaydettiğine 
IÖre Markisist1erin işgali al
tında bulunan lspanyol top
rakların~ki muhtar hükumet
ler şunlardır: 

Madrid hükumeti : Marksist, 
Komünist. Barselon hükumeti: 
Anarşist, Komünist. Bujapaloz 
hükumeti: Anarşist, köylü. 
Santander hükumeti: Anarşist, 
Marksist. Valence hükumeti: 
Bilbao hükumeti: Marksist, Se
Paratis. Malaga hükumeti : 
Komünist. 

Salamank 5 (Radyo) -
~ükumet tayyarelerinin asile
rın nakliye kollarını tahrib 
ettikler: haberi yalandır. 

Berlin 5 (Radyo) - Alman 
llıilli ajansı muhabirine göre 
Madrid cephesinde asilr:rin 
eline Rus tankları ve topları 
Reçmiştir. Ayni zamanda Çe
koslovakya mamulatından si
lah ve mühimmat görülmüştür. 

Geçen hafta düşürülen iki 
ftıilis tayyare de Fransız ma
mulabndandır. 

Sevil, 5 (Radyo) - Astor
Ya cephesinde kanlı harplar 
devam etmektedir. Astorya'lı 
madenciler harb sahasında 
~00 maktul bırakarak Gizon'a 
açmışlardır. 

Oviedo • Gizon Basklarda 
Satander'e doğru kaçmaktadır. 

Madrid, 5 (Radyo) - Roy
ter bildiriyor: Madrid'de umu
mi seferberlik dolayısile kadın 
Ve ÇOcuklar, .ihtiyarlar kaldı
rımları sökerek barikad yap
ftıağa memur edilmiştir. 

.. Sevil' den alınan bir telgrafa 
Rore asiler Madrid'e beş mil 
~aklaşmışlardır. Buradan iti· 

&ren nihai bir harb bütün 
§İddetile devam etmektedir. 
ta largo Kabalero, silah tu· 
.n her Madrid'linin cephelere 

Rıtrnesini emretmiştir. 
_Londra, 5 (Radyo) - Ade

~1 müdahale komitesi dünkü 
~Çtirna üzerine 18 sahifelik bir 
bebliğ neşretmiştir. Bundan 
aıka 3 zeyl de vardır. 
. Bu tebliğ komitedeki ahenk
~İği göstermektedir. Dünkü 

mada da nihai bir karar 
İf değildir. 

Ayni tebliğ, tali komitenin~ 
9 teşrinisanide ve komitenin 
12 teşrinisanidc toplanacağını 
bildirmektedir. Yarınki içtima 
talik edilmiştir. 

Madrid, 5 (Radyo) - ihti
lalciler, taarruzlarına devam 
etmektedir. Milislerin, Madrid'i 
son raddeye kadar müdafaa 
edecekleri söyleniyor. 

Madrid hükumeti, şehrin 
kapılarında kanlı muharebele· 
rin devamını, (Lifonos), (Ar· 
konon) ve (Gesafe) mevkilerini 
terkeylediklerini resmi bir teb
liğle bildirmiştir. 

Madrid hükumeti, ihtilalci· 
lere mensub iki harb tayyare
sinin, düşürüldüğünü ve bom
bardımanın şiddetle devam 
ettiğini de haber vermektedir. 

Madrid, 5 ( A.A ) - Mat
buat tarafından ortaya atılan 

davet şu şekildedir: 
Herkes silah başına, yen

meli veya ölmeli. Asilerden 
mürekkeb gruplar, payitahtın 

kapılarında karargah kurmuş
lardır. Top sesleri varoşlar
dan mükemmel surette işitil
mektedir. 

Yeni talimatlara göre Mad
rid saat 22 den itibaren ka
ranlık içinde kalmaktadır. Yal
nız silahlı milisler nöbet bek
lemekte ve devriye gezmek
tedirler. 

Paris, 5 ( A.A ) - Bayon· 
dan Havas Ajansına verilen 
bir habere göre son günler 
içinde Markisist kıtaat için 
sekiz bin ton bomba karaya 
çıkarılmıştır. 

Amele 
Bir fabrikayı 
işgal ettiler . .. 

Paris, 5 ( Radyo ) - Lö 
Valter Otomobil fabrikasında, 
işsizlik yüzünden 700 ameleye 
yol verilmek istenmiştir. Bu 
yüzden bütün amele, grev 
ilan ederek fabrikayı işgal 
etmiştir. 

C. H. P. 
Gaziler oca
ğı menfaatine 

Basmahanede Bıçakçı ha· 
nında 8 teşrinisani 936 pazar 
günü sfat 14 te büyük peh
livan güreşi yapılacaktır. 

Bu güreşler: Buca'lı Meh
med, Buca'lı Ömer, Buca'lı 
Mustafa, Tekirdağ'lı Hüseyin, 
Bandırma'lı Vasfi, Bulgar'yalı 

Mehmed Molla, Yıldırım Be· 
kir, Ali Ahmed, Çoban Mah· 
mud, Yunus, Abdurrahman, 
Filiz, doktor, Abidin, Tikveşli 
Mehmed gibi meşhur pehli
vanlar tarafından misli görül
memiş ciddi güreşler yapıla

caktır. Milli sporun bu mü
him branşının halkımızın rağ
betini kazanacağı muhakkaktır. 

Kiralık Ev 
Güzelyalı Tramvay cadde· 

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

* 
.·-. _: .. ·. . . . . ·. 

Mevsiın dolayısile gelen 
Kadıii Erkek Çocuk ayakkapları 
Sağlamhğı 

.... - ·. ' . . ' . . - ' . . . '\; 

Zarifli 
bilhassa Ucuzluğu 

itibarile her mamulatın fevkindedir . 

Sümer Bani~ 
Yerli Mallar Pazarı 

, ................. Ellll ________________ , .. ._. ________________ ... ,~ 

Bil'umum Devlet ve Müessesat Memurlarına 
Kredile mal verilir. 1 ,. , ................................. -............................................. .-

Kemeraltı Hükumet caddesi No. 36.4 Telefon : 3308 

___ l_zm_ir_IG_o_m_u_ta_n_lı __ ğı_il_an_l_ar_ı __ .Emlak ve Eytam bankasından: 
Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Pazarlıkla alınmasına karar verilen yüz elli ton Hint· 

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

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

3 ihalesi 11 1111 936 perşembe günü saat 14 tedir. 
4 Fenni ve idari şartnamesini almak istiyenle 515 ku

ruş mukabilinde Milli müdafaa Vekaleti satın alma 
komisyonundan nlabilirler. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 \e 3 üncü 
maddelerindeki vesikalarile pazarlık gün ve saatinde 
Milli Müdafaa Vekaleti salın 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 ihalesi ikinci teş./936 pazartesi günü saat 15 tedir. 
4 ilk teminat 20950 liradır. 
5 Şartnamesi 21 lira 50 kuruşa M. M. V. satın alma 

ko. dan alınır. 
6 Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte ihale saatından enaz bir saat evvel M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 22-27-1-6 912 

Müstahkem mevki satınalma ko misyonundan: 
1 - Şartnamesindeki değişiklik dolayısile 30000 metre 

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

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

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

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

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

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaatının ihtiyacı için 735,500 kilo linit 

maden kömürü kapalı zarfla eksiltmeğe konmuştur. 
ihalesi 21-11-936 cumartesi günü saat 11 de kışlada 
Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 Tahmin edilen mecmu bedeli 7355 liradır. ilk temi
natı 551 lira 63 kuruştur. 

3 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 Eksiltmeğe iştirak edecekler , ticaret odasında kayıtlı 

olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 Eksiltmeğe girecekler 41290 sayılı kanunun 2 3 üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaf arile ilk 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden enaz bir 
saat evel komisyona vermeleri ilin olunur. 

6 10 14 18 1084 

Depozitosu 
Esas No. Yeri No. sı Nev'i T. L. 

Eski Yeni 
195 Alsancak ikinci kordon 444/3 Garaj 8 
349 Hasanhoca mah. kızlar ağası 52125 Mağaza 10 

hanı içinde. 
394 Hasanhoca mah. mırabıt çarşısı 25/25 " 15 
582 Üçüncü karalaş islahane arkası No. 8 Ev 15 
648 Mahmudiye mah. mumcu zade Tai 128 " 15 

sokak. 
658 Bumava yaka m. ikinci yaka s. 
232 Osmaniye caddesi 
383 Urla caddesi 
724 Tepecik hilal sokak 
629/2 Karataş dokuz eyliil sokak 
701/ A " " " " 
716/1 istiklal mah. gündüz sokak 
884 Süvari mah. çukur sokak 
946 Mimar sinan mahallesi 
1096 Göztepe danişbey sokak 
1097 Karşıyaka hafız efendi sokak 

Taj 

" 

1116 " zafer sokak 64/76 No. 
1123 Üçüncü sultaniye mah. hacı Ali 

efendi sokak. 

50 .. 
62 Dükkan 

983 Ev 
12 .. 

157/1 " 
112 " 
16/1 Dükkan 
17 Ev 
38/1 " 
41 il 

1018 " 
64/76 Dükkan 

531 Taj Ev 

6 
20 
35 
4 
6 

14 
9 
6 
4 

10 
10 
10 
10 

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

zarbaşı s. 
C.37 Aydın hasan efendi mahallesi 
C.913 ikinci süleymaniye ruhi baba s. 2/4 
C.47 Akdeniz mah. büyük tuhafiyeciler 105 
C.141 Manisa yeni cami civarı 

15 C.28 Manisa çaprezı sağır mah. lzmir c. 
C.51 ikinci süleymaniye nezaket sokak 
C.5111 ikinci süleymaniye mahallesi 

2 
545 

11-148/9 C.168 Manisa saray mahallesi 
C.172 " çaprazı sağır mahallesi 
C.5615 Saman iskelesi mimar kema· 7 

lettin caddesi. 
9 C.170/l Reşadiye ikinci şeref sokak 

C.207/1 Saman iskelesi mimar kema· 1,2,3 
lettin caddesi. 

.. 15 

" s 
Mağaza 16 

Kahvehane 20 
Ev 26 
" 12 

Dükkan 10 
Ev 52 
" 30 

Mağaza 80 

Ev 
Odalar 

I 

16 
20 

C.218 Cedit mah. bülbül sokak 6 Ev 30 
C.219 Karşıyaka bahariye m. hacı selim s. 20 " 20 
C.220 Üçüncü sultaniye m. eşrefpaşa so. 24/1 " 10 
C.221/1 Reşadiye göztepe tramvay cad. 10 " 24 
C.223 Fettah mah. değirmendağı 75,77/1 Tai Ev ve dükün 40 
· Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı gayrimenkulleı:in bir 
senelik kiralarının ihalesi 18/11/936 çarşamba günü saat onda 
yapılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. 

İstekli olanlar hizalarında yazılı pey akçelerini veznemize 
yatırarak artırmaya girebilirler. 6 13 1087 

Zayi 
Terhis vesikamı kazaen dü

şürdüm yenisini almak için 
müracaat edec~mden etki•i· 

nin hükmü kalmadığını ilin 
ederim. 

lzmir poligon 5 nci ~lüle 
efradından Osman oğlu Mu· 



~~ııım ~~ow----------~~~---~--~s~as• 
W. F. H. VAN- Fratelli Sperco Hellic en Lines Olivier vE Şürekası 
Der ZEE & CO. Vapur Acentası Limited Vapu~j~~entası 

V. N. ROY AL NEERLANDAIS Hamburg - Bremen, Rotter· Birinci kordon Rees binası 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE KUMPANYASI dam--Amsterdam ve Anvers Tel 2443 

"ATHEN,, motörü halen li
manımızda olup ROTTER· 
DAM, HAMBURG ft BR~ 
MEN limanlarına yük alma.\<· 
tadır. 

"BOCHUM11 vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor, 15 son 
teşrinc kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN li· 
manlarına yük alacaktır. 

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

AMERiKAN EXPORT LtNES 
"EXMINSTER,, vapuru ha· 

len limanımızda olup NEV
YORK için yük almaktadır. 

"EXHIBITOR,, vapuru 14 
son teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

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

"EXAMINER,, vapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

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

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

"EXETER,, transatlantiği 6 
son teşrinde PiRE' den BOS· 
TON ve NEVYORK'a hareket 
edecektir. 

11EXCAMBION,, Transat· 
lantiği 20 son teşrinde RIRE
den BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJEN • OSLO 

"SARDINIA" motörü 16 
son teşrinde bekleniyor, Dl· 
EPPE ve NORVEÇ limanla· 
rma yük alacaktır. 

"AGMEMNON" vapuru el- limanları için her ay munta· LONDRA HATTI 
yevm limanımızda olup 10/ 2 zam iki sefer yapacaktır. "ANDALUSIAN,, vapuru 
inciteşrine kadar AMSTER- Ren, lskandinav ve Baltık 2 ikinci teşrinde gelip 5 ikinci 
DAM, ROTTERDAM ve limanlan için doğru Konşi· teşrine kadar Londra ve Hull 
HAMBURG limanları ıçın ment.o ile eşya kabul eder. için yük alacaktır. 
yük alacaktır. LiVERPOOL HA TTJ 

"?TELLA,, vapuru 7/2 inci Anglo-Egytian fvf ail "FLAMINİAN,, vapuru ikin· 
teşrınde beklenmekte olup Line ci teşrin ibtidasında Liverpool 
ROTSERDAM AMSTERDAM Marsilya ve lskenderiye için ve Svanse'adan gelip yük çı· 
ve HAMBURG limanları için 9600 tonluk "Cairo City" va· karacaktır. 
Yük alacaktır. 11THURSO 15 ?Uru her ay Pireden munta- ,, vapuru 

"HERGULES" vapuru 30 ·k· · · d L d 'd zaman iki sefer hareket ede- ı ıncı teşrın e on ra an ge· 
2 inci teşrinde gelip 5/2 inci cekf lip yük çıkaracak ve ayni za· 
kanuna kadar ROTTERDAM · ır. 
AMSTERDAM ve HAMBURG Yolcu fiatinde tenzilat: manda Liverpool ve Glaskon 

Pire-Marsilya seyahat müd- için yük alacaktır. 
limanları için yük alacaktır. d Tar"ıh ve navlunlardaki de· 
SVENSKA ORIENT LINIEN eti 75 saat, 

"VIKINGLAND" motörü Port-Sait ve lskendcriyc li- ğişikliklerdcn acenta mcs'u· 
elyevm limanımızda olup ROT- manian için 

11

VELOS,, vapu- liyct kabul etmez. 
TERDAM, HAMBURG, BRE- ru her hafta pazartesi günii saat Deri ve Tenasül Hasta- • 
MEN, GOTEBURG ve BAL- 12 de muntazam Pireden ha· lıkları Mütahassısı 

reket edecektir. Yolcu ve eşya 
TIK limanlan için yiik alacaktır kabul eder. Doktor 

SERViCE MARITIME Fazla tafsilat için Pasaport Q Y 
ROUMAIN kumpanyası sman UnUS yolcu salonu karşısında Lokal 

"ALBA JULfAıı vapuru Riz binasında. No. 168 
19 I 2 inciteşrinde MALTA, Umumi Deniz Acentalığı 
MARSIL YA ve CECAIR li- Limited 
manian için yük ve yolcu ka- acentasına müracaat olunması. 

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

Adres: Kem~raltı Şamlı 
sokak No. 19 bul eder. Telefon: 3171 

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 
.... imi ............... . 

Borsa idaresin 
den: 

Borsa için kalorifer ocakla
rile motör işlerinden .. anlıyan 
bir makiniste ihtiyaç vardır. 
isteklilerin 1 O ikinci teşrin 936 
gününe kadar vesikalarile her 
gün Borsa idaresine müraca-
atları. 3 6 9 1044 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

~ıııttıııı111111111111111 ıııııı.. Doktor 

ARMEM~~1~u~8HuınT- Dr. Demir Ali = A.KemalTonay -
- Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı

Basm:ılı:ınc istasyonu karşısındaki dibek sokak ha§Inda 30 sayı· .. AUGUST LEONHARDT,, Kamçı oğlu 
lı ev ve muayenehane inde sabah saat 8 den ak~aın saat 6 a kndıır = = hnetalanm kabul eder. := 

vapuru 11 son teşrinde bek- Cilt ve Tenasül hastalık· 
\eniyor, ROTTERDAM ve ları ve elektrik tedavisi 
HAMBURG · · ··k l 1 B b l k - l\Iüracnııt eden hnstalnra yapılması l:izım,,.clen sair tnhlilat \'e ıçın yu a a- zmir - irinci ey er so ağı 0 

caktır. Ethamra Sineması arkasında mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cena 

JOHNSTON WARREN LTD, Telefon : 3479 iıı1Mm!IT111İİ"ttİ11!İtt1iıİföjttttjfıfılttl1İttlttWttföİT;i;j:;;: r:li1is 11111111• 

LIVERPUL --------------------------"JESSMORE,, va}'UTU 15 
son teşrinde bekleniyor. BUR
GAS, VARNA, KOSTENCE, 
SULINA, GALAÇ ve BRAl
LA için yük alacaktır. 

S.A. HONGROISE OE NA
VIGATION DANUBIENNE 

MARITIME BUDAPEŞT 
.,QUNA,, motörü halen li

manımızda olup, BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞT, 
BRA TISLAVA, VİYANA ve 
LINZ için için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROU-
MAIN-BUCAREST 

.. DUROSTOR,, vapuru 25 
son teşrinde bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA ve GALAÇ 
ve GALAÇ aktarması BEL
GRAD, NOVİSAD, BUDA
PEŞT, BRATIRLAVA ve 
LlNZ için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi

lemez. Telefon No. 2008 2008 
........ '!!11'!1911 ........ 

Doktor 

Ziya Gökşin 
Kulak, Burun, Boğaz 

mütehassısı 
Merkez hastanesi kulak şefi 
ikinci Beyler sokağı ha· 

mam karşısı No. 41 
Muayenehane Tele. : 3686 

Jlırı ... 

M·ıyonlar Gişesi 
200,000 Lira daha kazandırdı 

Tayyare piyangosunun altıncı kcşidesinde en büyük 
ikramiyeyi kazanan 14741 numaralı bilet, doğrudan doğ· 
ruya (Milyonlar gişesi) inden çıkmıştır. Bazı bilet ba
yilcıi, 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 ev~d 
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. 

lzmir'de keçeciler caddesinde No. 134 
te (Milyonlar gişesi) sahibi 

Hayri Ak Dölek 

T.N. K 
BÜVÜ 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybederse" 
paran heba olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşın.'' 
zı zengin etmiş, hem de yurdunun göklerine b•~ 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden bl' 
rinin de senin olmıyacağmı kim iddia edebilir?,,,,,,/ 

SIHHAT BALIKYAGI 
• Torv~-;ya lıalıkynğlurmm en lıalisidi;. Şerhct gilıi iı;ilir, 2 defa ıüziilınill1 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Bıış<lurak Büyük Sıılepı;ioğlu lınnı koroıaırıda 

Ev " : 2505 
Hergün 3 • 6 a kadar has· 

talarmı kabul eder. 
.... ~-aıiiillL'W ......... 

Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b' 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler . 


