
l'EDiNCi YIL 
NO. 2943 

Pazartesi 
~nci Teşrin 936 
~tLEFON 3503 

lI ( 100) Para 

CSi 
SESiDiR 

Sahlb, Nepiyat Amiri Y• 
Baflllabarriri 

SIRRI SANLI 
idarehane: bmirde Biriad 

Beyler Sokatındı 
(Hallma Se.l) Matbauıada 

Ba11lm11br 
Geçmiyen yaıı ıeri verilmu 

------~------------------------~~~~--~~~~~~--~~~~~~--~~~--~~--~~~------------------~• ... .....---~--------------
ı lan ruhlu kalıbe f eli ahlar süngü ve dipçik darbe-
rile Antakya ve lskenderun kardeşlerimizi zorla 
tihabata sürüklemek istiyorlar 
at tazyikin derecesi nekadar şiddetli olursa olsun Türk-
• 
. !ntihabata iştirak etmemeie karar verdiler. Sancaktaki 
n Türkler intihab ~ünü evlerinden çıkmamağa karar 

di. 2 bin Türk çocuğu Lisenin kapatılmasını protesto ediyo 
~~~~~~~-~~~~--0000~~~~~~~~~~~-

n c ak Türklerinin 

. .. . 
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Atatürk'ün 



............ , 16 ikinci Teftld ~ 

Ceza kanununda yaoılan son değişiklikler 
------------------------~-··OC>ff--------~----- DUNYADA Gene kız 1etlerini cin cin , , i!i , i!i 

yimeye haris bir genç! 
Ağır hapis cezasının asğari bir NELE~ R 1 

azami haddı 30 sene oldu OLUYO ,_ 

Kendi kendilerini viyenler de var. Kooenhai
da bir gencin kolunu, budunu keserek yidiei 

· görülmüştür ! ... 
Yamyamlığın yalnız Afrika ı itinfına göre beş altı aydan çıkardığı et parçalannı ke· 

ve Awsturalya kıt'alarındaki beri çiğ et yimek için ken· mali lezzetle yidiğini ı6yle-
ahaliye mahsus olduğu mu- disinde bir arzu hasıl olmuı. miıtir. 
hakkak am:na Kopenhağ'da Hem de yalın genç kızların Bu delikanlı tevellüdüne 
da çiğ et yimeğe pek ziyade etlerinden bir lokmacık ol- müteakiben ökıilz kalmıt 
meraklı bir adam bulunmuı- sun yimek merakı 1 olduğundan yetimhanelerde 
tur. Kopenhağ polislerinden Bu arzusuna nail olabil- büyütülmüştiir. Yamyamlığa 
biri bir gün sokaklarda, mek gayretile bir müddet, baılamıt olan bu delikanlt-
bulvarlarda dolaşmakta iken umumi bahçelerin tenha ma- nın bir nevi maraziye oldu-
bir tenhada 20 yaşına kadar hallerde ve çayırlardı-, kır· ğu anlaşılmıştır. 
tahmin olunan bir delikan- Jarda dolaııp yalınızca gezi· Açlık yüzünden yamyamlı-
lının kendi kendisine otur- nen kızların üzerine hücum ğı gözü aldırmış adamların 
makta olduğunu körmiiı polis ederek vücntlarından bir her yerde olduğu gibi Avru· 
bir tarafa saklanıb delikan· parçacık olsun et koparmağı pada da bulunduğu her za· 
lının ne yapacağını görmek son derecelerde arzu eylediği man işldilmektedir. Ahiren 
için uzaktan uzağa dikkat halde dahi bu arzusuna nail lslavyadald Hravn köyllnde 

d 1• d b d geçenlerde bir yortu ~giinün-e i <ıiği sıra a u a am olamaması meyüıiyetini tez-
de tevkif edilen bir dilenci cebinden çıkardığı bir ma- yid eylemış, hatta böyle ha· 

kas 1·ıe sol kolundan bı·r dairei belediye hapishan~sine 
inane ve gaddarane bir mak- d ı d ı F k d 

Parra et kopormagv a başla- k d f k i ha e i mişti. a at ara an , 
y sadın uvve en ile çı ması bir kaç gün geçtiği halde 

mıştır. için şurada burada dolaştığı hiç kimse kelip dilenciyi yok-
Poliı heman yerinden fır· J k t• it d zaman ar ca e ı a ın a ga- lamamış, dilenci orada unu· 

layıb delikanlıyı tevkif eder. yet keskin ve ufak bir bıçak tutmuştu. B r kaç gutı sonra 
Elinden makası alarak bunu saklarmış ki istintak esnasın- hapishane kapısını açarak 
merkeıe götürdiikten ıonra da bunu da itiraftan başka içeriye girenler dilencinin 
orada da jurnalı tanzim ede- bir çare bulamamııtır. cansız bir halde yerde yat-
rek poliı müdürüne isal et- Kendi vücudundaki etleri makta olduğunu görmüıler 
mittir. neden kesmiı olduğu ıual bunun ellerile kollarınıdaki 

Bu genç istintak ve istic• edilince öteden beri kıı eti adelitın kiffesinin parçalan• 
v.\ edilmekte iken elbiaeı\ yeti yimeği arzu eden bu mıı olduğunu gördükleri za· 
de çıkarılmıı ve vicuduuun arzusuna nail olamayınca man biçarenin açlıktan ken· 
hei tarafı muayene edilmiye nihayet kendi vücudundan disini yediğine şubheleıi kal· 
bqlanmış, bu esnada, Leon biçak ve makasla keserek mamııtır. 
naınındaki bu delikanlının 

bacaklarında, karnında, diğer Izmir İli Daimi Encümeninden: 
kolunda elhasıl vücudunun 1797 lira 71 kuruş keşif bedelli Ödemişteki kuvvetli oku-
hci terafında büyük ve de- lunun bakiyei inpatı 31-10-936 günlemecinden itibaren 20 
ri11 bir takım fyara yerleri gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
gehülünce bunların ne zaman Bu işin ihalesi 23 ikinciteşrin 936 pazartesi günü saat 
ve neden husule getirilmiş 11 ne il daimi encümeninde yapılacağından isteklilerin 2490 
otauğu anlatılmak için Leon sayıla yaıaya göre hazırlayacakları teminatlarile, ehliyet ve-
t~yik edilmiıtir.: sikalarıle birlikte daimi encümenine gelmeleri. 
~ibayet bunun ıebebi an- Fazla bilgi edinmek ve projesini g!)rmek i&tiyenler ba-

latılmıftir. Delikanlının kendi yındırlık direktörlüğüne bat '/urmaları. (1073) _. ..... ~ __________ .._; ______________ __ 
............................................................................. 

1 GözüMüZE ÇARPAN YAZILAR 1 
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Ç k Ş••k•• f O - Pe'<i karşı taraf? var mı? 
0 ll Ur• Ben - Gene İspanyollar. Ben - Çoook! 

Dünyadan biuaber biriyle O - Harb nerede oluyor? O - Ölenler kimlerden; 
ktA.Htum: Ben - Madrid etrafında. Ben - lspanyollardan! 

O - Yahu lıtpanyada harb O _ Madridde kimler var? O - Ôldüriilenler kimler? 

B 1 il Ben - lspanyollar! 
varmış. en - spayo ar. O N t• d 

B D h . . d 0 M d .d. 1 k . t' - e ıce e ispanya en - a a ycnı mı u- - a rı ı a ma ıs ı- k. · 1 k? 
? 1 k. 1 ? ımın o aca 

yuyorsun yen er ımler Ben - İspanyolların. 
O - Evet, bugün duy- Ben - sp~nyo~larl . O _ Çok şükür .. 

dum.. O - Madı ıd kımlerın el- Ben _ Niye şükrediyor-
Ben - Maşallah pehpeh.. inde? sun? 
O - Harb edenler kim? Ben - İspanyollann elinde? O - Dünyadan bihaber 
Ben - İspanyollar. O - Ölenler, öldürenler yaıadığım ! . . . iSMET -

Enver paşa-
nın casusu 

- 26- YAZAN: ** 

Bunlar hakkında bana nıahimat getireceksin 
- DüeHoyu büsbütün red· verdi. 

de taraftar değilim.. Yalnız - Tuhaf şey •. Ben bunları 
itimizi bitirdikten sonraya hiç tanımayorum. Birisini bir 
kalsın. az bilirim. 

- Ha);r şehzadem.. Siz Kont daha fazla dormadı 
bu d\lelloJ.U yapmıyacak.sınız! gitti. Fakat ***, bu defa 
Böyle llzımdır. Şahitler kim· Berlinde ilk tesadüf ettiği 
lerdir ? Mtııliiman adamı yanına 

**• , " ıabitlerin iıimlerini ~ğırdı. Ve l)u adama : 

- Sen Baron Fon Rihoı· 
fen ve Baron Osenhaym'ı 
tanırmunn ? Bunlar bana 
bir düello şahidi olarak 
müracaat ettiler. Dedi. 

- Birisini tanmm.! 
- Hanğisini? 
- Baron Osenham mı, bu 

adam bir takım siyasi evrakı 
lngilizlere vermiştirler. 

- Pokali. Bunlar hakkm· 
da bana kati malumat geti
receksin ve bu da masraf 
içini 

Deyerek (•** Müslümana 
beşbin marklık bir çek verdi. 

••• yalnız kalınca dUtlbıdü: 
- Evrak ıırkah lngilizler 

Baron Osenhaym mesele 
tenevvü~ ediyordu. Bana 
dtıello teklif eden adam, 
Kontesin karCleıi. Kontes 

Ceza kanununda yapılan seneyi geçtiği zikrolumuıtur. 
son tadilat sırasında bazı Bu rabıtasızlığı kaldırmak 
maddelerde yanlışhklar vukua için 13 i)ncü maddedeki ağır 
geldiği görülmüştür. Tatbi- ceza haddi 30 seneye, diğer 
katta tereddüde yol açan maddelerdeki asgari h•d de 
bu yanlııbkları düzeltmek bir seneye çıkarılmııtır. 
için hazırlanan layiha meclise Gene 313 üncü maddenin 
verilmiştir. Kanunun umumi birinci fıkrrsında cürmün 
hükiimlere dahil olan 13 ikaı için çemiyet teşkil ettik-
Uncü maddesinde ağır hapis )eri tahakkuk edenler hak-
cezaaının asğari haddi bir kında 3 seneye kadar hapis 
sene ve azami ~haddi de 20 cezası tahin edildiği halde 
sene olarak gösterilmiştir. ayni maddenin ikinci fıkra· 
Halbuki 429 uncu maddede sında cemiyete dahil olanlar 
ağır hapis cezası başlangıcı- için 18 seneye kadar hapis 
nın 6 ay olduğu ve448 ve 449 cezası yazıhdır. Bu yanbşhk 

uncu maddelerde de ağır hapis ta 18 sene yerine 18 ay ola-
cezaaının azami haddi 20 rak tashih edilmiştir. 

000000000000000 00000000000000000000000 

SUBAY ASKERi MEMURLAR 
------- ·----------------- c:::J 

Tekaüd için rütbe ve sınıf-11 
lara 2'Öre tayin olunan vaşları 

bildiren kanun deiiştirilivor 
Subay ve askeri memurla

rın tekalldü için rütbe ve 
sınıflarına göre tayin olunan 
yaşları bildiren 2272 sayılı 
kanunun değiştirilmesine dair 
bazırJanmıı olan kanun pro
jesi Kamutay millli müdafaa 
encilmenınce aynen kabul 
edilmit ve ruznameye almıı
br. 

Projeye göre bütün subay 
ve askeri memurlardan aşa· 
ğıdaki maddelerde gösteri
u~n yaıları bitirenler hizmete 
muktedir olsalar dahi rızala· 
rtoa bakılmaksızın tekaüd 
edelecekJerdir. Bu suretle te· ı 
M:aild edilenler 1076 sayılı 

1 
ihtiyat subay ve askeri me
ıburlar kanunu hilkümlerine 

tabidir. Mezkur kanuna göre 
ahndıkları zaman kendi rütbe 
ve sınıflarındaki muvazzaf 
subay ve askeri memurların 
almakta oldukları muhassa
satı alacaklardır. 

Projenin ikinci maddesine 
göre yaş hadleri, yarsubay· 
lar, asteğmen ve teğmenler 
için hizmet edecekleri azami 
yaş 41, yüzbaşı ve önyüıba
şılar için 46, binbaşılar için 
52, yarbaylar için 55, albay
lar için 58, tuğ general, tnm 
general, tuğ amiral, tiim 
amiraller için 60, ker gene· 
ra), orgeneral, ker amiral ve 
oramiraller için 6S, mareıal 
ve büyük amiraller için 68 
dir. 

• 
l~nıir ili Daimi Encümeninden: 

625 lira 20 kuruı ketif bedelli Kuşadası okullarının ona
rılması 31-10 936 günlemecindea itibaren 20 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. Bu işin ihalasi 23 ikinci teşrin 
936 pazartesi günü saat 11 de il daimi encümeninde yapı· 
lacağından isteklilerin 1490 sayılı yasaya göre hazırlayacak
ları temioatlarile ve ehliyet vesikalarile birlikte yukarıda 
tayin olunan gün ve saatta daimi encümene gelmeleri. 

Fazla bilgi edinmek ve keşiflerini görmek için bayındırlık 
direktörlüğüne baş vurmaları, (1070) 

lzmir İli Daimi Encümeninden: 
(445) lira 41 kurı.ış keşif bedelli tepecikte şehit Fazıl 

okulunun onarılması 31-10-936 günlemecinden itibaren 20 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işin ihalesi 23 ikiociteşrin 936 pazartesi günü saat 
11 de il daimi encümedinde yapılacağından isteklilerin 2490 
sayılı yasaya göre hazırlayacakları teminatlarile ve ehliyet 
vesikalarile birlikte yukarıda tayin olunan gün ve saatte 
il daimi encümenine gelmeleri. 

Fazla bilgi edinmek ve krojeJerini görmek isteyenlerin 
Bayındırlık direktörlüğüne baş vurmaları. (1071) 

Prens Ottonun sevgilişi. 
Prens Ottonun bebası lmpa
rat..Jrluk kabinesi evrak 
muhafızı. Osenhaym da bazı 
evrakı Ingili:ılere vermek veya 
satmakla maznun ! . Mesele 
anlaıılıyorl. Dedi. 

*** , Bu yolda yorumegı, 
saraya girerek evrakın asıl 
kopyasını elde etmeğe tercih 
ediyordu. 

Yalnız Osenhaymın çaldığı 
evrakın lstanbuldan sefir ta· 
fir tarafından Kaysere yazı· 
lan mahud mektuplar olup 
olmadığını kat'i surette an
lamak lizım geliyordu. 

* •• 
Akşam üzeri kont Randav 

geldi. •••, sabırsızlıkla bu 
garib asilzadeyi beliyordu. 
Kendisini g6r0nce ıurdu: 

- Ne haber var? 
- Düelleyu kulüb idare 

heyetine vererek kulüb kara• 
rını verecektir. Zannıma gö
re bu teklif bu ak§am kati 
surette reddedilecektir. Fa
kat bu karara de lüzum yok. 
Şahitlere ve hatta konta bir 
az para verirsek, iş daha 
koJay biter. 

- Sisiz asilıadeleriniz de 
beksi sümüklen böceği nev· 
inden. Hep camur ve çirkef 
içinde dolaşıyorlar. 

- Haklısınız. Fakat on
lar da haklıdırlar. Zaman 
çok nazik, masraflar pek 
çok. Bunların altından kalk· 
mak için başka suretle hare
ketmümkün değil! 

- Ben bu heriflere para 
vermek taraftarı deiilim, 

Borazan f' 
8 Teşrinisani 1918 d;eJlr 

srz ordusunda borazan ,."' 
ye Kapel yolu üıı&ade-" 
Flamangıi,, denen f tttr 
"ateşi keı,, borusunu # 
dü ve Almanlarla f raD 
ilk defa temasa gel~il~·içl' 

Bu ilk mütarekeyı y•kaçP 
"La Flamangsi,, de ~ 
bir abide ~yapıldı ,e ~1' 
küıadında borazan .,,,.
de bulundu ve tek"•' .,. 
sunu alıp "ateşi kes,. h• 
sını çaldı. 

*** • 
Gece ziyaretçi~e-~ 

j'2 aliforniya orm•~tr 
L"3 bekçilik eden bar ,tti-

yar geçen hafta iıtif• d" 
Sebep olarak ta b•t111 

geçeni anlattı: ~· 
- Bir gece yüzü~~r~' 

dılar, yşrganimı çekıtti ıo-' 
Sabahleyin uyandığıın ::,,,,.
çadırımda aslan ayak ıot' 
izlerini gördüm. Artık or 
da yaşayamıyacağıınt .. 

••• 
Sürüm için .,., 

;:; iladelfiya kit•~çıl Jıi~' 
1.11 dan biri, yeni bll iJ# 

çıkarıyor ve arkadall 
ediyor: . ~ 

- Bu kitakta bır ~ 
vardır, bu yanlııı ~ 
25,000 dolar mUkifat f O 
cektir. t1 

Sekiz gün zarfıad.• ti bil 
bin kitab ıatıldı. fı• 
buçuk dolardı. it )J• 

Nihayet Nevyorklu b ,.~ 
ri yanlııı buldu. 1'!ı.1oı-ı• 
vine sevine 25 bıD j;!' 
verdi. 255 bin doları 

1 
J5 

sına indirdikten •011~ 
bin dolar, elbette ••' 
verdi... 

9 
Mumyalara ~ıı -" [!I ondrada yeni b•' ;,fi'_ 

hep tllremeğ~ .b• _,;( 
Yüzlerce kiti Birıtil .-Jf 
. d ı: • 1 6!_..11• sın CKl mumya arın P"'..t 

duruk dua ediyorlat·fto., I. 
rın çoğu kadındır. w..-:,f 
mekle de kalmıyorl•'t;.,O'' 
zamanda mumyaların ;J!' 
çiçek demetleri bıralıd• f 
Böyle giderse muııı 
kacaklar. ur;!' 

Bu yeni mezhebııı tol,r I 
sinden şikayetçi ol~ t ~ 
müze hademeleri. Pe~~· 
kucak kucak bırakıl•• ~ 
leri derhal toplayıp ti' ·.11 

la!~· meğe mecbur kalıyor ~-~ 
kü Londra müzesi00 t' 
ten herhaogi bir şeY f,• 
mek katiyen yasaktı' , 

Ona vereceğime si•' 

rim... -~ 
- Daha iyi olur· O''·· 
- Yalın ben bu ';/' 

yım ile görüşmek isti 
- Birz güç 1 
- Neden ? Is'~ 
- Çünkü bu b~tif p 

bir Baron değildıt· 
Yahudi idi. Menfaat p~~ 
Protistan olmnıtur· ;;' 
mevkileri yoktur, sa 
ları da sahtedir. 

- Ne zararı \'81'1; 
kirlıkları bize bU "" 
bizide Yahudi y•P' 
ğiller ya.. f,lı't 

- Evet öyle, el• 
adamın kultıblerd• 
yoktur. f,r) 

(Arkat1 
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~ Şifa Balık Yaiı 1 TAYYARE sineması· TE~i~?N • 
~ Şerbet ıihidir. Gıcla.,kudreti emsalinden çok yüksektir.· Alırken m.• BUGÜN 

E BütUn bir tarihi, bütün bir ilemi ihtiva eden 

tRAMRA 
• 
lleması 

lLI KOTOP
~E iDARESi 

bugün 
nenin en mu
•~ıam filmi POLANEGRf 

Rejisör: Vily Forst 
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GÖZLERİN J\fUHAFAZASI AN(~AK 
~ « PERFA PUNKTUELL » 
~Gk cam)arile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
~trçiveleri 'Ye güneş gözlükleri lzmir Kemeraltı 

tbt oteli altında Nafız Gözgördtiren 11at ve gözlük 
ulursunuz. 

Zarif, temiz, ucuz nıobilve evi 
'r emek ve yatak odaları fe•kaJade., kurulanmış 

kerestelerden yapılır 
Muhtelif ölçü üzerine siparişier kabul edilir. 

Şekercilerde numara 26 
'q~::::::l:~kta~ ··~~kt3l~~a:.111111J/ 

ECZACI BAŞI 

SÜLEYMAN FERiT 

HUŞUSI 

Şifa Balık Y a2-ı 
Etiketine dikkat ediniz. Bu etiket temizlik ve 

safiyetin garautisidir 

9 Evlül Baharat Deuosu 

a şaheserler şaheseri 

1 Pompeyınin son 2'inleri 
E E Senenin en muhteşem, en güzel, en heyecanlı ve en 
m yüksek filmi. 1,800,000 lira sarfı ile vücuda getirilen 
~ bu filimde 5,000 fikürao rol almııtır. 

~ AYRICA: 
m Miki (Canlı karikatürler) ve Paranıunt 
a dünya havadisleri 
E FıATLAR: 30 40 50 KURUSTUR m -
E SEANS SAA TLARI 
~ Seans saatleri: Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15. Cumar· ti 
~ tesi ve pazar günleri 13te i]ive seans il 
~ Bu filim için mekteblilere yapıla~ak hususi . seansları:! 
E saatleri direktörlükle temas edılerek tesbıt olunur. 
~Elml~IDDBB8~BBll 

........................... : K. 1 k t••t•• 
ı Birinci Sınıf Mutahassıs ı ıra 1 U 011 

iDr. Demir Alii1 tarlaları 
ı KAMÇI Qıı;jLU ı Bornovanın Mansur oilu 
ıcilt ve ·renasü] hastaf mevkiinde bayan Ülfet ZekiJ hkları ve e!e~trik i ye aid sürülmüş ve sürülme
: teda vısı : miş tütün tarlaları kiralıktır. 
ı İzmir - Birinci beyler so- ı' Elli dönüm tarla kiralıyacak 
: kağı Elhamra Sineması : ; olanların emrine bir de kagir 
ı arkasında No. : 55 ı, dam ve fidan için göbre ve 
ı Telefon : 3479 : örtülük saz verilecektir. Pa-
,c~:~ıını:::~~•• ~~~ zar, Çarşamba, Perşemba 

~ G ÜZİD ~ günleri sabahları bay~n ~lf~-
~ .... . . ft . tin Mansur oğlundakı çıflhk 
ijElbıse boya ve tetnız-~ binasına müracaat etmelidir. 
~ Jenıe evi ~ . ====C222! aew 

!I. Her nevi kostumlar, par· !' Doktor 
~ disüler, paltolar, şapka- ~ Saib Saffet Kaşıkçıoğlu 
tt lar ipekli yün!ü roplar !lan ~ c ö· 1 t 12 14 ak 
iderece itina ile buharla te- ~ g en sada'd - Ye her. 

~ . . .. .. . ~ şam on ye ı en sonra 
mlzlenır, boyanır, utulenır. b t 1 k b ı ed . . . . zaman as a arını a u er. 

" ızmır ıkıncı Beyler sokak ~ Ik' . B ı k k h r+ 61 ıncı ey er so ·a nn 
u numeru . · · l' d N 64 kt:a~~·• ~~~ ıttısa ın e o. 

1 BİLiR 
.Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

Yüks 1, Kabada rakılandır. ~~ir kahvecilerine müjde 
~ 0~Üddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 

1 ~ trak yapılan Bebe ve Baıar marka Paket Bisküvit-
~ tkrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir halkının rağbe

'~~~•tıan Bebe ve Ba~ar marka Paket Bisküvitleri güzel 
11•n en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız . . 

; 
Yapım yeri : iki çeşmelik caddesi asmalı 

mescit cami karşısında 17 4No,da 
Dervim Bisküvit yapım yeri: 1' ı,mail Atamer. 

~**~** lbtbt:t:*:lc~:t*=**~*" 
DOKTOR ~ 

A. Kemal Tonay ff 
40 renk üzerine Kız markalı 11 Arti11 lcvmaş boyası 15 kuruştm 

Satış yeri: n EYLUL Baharat denos11 
:; Telefon 3882 

---------------------------------------~ Bakteriyolog ve bulaşık, salğırı M 

~:•hane :~::y~~:~~:,.:~:~h~~~=~okak b•ı•n· i TERZi mehmef zeki ~k~~;~kokul;,;, tuhaff;;;;; 
'~ sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat S den )t k 
>.ı~ saat 6 ya kadar hastalarını kabul tder. )t Kemeraltında Hükümet kat"ŞjStnda numara 2! ~t. Akagündüz ve Niyazi Çabu 

~ ~~~•caat eden hastalara yapılması lazımgelen sair )t Hiç bir yerde şubesi yoktur BALCILAR NUMARA - 145 
~~il at Ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- ~ Yüzünüzde çil var diye merak etmeyin çil kıremlerimiz 

~,- ~ ~lld:'Pılı:nasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- 2J AAAe A ~ 6ttmlıılbilıtntiııAaAAAAt.AAID geldi. Meyusları sevindirmeğelbaştadı. Her türlü zevkinizi 
'" ~ ... ~ llıuntazaman yapılır. Telefon: 4115 u fi il; okşayacak kolonyalar da vardır. 

-~~~,~~"x. I DOKTOR 1 ~~~·~ı 
~hterem müşteri- ı·l .M. Şevki Uğur I ' lzmir ~!~.':!~!!~ucah 

.,, ~lb,:tn,, i.zin dikkatine .._ ~ Halkapınar Kumaş Fabrikasının 
aı' ~· • 1 • BIRINCIISINIF 11 1 ~!~ crınizi son modaya muvafık, 1 Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığ-ı kumaılar : 

~~, b terniz ve şık yaptırmak ist-er ! Dahili hastalıklar mütehassısı ! S ~ J 
~~. N~ ••r:r halde lzmirtle Alipaşa CRd 41 Ahnanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hasta- it 1 ag am 
el, '"'s~ aflar karşısında ( 31 ) No. da • larını her sabah saat do'.Iuza kadar ve öğleden sonra 9 1 Zarif 
d' 1 !litiaı· N BASRi) Elbise fabrikasına 4 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. D ~ 

~'~~· FiartJar gayet ehven olup • Muayenehanesi: Beyler sokağı bay Memdu~un Iabo- ı. ~ Ve Ucuzdur 
t ~ ~-la 2

2 
Y~ Alber Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 • ratuvarl karşısında 36 numaralı muayenehanesında. I} 1 , 

1" l(l~k lıra, 3 provalı 24 liradır. . 41 [ Akciğer, karaciğer, kan hastalıklan kansızlık, za- 8 1 Satış yerlerı 
~ b .. ,;,Pınar çuliki bir provalı 12 lira 2 provah nezaket e yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastalıkları• 1 Bitinci kordonda 186 num~radaUŞA~K HALI. T. A. ~· 
~,i), r. Sayın milıterilerimize bu fıraah kaçırmamalarını • • ~ Mimar Kemaleddin caddesınde 11•~ rı Kandemır Oılu 

~dcriı, SA[>JKZADE BiRADERLER 44•••••••••.ı•••• .. · ~-~m.I ~~ 



4 (ftalkıa Sul J 16 . ikinci Te~ 

Tasarruf haf
tası toolantısı 

12 Kanunevvelde başlana• 
cak olan Yerli mallar ve 
tasarruf hoftası proğramını 
hazırlamak üzere bugün saat 
16 da C. H. P. binasında 
valimizin reyasetinde bir top .. 
lanh yapılacaktır. 

Altay idare 
heyeti 

Altaylılar dün bir toplantı 
yarak idarecilerini seçmişler
dir. Doktor Hüsenin Hulki 
başkanlığa, Emniyet direktör 
muavini lsmail, Baha Konur 
alp, Cemil ve Tahsin Piyale 
izahklara seçiJmişlerdir. 

Muallim mek
tebi mezunları 
Üniversiteye alınacak 

Kültür Bakanlığı 6, 5 ve 
2 senelik muallim mektebi 
me7unlarını üniversiteye ka .. 
cul etmeğe karar vermiş 

ve bu hususia bir rapor ha
zırlamıştır. 

Romanya kralı Fevzi Çak
maia en büyük askeri 

• 

nisanı verdi 
Bükreş 14 (A.A) - Büyük erkanı harbiye reisi Fevzi 

Çakmak yarın Köstence yolula istanbula hareket edecektir. 
K,aJ, Bükreşi ziyaretleri vesilesile hatıra olmak için Tür

kiye büyük erkanı harbiye reisi Maraşal Fevzi Çakmağa 
Romanyanın en yüksek askeri nişanı olan Servici Kredinci 
Mareküse nişanını ve maiyetinede rütbe ve memuriyetlerine 
göre askeri ve sivil nişanlar vermiştir. 

Eyip'te bir evde bektaşi 
ayini yanmışlar 

Istanbul 14 - Geçen gece Eyip'te bir evde Bektaşilik 
ayini yapılıJken :ıabıtaca cürmümeşhud yapılmıştır. 

Ayine iştirak eden yirmi erkek ve on kadın ya~alanmış
tır. Zabıtanın tahkikatına göre, ayin mübaşir Nihad'ın evin
de yapılıyordu. Eski Bektasi babalarından Mustafa, Nihad'a 
Bektaşilik tacını giydirmiş, beline de tarikat peştemalını 
bağlamıştır. 

Bu ayio şerefine koskoc• işret masası kurulmuş, rakılar 
içiliyordu. Sivil polis memurlara, ansızın içeri girerek suç
luları yakalamışlardır. Maznunlar iyin yapmadıklarını iddia 
ediyorlar. işe adliyece vaz'iyet edilmiştir. 

Türkiye - İneiltere arasında 
askeri bir ittifak 

Rapor tasdik edilmek üze
re Heyeti Vekileye verilmiş
tir. Raporun tasdikinden 
sonra muallım mektebi me .. 
zunları girdikleri fakülte şu-
besine göre en çok, 2 seni? lstanbul 15 (Hususi) - Belgrad'a çıkan Vreme gazetesi, 
nihayetinde bir olgunluk im· lngiltere erkanı harbiyuinin (12) adaya yakıD. bulunması 
tihanı vereceklerdir, dolayısile Türkiye ile lngiltere arasında askeri bir ittifak 

Olgunluk imtihanlarından akdetmek istediklerini yazıyor. 

mezun olan muallimler orta Al b• • k• t 
tedrisat kadrosunda çalıştı- manya ır emrıva ı yap ı 
rılacaktır. lstanbul 15 (Hususi) - Alman nehirlerinde diğer devlet-

Bugün Bakanlığın bu ka.. lerin serbest seyrüse~erler etmeleri hakkındaki Versay mua-
rarından istifade edecek hedesinin maddesi Alman hükumeti tarafından lağvedilmiş· 
olan ilkmektep muallimleri- tir. Bu haber Pariste büyük bir heyecan uyandırmışlar. 
nin adedi 12,000 dir. Fransiz hükumeti bütün elçilerine tal ımat vererek bu va· 

TaJe belerin :~~:iir.bütün devletlerin bir arada protesto etmesini istiye-

hh• Fransız gazeteleri, Hitlerin emrivakiler siyasetinde devam 
Si 1 muayene· ettiğini yazmakta ve ateş püskürmektedirler. 1 e 1 k oooooc.<>OOOCX>oOOOOOOOOOOODOOOOl-0~.CXO-NlO-OC>OIOD~.-OXO-NlO-OC>OIOO~M>O:>o 

~~~n~~f! ~k~~da . Tavyarelerimize isim koyduk 
okuyan çocukları umumi bir 
sıhhi muayeneye tabi tutmı
ya karar vermiştir. Muaye
neyi sıhhat ispekterleri ya
pacaklar ve ellerinde mua
yene fişlerini dolduracaklar .. 
dır. _......,. _ _.,,_ __ 
25 kilo aiır
lığında bir ur 

Erzincan - Buaa memle
ket hastanesinde çok mühim 
bir ameliyat yapılmışhr. Yal
nız bağ köyünden Ali kızı 
Makbule beş senedenberi 
rahim urundan muztaripti. 
Karnı davul gibi şişmiş, yü
rüyemiyecek hale gelmişti. 

Kadm hastaneye getirilin-
ce operatör Hadi hemen 
ameliyat yapmış ve 25 kilo 
ağırlığında bir ur çıkarmış

tır. Kadın hastaneden sapa
sağlam çıkmıştır. 

Avuç dolusu 
para 

Avuç dolusu para verip 
aldığınız çoraplar bir kazaya 
uğrarsa onlaı ı atmağa kal
kışmayınız, ( Şemsi Haki
kat ) ın Ucuzluk sergisi 
onun çaresını bulmuş ve 
her çeşid çoraba uygun çok 
ucuz fiatla her çeşid ipek
liler satmağa başlamıştır. 

Merasim çok parlak oldu 
~~~~~~~~ .... ~~~ 

Halktan arzu edenler tayyare ile uçtular 
Dün İzmirio orduya bedi- Valimiz Fazlı Güleç veciz 

ye ettiği sekiz tayyarenin bir söylev söylemiştir. 
ad koyma merasimi binlerce Ondan sonra lzmir kadın-
İzmirlinin huzurunda tayyare 
sahasında yapılmıştır. 

Başta valimiz F cazlı Güleç, 
hükumet erkanı, kurumlar 
mümessiHeri, Buca, Balçova, 
Narlıdere, mümessilleri ve 
binlerce halk saat on ikide 
Alsancaktan kalkan hususi 
trenle Gaziemire gitmişlerdir. 

ları namına bayan Ferhande 
Sadık bir nutuk söyliyerek 

alkışlanmıştır. Nutuktan son· 
ra tayyarelerimiz lzmir afa

kında üçmüşlar ve halktan 
arzu edenler de uçmuşlardır. 

Merasim çok parlak olmuş
tur. 

Arabasına tren çarpan ölüm-
den zor kurtuldu 

Ingiltrede bir tren Lecds 
şehrinden kalkarak Hull isti
kametinde gitmekte iken bir 
at arabasına çarph. 

Bu arabanın içinde bulu
nan Vilson isimli adam diyor 
ki: "Arabamı demiryolundan 
doğru karşıya geçirebilece

mi saniyordum. Fakat loko
molif arabamın arka yayına 
çarptı ve param parça ettı. 

Sarsıntıdan ben beygirin üze
rine doğru atıli!lışım. 

Fakat ne bana, ne de bey· 
gire bir şey olmadı. Araba
nın parçaları on beş yirmi 
metre öt~ye kadar fırlamıştı. 
Ölümden daradar kurtuldu· 
ğ um muhakkaktır ,, 

, Trenin makinisti Hudson 
da şöyle diyor: 

"Başıma ne geleceğini bi· 

liyordum. Fakat felaketin 
önüne geçmek imkanı kal
mamıştı. Frene asıldım. Bi
raz yavaşlamış olmaklığımız 

şüphesiz arabacının hayatını 
kurtarmağa yaradı. Hadise
den sonra, arabacının ölüsü-
ne rastlamaktan korkuyor
dum.,, 

Fakat on dakika içinde 
arabacı Vilson beygirine bir 
koşum takarak yeni bir ara-
ba hazırlamış, sonra tekrar 
yola çıkmıştır. 

Arabacı Vilson, şunu da 
ilave etmiştir. 

" Benim bu kartuluşum hiç 

DÜNYA POLITIKASI: 

··-Fransız ln2iliz beraber yür11 

meğe mecburdur dlı 
B ütün Avrupanın bü) ük bir kaynaşma içinde buca1•1;f' Fransız notası şu devirde Avrupanın iki büyük demokraaisi ola~,, 

Ankara 15 _ Fransa hü- tere ve Fransa birbirlerine daha ziyade yakın bir •
1 

kiimetinin Antakya ve Is.. gütmeğe başladılar •. ! ~ 
kenderun hakkındaki nota.. j ngiltere ve Fransayı birbirine yakınlaşhran s~be~ 
mıza hazırladıiı cevab Fran~ tarihi an'analarından başlayıb, son bir kaç senenı~ ~ 

tika oyunlarına kadar dayanmaktadır. Bilhassa Habeşı~ ..J 
sa tarafından Paris büyük ft ı t f d 'Jh k Al ·ı hl bit r'" a yan ara ın an ı a ı, manyanm sı a anması ve -~ 
elçimize tevdi edilmiş, büyük · · · l · b k ı ş· d' 1 p.W.. araztyı ışga etmesı u ya ın ığı artırmıştı. ım ı sa ~ 
elçimiz de notayı Hariciye daki Faşist ve Komünist boğuşması ve Akdeniz vaziye 
Vekaletine göndermiş ve b 'k' d 1 · b b d k 1 u ı ı ev etı ir irine iyi en iyiye ya ın aştmyor. 141' 

nota alınmıştır. Fransanın bu İki emperyalist devlet olan lngiltere ve Frans, ne It~V 
meseleyi uzun diplomasi mü- nın ne de Almanyanın ilerlemesıne, bilhassa diktaörlük .~ 
zakerelerine bırakmak tema.. relerinin Avrupaya yerleşmesine kat'iyen taraftar değildi 1 
yülü, Türk mehafilince iyi H d'kt .. 1' ı k h d k · · k tie~P em ı ator üğü ön eme , em emo rasıyı uvve . 
karşılanmıyacağı tabiidir. mek, hem de Akdenizdeki menfaatlerini takakkuk etti 

Son Posta gaze için bu dostluğa muhtaçtırlar. !!!. 
İ ngiliz ve Fransız devlet adamları, yanı başlarınd• j1__ 

tesİ foolatı)dı ispanyada bir Faşist devletin kurulmasını arzu eto> f.. 
lerini müteaddip defalar söylediler. Bundan başka bıl ~ 
Fransada iktidar mcvkiinde olan Blum kabinesi sosyalist ti 
hükumettir. Bu itibarla bunlar ayrıca lspaya cumburiYe 
lerinin galebesini de can ve gönülden istemektedirle~· . ~ 

Ankara 14 (A.A) ~- Son 
Posta gazetesinin 14 ikinci 
teşrin Cumartesi l'nushasında 
lskenderun-Antakya ve ha .. 
valisine dair Fransa ile teati 
edilen notası hakkında ecne
bi bir gazeteden telefonla 
alarak verdiği malumat ha
kikata tevafuk etmediğinden 
içeride ve dışarıda sui telek· 
ki ve tefsire müsaid olan bu 
nushalar Dahiliye vekiletin· 
ce toplattırılmıştır. ---..,··---

İ ngiltere ile Fransayı yaklaştıran sebeblerden bırı 
belki en mühimi de şudur: / 

Küçük itilaf ve Balkan antantı ötedenberi Fransaya j( 

buttur ve mütemayıldır. lngiliz kralının son seyahati "e"" 
masları bu devletleri lngiltereyi de yaklaştırmış ve b;ı 
mıştır. işte Akdeniz ve Tuna havzası müttefikleri de :ı 
tere ile Fransayı beraber sürüklemek mecbvriyetinde 

kıyor. . ' 
lngiliz ve Fransız diplomatları, ancak bu iki devf~tı:J 

birliği sayesinde sulhun kurulacağını faşist diktatörlu~ 
Q)gunluk İmti- aşırı arzularının önleneceğine kanidirler. POLITIKA(il 

h e hl OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOCX>OOOOOOOOOCOO 

~nınu~ tar! ~ Altay K. S. Kafı lzmirspo' 
r~i~~~~!~.e~!l~e~ Gözteueyi mağlôb ettilet~ 
sene yapılan olgunluk imti- Güzel bir hava içinde dün ı dilerine gelen fırsatlar• 
hanlarının şimdiye kadar ta- Halk sahasında heyecanlı lanabildiklerinden oyuoıJ 
rihleri muayyen değildi. Ma- maçlar yapıldı. Saha her za- gibi bir netice ile kaı• 
arif vekaleti imtihan tarihi mankinden fazla seyirci ile muvaffak oldular. .. af 
ile sorulacak [sualleri şimdi- dolmuştu. f Bilhassa Saimin Uf11; 

den kararlaştırmış ve maarif ilk ma K. S. K. Altay golü mete değer bir fi'~ 
müdürlüğüne bildirmiştir. Ma- ekipleri arasında oynandı. likle yapılmıştı. Adet•1, 
arif müdürlüğü de bu kararı Altay takımı birçok birinci gol bizlere Vahabı hatır~ 
liselere tebliğ etmiştir. takım oyuncularından mah- Günün son maçı Göıte 1 

Bu karara göre şifahi ve rum bulunuyordu. lzmirspor arasınd~ o~Y'~ 
tahriri olurak yapılacak 936 - K. S. K. Altaya nisbeten Göztepeden Fuad fıDl1~1' 
937 olganluk imtihanları ö- daha kuvvetli bir manzara da F eti yoktu. Oyuıı JI 
nümüzdeki haziran ve eylfıl anediyordu. Ve oyun devam canla geçti netice 3-2 
aylarında yapılacaktır. lmti· ettiği müddetce hakim oy- spor lehinedir. o~ 
han sualleri de şunlardır: nadı. Altaylı forvetler ken- A. Ô~ 

Fizik dersi: Lise ikinci sı- •• ~' 
nıfın elektrik bahsi, lise Nikah memurunun huzurıJ 
üçüncü sınıfın mihaniki fizik d Jd • 
bahsi, kimya: dersi: Lise bi- 8 Çı lr&D ırellll 
rinci ve üçüncü sınifların Paris kazalarından birinin nunu doldurmuştu. / 
laboratuvar mesaisi, riyaziye belediye salonunda nikah Merasimin yapılacsi1l 
dersi: Cebir müseHesat, ter- memuru ayağa kalkıp da da ortaya attığı bu . 

1t 
simi ve terkimi hendese, in- tam: karşısında söylediğiaııı 
san ve fizyolojisi. - Sizin, Fransa cumhuri- bir müddei şaşkın kal•; 

Edebiyat fakültesi: Tarih yeti kanunları namına nika- mdıklar, gencin sabteı." 
d( rsi: Liselerde okunan ye- hımzı kıyıyorum. madığmı işte bir Y' 1ft 

dinci ve dördüncü ciltler, Diyeceği sırada, gelin bir· bulunamadığını bildikler 
coğrafya dersi: Türkiye, Bul- denbire fırlayarak: kızcağızı kandırmağa 
garistan, Italya, lran, çoğraf- - Bu benim varacağım maşlar uğraşmışl•! t 
yaları, edebiyat tarihi: tanzi- adam değildir. Yanımda otu- yihayet kendini bele~1{e 
mat edebiyi\tı ve tanzimat· ran bir sahtekardır. lonundan alıp götüraıuŞ 
tan sonraki bütün devirler Diyerek avaz avaz bağır- Bu hadisenin bir 1 
felsefe dersi: Liselerin ikinci mış ve orada bulunan hısım buhranı olduğu anJaŞ' 
ve üçüncü sımflarında oku- akraba ve davetlileri hayret- tadır. Doktorlar geliııe J 

lere dü•ürmüııı.tür. Bununla bir istirahat tavsiye e nan bütün bahisler. ır ır 
beraber yanındaki adam ismi lerdirr , 

Olgunluk imtihanına gire.. resmi evlenme kiğıtlariyle Kendisine bizzat i~1~, cek olan talebeler bu sual- · Jd 1 ı' iljn tahtalarına asılmış olan mış o uğu ev enmc. 
ler dairesinde hazırlanacak- ·· t 'ld' ~ · h ld ıtıl nişanlı idi. gos erı ıgı a e 
lardır. Adet olduğu üzere tam inkar etmektedir

5

. aJ.•d 
şüphesiz bindebir. denecek iki haftadır belediye daire- Tu·· tu·· n vJ: 
pek seyrek vak'alardandır. sinin ilan tahtaları Mösyö ~ 
Bu arada beygirimden bah- Jan Angot ile ile matmazel 26 milyondan f ~; 
setmeği unutmıyayım, güzel ile matmazel Lüsil Maris'in Tütün satışları de':9 
hayvan, kazadan sonra hahi evleneceklerini ilan etmişti!'. mektedir. Mıntakalar~ ,e 
ürkme ve azğınlık alametleri Nikah günü tayin edilmiş, len kat'i raporlara g6~1 
göstermedi vaziyeti sükunetle her iki tarafın hısım, akraba tış 26 buçuk milyon 
karşılamıştı. ve tanıdıkları belediye salo- bulmuştur. 

Her av bircok vatandasları bü 
yük bir servete kavuşduran (saa Jet~ kişesinden veni tertip pivanko biletleri~ a ~ ) "' t Basmahane Çorak kapı karakol ıı-9 , 

8 magı UDU mayınız. Bay Hasan labıin Telefon: 34 


