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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat miidürü: HAMDI NÜZHET 

......_Adres: İzmir İkinci Beyler sokağı 
~ue ~artları: Seıı e1iği 700, ahı nylığı 400 kuru, 

Resmi il.iul:ır için: l\laarif cemiyeti ilanat 
h6ro~uıın ınürncant edilmelidir. 

liusus'i ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: (ANADOLU} Matbaası 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir • 

Tütünlerimiz 
Hariç memleketlerden, 

her gün biraz daha artan 
bir hararetle aranmakta
dır. 

- Çarşamba - 7 Teşrinievvel 1936 Fiati (100) Para 
............ Yıl : 3 - No : 819 Telefon: 2776 

va'da Umumi Heyecan Artıyor 
tayyare, Madrit şeh1Montekarı0 Macar başvekili 

b b d tt. Mülakatı G.. b.. ··ıd·· • 
rını om ar ıman e ı 8 h 1 ..... - P om uş o u ar o ursa o 

---------------~-~ Bombard man esnasında bir cebhanelik ateş 
a mış ve müdhiş tahribat yapmıştır. 

, de ölenlerin mezarlarıııa ayn 

lonya ne ya
• pacak? 

Londra, 7 (Radyo) - Lord 
Eden'le Polonya hariciye na
zırı kolonel Bek arasında 
Montekarloda vukubulan mü· 
lakat, Polonya'nın, yeni bir 
Lokarno karşısında ne gibi 
bir vaziyet alması lazımge
leceği ve Rusya ile Fransa 
muahedesi dolayısile Polon
ya'nın ileride ve bir harp 
halinde nasıl hareket edeceği 
hakkındaki hususat konuşul-

.......... _ 
maktır. 

Bundan başka ihtilalcilerin 
elinde bulunan donanma, bü-

Burgos 7 (Radyo)- 30 tay
Yare, dün Madrid şehrini tek
Sar bombardıman etmişlerdir. 

u esnada bir cephanelik ateş tün sahilleri bombardıman et· 
almış ve müthiş tahribat yap· 
lllıştır. 

Sevilla 7 (Radyo} - Bütün 
Cephelerde büyük bir faaliyet 
"ardır. İhtilalciler, Toja ile Li
ll'ıonej kasabalarını işgal eyle
lllişlerdir. ihtilalciler, Oviyedo 

miştir. 
Madrid' den gelen haberlere 

göre, ihtilalciler, Grado bele· 
diye reisi Karlo Barodo'yu 
kurşuna dizmişlerdir . 

Barselon, 7 (Radyb) - Ka-

ayrı çelenkler koyduktan sonra 

hükumet reisi Kumpani'ni11 

sarayına gitmişlerdir. Kumpa· 

ni, sarayına halka karşı irad 

eylediği bir söylevde, Kata· 

lonya'nın ihtilalcilere teslim 

olmıyacağını ve ölünceye ka

dar mücadele edeceğini söy
lemiştir. 

Barselon, 7 (Radyo} - Dün 
general Masos kurşuna dizil

miştir. 

muştur: \.. __________ _; 

------------•ı-•~·~·---------------

lngiliz amelesi 
sulh istiyor 

--·-Alman yanın silahlanma faali 
yetini şiddetle tenkit etmişler 

Hitler,Almanyanın büyük bir 
dost kaybettiğini söylüyor 

Gömbüş, Hitler ve arkadaş/arife bir arada 
• Münih, 7 (Radyo) - Maca- lerek Budapeşte'ye nakledile· 

ristan başvekili general Göm- cektir. 
büş, dün saat 9,40 ta sana- Budapeştc, 7 ( Radyo ) -
toryumda vefat etmiştir. Hitler, Başvekil general Gömbüş'ün 
ölüm haberini alınca Madam ölüm haberi Üzerine burada 
Gömbüş' e bir telgraf cekerek umumi ve milli matem ilan 

edilmiştir. Gömbüş, vazife ha-
taziyette bulunmuştur. Hitler, linde vefat eden ilk başve-
Macar hükumetine de ayni kildir. 
telgrafı tckra-Y- etmiş, Macaris· Resmi daireler, bayraklarını 
tan'ın büyük bir adam ve yarıya indirmiştir. Şehrini şiddetle bombardıman talonya ihtilalinin y~~önü~.!. 

ediyorlar. Maksatları, burad~ bugün kutlulanmıştır. Bu mü- ı ·Almanya'nın da, hararetli bir Yeni kabineyi (Darani) teş-

lllahsur bulunan kendi taraf· nasebr.tle büyük şenlikler ol· 
tatlarını bir an evvel kurtar· muştur. Tezahüratçılar, ihtilal· 1 

liırvat:lar m;:·-- ltalya 
sei s· 

St d" . .. .d oya ınovıc umı -
~ 

vardır 

B M. Stoyadinoviç 
~()sJelgrad, 7 (Radyo) - Yu· 
di avya başbakanı M. Stoya
hulloviç, Hırvatlar meselesinin 
Stç·se!er başlıyan belediyeler 
dil ırnınde hüsnü suretle halle-
dıı~eğinden ümidvar bulun-

nu bildirmiştir. 

~ttıa~··~arkı 
Lo Düşürülecek 

ııı lldra 7 (Radyo} - Alman 
b~~ının, ltalyan Lireti gibi 
~<i Unlerde düşürüleceği ala-

ar rnahafilden temin olun
dır. 

Ticaret mua
hedelerini 
bozuyor 

Roma 7 (Radyo) - İtalya 
hükumeti, 15 hazirandan ev· 
vel muhtelif devletlerle akdet
miş olduğu ticaret muahede
lerini hükmünden isaf eyle· 
miştir. Bundan sonra yeni mu 
ahedeler akdolunacaktır. 

~------------...-.--~ Londra'da 
Bir tayyare par

calandı 
' Londra, 7 (Radyo} - Nark 

Çuks kasabasında bir İngiliz 
harp tayyaresi düşmüş ve 
içindekiler parçalanarak öl

müştür. _ ___.,._. ·---
Habeş kuman· 

danları 
Gore'den uzaklaş

tırıldılar 
Londra, 7 (Radyo} - (Ras 

lmru) ile (Voli de Sadık), 
Gore' den ayrılmışlar ve lngil
tere'nin gösterdiği (Oganda} 
kasabasına gitmişlerdir. He! 
iki Habeş kumandanı, bu ka· 
sabada ikamete memur edil· 
mişlerdir. 

Londra 7 (Radyo) - Ame
le partisi bugün senelik kon· 
gresini akdeylemiştir. Bu kon
grede, mütemadiyen silahlan-
makta olan muhtelif devletler 
tenkit edilmiş ve uluslar sos· 
yctesinin, müstakbel bir har· 
be mani olması için kuvvetli 
bulunması lüzumu ileri sürül· 
müştür. 

Söz söyliyen hatipler; İn
giltere' nin, sulh için her hu-
susta yardım etmeğe amade 
olduğunu ve bununla beraber 
silahlanma yarışına tamamen 
muhalif bulunduğunu söyle-
mişler, tecavüze sebebiyet · 
veren hususatın ortadan kal
dırılmasile beraber silah fab
rikalarının kapatılmasını iste
mişlerdir. 

M. Danon söz alarak de

di ki: 
- 1931 yılında sulh mü

emmen bir vaziyette idi. Şim
di ise bir harp korkusu için
de bulunuyoruz. Uluslar sos· 
yelesi hafif düşmüştür. Çin, 
Habeşis\an ve Ren mes' ele· 
leri, hakka değil, kuvvete 
istinad edilerek halledilmiştir. 

dost kaybettiğini bildirmiştir. kil edecek ve yakında intiha-
Alman ordusu, müteveffaya bat yapacaktır. 

hürmeten bugün bir geçid res· Viyana, 7 (Radyo) - Ma· 
mi yapacaktır. Cçnaze, saat car başvekili general Göm-
22,30 da Münih istasyonundan büş'ün ölümü, burada derin 
büyük törenle trene bindiri- bir teessür uyandırmıştır. 

~----~----- ....... ·~·~·--.---~-------

Yugoslavya Mısır'Iılar 
Harbiye nazırı Kralın C~ma nama. 

masın. 

M. Danon, bundan sonra 
A\manya'nın silahlanma gay
ret ve faaliyetinden bahsetmiş 
ve şiddetli tenkidatta buluna· 
rak şunları söylemiştir: 

- Bu devletlere demeliyiz 
ki: yaptıklarınız kafidir. Daha 
ileriye varmayınız. 

Amele partisi, sureti kat'iyc 
de silahlanma faaliyetine mu
arıztır . 

Bundan sonra] müteveffa 
Hendersonun oğlu söz almış 
ve müşterek mesai sistemi le
hine uzun beyanatta bulunmuş 
tur. 

Bundan sonra daha birçok 
hatipler söz söylemişler, sulhun 
muhafazası için her türlü te· 
dabire tevessül etmek lazım 
geleceğini beyan eylemişlerdir. 

Amele partisinin bu kongre· 
sinde lspanya'dan gelmiş iki 
delegede hazır bulunmuştur. 

P 
. , zını camıde kılma-

arıs te sını istiyorlar 
Paris 7 (Radyo) - Fransız 

erkanı harbiyei umumiye reisi 
general Gamelen, Yugoslavya 

bahriye ve harbiye nazırı ge· 
neral Marikisi kabul etmiş 

ve beraberce meçhul asker 

abidesine giderek çelenk koy
muşlardır. 

Fransız hava kuvvetleri na
zırı M. Kot, misafir general 
şerefine bir ziyafet vermiştir. 

General Mariks ayni za-
manda hava istasyonuna git
miş \'e orada 72 tayyarenin 
yapmış olduğu manevraları 
seyretmiş, mütekabilen de 
harbiye nazırı M. Daladiyc'yi 
ziyaret eylemiştir. · --------------
Çekoslovakya 
Finanse[ tedabir ka 
nunu parlamentoda 

Prağ 7 (Radyo}- Finanse! 
tedbirler hakkındaki kanun la
yihası, bugün parlamentoya 
gönderilecek ve müzakere olu
nacaktır. Bu kanunun, aynen 
kabul edileceği tahmin olunu· 

yor. 

Mısır Kralı Faruk 
Kahire, 7 (Radyo) - Mısır 

ahalisi; h::kumete verdiği bir 

mahzerde, kral Faruk'un, bun

dan sonra her Cuma günü 

babasının yaptığı gibi camie 

giderek Cuma namazını ce· 

maatla beraber kılmasını iste· 
mişlerdir. 

Kral, halkın bu arzusunu 

memnuniyetle kabul etmiştir. 



sahife 2 

Aşk .. Kıskançhk.. Cinayet .• 

-3-
Çünkü "Fontenay-aux-Roscs"in 
birçok sakinleri etrafı sarmış
lardı • 
Şarbaym kulağına : 
- inanınız bayi. Zannedi· 

yormusunuz ki bir insanın ka· 
fası koptuktan sonra konuşa· 
bilsin ?. 

Şarbay bu söz üzerine ür-
ker gibi olmuştu. Sarardı. 

Jakmen soruyordu: 
- Buna inanır mısınız ? 
Şarbay güçlükle: 
- Evet, inanırım .. 
- Pekala! pekala!.. Karım 

konuştu. 
- Daha? 
- Başı.. Karımın, Janın 

başı konuştu ... 
- Ne dedin? 
- Gözlen açıktı.. Dudak-

larm ı oynattı. Bana baktı. Ve 
bakarken bu kesik baş: (Sefil) 
dedi .. 

Bu hadiseyi şarbaya anla
tırken ötekiler de duymuşlar
dı .. Jakmen korkuyordu. 

Doktor bu sözlere güldü. 
- Oh! Zavallı adam. Ke

sik baş konuştu ha? iyi. iyi .. 
Diye a]ay etti: 

- Jakmen döndü: 
- lnanmıyacaksınız deme-

dim mil Komiser: 
- Pekala haydi öyle ise 

cinayetin oldu~u yere gidelim. 
Ve jandarmalara dönerek· , 
- Haydi bunu da oraya 

götürün. Emrini verdi. 
Jakmen gine bir feryat ko

pardı. 

- Hayır, hayır. Beni öldür
seniz de, parça parça etseniz 
de gine gitmem. 

Şarbay söze karıştı: 
- 1nat etmek boş. Eğer 

gelmemekte ısrar ederseniz . . ' 
sızı zorla götürürüz. Suçu 

işlediğini itiraf ediyorsun da 

niçin gelmiyorsun? 

Bu sözler Jakmen'i korkut
muştu. Sükunetle: 

- Peki gideyim; fakat ba
na birşey vadedin şarbayım. 

- Ne istiyorsun? 
- Orada bulunduğumuz 

müddet zarfında beni yalnız 
bırakmayınız. 

- Peki 

- Öyle ise gidelim, dedi. 
Cebinden çıkardığı renkli bir 
mendille yüzündeki terleri sildi 
birlikte cinayet mahalline doğ: 
ru yollandılar. En önde ko· 
miserle doktor, sonra Jakmen 
ve Jandarmalnr gidiyorlardı. 
.. ?arbay da arkadan. Kapı 
onunde beliren iki kişi ile on
ları takip ediyordu. 

Yolda giderken bir sürü 
insan da bunların peşine ta
kılmıştı. Ben de bu kalabalık 
arasında idim. 

Biraz sonra "Büyük sokağın" 
solunda bulunan " çıkmaz so
kağa,, geldik . 

Karşıda kocaman iki kapı 
kanadı vardı· Bunların üzerin
de bulunan küçük kapıdan 
içeri giriliyordu . 

Görüşte bu ev ıssızdı. Kapı 
yanında bir gül fidanı vardı. 
Biraz ileride de sarı bir kedi 
güneşte temizlenip duruyordu. 
Gelen bu kalabalığın çıkar
dığı gürültüden ürkerek koştu. 

Kapının yanına gelindiği 

ı zaman Jakmen durdu. Jandar
malar onu zorla ıçerı sok
mağa çalıştılar. 

- Beni bırakmayacağınıza 
söz vermiştiniz .. 

Şarbay: 
- f şte yanındayım yal 
- Elinizi veriniz! EliniziL 
Sanki düşecekmiş gibi sal

lanıyordu. 

Şarbay jandarmalara Jnk
menin ellerini çözmelerini 
söyledi ve kendi elini bu 
serbest kalan elleri uzattı. 

Önce içeri doktorla, komi
ser sonra da şarbayla, Jakmen 
girdi. Jandarmalar ve birkaç 
sivil ki onlar arasında da ben 
vardım. · Biz de içeri girdik. 
Sonra kapı başkaları girmesin 
diye kapandı. 

Evin küçük kapısına doğru 
ilerledik. Orada, göze çarpa
cak korkunç bir hadise cere
yan ettiğine dair hiçbir iz 
yoktu. Her şey yerli-yerinde 
idi. 

Söze ilk önce doktor baş
ladı: 

- Şimdiye kadar birşey 
göremedim. 

Jakmen mırıldanır gibi ce-
vap verdi: 

- Sağdaki kapıyı açınız! 
O tarafa yanaştılar. 
- Orası orası diye haykı

ran Jakmen, bir eli ile şar· 
baya işaret ediyor; öteki eli 
ile de avucundaki şarbayın 
elini sıkıyordu. 

Komiser hayretle: 
- Aıaı Ala! derken Jakmen: 
- Susun! diye bağırdı. Yüzü 

sararmış. Saçları kabarmıştı. 

Alnından terler akıyordu . • • 
- Burada söylenmeyin 1 
Bu Şözlerin tesirine kapılan 

doktor da 5ustu. Aşağıya inen 

bir merdiven vardı. Bu mer· 

divenden ilk adımını atmıştı 
' 

ki, gördüğii bir k;hncı göste-
rerek: 

- Bu ne? diye sordu. Bu 
Jakmenin 1830 yılı Temmuz 

ayının 29 uncu günü "Topçu" 
müzesinden aldığı kılınçtı. Her 

tarafı kana bulanmıştı. 

Komiser kılıcı doktorun elin· 

den alarak Jakmene : 

- Bunu tanıyormusun? Di· 
ye sordu. 

- Evet; evet.. 
Haydi!. Siz işi bitirin .. 

Deminki sıra ile mahzene 
girdiler. 

Yedi basamak kadar in· 

miştim ki, gözlerim karanlıkta 

korkunç manzara ile karşı
laştı! 

ilk önce başsız vücudü 
gördüm. Musluğu iyice kapan· 

mamış bir şarap fıçısı, yanın
da duruyordu. Sanki kambu· 
ru varmış gibi bükülmüş bir 
vaziyette idi. Entarisi dizle
rinden yukarı sıyrık bir vazi
yette idi. 

Cinayetin; kadının bir bar
dak şarap doldurmak için diz 
çöktüğü bır sırada işlendiği 
anlaşılıyordu. Bardak ta ölü
nün bir yanında bulunuyordu. 

( Arkası var) 

Mevaşi ihracatı 
Mıntakamızdan Yunanistanla 

Malta adasına olan mevaşi ih
racatı, gittikçe artmaktadır. 
Yunanistan, bir müddettenberi 
Yugoslavya'dan mal almamakta 
ve ihtiyacını memleketimizden 

7 Teşrinievvel 936 __... (Ulusal Birlik) 
--~----~--~--------------~ 

Arkasında 
•• •• suru 

eş m~lyon işçi 
leyen adam! 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"HERMES" vapuru 30 ey

lülde gelip 5 birinci teşrine 
kadar ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG 
için yük alacaktır. . 

~--~~----.... --·~-~~ı----~----~-s · r r Citrim 
Şimdi ku vet i bir şef olan 

evvelce bir 
enci idi 

Citrim, 
değir 

----------~------~ 

Bütün lngilteren·n şayanı dik-
ka bir i olan Tredün-

yonlar reisinin hayatı. 
Bugün Fransa'da siyasi va

ziyete M. Jüo hakimdir; ln
giltere'de de siyaset manive
lasının hakimlerinden biri 
Trcdünyonlar, daha doğrusu 
5,000,000 İngiliz işçisine nafiz 
olan bu teşekkülün lideri Sir 
Valter Citrin'dirl 

Valter Citrin, bütün lngil
tere 'nin şayanı dikkat bir ti
pidir; fizyonomisi bir prof e
s örü, mesai tarzı çalışkan bir 
memuru andırır! 

Muvaffakiyeti veya ademi 
muvaffakiyeti lngiltere'nin bü
tün sendikalizmini sarsacak 
bir adamdır. 

• • • 
Hayatının safhaları daha 

şayanı dikkattir. 1926 sene· 
sindenberi Tredünyonların ge
nel sekreteri olan bu adam 
1928 denberi de beynelmilel 
amele federasyonu reisidir. 
Bundan başka, imparatorluk 
ali ekonomik konseyi azasın
dandır. 

Sir Valter Citrim, henüz 49 
yaşında olup deru Şeshir ayale
tinde Vallezi amele mahalle· 
sinde doğmuştur. 

14 yaşınaa mektepten çık
tığı vakit, bir değirmencinin 

muavini olmuştur. Değirmen
cilik hayatının Valter Citrime 
hoş görünmediği muhakkak
tır, bunun için elektrik ame-

lesi olmuştur! Bu iş hoşuna 
gitmiş olacak ki, uzun müd
det bu işi bırakmamış ve 26 
yaşında evlendiği zaman haf
tada 200 frank kazanmakta 
idi. 

Sir Valter Citrim, ancak bu 
tarihten sonra sendikalizmle 
alakadar olmuş, az bir zaman 
içinde elektrik sanayii sendi
kasında mühim bir mevki ka
zanmıştır. Ve üç sene sonra 
da tredünyonlar umumi katip
liği muavinliğine talip olmuş 

ve bu mevkii almıştır. 
1926 senesinde, bütün İn· 

giliz'lerce meçhul bir adam 
olan M. Valter Citrim, şimdiki 
vazifesine tayin edilmiştir. 

M. Citrim, arz üzerinde en 
fazla çalışan adamlardan biri
sidir. Mesai tarzı merkeziyetçi 
şekildedir; elinden gelse bü
tün arkadaşlarının işlerini de 
Kendisi görmek istiyecektirl 
• Sir Valter Cıtrim'in şöhre-

tini temin eden, fişçiliğidir. 
Mühim bir müzakerede, bu 
müzakerenin bütün esaslarını 
gösterecek stenografik notlar 
tutar, bu notları yazı makine
sinde yazdıktan sonra fiş usu
lünce dosyasına konur. Bütün 
bu fişler, büyük bir dikkat 
ve ehemmiyetle hıfzedilmek
tedir. 

M. Citrin, bu notları en zi-

Izmir vakıflar direktörlü
ğünden: 
Ali reis vakfına ait Taslı çeşme mesçidindeki halılar on 

beş güıı müddetle müzayedeye konmuştur. ihalesi 7/10/936 
Çarşamba günü öğleden evvel saat 10 da yapılacaktır. Talip-
lerin 4epozito paralarile mahallinde müteşekkil komisyona 

yade işe yarayacak bir zaman
da kullanacak kadar kuvvetli 
bir hafızaya maliktir, bu saye· 
de birçok mes' el el eri, arzusu 
dahilinde hal imkanını elde 
etmektedir . 

Meslek ve vazife icabı çok 
ziyaretçi kabul eden M. Citrin 

' sükuneti ve yalnızlığı seven 
bir adamdır. Hemen hiçbir 
kimse ile hususiyet peyda et-
memiştir, kendisi iş esiridir. 
İyi Fransızca bilir, eski fngi
lizcede mütehassıstır, mükem
mel bir stenoğraftır. 

Senede 60,000 frank ücret 

alır. Her akşam muayyen va
kitte Vemliley' deki villasına 
gider, zevcesi tarafından kar
şılanır. Laydi Citrim, memle
ketin adeti veçhile evinin bü
tün işlerini kendisi görür, Hiç-
bir hizmetçiyi ev işlerine karış· 
tırtmamıştır. 

(Devamı 4 üncü sahi/ede) 

~~~--------~-
Zer'iyata 
başlandı 
Geçen haftadanberi mülhaka
tın birçok yerlerinde mebzul 
yağmurlar yağmış ve bu se· 
heple kışlık zer'iyatına da baş
lanmıştlr. Bu seneki zer'iyatın 
geçen seneye nisbetle daha 
fazla olacağı zannediliyor. 

Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak ye

rinde 681 numarah ev kira
lıktır. Evde her türlü tesisat 
ve konfor mevcuttur. Görmek 
için Köprü bakkalı bay Ah
med' e müracaat. 

"CERES" vapuru 2 birine• 
teşrinde gelip yükünü tahliye· 
den sonra BURGAS, VAR· 
NA ve KÖSTENCE için 
yük alacaktır. 

"SA TURNUS" vapuru 11 
birinci teşrinden 14 birinci teŞ· 
rine kadar ANVERS, RO'f· 
TERDAM, AMSTERDAM• 
ve HAMBURG için yük ala· 
caktır. . 

"CERES" vapuru 21 birinci 
teşrinde gelip 25 birinci teŞ· 
rine kadar ANVERS, ROT; 
TERDAM, AMSTERDAı:v1 

ve HAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"HEMLAND" motörü 'J,9 
eylüle beklenmekte olup ROI· 
TERDAM, HAMBURG, BR i 
MEN, COPENHAGE, DAN • 
ZIG, GDYNIA, GOTEBURG~ 
OSLO ve ISKANDINAVY ~ 
limanları için yük alacaktır. ) 

"VASALAND" motörü }. 
birinci teşrinde gelip RO 
TERDAM, HAMBURG, BRE· 
MEN, COPENHAGE, co· 
TEBURG, OSLO ve ISKA~~ 
DINAVYA limanları için Y0 

alacaktır. 
SERViCE MARITIME 

ROUMAIN S 
"ALBA JULIA" vapuru ~ .. 

eylülde gelip MALTA, MA··k 
SIL YA ve CEZAlR için yu 

alacaktır. bi· 
"SUÇEAVA" vapuru 20 . 

• çı 

rinci teşrinde gelip 21 birı~tz· 
teşrinde PiRE, MALTA, M ··~ 
SlL YA ve CEZAIR için Y0 

alacaktır. 
ZEGLUGA POLSKA .. 2 

"SARMACJA" motörll • 

birinci teşrinde doğru YA~,A 
VERS, DANTZIG ve GD 
limanları için yük alacaktır"ıe 

ilandaki hareket tarihler• 

navlonlardaki değişikJik}erdetl 
et· 

acente mesuliyet kabul etı11 ~ 
Daha fazla tafsilat alınıı.1 

müracaatları ilan olunur. 22 27 2 7 

ıçın ikinci Kordonda Tah~~ 
ve Tahliye binası arka5ııttt1• 
FRATELLI SPERCO ace0.cı 

Zayi makbuz sına müracaat edilmesi '
1 

21/8/35 ve 26/9/35 günlerin- olunur. /'},663 
de Uyuşturucu maddeler inhi- Telefon: 2004/2007. 

efl1 

sarı lzmir şubesi emanet de- bettirrimden ve bu kere Y ,.,., 
l5' . • • hll" 

posuna teslim ettiğim 2 sandık sini alacağımdan eskısının . 

l afyona mukabil mezkur ida- mü kalmadığını ilan edef'l~~ 

1 

reden aldığım 551 ve 601 Karahalilli Muhıırr 

2 ve 20 l<orrıpriMelfk amltalajlartla bulunur, 

Ambalaj ve komprİmelerfn Gzerinde halis• 
1 

liiin timsall olan ~ markasını arayınız 

No. lu iki kıt'a makbuzu kay- oğ1u Said 

-~~ 11111111111111! 111111111111111111111111111111111111111111111111111111il1111111111111ıı1111ıı:ut 
ş;r- ~ - ~ 

Türk Hava Kurumu ~ 

- Büyük Piyangosu 1 
- 21 inci tertib biletleri satılıyo'-1.t~ 
- 6ıncıkeşide 11-10-936da~1 
=Büyük ikramiye 200,000 lira iki m~O~ 

kafat elliser bin liradır.Ayrıca 30,0 O~ 
~ oo ~ =20,000 15,000, 12,000 ve JO, ~ 

_liralık büyük ikramiyeler de ııa~Jı~·.,~ 
=Biletler hükumet önündekı cıt 1 
_rektörlük gişesinde vebil'amııf1ll 
_bayilerde satılır ~ 

-
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flilUİİİİiiiK .. iiiiiiiiilBiiiiiiiiiiiikiiiiiiiikiiii.iiiiiiiiiimmiöiiı!ii!iiikiiiiiiiiiinı. •iii?l~O~Ii::-::vı~· e:-=r~v:--=-e-ş~ü-
A YE aş a ımsen o mu. kA L. •t d 

~-ııııiiım-~mmım-~-. -..... ~~. ıre ası ımı e 
. - Beyim, araba ile gitse· - Alı; dedım. Başka lııç vapur acentaSI 
il daha iyi olur! kimseciğin yok mu?. 
- Geç kalmaz mıyım? Biraz durdu. Düşündü: 

4- Sabah erken çıkarsınız. - Yalnız bir yavuklum vart 1 

len ne kadarcık yeri. - Ne zaman düğü ı yapa· 
~ ....... Peki; amma beygirleri caksın? 
~·\'vetli bir araba bul. Yolda - Askere gidip geleyim 
le !}'et çekmiyelim. Zanneder- de .. 

Ilı yol çok inişli, çıkışlı imişi - Adı ne? 
B· •*• - Ayşe!. 
•
1rkaç aydanberi Anadolunun Ali, gene derin bir düşün-

·~rı kazalarından biri olan ceye dalmıştı .. 
~ı···,, ta öğretmen olarak Fehit Y. Er. 
~ tınuyordum. ilk vazifeyi bu· ---~•,.---

:a almıştım. Fırsat buldukça Ukranya 
tı..aftaki köylere gezmeğe çı-
''ı°tdum. Seyyar tiyat-
~ Şte ~u hafta da bana çok 
1 thettıkleri "''"" köyüne gi- roları 
ecekr 
~ ım. 
~Şama doğru hademe bana 

er getirdi : 
~Bay muallim, arabacı Aliyi 
~d~~; arabası ve hayvanları 
;ıgınizden güzel. 
ann sabah beşte gelecek! 

' Pedi; dedim. 
* 

Ukranya Sovyet cumhuri
yeti 36 seyyar tiyatro çatış· 
mcktadır. 25 ila 40 artisten 
mürekkep olan bu tiyatro 
heyetleri, mevsim esnasında 
köy ve kolkhozları dolaşmakta 
ve ora kulüplerinde müteaddit 
temsiller vermektedir. 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

LONDRA HATTI 
"DIDO" vapuru 29 eylüle 

kadar LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

"DRAGO" vapuru 30 ey
lülde LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racaktır. 

"LESBIAN" vapuru 9 bi
rinci teşrine kadar LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

"MARONIAN .. vapuru 19 
birinci teşrine kadar LOND
RA ve LEITH için yük ala
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"DRAGO,, vapuru 7 birinci 

teşrine kadar LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala
caktır. 

t • • 
~ ttesi sabah arabanın çı-

Geçen mevsim içinde Sov
yet Tkranya seyyar tiyatrola
rının bu terbiyevi temsillerin· 
de 4 milyon kişiden fazla se

"EG YPTIAN" vapuru 15 bi
rinci teşrine kadar UVER
POO L ve SWENSEA' dan 
gelip yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE-LINIE 
~·tdı~ı gürültü ile uyanabil
%m .. 
.~tabacı ~benim yaşımda iri 
~. • Şen bır Anadolu çocuğu 

yirci bulunmuştur. 

"HERAKLEA" vapuru bi· 
rinci teşrin ortasında HAM
BURG BREMEN ve AN
VERS'ten gelip yük çıkara· 
caktır. 

1' atlı sesi ile: Birinci sınıf mutahassıs Not: Vurut tarihleri ve va· 
~~ ...... ~ay muallim; sizi rahat· Dr • Demir Ali purların isimleri üzerine deği· 
,~ttını ga~iba. ~edi. . şikliklerden mesuliyet kabul 
t~ ayır; Alı, dedım gece bıraz Kamcıoğlu edilmez. 

Yatmıştım dal. C"lt ,,.. :l h f l ki ,-ml!c:lll!!!J!lll_.ll!!k•t~-* ı ve ~ enasu as a l ar o or 
A.rab * * ve elektrik tedavisi 

~tik amız şimdi tozlu yolda 
}akı çe bizi" .... ., köyüne lzmir ·Birinci beyler sokağı - Ali Agah 

')' 'ştırıyordu. Elhamra sineması arkasında Çocuk Hastalıkları 
~ekerleklerin tıkırtısına No. : 55 mütehassısı 
1tıı!:~ beygirlerin çıngırak Telefon: 3479 İkinci Beyler Sokağı No. 68 

... ·- . ,. . 
. • . - :- .• -- . :..:_:;"°,, :" . .. ~tak 11 ne kadar hoş akisler • • T clefon 3452 

1Yordu .. 
~~ Ali, dedim, işin hep 

acılık mı? 

~I~ liemen öyle gibi mu
I~ beyi. 
kııni:z d b. b' . . b' 'ıı b. e ır ırımıze ır 

Cışlık:~ir şey demeden ba-

~ :uranın yerlisi misin? 
Vet. 

. ... ' .. · ... ·. . . . 
' .. . . .; '. . . : - . . . 

Norveçya balıkyağlarmm en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

1 

N. V. 
.W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"ANGORA" vapuru 21 ey

lülde gelip HAMBURG BRE
MEN ve ANVERS'ten yük 
çıkarmıştır. 

" KYPHISSIA " vapuru 6 
Bci. teş rinde bekleniyor, 10 
Bci. teşrine kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yükliyecektir. 

"GERA,, vapuru 15 ilk teş
rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 
kadar, ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

" A THEN " motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

AMERİKAN EXPORT LINES 
NEVYORK 

"EXAMlNER" vapuru 26 
eylülde NEVYORK'a hareket 
edecektir. 

"EXMOOR,, vapuru 17 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

"EXMINSTER" vapuru 30 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. ----PlRF AKTARMASI SERi 

SEFERLER 
" EXOCHORDA " vapuru 

9 ilk teşrinde PİRE' den BOS
TON ve NEVYORK'a hare
ket edecektir. 

"EXCALIBUR" vapuru 23 
ilk teşrinde PİRE'den BOS· 
TON ve NEVYORK'a hare-· 
ket edecektir. 
Sefer müddeti: 

PlRE-BOSTON 16 gün 
PİRE-NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MIDDEL-
HA VSLINJE 

OSLO 
"BANADEROS,, motörü ha

len limanımızda olup HAV
RE, DIEPPE DÜNKERK 

7 T eşrinicvvel 93e» 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapat bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

ve NORVEÇ limanlarma yük ı 
alıyor. 

"BOSPHORUS .. motörü 22 
ilkteşrinde bekleniyor, HAV. 
RE, DIEPPE, DÜNKERK, 
ANVERS, DiREKT ve NOR
VEÇ limanlarına yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG,, vapuru halen 
limanımızda olup ROTTER· 
DAM ve HAMBURG liman· 
larına yük alıyor. 

KHEDIVIAL MAiL LINE 
"ABOUKIR .. vapuru 30 ey

lül öylcn sonra hareket ede· 
cektir. PORT-SAIT, HAYFA, 
BEYRUT ve ISKENDERIYE 
için yükliyecektir. 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARITJM 
BUDAPEST 

"DUNA" motörü 22 ey· 
lülde bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPESTE , 
BRATISLAV A, ViYANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

"SZEGED,, motörü 13 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NHVISAD , BUDAPEŞTE , 
BRA TİSLAVA, VIY ANA ve 
LfNZ için yükliyecektir. 

JOHNSTON WARREN LINE 
L TD.-LIVERPUL 

" KENMORE " vapuru 27 
eylülde BURGAS, V ARNA, 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

KôSTENCE, SULINA, GA
LAÇ ve BRAILA limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"DUROSTOR" vapuru 28 
Bci. teşrinde bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA· 
PEST, BRATISLAVA VIY A· 
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

CANADIAN PACIFIC STE
AMSHIP LTD, 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LIVERPUL' dan 
hareket eder. KANADA'nın 
limanlarile dahili şehirlere 
İZMIR'de DIEKT konşimento 
verilir. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri· 
şilmez." 

Birinci Kordon,lefoon No. 
No. 2007 - 2008 

Q Anan, baban var mı? 
'ş~ sözün, ona çok dokan
~ il .. içini çekti. Ve cevabı 

Sıhhat Eczanesi ---------------------------------

1 Basdurak • Büyük Salepçioğlu hanı 1 1 
, • karşısında 

* ~ -
\~an gözlerinden akan iki 
ya Yaş oldu. 
d~~ran gözlerini biran ile
~ t.ı. Dalmıştı. _ ... ı .. mrmmsır.-ı .. .-.................... .,. 

'k·rıırn de dilim tutulmuştu 
ı .. . lzmir Yün Mensucatı 1 

Türk A. Şirketinin 
iialkapınar kumaş fabrikası 

Tatafından mevsin1 dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Jlırı --.. 

rit 
Ve u uzdu 

• 
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Venedik asker ve ku an· 
her danlarının hataları 

or gün tevalı e 
anlamış göründü ve Hanya')'a 
imdat göndermek kararl111 

Bu aralık Trablusten üç se
f .ne ve birkaç mavna ile İm
dad geldi. Bunlar ve Mısır· verdi . 
dan gelen askerler ve mühim Bir defa, bu imdat çok geÇ 

İstanbul 7 (Hususi)- İskenderun ve Antakya ahalisi, memle- İskenderun ve Antakya halkını sevinç içinde bırakmıştır. 
ketlerinin bir an evvel ana yurda kavuşması için büyük bir Şam' dan bildirildiğine göre, Suriye hükumeti de, her iki 

miktarda barut ve cephane kalmış demekti. çünkü Türkler 
ile sevda boğazı karakol kuv- muhasaralarını tamamlamışlıır 

arzu beslemekte ve bu arzunun ateşile kıvranmaktadırlar. Gün sancak halkının temayülatına uygun bir şekilde mümaşatkar 
geçmez ki, gerek lskcnderunda ve gerekse Antakya' da ana davranmaktadır. fskenderun ve Antakya ahalisi bundan dolayı 

vetlerine yardımcı olarak ve- ve tehdit edici bir vaziyete 
rildi. çoktan geçmiş idiler. . 

yurd lehinde tezahürat olmasın. Suriye hükumetine teşekkiir telgrafları çekmişlerdir. Ana yurd 
Son günlerde Cenevre' de cereyan eden siyasal mükalemeler tahassür ve iştiyakı hergün biraz daha artmaktadır. 

Bu günün en mühim hadi- Girid'deki Venedik'lilerııı 
k• 

sesi San Francisko kilisesinin bu harpteki hataları pckç0 I 

r 

---·---
Ankara'ya git-

tiler 
Başvekil İzmir'e 

geliyor 
İstanbul 7 (Hususi)- Re

isicumhur Kamal , Atatürk , 

• dün akşam hususi trenlerile 

Ankara'ya hareket etmişlerdir 

Büyük önder istasyonda hal· 

km coşkun tezahüratile uğur· 
lanmışlardır. 

Ankara, 7 ( Hususi ) -
Başvekil ismet İnönü'nün bu 

ayın 20 sine doğru lzmir' e 
giderek pamuk vaziyetini tet- ı 
kik eylemesi muhtemeldir. 

\. 
Hapishanelerde 
Mahkumlara işken
ce ;yapılmamalıdır 

diyorlar 
Cenevre 7 (Radyo)- Beşinci 

komisyon, dün mahkumiyet
ler mes' elesini uzun müddet 
tetkik etmiş ve hapishaneler
de mahkumların gayri insani 
bir surette işkence içinde ya
şamalarına nihayet verilmesi 
lüzumunu ileri sürmüştür. 

Fransız delegesi Kamil Plans, 
Fransa'nın bu gibi usulleri 
kaldırdığını ve hapishaneler
de tadilat yaptığını beyan 
eylemiştir. 
___ _.-40 ·-- -

Vergi 

•• soy ev 
Nevyork, 7 ( Radyo ) -

Boks şampıyonu Demsey, 

reisicumhur intihabı münase

betile bir dakika devam eden 

bir söylev vermiş ve halk 

tarafından şiddetli surette al· 

kışlanmıştır. 

lngi ·z 
Muharrirlerinden 
biri Viyana'dan 

kovuluyor 
Viyana 7 (Radyo) - Burr.

da Arold Barnos adında bir 

lngiliz gazete muharriri, Avus· 

turya zabıtasınca casus diye 
yakalanmıştır. Yapılan tahki· 
kata göre, Arold Barnos, hu
dud haricine çıkarılacaktır. 

ir aft sonra 
muhacir geliyor -lzmir'e 1070a·ıe gelecek ve 
'er a iskan edi ecektir 

Bu ayın 15 inde Roman
ya ve Bulgaristan' dan lz~iı:' e 
1070 aile muhacir gelecek, 
köy ve kazalarda iskan edi
leceklerdir. 

Bu muhacirlerin (5000) nü· 

fostan fazla olduğu tahmin 
edilmektedir. Muhacirler, ev-

vela Urla tahaffüzhanesine çı

karılarak orada muayeneleri 

yapılacak, hayvanları aşılana· 
cak ve iaşeleri Kızılay kuru
mu taratından temin edile
cektir. Tahaffüzhanede çadır

lar kurulmuş, muhacirlere da
ğıtılacak karavanalar alınmış-

ı tır. Sağlık muayenelerinden 
sonra muhacirler, gruplara ay,-
rılarak Dikili, Çandarlı, Ber
gama, Foça, Çeşme, Karabu
run, Torbalı ve Kemalpaşa 
kazalarına ve köylere. sevk ve 
iskan edileceklerdir. ilk ham-
lede muhacirlere derhal arazi 
ve tohumluk ve çift hayvanatı . 
dağıtılacaktır. Gelecek sene 
de Sıhhat ve içtimai muave
net Vekaletinden verilecek 
tahsisatla evleri yaptırılacaktır. 

iskan müdürlüğünce, muha
cirlerin iskan işlerinin sür'atle 
yapılması için her türlü ha
zırlıklar yapılmıştır. -------·--·---------e 

çok 
• • 

iZ , har·ç 
o 

A~lar 
Sigorta parası 
vermek iste

miyorlar 
Londra, 7 (Radyo) - Glas· 

kovdan kalkarak aç oldukları 
halde buraya gelen 400 amele 
avam kamarasının önüne ge
lerek, işsizlerden alman sigor
ta parasının bundan sonra 
~ahsil edilmemesini istemiş

lerdir. ----..···---
Metaksas 

Makedonya seyaha
tına cıktı , 

Atina, 6 (Radyo) - Başba
kan general Metaksas, Make
donya ile Trakya seyahatına 
çıkmıştır. 

(Katimerini) gazetesi, bu 
hususta yazdığı bir makalede, 
tetkikat ve gezintilere lüzum 
olmayıp, faaliyet ve kat'i ne· 
ticelere ihtiyaç olduğunu yaz· 
maktadır. 

General Metaksas, Cuma 
günü akşamı Atina'ya dönmüş 
bulunacaktır. Kendisi, Make
donya' da hararetli tezahüratla 
karşılanacaktır. 
-------~-----~------

Arkasında bes mil-• 

büyük çan kulesinin, serdar tu. Muazzam bir Osınall 
1 

tarafından 'verilen emir He kuvvetinin denizden ve ka~;; 
ve top ateşile yıkılmasıdır. dan Hanya'ya hücum ettt. 

Bu kule, o zamanın mev· sırada, adada ciddi ve askefl 
cud kiliselerinin en muhteşem bir hareket yapılmamıştı . 

ti' 
bir çan kulesi idi. Bunun top General Kornaronun va. ıır' 
ateşi ile yıkılması, Venedikli· yet vahamet kesbettikten 5~ 11• 
lere Osmanlı topçusunun me· Kandiya'dan Hanya'ya .go(t 
haretini gösterdiği gibi, ayni derdiği imdad kuvvetı ı 
zamanda meş'um bir hadise ancak 500 kişiden mürekke~t~ 
addedildi. Papazlar bu kilise Bu kuvvet evvela Suda Y · 

QÜ kiŞI 
çanının yıkılması falihayır de- vardı; Suda' dan da 4 oO 
ğildirl" Dediler. Ve şehirde daha aldı. Akıllarınca bu 

9 
k. · ·ı h d -u ı:ır panik saçtılar. ışı ı e mu asara or u.s . de 

_ 5 _ kadan vurulacak, belkı ııı· 
Hanya muhasarası kaldır• 

Hanya'nın sukutuna k 
ca tı! bil' 

doğru Vakıa, Suda boğaz.oda. ııı 
1 - iki taraflı imdat lunan geri emniyet kar~~~~· 

Girid' deki umumi vali ve ku· da ancak 500 .. kişiden ınur dil' 
mandan, o zaman Kandiya'da kep idi. Fakat bunlar . ~~\efe ~ 
otururdu. Bu sırada ada ku· dan gelecek Venedık 6~~ıı· 'tii 

benzemezlerdi. Bunlar, I 
mandam general Kornaro idi. çti e· bq 

kin Ali beyin serden ge ,.. ~Q~ 
Hanya'nın Osmanlı ordu ve· , g .. 

rile Mısır ve Tunus tao ~ 
donanması tarafından muhasa-

len fedailer idi. ı. 
ra edildig" ini ve kalenin te'hli· · ·Ji~ 

Suda' dan gelen 900 kışı 
kede olduğunu neden sonra 80111 

{ ' imdad kuvveti, muhasar 
11
• 

Askere davet 
lzmir askerlik şu.besinden: 

Yoklama kaçaklığından ele 
geçmiş ve saklıdan veya mu· 
hacir, mülteci olarak yeniden 
nüfus siciline kaylt edilerek 
askeri hastane ve askerlik 

a k .. .. b h erke o ·uzuncu gunu sa a ı, .,1 
h .. cıJ•• den Suda boğazına u 

ettiler. 
- Arkası v~ 

Yeniden arı~ 
laşacakla~S' 

meclisinde muayeneleri yapı· Cenevre, 7 (Radyo) - dB 
larak askere henüz sevkedil· vıçre ile Fransa araS'~si 

1 memiş, 316 doğumundan 330 münakid ticaret mukave:rıs· 
yon işçi sürükle- doğumuna kadar 330 do- son finansel tedbirler. ırı~e' 

yen adam! ğumlular da dahil topçu, su- sebetile sona ermektedır· ·eııi 
vari, istihkam nakliye, hava, iki memleket, yakında _}b'' 

(Baştara/ı 2 inci sahifede) h b ı · l ··1 ı mu a ere, ( emıryo u, o çme, bir reı'im bularak ikin~ 
M. Citrim eskiden parla· ld k "k fi d r ışı a , muzı ·a, sını arına mukavele aktedecekler ı · 

mentonun sol bir uzvu idi; ayrılmış eratla piyade sınıfı- • • .---:;JtJf 
lngilterenin muhtaç oldug" u l 316 ·ı" 327 d N k t na ayrı mış, ı a a· e· onuş 11 ' 

Tarh ve tahsilindeki Geçe 
yanlışlıklar dü

zeltilecek 

seneden 
bir inkılabdan ve ihtilalden hil doğumuna kadar henüz fr811s" 
bahseder dururdu; fakat her askere sevkedilmemiş islam Paris 7 (Radyo) - \bO'' 
geçen sene ile Sir Valter ve gayri islam erat askere hariciye nazırı Ivon D.~ ıtlıı~ 
Citrim Liberal Radikalizme 

1 
çağrılacaklardır. Toplanma Cenevre'den buraya do~i~f11 

Muhtelif vergilerin tahakkuk 
muamelelerinin ikmalinden 
sonra gerek mükelleflerin mü-
racaati, gerek idareten yapılan 
tedkikat ve teftişat neticesin· 
de kanunlarında yazılı hüküm-
lere muhalif olarak tahakkuk 
ettirildiği anlaşılan vergilerin 
ne suretle ıslah ve tashih olu-
nacağı hakkında Maliye Veka
letinden vilayete bir tamim 
gelmiştir. 

Vergi, kanunla tesis olunan 
bir mükellefiyet olmasına ve 
teşkilfıtı esasiye kanununun 85 
inci maddesi mucibince vergi
ler ancak bir kanunla tarh ve 
cibayet olunabileceğine göre, 
kanunun mükellef tutmadığı 
bir vatandaşa vergi tarhetmek 
veya kanunun teklif ettiğinden 
fazla tarheylemek neticesini 
husule getiren yanlışlıkların 
idareten düzelmesi zaruri ol
duğu bildirilmiştir. 

Tütünlerimizin, bu sene iyi 
fiatlerle satılacağı ve mevcut 

rekoltenin, az zaman zarfında 

elimizden çıkacağı hakkındaki 
ümitler çok kuvvetlidir. Hariç 
piyasalarda Türkiye tütünleri 
ehemmiyetli surette aranmak-

• na 1 
• 
1 

a 
tadır. Hatta geçen seneden 

kalmış az miktarda mallardan 

sekiz on gün evvel epey bir 
miktar satılmıştır. Bu mal, kıs· 
men 118 kuruştan verilr..iştir. 
Yeni mahsulün, iyi fiatlerle 
satılacağ: kuvvetle memuldür. 

a asker
yanlar 

T 
lar 

• 
ı a devam ediyor, kaçak

ey pa a topluyorlar an e 
Son posta ile gelen Atina 

gazetelerinde okuduğumuza 

göre, Yunanistan'da, şim<liye 

kadar askerlik yapmıyanlar 

hakkındaki takibata şiddetle 

devam olunuyor. Bu takibat 
için teşekkül eden komisyonlar 

hergün bütün müessesatta, fab
rikalnr<la ve her yerde tetkikat 
yapmakta ve askeri vesika ib-
raz etmiyenlerçlen ceza aran
maktadır. Şimdiye kadar as-
ker kaçağı olarak tebeyyün 
edenlerden alınan ceza, külli-
yetli bir miktara baliğ oluyor. 

I . se t 
doğru koşmuş ve müfrit bir günü ayrıca ilan edilecektir. ve spanyanın yenı ··ddt 
sosyalist olmaktan çıkmıştır. 1 Şimdiden hazırlıklarını yap- kabul ederek uzun ~~9ıı.ır' 
Ne komoniz mi ne de faşiz 1 malan ilan olunur. konuşmuştur. Bu konu~~ 
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sonra avdetinde en güzel - z ~ 
memleketin İngiltere olduğunu. § · ~ 
ilan etmiştir. Diktatörlüg" ü _ ~ .. .. . . . ~ 
hiçGbeğenmheftz. l T • = fzmir'in K Ul TUR LJSESJ Ôg"retrııenlefl~ 

eçen a a yapı an re- - da ~ 

dünyonlar kongresinde, Sir K En r yatılı-Gündüzlü: Kız D ~~~erirler~ 
Valter Citrin için leh ve = ıymet ı E k k e ~ = ve r e ~ 
aleyhte pekçok şeyler söylen- Müessisi: Eski Kız lisesi direktörü . ~ 
miştir. Her iyi veya her fena Haydar Candan/ar oebı ~ 
Citrim'in adı ile beraber zik· 1 Orta ve lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. f.cfııılD ~ 
redilmiş ve o da bunların = dillere hususi bir mevki verilmiştir. Sınıflara 40 dao dır· ~ 
hepsine sükutla mukabele et- ' talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri a~rı(llıı· ~ 
miştir. Fakat müzakerelerin - Çocuklarını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun b~ (111.l ~ 
so~lUnda taraftar ve aleyh· lumat ile yetiştirmek istiyenlerin hergün sabahtan 8 '!911dıı ~ 
tarları: 

1 
kadar Kemeraltında Birinci Beyler, Numan zade sokagı ~ 

- Citrim bir daha zafer _ 6 numarada (KÜL TÜR LİSESi) ne müracaatları. ktır·ı~ 
kazanpil 

1
= Derslere Birinciteşrinin onbeşinci günü başlanaca 
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