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Camuriyet ba9ramı tezahüratından intibalar •, , ........................................................................ ,.......................................................................................... 1 d b k b 
b b k l d l. . r· . . M S • •• •• •• ~ş a anımız a eğer ı mısa ırımız . to m un uyu ayram 
~dinoviç'in irad ettikleri mühim rıutuklar. Z Ir ı 

Balkan antantı ve Türk-Yu hararetle kutluladı. 
goslav dostluğu mes'ud -Şehir renk, ışık, ses ve hareket içindeydi. 

Merasim çok parlak oldu. 

bir inkişaf yolundadır. Cumhuriyetimizin 13 üncü 
yıldönümü, dün fevkalade me
rasim ve tezahürat içinde kut· 
lulanmıştır. Bütün şehir, bü
yük bayram münasebetile baş
tan başa donanmıştı. Şehirin 
muhtelif yerlerinde zafer tak
ları kurulmuştu. 

~~~---------~~-.-lf er iki hükumet reisi, iki büyük milletin bütün gayretlerinin 
•adece sulha matuf olduğunu açıkça tebarüz ettirdiler.1 

.. Başba .. 
4an ismet İnönü, Yugoslav gazetecilerine beyanattaj.bulundu. 

4caba 
llyuştular rnı? 

Cünun ••n miilıiın mes·eıcııi 

.ı\lmnnyn ile Jtnl)n :ı~a•ıadn eon 

gGnlerde tabnkkuk etti~i iddin olu· 
lıan )Dkınlıktır. 

Hö)IC bir ihtimal ne derereye 
kadar \'nrit olaLilir, A' rupa) ·ı or
tasından ikiye hölen Lu iki lıükıi· 

ltıcl ne dereceye kadar U) uşabi

lirler? iJJu noktnlıır fikrimce Liraı 
Yakından tetkik edilmeğe Jeğer. 

Ben şu aııtnlan yazarken Ilcrlin 
ııeyalıatinden avdet eden Kont Ci
Y•no Roma'cla henüz daha aya~ının 
tozlarını 1ıile silmemi~ olacaktır; ha· 
<liae o kadar tazeclir . 

.K.out Ciyaoo lıerşeydeu eYel 
Aiu solini'nin Jamadıdır. llaririye 
llaıJrı ulmndan eYcl propaganda 
llıüstcfan idi ,.e o eıfatını kaybet· 

lııedcn gönüllü tayyareci ıfatile 
ltalyan • llabc~ lıarbına iştirak et· 
llıişti. Kont Ciyano dahıı o devir· 
le.ı denLeri İınlya'nın <lı~ siyasetinde 

.ı\lmanya ile uyu.mak taraftan ol-
lt\ kla mnnıftu, kayın pederine lla· 
tiıı:iye nazın olduğu znmıın lıu 
hadiseyi ,.e kentlisinin bu me) lini 
ileri üre.o Paria'li Tan gazetesi hu 
tayini pek te lıay:ırn yormnmakla 
heralıer Mu olini'nin ıŞnhsiyetinio 
lıu devletin bütün iç ,.c dış siya· 

~tiue !hllkiuı olcluğuun, -0nun mu· 
tafukntı olmadıkça dı§ aya ette 
hir ey yapılımuyncağını, Mus oli· 
lli'nio i e lıarici iya ette Alman· 

ta'dao uwk.la.,an, Frıınsa"ya yak

laşan lıir yol tekihetmeye mütemayil 
Olduğunu il ri ürmüş, ba t 1yinin 
de che.ınmiyct6.İz \'C ıe&ir iz knln
Cağını idUiu ctmi,ti. Son Lfüli clerl 
hu iddianın pek kı<n lıir gorüş 
nldugunu i hat etmekte ı;e<·ıkıııecli. 

1:ıky 'cl'in memleketinde deY· 
~t ıt:fhi ulan tu• olini Hııbeş 
~inde ·nh şu Habeş i~i, 7,atcn her· 
~l!)i çorbaya çeviren o değil mi?
traıı a•dıııı beklediği nç,ık müza

h reti göreme)İDCC \'C bundan on· 

Aziz misafirimiz M. Stogadi11.oviç ve sayın refikaları 
Ankara, 28 (A.A) - Rei- doktor Stoyadinoviç'i kabul 

cumhur Atatürk bugün saat buyurmuşlardır. 
15,20 da dost ve müttefik Atatürk kıymetli misafirimizi 
Yugoslavya'nın sayın başvekili - Sonu 4 iincü sayfada -

Sabahleyin pek erkenden 
bayraklarla donanmış evlerin
den çıkan halk, hükumet önü
ne ve cumhuriyet meydanına 

doğru akıyordu. Caddeler dop 
dolu idi. 

Sporcuların tezahüratı 
Sabahleyin saat sekiz de 

İzmir sporcuları hükumete ge
lerek büyük tezahürat yapmış· 
!ardır. Spor •teşkilatı son bir 
kararla Parti örgütleri arasına 
alındığından bundan fevkalade 
sevinen sporcular memnunı· 

yetlerini izhar iç.in hükumet 
avlusuna toplanmışlardı. Vali 
Fazlı Güleç, burada sporcu· 
lan selamlamış ve şu veciz 
nutku iradetmiştir: 

Arkadaşlar; ................... ~ .......... ~ .................... ~.~·~· .............................. ~.~· .... ·~·~· .................................................. ~.~·~·~·· 
Roma radyosunun bir haberine göre, Çanakkale bo 
ğazından mühimmat yüklü 1 S Rus gemisi geçmiş. 

lspanyol asileri iki Rus 

Valimiz Fazlı Güleç söglügor •. 
Spor teşkilatının parti !örğüt- kuvvet vereceğine ve onu da-

leri arasına alındığını size ib- ha dinç yapacağına ~üphe 
lağ etmekle zevk duyarım. in- yoktur . 
kılabın korucusu Atatürk'ün Partide sporcular gibi genç 
Başkanlığile şeref bulan İnkı- unsurları kendi topluluğu içine 
lab Partisi, spor teşkilatını almakla en temiz, en enerjik 
kendi haremine alırken ona - Sonu 6ıncı sayfada-vapurunu batırdılar 
Dün gece Kordonda feci 

Madricf kapılarında kanlı muharebeler oluyor. bir otobüs kazası oldu. 
Asiler payitahta girmek üzeredirler. ----

·-
--------- .Bir kişi çiğnendi. Bir araba parçalandı ve 

i l&lJ!,,..tM-,.. i~:~~::~ıe;.,,~!::.:.uret~:m~:;.~!:,~:U:'~;.· ve 

~-U~l,11 \.\.1\ haşlıyan v~ korJonda merkez po3· sürur içinde olan halk, foda ii· 
tanesi önünde neticelenen bir oto· zünden tee>..c:ür içinde 1,;.n)mı~tır. ~ • • . 
lıü kaza ı olmuştur. Kaıa netice- 20 de olan \'ak'a üzerioe lıil·.iııri Londıa, 29 (Radyo) -

lngiliz kabinesinde bazı 
değişiklikler olmuştur. Bu 
değişikliklere göre, ziraat 
nazuı Sir Valler Elyot, 
lskoçga sekreteri, Morison 
zfraat nazırı ve miralay 

einıle ı. 'e İm oğlu .Avram llllıo<ln kordondaki nraba \'C otobü enkazı 
Lir Mu:oevi (iliim halinde ynralan· 
mı~lır. Diğer yaralılar, tütün tüc· 
can Selanikli Mümin oğlu Süley· 
man Faik ile kıırı!iı l.iitf iye'dir. 
Süleyman 1''aik'in yarası ağırca, 

kan ının yarası linfiftir. 

ctrafıııtla ) il.derce merak.it hıılk 

toplanmış ve geç \'akte kadar facia 
yerinden ayrılmamı,tır. 

Kaza ~öyle olınu~tur: 

-Sonu 2 inci sayfada-- Sonu 2 inci sahi/edP. -
.....___ - . 
Antakya ve İs-

Kolvin de hazinedar ol
muşlardır. 

• .. 1 • •.. , .• ' ".'··.' • ~ • ·: ~ -
kenderun' dan en 
büyük Türk'e! 

Ankara, 29 (llu.u i muhabiri
llıizde.n) - Antakya ve İl!ken<le· 
:tun'dnki Türk'lcrden Cumurrcisimiz 
A.tatürk'e Linlerce kutlulama tel· 
gt'af lan gelmiştir. 

M adri.:' den 
İ tanbul 29 (Huı.usi) - Paris

ten gelen halıcrlcre göre, !l\1aılrid 
hükumetine cebhane götürmekte 

olan iki Rus vapuru, İspanyol do
oanmaı;ı tarafından yakalanwış fe 
topa tutularak haıınlmıştır. 

Bu hadise, Paris, Londra ve 

bir görünüş 
Mosk.ova'ila heyecan uynndırmıştır. 
Ru.s'lann ne gibi bir hattı hareket 
takibcdcceklcri merakla heklcnmek· 
te ve Avrupa sulhun un tehlikeye 
dütmcsinden endişe edilıncktcdir. 

-Sonu 3 ncü sag/ada-

Roma, 29 (Radyo J 
Sibirya ve uzak şarkta bir
çok kimseler tevkif edil
miştir. Bunlar arasında 
şark şimendiferleri direk
törü ve birçok zabitler var
dır. Bunlardan başka Rus
ya' da kırk yabancı da tev
kif edilmiştir. Bunların 
yirmisi kadındır. 

Bu nefis deniz romanını beşinci sahife. 
mizde takibe başlayınız. -
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~KiQ 
Söz ve kulak arası 

EHiRM ERLER 
Acaba 
uyuştu/ar mı? 

-Başı 1 inci sayfada- bJ 

Bir muharrir, biı' münevver da~iinfir ve yazar, Bunu ıuete gibi, 
kiıah ve ınecmua gibi bir vasıta ile muhitine verir ve yayar,. Bir k.eıif, 
bir ihtira Olur, derhal cihanın dört tarafına aksettirilir, 

izmir'in"::__'.• _ Fazilet ve cumuriyetin d - · · · 1 n~" (Is ra ıı gort:mıyeceğıoı an ayı. ":- rıııı· 

o zamandan sjyaset ibresını :F r" 
ia'dan Almanya'ya çevirıneğe sııtır 
vermit ve İfte Alınan taraftar oıı 
ile maruf olan damadını b~ U. 
için Hariciye neıarctine getirll11~ 6' 

Geçenlerde bir film seyrctıinı, M. llitler, yü.ı binlerce kiıilik bir 
ordu ve kitleyi scl4mladı ve genio bir ıahnyı dolduran hu büyük aaku 
ve intan yığım, ayni &uretle cevab verdl. Çünkü hu ıahada tam bir ho· 
parlör tertibatı vardı, 

yeni kavuş- güzel eserlerinden biri 
tuğu müessese 

Don ben de Cumhuriyet meydanında idim. Dar bir saha içinde, 
coımuş. bayramını teı'ide gelmiş büyOk bir kalabalık uğuldayordu. En 
arka saflarda kalmıştım. İzmir vnlisi bir nutuk irad etti, Onu uzaktan, 
hayal meyal seyrettim, fakat dinliyemedim. 

Kos-koca İ.zmir'de böyle büyük bir günün izahını yapan, mücadele 
safhalanm, tekimülilnü, eserlerini anlatan bir nutku dinliyememek, hat· 
t4 yirmi metre ileride duran bir hatibi ancak gözle eeyredip kulakla 
kııvnyamamak l::adar acı birşey olur mu bilmem? 

Bu asırda, böyle bir şehirde ve bu kadar büyük Lir günde bir veya 
birkoç hoparlör sahibi olmamak ·ağyar dütünmüyorum· fakat kendi he
aabımıza, rejimimizin propagandası, yükek: f ik.irleriu yayılması hesabına 
mı kadar büyük bir noksandır? 

Bir hopıırlör kaç kuru~tur, sözl~ kulak ııraeındaki mesafe kaç para 
ilo ve no kadarcık zahmetle dolduralur, bunu kime sormalıdır? 

' Hissetmeden spor 
Bütün sporların içinde en 

lcolay olan •Yürüyüş" sporunu 
herkese tavsiye ederler .. 

Bir macar alimi bu iş üze· 
rinde kendini yorarak şöyle 
bir neticeye vasıl olmuştur: 

Birçok insanlar hiç hisset
meden her gün kendi kendi
lerine birçok •Yürüyüş" sporu 
yapıyorlar. 

Mesela : Bir insan günde 
aşağı yukarı sokaklarda dolaş
mak suretile 13 kilometre yö
rüyüş yapıyor. Bir satıcı 35, 
zabıta memuru yahut polis 
32, bir kaflen 2, monden L ir 
dansör 1 kilometre yürüyorlar. 

işin asıl güzel tarafı kendini 
ev işine vermiş ev bayanları
nın mükemmel bir sportmen 
olduklarıdır, evinin işini gören 
bir bayan, salon, mutbak, so
kak işleri ve saire tam bu su· 
retle 23 kilometre yol yürü
müş olurlar. 

Günde en çok yürüyüş ya-: 
pan insan ise garsonlardır. 
Çalışkan, çevik bir garson 
günde 50 kilometre yürümüş 
oluyorlar. 

İş adamları spor yapamı
yoruz diye müteessir olmasın-

Saime Sadi 

Bu fikir, bütün fspanya'da 
beğenilmiş ve her tarafta park 
kütüphaneleri açılmıştır. 

Bu satırları, ispanya kana 
boyanmadan evel çıkan bir 
Avrupa mecmuasında okuduk. 
Tabii, şimdi tozdan, duman
dan kitap okumağa kimsenin 
eli yetmiyordur. 

Miki Mavs'ın türlü isimleri 
Walt Dinsey'in icadı olan 

Miki Mavs dünyanın her tara

fında sevilmiş ve birçok mem
leketlerde ayrı-ayrı isimler al-

mıştır. Buna Fransızlar Michel 
Souris, Alman 'lar Michael 

Maus, Japon 'lar Miki Kuçi, 

lspanyol'lar Miguel Ratonocito 

ve Miguel Pericote, Yunan'lı· 

lar Mikel Mus, ltalyan'lar Mi
chele Jopolino diyorlar. 

Moskova'da ev inşaatı 

Moskova' da yeni ev inşaatı 
için bu yıl bütçeye 1 milyar 

ruble konmuş bulunmaktadır. 

Bu yıl nihayetinde Moskova 
ş'ehri 523,500 metre murabbaı 
sathında 420 yeni binaya ma
lik olacaktır. 

Bu ayın bidayetinde, bu 
yeni evlerden 140 bin metre 

murabbalık kısmı bitirilmiş 
idi. 

Ki!ıltür lisesi dün 
merasimle acıldı. , 

Kültür lisesinin açılma me· 
rasimi dün saat 17 ,30 da ya· 
pılmıştır. Merasimde vali Fazlı 
Güleç ile müstahkem mevki 
komutanı General Bürhaned· 
din Denker, belediye reısı 
doktor Behçet Uz ve birçok 
daire ve banka müdürlerile 
metebler müdür ve öğretmen
leri, lise talebeleri hazır bu
lunmuşlardır. Tam saatinde 
Halkevi musiki kolunun çal· 
dığı ve ayakta dinlenen İstik
lal marşı ile merasime baş· 

landı. Marştan sonra Kültür 
lisesi Fransızca öğretmeni Ali 
Riza bir söylev vermiş, Kültür 
lisesinin açılma merasımının 
Cumhuriyet bayramında ya
pılmasının ehemmiyetine işa· 
ret ederek asil Türk kanının 
her işi başarıcı kudretinden 
bahsetmiş ve alkışlanmıştır. 

Bunu Kültür lisesi direktörü 
Haydar Candanlar' ın söylevi 
takip etmiştir. Haydar Can· 

danlar, liseyi açmağa nasıl 
karar verdiğini, 26 yıllık mü· 

dürlük hayatındaki tecrübe
lerini anlatmış ve en değerli 

öğretmenlerden mürekkep olan 
mekteb öğretmen kadrosunu 

saymıştız. Lise müdürü, lisenin 
açılmasında gösterdiği hertürlÜ 
kolaylıklardan dolayı Vali Fazlı 

Güleç' e ve Kültür direktörü 
Ali Riza'ya teşekkür ettikten 

sonra muvaffak olmak ve el
lerine tevdi edilen yavruları 
iyi, bilgili yetiştirmek için çok 
çalışılacağını söylemiş, alkış
lanmıştır. 

Vali Fazlı Güleç: 
- Emellerinizin husulünü 

dilerim. Demişt!r. 
Kültür lisesinin talebe mev

cudu (70) tir. Denizli, Manisa 
ve hatta Afyon' dan bugünlerde 
birçok talebe daha gelecektir. 

Lise, yüksek bir alaka gör· 
müştür, yakında tenis kortları 
tesis ve bir fudbol takımı 
teşkil edilecek, spor ve ecnebi 
dili işlerine büyük ehemmiyet 

lar. Sporun alasını yapıyor· 
lar. Hem de hissetmeden, ne 
güzeli... 

Açık hava kütüphanesi ,----------, verilecektir_. ---

Bugün doğan lzmir hafriyatı fspanya'nın 23 milyon nü
fusundan 10 milyonu okuyup 
yazma bilmez. Eski lspanyol 
diktatörü Primo de Rivera ce
halete karşı esaslı bir müca
deleye girişmişti. Alınan ted
birlerden birisi olmak üzere 
Madrid'in büyük ve güzel 
parklarından birisinde bir açık 
bava kütüphanesi tesis olun
muştur. Bu kütüphane her 
sabah saat dokuzda açılır; 

akşam olunca kapanır. Daima 
bu kütüphane sıraları etra
fında kalabalık bir ço~uk 
yığını görülür. 

çocuklar.. ve mahkumlar. 
281101936 

Bugün, akşama kotlar Zuhalin 
tesiri altında bulunacak, an; üze. 
rinde hoşnudsuzluk hülüm süre
cektir. Bugün iş teıcbbüsü için 
en müsnid zaman saat 11 ile iki 
arasındadır. 

Bugün doğan çocuklar zayıf 
bünyeli, hııstalığa müsaid olacak
lardır. :Fakat 15 yaşından sonra 
h:ıyatlaıı tehlikeden kurtulacaktır. 
Bugün doğan çocuklar tamamen 
müvesvis ve titiz, sinirli insanlar 
olacaklardır. 

'--
ELHAMRA Sineması 

.. , 
Bugün 

Kılıç A lan'ın Türk atlılarile İslam ordulıınna kumanda eden 
SAI.AUİDDINI EYYUBI haçlı ordulara nasıl galebe çaldı. 

Ehli Salip muharebeleri 
İki devre 16 kısım hepsi birden Türkçe sözlü ~aheserler ıaheseri 

Bunu en ince teferruatına kadar bize göstermekte 
ve isbat etmeltcdir. 

Rejisör : Sesil B. de Mille 
SEANSLAR : 2 - 4, 15 - 6,30 - 9 da 

~ ...................................... ~ 

Namazgahta eski İzmir haf
riyatına yakında hummalı bir 
şekilde başlanacaktır. Vilayetçe 
Adliye V ckaleti nezdinde ya· 
pılan teşebbüs üzerine Veka
let, eski İzmir hafriyatında 
her gün 40 mahkumun çalış· 
tınlması kabul edilmiştir. Haf· 
riyat, müzeler müdürü Ömer 
Salah ittin Kantar' ın nezaretin
de yapılacaktır. 

Çiftçi mahkumlar 
Adliye Vekaletinden şeh

rimiz müddeiumumiliğine gelen 
bir mektupta fzmir hapisane
sinde bulunan çiftçi mahkum· 
ların isimlerinin bir listesi is
tenmiştir. Liste çıkarılarak 

Vekalete gönderilmiştir. Çiftçi 
mahkumlar, İmralı hapisane
sine gönderileceklerdir. 

lzmir mektupçusu 
Vilayet mektupçusu Alaettin, 

üçüncü dereceden ikinci de· 
rece mektupçuluğa terfi etmiş 
~e emri vilayete gelmiştir. 

Valimiz Mahkumlara ziyafet ver 
di. Onlarla konuştu ve 800 kişi bu 
insani hareketi şükranla karşıladı 

Kont Ciyanoya BerJiudc ıııdıı 
kellef bir istikbal merasimi ya~ ft 
:Müzakereler üç gün devaın etU 1, 
nihayet ~üoih civannda Bitle~ 
vuku bulan aon bir mülakattan ~ 
dünya gazetelerine bir de t 

Vali Fazlı Güleç, dün saat 
14 te fzmir Umumi hapisha
nesine giderek mahkum ve 
mevkufların Cumhuriyet bay
ramını kutlulamış :ve onlarla 
hasbihallerde bulunmuştur. Va
linin refakatlerinde Belediye 
reisi Dr. Behçet Uz. müddei
umumi Asım Tuncay, Emni
yet müdürü Selahittin Aslan 
Korkut, Kızılayf merkez kuru
mu reisi Dr. Cevdet Fuat ve 
gazeteciler bulunuyordu. 

Valimiz, her mahkum ve 
mevkufun neden hapishaneye 
düştüklerini, suçlarının ne ol
duğunu sormuştur. 

Onlar izahat vermiş ve Vali 
kendilerine demiştir ki: 

Buradaki günlerinizin 
çabuk geçmesini ve hürriyete 
kavuşmanızı dilerim. Kardeş

lerim: yaşadığınız hayat acı· 

dır, elemlidir. Tabiidir ki, suç· 
larınızdan nadim bulunuyor· 
sunuz. Buradan çıkınca mem
lekete nafi birer uzuv olaca· 

ğer dükkan ve işçi yerlerini tebliğ verildi. dJ 
birer birer gezerek tetkik et- Bütün resmi tebliğler gibi bO ıJ 
miştir. Mahkum ve mevkuflar, kapalı, mühhem, şatafatlı ve lı~. 
hep birden Onuncu Cumuri- bir bakıma göre biraz iddiakA~ İ' 

Yollarını doğru ve iyi görıue . iJI 
yet marşını söylemişlerdir. Bir tiycnler ortalığı aydınlatmak ;~ı 
aralık mahkumlardan Sabri degil bulandırmak için yaı1 

isminde biri, yazdığı bir nutku olan bu satırlardan birşey öğr(,ı 
okumuştur. Bunda, Valimizin ıoezler. Onun için biz bu teli;~ 
kendilerine karşı gösterdiği şimdilik bir tarafa bırakalıJJI• . 

ma::ılar'la İtalyan'Iar hangi ııı~ 
yüksek şcfkattan dolayı teşek- eleler üzerinde nyuşalıilirler, .~ 
kür ediliyordu. gileri hakkındıı da bir netı t't 

Valinin sözlerinde kullan- varmalanna imkan yoktur onu \r 
dığı (Kardeşlerim) kelimesi ve kik edelim. Hu ı:uretle bugüıı f' 

essüs ettiği iddia olunan hu i0~ 
çok müşfikane cümleler mah- velin dünya siyasetinde ne derce\. 
kumlar üzerinde derin ve sa- kadar amil olabileceğini daha ~ 
mimi izler hasıl etti. Mahkum- !aylıkla anlanz. 
larla bir arada bir fotoğraf İtalya'da bir fa~izm rejinıİ ~ 
çektirildi ve Vali: dır, Almanya'da da aşağı. yıı~~~ 

ayni idare tarzı mevcuttur. O ~al l• 
- Ben size mektub kağıt- tahmin edebiliriz ki İtalyan Jıaf 

lan göndereceğim, ihtiyaçları- Alman'Iar İspanya davasının Jı; 
nızı, dileklerinizi bana bildi- günkil asilerine yurdını etrne1' ~ 
rırsınız. nihayet hu asileri lspanya'nın Jllej~ 

hülumctioi tanımak nokta!lJ:l 
Dedi. Vali, alkışlar arasında kolayca uyuşabilirler. ~ 

hapisaneden ayrıldı ve Mem· Bütün aağ taraf diktatörlii1'1~ 
leket hastanesini ziyaret etti. Sovyet'leri kendilerine kıp·kızıl 't 

Orada hastalara batır sordu düşman telllk.ki etmekte müttefılt' 
tirler, şu halde Avrupa'da kolll 

ve bayramlarını kutluladı. nizme kar~ı bir cebhe alınak ,JJ; 
Valimiz Fazlı Güleç; dün susanda da Almanya ile İtalyaJl., 

ğınızdan eminim. hapisanedeki 800 mahkum ve müşterek bir hareket tayin etııJI• 
Vali; bütün koğuşları, reviri, mevkufa sıcak yemek ve etli olduklarına ıüphe edilemez. -~' 

Al ' b 0 

- t oıl&"ı bez dokunan imalatanelcri, di- pilav dağıttırmıştır. manya nın ır mus e. f'' 
--------============;.:-:..._ ______ Javası vardır. Bu dava er-geç .. 

D • • K d d f · siyaset sahasına intikal edecc1' '; un gece or on a ecı de~ehiür ki, şimdiki bütiin idd~~:, 
hilafına olarak Almanya lcP" 

bl·r otobu··s kazası oldu halledilecektir .• İtalra'oın .bu;; • vada Almanya ya muzaheret ~ ııiJ 
da bulundubuna vo buna nıukll 

-Baştara/ı 1 inci sag/ada-
357 Numaralı otobüs, içinde 

25 kadar yolcu olduğu halde 
Tepecik'ten Hükumet onune 
geliyordu. Otobüsün Gazi bul
varından geçtiği sırada ilk 
kaza olmuştur. Şoför ve oto
büs sahibi Şahin, burada an
sızın bir şahısla karşılaşmış ve 
otobüsü hızlı sürdtlğünden bu 
adamı ezmemek için manevra 
yapmak istemişse de muvaffak 
olamamıştır. İtfaiye önündeki 
Çeşme'nin yakınında ilk kaza 
olmuş, şoför, otobüs önüne 
düşenjNesim oğlu Avram'ı çiğ· 
nemiştir. Muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanan bu ada
mın vaziyetine ve yarasının 
ne derecede olduğuna bak
ması ve otobüsü durdurması 

Iazımgelen şoför, tamamen ak
sine hareket etmiş, otobüsün 
ışıklarını söndürmüş ve ara
bayı hızla yolun soluna alarak 
hadise yerinden uzaklaşmıştır. 
Bunu gören otobüs yolcuları, 
feryada başlamışlar: 

- Kaçma, dur, o kadar 
hızlı gitme! demişlerdir. Fakat 
şoför, kimseyi . dinlemiyordu. 
Otobüsü, hızla sürerken Gazi
bulvarından kordona çıktığı 
sırada ikinci kaza olmuştur. 

Arabacı Ömer'in idaresinde 
bulunan 85 numaralı binek 
arabasile gezintiye çıkan tü· 
tün tüccarı Süleyman Faik ve 
kansının bindikleri ve Konak
tan Alsancak' a :doğru giden 
arabalarına çarpmıştır. Şo
för Şahin, otobüsü hızla sür
düğünden arabaya çarpmamak 
için manevra yapmağa çalış

mışsa da gene muvaffak ola
mamış ve otobüsü sola almış
tır. Bu yüzden otobüs, mer
kez postanesi önünde yaya 
kaldırımına çıkmış ve araba-

yı sıkıştırarak parça parça' et
miştir. Otobüsle posta binası 
arasında kalıp parçalanan ara
bada bulunan · Süleyman Faik 
ve zevcesi Lütfiye birden bire 
neye'. uğadıklarını anlıyamamışlar 
ve kendilerini enkaz arasında 
bulmuşlardır. 

Süleyman Faik, baygın bir 
halde imdadı sıhhi otomobi-
lile hastaneye götürülürken 
ayılmış ve: 

- Karım nerede? Acele 
bulun ve bana getirini. 

Demiştir. Başından ve ba
cağından ağırca yaralanan Sü-
leyman Faik, hastanede tedavi 
altına alınmış ve karısı Lüt· 
fiyede hafifce elinden ve aya
ğından yaralanmış olduğundan 
pansumanı yapılmış ve hasta
neye kocasının başına götü
rülmüştür. Lütfiye'nin iskarpin-
leri otobüsün altından enkaz 
arasından bulunmuş, portme-
nini bulmak epi güç olmuştur. 

Kazadan sonra şoför Şahin, 
otobüsten atlamış, kaçmıştır. 

Otobüsü, yanında duran şoför 
muavini Badik Mustafa'ya bı
rakmıştır. 

Müddeiumumi muavını Or
han Köni derhal hadise tah
kikatına başlamıştır. Kaçan 
şoför Şahin'in evinden fotoğ· 
rafı aldırılmış ve herhalde tu· 
tulması için zabıtaca ehemmi· 
yetli tedbirler alınmıştır. 

Arabacı Ömer de başından 
hafif surette yaralanmıştır. Av· 
ram'ın yaraları belinde, elinde 
ve ayağındadır. Süleyman 
Faik 45, zevcesi Latife 32 
yaşındadır. Hadise şahitleri-
nin isticvablarına devam edil· 
mektedir. 

Hapisane müdürü 
Şehrimiz hapisane müdürü 

Kenan, istifa etmiş ve istifası 
Adliye Vekaletince kabul 
edilmiştir. 

b !' 
İtalya'ya ait Habeşistan imparıı10, 
luğu mes'ele inde resmen tonıll~ti 
Blnda Almanya'dan fpek ku~ 
teminat aldığına da inaoabilirıı·~ 

BOtiln bu noktalarda bu ~ 
hükumetin çarpıoacak, çaufac 1 
hiçbir menfaatleri yoktur. fol:~ 
asıl bir mes'e1e var ki, onun fit~ 
rinde Kont Ciyono ile Bııroo ~ 
Nörııt'm neler görüşmüo oldu·~' 
nnı çok bilmek istedim. Bu nıct ~· 
haddızatında bir sinek kadar ~ı ~ 
lır, fakat bütün eiııekler gibı ' 
mideyi bulandıran da odur. e, 

Dikkatli okurlar Avuııt~~ 
mes'elcsine ima etmek istcdjf;... 
elbette anlamışlardır. l!vet Alıll~ 
ya ile İtalya arasında bir uf• ti 
Avusturya mes'elesi \'ardır ki, Jı 
zaman bu iki hüktlmetin o}~ 
bilmelerine, beraberce yürümeleti11 

mani olacaktır. 
·~jıt• Almanya yaşıyabilmek ı P 

inki§af edebilmek için ve nib•~:ı 
yürüyebilmek için A vusturt' ' ( 
kendine ilhak ederek o ıı:ı•~ 
(Drang Nalı O ten) şarka Jo~ 
siyasetini takibetmiye, bir taraf~ 
Karadenize inerken öbür wraf 
Balkan'larda lıukim olarak Adti~ 
tik: üzerinde kendisine bir peııÇ 
açmağa mecburdur. . 

Buna mukabil ise İtalya ,ı\ıl~ 
yatiğe kot'i ,ek.ilde hakim kşlol ,ır 
ve ne §ekilde olursa olsun Bol].; ıı1 
}arda kendisine büyücek bir ııüf~ 
mıotakası tesis etmek noktıılatl 
hayatı ve istikbali ile ba~lıdır. ., ,,, 

Bu İQlO ue 1talya'nın AlJIJııJl} f' 
ya boyun eğmesine, ne de Aloııı~~ 
nın İtalya 'yı hazmetmesine iJ11]ı; 
yoktur. I:' 

Binaenaleyh bugünkü k~11~dt'I 
lık, tahammür devreleri gcçıb ~ 
Avrupa'da iki büyük kü:lenin ]ı::ı j. 
kar~ıya çarpışma~ı mevzuub:ıh5 0

., 
bO• duğu gün tıpkı umumt harbııı j\l• 

langıcmda olduğu gibi; ftuJyıı d 
'd - . k e,·:ıbıl manya an yu:r. çevırece v ' ~ 

da Almanya bugünkü mubtcre ti 
vuıı 

dostunu yalnız bırakncnkur'. . JC' 
istiyen Ilitler veya Mussolı~1 ·ıııe 
ğilJir, bizzat co~rnfyadır. 1 atl ·ııı 
şimdiye kadar ise hi~bir ferd. ·:~!' 
,.e meramı ne kadar kuvveth ı.6• 

. e "' sa olsun· coğrafya zaruretlcrııı 
kim olamamışur. (l.f 

Hamdi Nüzhet Çatıf 
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M. Hitler, Cumuriyet bayramımızı tebrik etti 

Atatürk, tebriklçrini kabul buyurd . 
Büyük geçid resmi parlak ol u. 

Af. Stoyadinoviç, ordum~;un ~mükemmeliyetinden 
dolayı İsmet İnönü'nü tebrik ettiler. 

Ça Ankara, 29 (Hususi) - Dün 1 

t. nkaya köşkünde Atatürk 
I rafından kabul edilen Yugos· 
•vya başvekili M. Stoyadi
ll~viç, Cumur reisimizle umumi 
&ıyaset etrafında görüşmeler 
)tpınıştır. 
'y Vereme gazetesi, Atatürk'ün 

1 
.. Ugoslavya başvekilini kabu
llnden bahsile diyor ki: 

b· - En büyük hükumet ricali 
ıle Atatürk'ün huzurunda 

Bncak 1 S dakika kalmıştır. 
aşvekilimiz ise, büyük şefle 

taın iki saat görüşmüştür. 
b' ~stanbul, 29 (Hususi muha-
ırınıizden) - Almanya cumur 

teisi M. Hitler, Cumur Reisi
llıh: Atatürk'e gönderdiği bir 
~elgrafla cumhuriyet bayı amını 
Utlulamıştır. 

Ankara, 29 (Hususi) - En 
büyük bayramımız, Ankara' da 

misli görülmemiş tezahüratla 
kutlulanmıştır. Şehir baştan 
başa donanmıştır. 

Reisicumur Kamal Atatürk, 
B. M. Meclisinde vekiller, yük-

sek memurlar ve sefirlerin 
tebriklerini kabul buyurmuş
lardır. 

Büyük önderimiz, geçid ye· 
rini şereflendirdikleri zaman, 

binlerce halk: "Yaşasın Ata· 
türk." Diye haykırmıştır. 

Geçit resmi çok parlak ol· 
muş, kahraman askerlerimiz 

şiddetle alkışlanmıştır. Anka
raya gelen yedi bin köylünün 
yaya ve atlı geçişleri alaka 
ile takibedilıniştir. 

Resmi geç.iti misafir Rus 
tayyare heyeti ve Yugoslavya 
başvekili M. Stoyadinoviç Baş
vekilimizin yanından takib bu
yurmuşlardır. 

M. Stoyadinoviç, geçit res
mini müteakip çelik ordumu
zun ınükemmeliyetindcn dola
yı Başvekil İsmet İnönü'nü 
tebrik etmiştir. 

Gece Ankarapalasta büyük 
bir balo verilmiştir. 

Ankara, 29 (Hususi muha· 
birimizden) - Ankara'da bü
tün sporcular, Cumuriyet Halk 
partisine dahil olmuşlardır. 

İstanbul, 29 (Hususi muha
birimizden) - Cumuriyetin 
13 üncü yıldönümü burada çok 
parlak mrrasimle tes'id edil· 
miştir. 

~--~~----~~--.......... ..,......412 ..... ----~~~~_:__~ -- -, 
kastamoni 'den Ege-

lilere bir tebrik 
Eski Parti başkanımız ve 

Kastamoni valisi Avni Do· 
f'an' dan Ege'lilerin bayram
larını tebrik eden ve Avni 
Doğan'ın vefakarlığını ve sev
gisini gösteren bir telgraf al
dık. Aynen şöyledir : 
- Kastamoni'nin tebrik

lerini Ege'nin aziz çocuk
l:ırma hürmetle sunarım. 

\. Vali Avni Doğan 
----~~~~~~..) 

Yunanistan' da 
işi olan tüc-
carlar okusun .. 

V 
Ankara 29 (A.A) - İktısat 

ekaletinden: 
Bedeli bankaya yatırıldığı 

halde tediye tarihinden üç ay 
Zarfında Yunanistan dahiline 
aylınmıyan mallar hakkında 

unanistan finans ve ekono-
mik bakanlıklarınca aşağıdaki 
karar alınmıştır: 

Kanunen selahiyettar bir 
banka marifetile parası tediye 
edilmiş olan mallar hesaplan 
tesviye edildiği tarihten üç ay 
Zarfında memlekete istihlak edil 
ınek üzere idhal olunmadıkları 
taktirde on misli gümrük res· 
ınine tabi tutulacaklardır 

Eskişehir'deki 
son facia 

Makine var, maki
necik var! 

lstanbul, 29 (Hususi)- Es
kişehir' de vukua gelen feci 
kaza etrafında tahkikata de
vam edilmektedir. Yaralılardan 
bir kısmının hayatı tehlike
dedir. 

Yolcuların ifadesine göre; 
nıüteaddit defalar kendisine: 

- "Yavaş git, 
rükleniyoruz.,, 

ölüme sÜ· 

Dendiği halde aldırış ct
tnemiş ve en sonunda da; 
hiddetle: 

- O da makine, buda ma
kine! Ben buna dört bin lira 
saydım; hiç g~ri kalırmıyım?!. 

Demiştir. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Türkiye - Yugoslavya 
İkamet, Seyrisefain muahedesi, ticaret 

ve klering mukaveleleri imzalandı. 
Ankara, 28 (A.A) - Türkiye - Yugos!avya ikamet muka· 

velesile seyrisefain muahedesi, ticaret mukavelesi ve klering 
itilafı b~JÜn saat 11/30 da hariciye vekaletinde Türkiye na· 
mına hariciye vekaleti genel sekreteri N um m Rifat ve Yugos
lavya hükumeti namına Yugoslavya elçisi tarafından imza edil· 
mişlır. imza merasiminde Yugoslavya ve Türkiye başvekilleri 
ekselans Stoyadinoviç ile Başvekil İsmet İnönü riyaset eyle
mişler ve Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras ile İktısat Vekili 
Celal Bayar, Ekselans Stoyadinoviç'in maiyeti, Hariciye veka· 
leti ileri gelenleri, Yugoslavya ve Türk matbuat mümessilleri 
hazır bulunmuşlardır. 

İmza merasimini müteakip başvekil İsmd İnönii'ne Yugos
lav matbuat mümessilleri takdim edilmişlerdir. 

Aziz misafirimiz kücük San'at-, 
lar sergisini açtı. 

Gördüğü intizam ve mükemmeliyeti tak
dirlerle karşıladı. 

Ankara, 28 (A.A) - Birinci elişleri ve küçük san'atlar sa
gisi dün saat 17 de sayın misafirimiz dost ve ~müttefikimiz 
Yugoslavya Başvekil ve Hariciye Nazırı M. Stoyadinoviç tara· 
fından açılmış ve açılma resminde Başvekil İsmet İnönü ve 
refikaları, Bayan Stoyadinoviç ve Bakanlar, Saylavlar, genel 
kurmay ikinci başkanı, Bakanlıklar ileri gelenleri, kordiplo
matik, Türk ve ecnebi matbuat mümessilleri ve birçok davet
liler hazır bulunmuşlardır. 

Sayın misafirimiz ve Başvekil İsmet İnönü sergide teşhir 
edilen eserler etrafında verilen izahatı dinlemişler \le bu eser
leri ayrı ayrı tetkik etmişlerdir. 

Sergide teşhir edilen eşya gerek san'at ve gerekse intizam 
itibarile sayın misafirlerimizin takdirlerini celbetmi~lir. 

Almanya, İngiltere derecesinde 
müstemlek~ istemektedir. 

~--~----ı~~-~---

General Göering, dünkü nutkunda bunu 
sarahatle bildirdi. 

Berlin, 29 (Radyo) - Spor 
sarayında dün Nasyonal Sos· 
yalistler toplanmış bu içtimada 
Von Ht:s, Doktor Gobcls, 
general Göering hazır bu!un
mu~tıır. 

General Göcriııg söz a!arak 
dört senelik imar diktatör:ü
ğündc ne yapacağmı izah et
miştir. Bu döı l srnc için<le 
Almanya' da pek çok şeyler 

yapılacak ve Almanya'da ol
mıyan en lüzumlu maddelerin 
bilkimya hazırlanması lemin 
edilecektir. 

Bu nutukta Almanya'nın 

mutlak surette müstemleke ih

tiyacından bahsedilmiştir. Ge
neral Göering: 

"İngiliz'ler Alman'lardan az 

oldukları halde cihaııın dörtte 

birini elinde tutmaktadır, biz de 
bu nisbetle müstemleke ala
cağız! .. Demiştir. 

Bcrlin, 29 (Radyo)- Bugün 
Hitlcr Doktor Qöbels' e pro

paganda Bakanlığı verilmiş 
olduğundan Vilhelnı Straşe'dc 

bir resmi kabul yapılmı~tır. 
Bizzat Hitler Doktor Göbels'i 
tebrik etmiştir. 

/ki Rus vapuru 
Batırıldı. 
---·------

- Başı birinci say/ada -
Çanakkale' den 15 Rus 

vapuru geçmiş 
Homa ::!9 (Hııılyo) - T,eniıı

gradtluıı ~elen hah(•rlcnle, Karaılc· 
nizdc O.lcl'a ,.e l\'ikolayef limaıı la· 
rmdn ticaret ve miinnk:ılıit cluruıoş 
ı;ibiılir. Vapurlara nıı11emadİ)CO 

miilıiııımat yiikletilınckteılir. Hn~ü

nc kadar Çanakkale hoğozından 

Akdı n·z~. miil.:mmııt yüklii l.') Hns 
vapuru geı;ıni~tir. 

Madrid kapılarında 
Kanlı muharebeler • . 

Burgos, 29 (Radyo) - Nas
yonalistler, maden amelesinin 
Kizon limanı ile muvasalasını 
kesmişlerdir. Hükumete men
sub beş tayyare düşürülmüştür. 

Dört vapurla, M~lila' dan 
lspanya'ya yeniden Afrika'lı 
asker getirilmiştir. Nasyonalist 
topçuları, Madrid'i bombar
dıman için hakim mevkileri 
tutınuşlarsada; Franko bom
bardımanı yasak etmişt:r. Pay· 
tal.tta panik başlamıştır. Anar 
şistler şehrin müdafaasında 
ısrar etmektedirler. 

Madrid sabık baş kuman· 
danı general Asensiyo'nun 
tevkif edildiği haber veril
mektedir. Madrid hükilmcti, 
silah ve mühimmat mübayaası 
için Mcksika'ya bir heyet 
göndermiştir. 

Anarşist'lcr, Başvekil Largo 
Kabalcro'nun aleyhine dön
müşlerdir. Hava nazırı Barse
lon' da Reisicumurfa görüş

diikten soııra Madrid'e den
memiştir. Firar ı..·ttiği söylen· 
mektedir. 

Cenub ccbhc~nde büyük 
taarruz taşlamıştır. T~nklar, 

tayyare!a, siivarilcr ve top· 
c;ulardan müteşekkil ii; kol 
pa) tnhtn doğru ilerlemeJ..-tedir. 
Sal· nhley!n beş kasaba işgai 
edilmektedir. Albay Tella kuv
vetleri saat 13,30 da 12 kilo
metre mesafede idiler. Madrid 
hpılarında, misli görülmemiş 
<lcrccede kanlı muharebeler 
olmakta, hükumetçiler, karış· 
karış müdafaada bulunmak
tadırlar. 

Bir lekzib 
Lizl o 1 28 (A.A) - Porte

kiz'in Burgos hükumetini ta
mmış olduğu resmen tckzib 
edilmektedir. 

Ademi müdahale komitesinde 
Londra, 29 (Radyo)-İtalya 

sefiri M. Grandi dün ademi 
müdahale komitesinde Rus 
sefiri M. Nefski'ye vesikalarla 
20 Rus bitaraflığı ihlal hadi
sesini bildirmiştir. 

Bu münnkaşa esnasında Rus 
sefiri çekilmek hareketi değil, 
k<'mitede kalmak arzusunu 
göstermiştir. 

Tali komite Pazartesi günü 
tekrar toplanacak asıl komi
te de Çarşamba günü topla
nacaktır. 

Londra, 29 (Radyo) - Ga
zeteler ademi müdahale ko
mitesinin dünkü faaliyetinden 
bahsederek, lngiliz hükumeti
nin Rus tec:tvüzleri hakkında 
yeni bir dosya hazırlamakta 
olduğunu yazmaktadırlar. 

Alman matbuatı 
Rusya'ya hücum ediyor .. 

Berlin, 29 (Radyo) - Hit· 
lerci matbuat Rusya'ya şiddetle 
hücum etmekte, Madrid'i mu
kavemete sevkeden Rusya' dır, 
demektedir. Gazetelerin, Rus
ya' nın bu şekilde hareketlerinin 
Fransız kabinesini büyük müş
külata dü ürecektir. Demek
tedir. 

Paris, 29 (Hususi) - F ran-

Küçük itilaf . devlet reis
lerinin toplantısına bü

yük ehemmiyet veriliyor. 
~~~--~--~~~~~--~ 

Müzakerelerden sonra neşredilen tebliğde 
tam bir anlaşma mevcut olduğu bildiriliyor 

İstnnlıul, 29 ( Hususi) -
Fransız siyasi mehafilinde, Yu · 
goslavya Başvekilinin Ankara 
seyahatine ve bu arada küçük 
itilaf devlet reislerinin Pr ag' da 
toplanmalarına büyük ehem· 
miyet verilmektedir. Küçük 
itilaf devlet reislerinin ne gibi 
kararlar alacakları merakla 
beldcnmekted ir. 

Prag, 29 (Radyo) - Kral 
Karol ile Cumurreisi M. Be-

nes'in ilk müzakerelerinden 
sonra bir tebliğ neşredilmiş 
ve iki devlet arasında noktai 
nazar ittifakı olduğu bildi· 

r:lmiştir. Romanya ve Çckos· 
lovakya Almanya ve diğer 

merkezi Avrupa devletlerile de 
sulh namına uzlaşacaklardır. 

K. itilaf devlet reislerinin 
beyanatları 

Bükrcş; 28 ( A.A } - Ad
verul gazetesi kral Karol ile 
M. Bencs, M. Sto}adinoviç ve 
M. Tatarcsko'nun beyanatlarını 
neşretmektedir. Bu zevatın 
kaffesi kralın dün akşam be
raberinde Voyvoda Mişel ve 
M. Antenesko olduğu halde 
Prağ' a gitmesi münasebetile 
küçük itilafın hayatiyetinden 

bahsetmektedirler. Kral Karol 
şöyle demiştir: 

" - Prağ' a bu seyahati yap· 
tığımdan dolayı çok memnu· 
num. Bu seyahat küçük itilafm 
çözülmez bağlılığmı bir kerre 
daha gö&tereccktir.,. 

M. Benes şunlan söylemiştir: 
-Küçük itilaf hukukumuzu 

tamamen muhafaza etmekle 
beraber Avrupa siyasetinde 
bir rol oynıyacak derecede 
kuvvetH bir hale gelmeie 
kendi gayretlerimizle ve nef
simize olan itimadımızla mu
vaffak olmuş olduğumuzu gös· 
teren bir sistemdir. 

M. Stoyadinoviç ezcümle 
demiştir ki: 

- Müttefiklerimizle en sıkı 
münasebetlerimizi .muhafaza 
etmek ve komşularımızla iyi 
münas~betlere devam etmek 
Yugoslavya'nın harici siyne
tinin esas prensipleridir. 

M. Tatareskoya gelince, kii· 
çük itilafın nail oldu~ mu· 
vaffakıyetin milletler cemiyeti 
çerçevesi içinde ve müfokabil 
yardım esasına müstenit teda· 
füi mıntakavi sistemin mües· 
sireyetini isbat etmiş olduğu 

mütaleasındadır. 

~~~ 
ltay m ltınordu'yu 3-0 

mağlup etti. -
Altınordu 'fular hakim oynadıkla

rı halde gol çıkaramadılar. 
Dün Halk sahasında sene-

nin en miföim maçlarından 
birine şahid olduk. Bölgemizin 
lik ve şild şampiyonları Altay· 
Altınordu takımları, Cumuriyet 
bayramı münasebetile karşılaş
tılar maçı. Altay takımı 3-0 

--"-----~-

sız gazeteleri, Madrid' e 4 tay
yare gönderildiğini yazmakta-
dırlar. 

Başvekilin beyannamesi 
Madrid, 29 (A.A) - Baş· 

vekil Madrid ahalisine hita-
ben bir beyanname neşret· 
miştir. Bunda deniliyor ki, 
kat'i bir hamle yapmak za
manı gelmiştir. Düşman bizim 
muzaffer olmak azmimize karşı 
tecavüze başlamıştır. Meşru 

hükumet nihai galcl>eyi temin 
edecek her türlü vesaite ma
liktir. 

Bütün esirlerin canlarına 

dokunulmamasını emrederim. 
Hükumet faşizme karşı bir 
istihkam olan Madrid'i kurtar· 
mak için elinden geleni ya
pacaktır. 
Hükumetçiler mukabil ta
arruza geçerek ilerlediler 

Paris, 29 (Radyo) - Mah
sur hükumet kuvvetleri, ih
tilalcilere mukabil bir hücum 
yapmışlar ve (Terehon Dive
lasko), (Trehon Dikalgaza) ve 
(Senya) mevkilerini istirdad 
eylemişlerdir. 

Havas Ajansının verdiğ'i bir 
habere göre, hiikiimet kuvv~t
leri, mukabil taarruza dc.vam 
etmekte ve hatta ilerlemekte-
dirler. 
İhtilalcilerin neşrettikleri res

mi bir tebliğ ise, general 
(Varela) ordusunun, Madrid 
civarında esaslı muvaffakıyetler 

kazandığını bildirmektedir. 

kazandı. 
Saha oldukça kalabalıktı. 

Altay takımı Hilmi'den mah
rum. Altınordu en leuvvetli 
kadrosile idi. 

Oyun, Altay müdafaasında 
kırılan Altınordu'nun liücumile 
başladı. Altay oyunun bqlan· 
gıcındanberi kısa paslarla oy
nuyor ve Altınordu kalesini 
tehdid ediyordu. Netekim 5 inci 
dakikada güzel bir gol ka
zandı fakat hakem saymadı. 
Bir dakika geçmeden Basri 
bir penaltıdan ilk golü yaptı. 
Bu golden sonraki mütekabil 
çalışmalar bir netice vermedi. 
Ve devre 1-0 Altay lehine 
bitti. 

ikinci devre başlar başla· 
maz, hakimiyeti eline alan 
Altay takımı, Basri'nin aya· 
ğından ikinci ve firikikten 
üçüncü golleri kazandı. Bun-
dan sonraki kısımda ise beriki 
taraf da gol yapamadı ve maç 
3-0 Altay'ın galibiyetile bitti. 

Altay'ın yapbğı hücumlar 
istisna olunursa, maç, tama· 
men Altınordu'nun hakimiyeti 
altında geçti. Fakat laciverd 
kırmızılılar gol yapamadılar. 

Rakiplerini mühim sayı far
kile mağllıb eden Altay takımı, 
busene liklerine tamamen ha· 
zırlanmış olarak iştirak ede-
cektir. 

T ekirdağ'li 
Molla Arif'i 
8 dakikada yendi .. 

İstanbul, 29 (Hususi muha
birimizden) - Cumuriyet bay
ramı münasebetile yapılan gü
reş şampiyonluk müsabaka· 
sında Tekirdağ ' lı Hüseyin, 
Adapazar'lı Molla Arif'i sekiz 
dakikada ve iki tuşla yendi. 
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Milli Reasürans An • 
nım Şirketinden: 

"Türkiye Milli" ve "F eniks dö Viyen" sigorta şirketleri nezdinde sigortalı olup da hükumetimiz tarafından ittihaz edilen karara ve Anadolu Ajaesı tarafından neşir ve ilan edilen 
esaslara tevfikan sigortasına devam suretile zarardan korunmak istiyenlerin 3 ikinci teşrin 1936 tarihinden itibaren Yeni Postahane arkasında Tür~iye hanında 12 numaralı dairede bu 
maksatla MiLLİ REASÜRANS tarafından teşkil olunan büroya bizzat veya taahhütlü mektupla müracaat etmeleri lüzumu ve TÜRKiYE MİLLi şirketinde sigortalı olanların nihayet 
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24/10/1937 de FENIKS dö VIYEN şirketinde sigortası ol1.1nların da 12/6/1937 tarihine kadar müracaat edebilecekleri ilan olunur. ' -
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TÜRKİYENİN EN BÜYÜK SİGORTA ŞİRKETİ 
Bir milyondan fazla sermaye ve ihtiyatı tama en memleketimizde bulunan 
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Sermayedarları : Türkiye iş ve Ziraat Bankaları , .................................... . Acentaları: Türkiye 1 1e Ziraat Bankaları •MMMa&EJ11:wm•••@---•ımı--~---s 
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Başbakanımızla miSafirim · zi irad ettikleri nutuklar. 
- . Başı 1 iner sahi/ede -

nezdlerinde iki saat alıkoyı..uş
lardır. Bu kabulde Hariciye 
vekili . T e11fik Rüştü Aras ta 
hazır bulunmuştur. 

Ankara,- 28 (A.A) - Yn
goslavya Başvekili ekselans 
Stoyadinoviç ve Bayanı şere
fine bu akşam Başvekil İsmet 
lnönü ile refikaları tarafından 
Ankarapalas'ta bir akşam zi· 
yafeti verilmiştir. Başvekil İs· 
met lnönü ziyafette aşağıdaki 
nutku iradetmiştir: 

- Türkiye • Yugoslavya 
kalplerini birleştirmek ve ek· 
selansmızın Ankara'yı ziyareti
ni ayni hızla tes'id için bu 
gün yeni bir fırsat bulmakta· 
dır. Bütün Türk milletinin 
hissiyatına tercüman olarak 
size memleketimize hoşgeldi

niz demekle hasseten bahti
yarlık hissetmekteyim. Mem
leketlerimizin müşterek bir 
ideal karşısında ittihadı ne 
muhteşem siyasi bir başarı 
teşk1l etmektedir. ittifakımız 
bazılarının rey birliğine, bazı
larınm da lakaydiliniğe rağmen 
itimatla vücude getirdiğimiz, 
zaman üzerine bina ettiğimiz 
ümitleri ne güzel tahakkuk 
ettirmiştir. Büyük şeflerimiz 

dostane telakkilerile bu ittifa
kın esaslarını karşılıklı hürmet 
ve itimattan müteşekkil sağ

lam temel uzerıne attıkları 
zaman haklı idiler. 

Karışık bir dünya içinde 
bizleri, Balkan antantı mem
leketlerini, huzur ve sükunun 
en mütekamil bir tecellisini 
vermekte ve beynelmilel kar· 
deşliğin en muazzam tezahü· 
rünü teşkil etmekte olduğu· 
muz bir zamnnda gormeye 
geliyorsunuz. Bu eserle iftihar 
edebiliriz ve ihtilaç içindeki 
dünya ve endişe içindeki in
saniyet karşısında şayanı imti· 
sal bir örnek gibi yükselmekte 
olduğunu cali mahviyet gös-
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termeksizin ileri sürdüğümüz 

zaman tafrafuruşlukla ittiham 
edilmemeliyiz. Sağlam surette 
başladığımız kollektif emniyet 
siyasetimiz, herşeye rağmen 

ve hala milletlerin endişele· 

rine karşı mümkün tek çare 
ve daha iyi bir dünya kurul
ması hakkmdaki makul ümit
lerin üzerine iptina ettirebil
mesi tek unsur olarak kal· 
maktadır. Fakat beynelmilel 
teşriki mesainin bu esaslı un
suru normal surette işliyebil

mek itibarile mıntakavi su
rette teşkilatlandınlmağa muh
taçtır. 

Balkan müttefikleri mınta
kavi antantlarile hep birlikte 
mıntakavi ve umumi sulh eseri 
için çalışmağa muvaffak ol
muşlardır. Bu müttefikler mil
letler cemiyeti paktının eksik
likler gösterdiği yerlerde bu 
paktı tasfiyrye muvaffak ol
muşlar ve en güç dakikalarda 
birlikleri sayesinde Cenevre 
müessesesinde sağlam surette 
bağlı kalabilmişlerdir. 

Çünkü Cenevre müessc s~si 
Balkan müttefikleri için yalnız 
bir faaliyet vasıtası değil, fa
kat ayni zamanda ve herşey
den evel bir hedef ve bit ide
al teşkil etmektedir. Vazifesini 
yaparken itiraz edilmiyecek 
hiçbir vasıta kullanmak iste· 
mediği zaman bir hükumet re
isinin beynelmilel anlaşma ve 
teşriki mesaiden bahsetmesinin 
ne kadar kolay olduğunu bu
gün bilhassa hissetmekteyim. 
Sizler ve bizler dahili siyaset 
sahasında bu ağır mes'uliyeti 
bizlere emanet eden milletlerin 
refahına çalışmak ıçın bir 
insan için kabil olan herşeyi 
yaptığımızı sanıyoruz. Beynel
milel sahada idealimiz, dahi
linde takib ettiğimizden kat
iyen ayrı birşey değildir. Tah
rikat yapmaksızın ve ihtiras 
beslemeksizin beynelmilel meş
rutiyet çerçevesi içinde eme
limiz yalnız milletlerin saadeti 
ve dünya sulhunıın bu akşam 
bu salonda yükselecek olan 

Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 
aylığı 500 kuruştur 

Yabancı menılekeıler için senelik 
abone t1crcti 2i liradır 

Her yertlc 5 kuruştur -Günü ge~miş nü lınlıır 25 kuru,.tur. 

1 ANADOl,U MATBAASINDA 
BASILMIŞT1R 

sesler bütün müttefiklerimiz ve 
dostlarımız tarafından işitile
cek ve manası anlaşılacaktır. 
Fakat ben bu çerçeveyi de 
geçmek ve beynelmilel tesa
nüt hakkındaki bu sözlerin 
şimdiye kadar gördüğümüz 
ve bizlerin herkesten daha zi
yade yaşzıdığımız bütün haber· 
lerle kıyas kabul etmiyecek 
derecede oldürücü olacak olan 
bir harbın telaketlerinden ge-

l rek kendilerini, gerek evlatla
"rını siyanet etmek istiyenler 
tarafından işitilmesini ve ma· 
nasının anlaşılmasını isterim. 

! ........................ , Bu felaketleri bütün geniş-

liğile tanımış olduğumuzdan 
dolayıdır ki kuvvetlerimizi ve 
tecrübe edilmiş büyük hayati· 
yetimizi müdrik olarak hiç bir 
zaaf göstermeksizin saadet ve 
refahın doğmasından ve teşriki 
mesainin milletler için ne de
rece büyük bir kuvvet teşkil 
etmekte olduğundan bahsede
biliriz. Hakkında büyük bir 
hazla söz söylediğim bu Bal
kan çerçevesinin <le hassaten 
Türk ve Yugoslav dostluğunun 
inkişafınden bahsetmemezlik 
edemem. O dostluk ki bu
günkü ziyaretiniz onun parlak 
bir tezahürünü teşkil etmekte
dir. Türk milleti namına dost 
ve müttefik Yugoslav milletini 
kardeşce selamlarım. Birleşti
rici büyük kralının etrafında 
toplanan Yugoslav milleti yük
sek meziyetleri sayesinde hay
ret verici başarılarda bulun
muştur. Bugün de genç kralı· 
nın şanlı saltanatı esnasında 
Altes naip prensin dürbin ön
derliği altında sizin hakimane 
idarenizin de büyük bir mik
yasta hadim olduğu yükseliş 
yolunda devam etmektedir. 
Sizi memnun eden her şey 
bizi de memnun eder. Türk 
milleti terakkisinden kardeşi 
Yugoslav milletine daha ziyade 
saadet ve daima daha fazla . 
refah temenni etmektedir. 
Kadehimi Majeste İkinci Pi
yer'in, Naip Prens Altes Pol'un 
ve Niyabet meclisi yüksek 
azalarının sıhhatine kaldırıyo
rum. Sizin ve burada bulunnn 
bizim için büyük bir saadet 
teşkil eden Bayan Stoyadino
viç 'in sıhhatine, Yugoslavya'nın 
şan ve şerefine ve Türk· Yu
goslav dostluk ve ittifakının 
parlak istikbaline içiyorum. 

Ankara, 28 (A.A) - Ziya
retin sonunda Başvekil ismet 
İnönü'nün söylediği notka ce
vaben Yugoslav Başvekili aşa
ğıdaki nutku söylemiştir: 

- Türk hükümeti ve Türk 
milleti namına ekselansınızın 
bana söylemek lütft'.inda bu
lunduğu çok samimi sözlerden 
dolayı fevkalade mütehassis 
olarak Yugoslavya milleti hak· 
kında izhar ettikleri dostluk 
hislerine teşekkür ederim. Bü
tün vatandaşlarımın da dost 
ve müttefik Türk milletine 
karşı ayni hisleri duyduklarını 
temin etmekle onlara tercü· 
man olduğuma kat'iyyen emi
nim. Türkiyeyi ziyaret etmek 
fırsatını elde etmekte ne ka
dar bahtiyar olduğumu has
saten kayde lüzum yoktur. 
O Türkiye ki yeni hedeflere 
doğru tevcih edildikten sonra 
şayanı dikkat neticeler ibra
zına muvaffak olmuştur. Te-

rakki ve tefoh yolunda kat'
ettiği yol bütün dünyanın ve 
her esten evel Yugoslavya'nın 
nazandikk:ıtini celbetmiştir. Yu
goslavya sadık bir müttefik 
sıfatile başaıılan muvaffakıyet
lerden kıvanç duymaktadır. 

İlk prensipler olan korucu 
çalışma prensibi başarıcı bir 
millet ve yaratıcı bir devlet 
vücude getirmiştir. 

Kırk asırlık bir hAyata ma· 
lik olan tecrübelerle zengin 
bulunan, üzerinde birçok me
deniyetlerin çıktığı ve biri
biri üzerine yıkıldığı toprağı
nızdan yaratıcı bir azmin ic
raat ve kudreti fışkırmaktadır. 
Bizim azmimize inzimam eden 
bu azim ayni esaslı fikir ve 
ayni menfeatlerde birleşmiş 

olan memleketlerimiz arasında 
bu çok :tçık ve samimi teşriki 
mesaiyi tevlit etmiştir. Bundan 
üç sene evel iki büyiik devlet 
reisimiz tarafından açılan bu 
çok mes'ut teşriki mesai mil
letlerimizin istifadesine ve bah
tiyarlığına olarak devam edi
yor; genişliyor ve derinleşiyor. 

Prens Pol ile Niyabet mec
lisi ve riyaset etmekle mübahi 
olduğum kraliyet hükumeti bu 
yolu takibetmektedirler. 

Teşriki mesaimizin devam 
edegeldiği bunca zamanda 
Avrupa':la bir hadise çıkma· 
mıştır ki hükiimetlerimiz ara
larında istişarelerde bulunma
mış ve ayni kararları ittihaz 
ittihaz etmemiş olsunlar. Dos
tum mümtaz Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Aras ile sık sık 
yaptığ·ım mülakatlar gayem'zin 
tahakkuku için çok lüzumlu 
olan devamlı teşrikimesaimizi 
temin eylemektedir. Menafi 
istikrarından mada bizi birleş
tiren ve iki millet arasında 
mütekabil itimadı yaratan pisi
kolojik ahval de vardır. Bu 
ahval karşılıklı sevgi ve sev
gileri, medeni ve askeri faz:. 
letleri olan milletlerimizin çe
tin ve fırtınalı tarihlerinde ib
raz ettikleri kahramanlıktır. 
Bu mütemayiz unsurlar dost
luğumuza daha geniş ve daha 
sağlam bir esas vermektedir. 
Menafi istikrarının bu esasına 
istinat eden Balkan antantına 
ve dolayısile küçük antanta 
sıkı sıkıya bağlı bulunan iki 
memleketimiz arasındaki dost
luk sağlam, samimi ve kar
deşçe bir dostluktur. Gaye
miz vazihtir, tek bir hedefi 
vardır. fstiyen herkesle, sulh 
dostluğumuzu • istiyen herkesle 
dostluk! Harici siyasetteki 
kat'i veçhemiz, memleketleri
mizin mesailerini siyaset, eko
nomi ve kültür sahasında da
ha ziyade genişleterek ayni 

yolda yürürnekte devam etme
leridir. Ayni hedefi takib ede
ceğimize dair şimdiye kadar 
kat'i delail: gösterdik ve ile
ride de göstereceğiz. Bu he
def çalışmakta olduğumuz sa
haya uymakta ve bizim kültür 
ve medeniyetimizi vikaye eden 
korucu bütün Avrupa sistem· 
lcrine en ufak teferruatına ka
dar yardım etmektedir. 

Hakiki ve umumi sulh isti
yoruz ve ilerde de terakkiye, 
refaha doğru bu yolda yürü
yeceğiz. Dost ve kardeş Tür
kiye, büyük kurtarıcısının ve 
çok muhterem şefin önderliği 
altında bu yolu takibetmekte
dir, bu yolu kat' etmektedir. 

Reisicumur Ekselans Kamal 
Atatürk'ün şerefine, Türkiye 
cumuriyetinin itila ve refahına , 

Ekselansınızın ve nazik ve 
zarif refikaları Bayan ismet 
İnönü'nün Sıhhat ve şahsi sa
adetlerine kadehimi kaldırmak 
fırsatını bulduğumdan dolayı 
bahtiyarım. 

Başvekilimizin Y1ıgoslaııga 
Gazetecilerine beyanatı: 

Ankara, 28 (A.A) - Baş
vekil ismet lnönü Türk - Yu
goslav tecim anlaşmasının im
zasından sonra Yugoslav mat
buat ınümessillerini kabul et· 
miştir. Başvekil bugün B. 
Stoyadinoviç'i Türkiye'de ka· 
bul edebildiğinden dolayı pek 
bahtiyar olduğunu söyledikten 
sonra demiştir ki: 

- Bugün Yugoslavya'nın 

muhterem Başbakanına göster· 
diğimiz kabul ayni 1~manda 
onun şahsında terakkisini ve 
faaliyetini yakından ve büyük 
bir alaka ile takibetmekte ol
duğumuz büyük Yugoslav ulu
suna da karşıdır. Bilhassa son 
yıllar içinde Yugoslavya'nın 
elde ettiği büyük neticeleri 
takdir ve hayranlıkla görüyo
ruz. Son siyasal hadiseler Bal· 
kan paktının ehemmiyetini 
açık bir surette isbat etmiştir. 

Bu paktın genel barışı he
saba katması ve ona istinad 
etmesi icabeden bir unsur ol
duğu sabit olmuştur. Biz ve 
Yugoslavya daha ilk günlerde 
Balkan paktını başarmak ve 
genişletmek için mümkün olan 
herşeyi yaptık. Gayretlerimizin 
muvaffak olduğunu söyliyebi
lirim. 

Milll bayram münasebetile 
M. Stoyadinoviç'in burada bu
luilması Balkar: paktının ne 
kadar sağlam olduğunu gös· 
termektedir. Ekselans M. Sto
yadinoviç daha ilk görüşmede 
mutlak ve derin bir itimad 
telkin etmektedir. Kendisile 
temas edince Yugoslavya'nm 
onun fikirlerini ve programını 

nıçın anlamış olduğunu hisset· 
tim. Stoyadinoviç hükumetinin 

Yugoslavya' da ki muvaffakıyet· 
leri bir tııraftan barışa ve di· 

ğer taraftan da ternkkiye hiz· 
met edecektir. Azminde ve 

seciyesindeki mükemmeliyet, 
benim için çok kıymetlidir· 

Yugoslavya ile temaslarımızın 
daha ilk gününde daima açık 
bir kalp ve dürüstlük müşa· 

hede ettiğimizi memnuniyetle 

hatırlamaktayım. M. Stoyadi· 
noviç'le ben ancak bugün şah· 

sen temae ettim. Fakat daha 
ilk anda birbirimizi tanıdık ve 

anladık. iki ulusun seciyesi 
arasında kayde değer bir ben· 

zerlik mevcud olduğunu be· 
yanla mübahiyim. 

Başvekil ismet İnönü Türk· 
Yugoslav ittifakını herzaman 

mukaddes birşey telakki etmiş 
olan Yugos'av matbuatına min· 

nettarlığını izhar etmiş ve söz· 
lerine şu şekilde devam et· 
miştir: 

- Yugoslav matbuatının 
Türkiye'ye karşı olan alakası 

bizi her zaman mütehassis et· 
miştir. Müşterek, davaya, sulh 

davasına yaptığı hizmetten do· 
layı Yugoslav matbuatını teb· 

rik ederim. Yugoslavya'ya yap· 
mış oldukları son ziyaret mü· 

nasebetile gazetecilerimize kar 
şı Yugoslav matbuatının gös· 

terdiği hüsnü kabul bizi mü· 
tehassis etmiştir. Sizi temin 

ederim ki gazetecilerimiz mem· 
lekete döndükten sonra Yu· 

goslavya'nın başarmış olduğu 
büyük terakki ve büyük fikir· 

leri bildirmeye koyulmuşlardır. 
Memleketinizin herkesi teshir 

eden hususi bir cazibeye ma· 
lik olduğuna kaniim. 

Beyanatının ~onunda f smet 
İnönü Türk ulusunun selam· 
larını Yugoslav ulusuna tebliğ 
etmelerini Yugoslav matbuat 
mümessillerinden rica etmiştir. 

- ffiy;ssa;zj'! -

Hırsızlık ve garlamak 
Dün cumuriyet meydanında 

iki yankesicilik vak'ası olmuş, 

kalabalıktan istifade ederek 
bazı kimselerin paralarını çal· 
mağa teşebbüs eden iki sabı· 
kalı, suçüstü tutulmuştur. 

Evelki gece de Kemeraltın· 
da bir vak'a olmuş, iki genç 
arasında kavga çıkmış, biri 
ötekinin jilet bıçağile suratını 
kesmiştir, vak'a faili tutul· 
muştur. 
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/ Boğazların askerlef 
~---------------1-0-· · tirilmesi hatıra 

posta pulları 

O Günde devrialem 

sıkı surette yasak, fakat her 
Çin'li esrar içiyor .. 

garsonu bize tehlikeli 
lllahalle ve semtleri izah 
Şu veya bu mahalleden 
geçmek çok tehlikeli 

Birmanya'hlara, Çin 'lilere 
mahallelerde insanların 
birkaç para için boyun· 
koparanlar çokmuş! 
da mabet

lbabed eşya 
levazımı çok 

ve nazarı 

ı caliptir, 
alı sanem 

rı büyük 
güzel bir 
ktır. 

ltıuzcı, gez-
Ve görmek 

itimizi ça
Ye kcndili
n ilan etti; 

at eden- Rangon 
bilhassa afyon çekilen 
· görmek istediğimizi an
Vakı•, burada da USU' 

"Yon kullanmak yasaktır, 
de sıkı surette fakat bu· 
afyon ve esrar kullanmı

~!t~k Çin'li yoktur. 
:"ıi hariçten göründüğü şe-

iyi bir yere benziyen bir 
götürdüler, kapıda mü
bir kulüb gibi ünifor

kapıcılar var; fakat içeri 
. e vaziyet değişiyor, gir· 

iz yer, geniş ve uzun bir 
· Burada masa ve san
yok, yerlere serilmiş gü

"inderler, sade bir hah 
çuvallar var. Bunların 

ilde bir adam yan yatmış, 
~buktal Her yatanın benzi 
llrnu gibi sap-san. işte 
• maruf bir afyon ve es

~t:kkcsidir. 
\ışteriler, mevki ve servet
~ göre kıymetli veya kıy· 
ız yerlerde yatmakta. Fa· 
kibarlara mahsus hususi 
r de varmış! Bizi bu loca· 
da soktular. Pasparto'ya: 

liaydi, dedim. Bu ko
odadan mümkün olduğu 

çabuk çıkalım. 
.tıron'da gördüklerimiz bu, 

daha görülecek yerler 
: fakat durmağa vakti

~)ok. 
~!\iden, 20 Nisandan 23 
a kadar yolculuk. 

a ile Rangon' dan ay
. Penauy' da, Çin şehrin· 
~ 

il Pazar. Bankalar gene 
1• Cebimizde bir Rupye 
)ok. Sarraflara başvuru
. Müslüman'lar burada 
'atraf. Penauy'un geceleri 
tiİzeldir. Zevk yerleri çok. 

emniyet yok. Cinayet 
herhalde tabii işler-

ı.-. 

•da da bir afyon ve 
lekkesinı gezdik. Polis 

Jiaua bulunduğumuz tek· 
,l>olis teftiş etti. Fakat 

.. şüpheli vaziyeti görme
torünüb geçti, gitt'. 

de geçiyor, gidiyoruz! 
h ayrılmazdan evel, bir 

b· barı gördük. içeri gir· 
bt vantilatör altında, bir 
aşında dört lngiliz var. 

,~u beyaz ırktan dört 
~tnıek bizi çok memnun 

hissettik. Bar sahibi müstesna 
olmak üzere içerideki bulunan 
bir kadınla yerlilerden üç dört 
kişi içeri girer girmez hemen 
çıktılar. Barda dört lngiliz'le 
bizden başka kimse kalmadı. 

lngiliz'ler, üçü birisinin kar
şısına gelecek şekilde otur
muşlardı. Bunlardan birisi, 
genç ve sarışındı. Baktıkça 
gözleri sanki ağlıyacakmış gibi 
yaşanyordu. Acaba sarhoş mu
durlar? Vakıa keskin cin, fn
giliz rakısı içiyorlar. Fakat 
burada anlaşılmaz bir muamma 

mabutlarında mabude/er 
hegkel /eri ••. 

var! Tek adamın karşısına 
düşen lngiliz, arkası bize dö
nük olduğu halde olduğu yere 
çöktü, başını elleri arasına 
ald. Diğerleri üzerine eğildiler. 
Bu adam sanki son netesinde 
vasiyetnamesini müritlerine söy
lüyordu! 

Bu sırada Pasparto, birden
bire şişeler arasından, dışarıda 
hamalları mızı gördü. Bunlar, 
içeriye endişe ile bakmakta, 
bize birşeyler işaret etmekte 
idiler. 

- Sonıı oar -

Kızılay Aşevi 
Dün Acıldı ... • 

• --······· Hapishanede de 
Acılacaktır. • 

lzmir Kızılay Merkez Kuru-
mu tarafından Halkapınar' da 
Pamuklu Mensucat f abrikala-
nnda açılan Aşevinin açılma 

töreni dün sa:ıt 13,30 da Vali 
Fazlı Güleç'in riyasetinde ya
pılmıştır. Törende Belediye 
reisi Dr. Behçet Uz ile Kızılay 
İzmir Merkez Kurumu Reisi 
Doktor Cevdet Fuad, Sıhhat 
ve içtimai muavenet müdürü 
Doktor Cevdet Saraçoğlu, bir 
çok doktorlar ve fabrika işçi· 

leri hazır bulunmuşlardır. Açıl· 
ma töreni münasebetile 150 
kadın ve erkek işçiye Kızılay 
tarafından sıcak yemek veril
miştir. Bundan sonra Aşevinde 
hergün öğle zamanlarında iş
çilere beşer kuruş mukabilinde 
birer tabak sıcak yemekle ek
mek verilecektir. 

Kızılay Kurumu, diğer bü
yük fabrikalarçla da bu şekilde 
Aşevleri açacaktır. Valimiz 
Fazlı Güleç, sıcak yemek yüzü 
görmiyen ve hapishanede bu
lunan mahkum ve mevkuflar 
için hapishanede böyle bir 
Aşevi açılması için alakadar
laıa tedkikler yaptırmaktadır. 

Japonya'da 
Ertuğrul şehitleri 
icin abide dikilecek. , 

fstanbul, 29 (Hususi muha
birimizden ) - Japonya' da 
ölen Ertuğrul gemisi şehitleri 

namına bir abide dikilmesi 

Pul ve pulculuk hakkında
ki maliimatım; günün mevzu 
una hakim olacak derecede 
olmadığını bildiğim halde sayın 
ANADOLU gazetesinin heves
kir okuyucularına velev naçi
zane olsun bir hizmet eme
lile 9 temmuz 936 günlü nüs
hasında posta pulu toplıyan 
ve kolleksiyon yapanların mad
di ve manevi istifade edecek
lerini uzunca boylu bir makale 
ile anlatmağa çalışmış ve pos
ta idaresinin de diğer mem· 
leketlerde olduğu gibi ara sıra 
tarihi yıl dönümlerini ve fev
kalade hadiseleri göz önünde 
tutarak muvakkat hatıra pul· 
ları çıkarması temen.ıisinde 

bulunmuştum. 

Zamanın ihtiyaçlarını ve 
memleketin istifadesini daima 
göz önünde bulunduran ve bu 
prensibi her emelin fevkinde 
tutan çok sayın ve faal Ba· 
yındırlık Bakanımız ile onun 
izi üzerinde yürüyen ve posta 
telgraf ve telefon idaresinin 
başına geçtiği gündenberi ye
nilik göstermek hususunda he· 
men diğer dairelere örnek 
olan değerli posta müdürü 
umumimizin çok büyük cihan· 
şümul tarihi bir kıymeti haiz 
olan ( Boğazların askerleşti
rilmesi mukavelesinin imzası 
hatırası) gibi cidden çok gü
zel bir tesadüf olan bu fırsatı 
kaçırmıyarak altı puldan iba
ret olan sürsarjlı bir pul serisi 
çıkarmağa muvaffak olmuştur. 

29 Birinci teşrin 936 gü· 
nüne müsadif Cumuriyet bay
ramında mevkii tedavüle çıka
rılacak olan bu seri için 1930 
senesinde Londra' da basılmış 
olan pulların stoku ve e~1 yük
sek kıymetlileri kullanılmış ve 
damga matbaasında yapılmış 
olan sürsarjlar da ince ve zarif 
olmuştur. Posta umummü:-.,. 
dürlüğile damga matbaasının 

bu muvaffakıyeti ayrıca şayanı 
tebrik ve takdirdir. Tamam 
serisi yalnız 95 kuruştan iba· 
ret bulunan ve miktarı az ol
duğu için kıymetleri çok yük
selecek olan bu pullardan 
fazlaca miktarda edinilmesini 
ve yabancı memleketlerde ol
duğu gibi bizde de hemen 
her ailenin müşterek bir pul 
kolleksiyonu olması ve onu 
ikmal için bütün aile efradı 
el birliğile çalışıp çocuklarına 
kıymetli bir hatıra ve miras 
bırakmalarını gençlere ve aile 
reislerine tavsiye ederim. 

Şurası muhakkaktır ki posta 
pulu kolleksiyonu hiçbir kol
leksiyona benzemez. Maddi 
hiçbir kıymeti olmıyan mini 
mini bir kağıt parçasına ba
zen binlerce lira verilir. Canlı 
misali : 15-16 sene evel milli 
mücadele esnasında sürsarj ya
pılarak posta pulu yerine kul
lanılmış olan pulların 10 pa· 
ralığı 750 frank, 1 kuruşluğu 
3500 frank, 5 kuruşluğu 8000 
franga çıkmıştır. 

Aralarında bazı hükümdar· 
lar da bulunmak şartile dün
yada ciddi olarak posta pulu 
kolleksiyonu yapanların adedi 
milyonları geçtiği ve bunların 
kolleksiyonlarındaki pulların 
değerli milli servet arasında 
sayılacak kadar yüksek oldu
ğu buna dair çıkan mecmua· 
lardan anlaşılmaktadır. 

Hulasa : Değil böyle hatıra 
pulları bugün çok mebzul ol
du hi eh ve-

, .................... - ................ ,._. ............. ~ .... -· .......... : ............................ ; .. :;::a ... 

Fırtına Ali l 
w••······ BUyUk Korsan Romanı -----• .) 
_ J _ Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

• 
lstanköy'e doğru ilerliyen korsan gemisi-

nin icinde, esir bir Türk kızı da vardı. , 
Bir korsan gemisi Sısam 

adasından yavaş - yavaş f stan
köy adaSlna doğru süzülüyor
du. Deniz durgundu. Fakat bu 
durgunluk, bilahare sert bir 
fırtınanın çıkacağını gösteri
yordu. 

Genç, iri-yarı abus ve vahşi 
suratlı bir korsan, geminin 
küpeştesinde durmuş, yumru
ğunu ısırıyor ve homurdanı
yordu: 

- . Ne olacaksa olmalıdır. 
Yüreğim cehennem kazanı gibi. 
Reis kızıyım diye kafa tutmak 
istiyor. Fakat ben o:ıa, Şaşı 

Pandeli'nin ne yaman olduğunu . 
göstereceğim. Benim, deniz 
kurdu olduğum kadar aşk 

kurdu olduğumu da anlıyacak. 
Arka taraftan ince, derin 

bir inilti geliyordu. Fakat kor
san aldırış etmiyordu. Bir ara
lık hatırına bir şey gelmiş gibi; 

- Budalalık ediyorum -diye 
söylendi- bizim malımız de
ğil mi bu, şununla biraz ko
nuşayım bari!. Belki reisin kızı 
görür de kıskanır. 

Ve sesin geldiği tarafa doğru 
yürüdü. Bir eski şarap varili
nin dibinde genç, güzel bir 
kız, perişan bir halde diz 
çökmüş, titriyordu .. Elleri zin· 
cirliydi. Ayaklarındaki zincir de 
ta ileride bir halkaya bağlan
mıştı. 

Bazan soldan esen rüzgar, 
dalgaları aşırarak zavallıyı sırıl 
sıklam ediyordu. 

Bu, on yedi, on sekiz yaş· 
larında bir kızdı. Siyah göz
leri, uzun, sık kirpiklerinin 
altında harikulade güzel ol· 
duklarını gösteriyordu .. 

Çözülmüş, dağınık saçları 
omuzlarından sarkıy.or, kuca- . 
ğında yumuşak ve siyah ipek 
yığını gibi toplıyordu. 

Şaşı Pandeli, gemide, reis· 
ten sonra gelen azılı bir deniz 
haydudu idi. Yüzünün dibinden 
çenesine kadar uzanmış, derin, 
kıp·kırmızı bir yara, Onu daha 
pis, daha çirkin ve korkunç 
gösteriyordu. Karanlık çoktan 
basmıştı. ilerideki fenerden 
süzülen ziyanın yardımı ile 
kızın yanına geldi. Bir kere 
etrafına baktı. Tayfalar, şura· 
ya-buraya dağılmışlardı. Ya· 
vaşca eğildi: 

- E, söyle bakalım, dilber 
Türk kızı, ne ağlıyorsun böyle? 

Meçhul kız hıçkırdı: 

- Yalvarırım size - Dedi • 
beni salıverin .. Göreceksiniz ki, 
babam ve nişanlım, bunu size 
kat-kat ödiyecekler .. 

Pandeli biraz daha eğildi ve 
kızı çenesinden yakalıyarak 
başını ışığa doğru çevirdi. Bu
lanık gözlerinin içi ile ona 
dikkatle baktı: 

rilmiyerek kağıd sepetlerine 
atılan ve dünyanın her tara
fına kendiliğinden dağılan zah
metsiz, masrafsız, reklam ve 
propaganda vazifesini gören 
ve memlekete para çeken bu 
kağıd parçacıklarının yukarıda 
dediğim gibi ahlmıyarak top
lanmasını ve boş zamanlarda 
bunların temizliğile ve tasnifi 
ile uğraşılması zevkli ve her 
bakımdan istifadeli bir eğlen
ce olacağını sayın okuyucula
rıma bildiririm. 

Ilı n Erdemli 

- Vay canına bel - Dedi -
meğer sen de deniz perisi gibi 
bir şeymişsin. Ben dün far· 
kına varmamıştım. Gözlerimi 
başkasının hayali büriimüş te 
etrafı görmiyorum.. E, söyle 
bakalım, neler istiyorsun? 

Genç kız sürüklenerek hay· 
dudun ayaklarına sarıldı: 

- Beni bırakın, beni salı
verin!. 

Haydut, Baykuş gibi acı ve 
keskin bir kahkaha attı: 

Salıvermek mi?. Oh, oh, oh, 
bayıldım bu işe doğrusu!. Kor
sa ı olur da senin gibi böyle 
eti budu lap-taze bir kekliği 
salıverir mi hiçi. Dur bakalım, 
biraz aklım başıma gelsin de, 
şöyle tenhaya çekilelim. Birkaç 
Şarap içelim.. Biraz oyna, eğ
! endir, gönlümü yap ta ondan 
sonra!. 

Genç kız, dehşt tle geri çe
ki! Ji ve inledi: 

- Kat'iyen! Kat'iyen bunu 
yapmıyacağım. 

- Ohoooo, sen galiba, bu
rasını babanın gemisi sanıyor
sun yavrum.. Midilli şimdi 

çok uzaklarda yavrum. Kork
ma seni temelli alıkoyacak ta, 
değilim. Benim başımda esa
sen başka sevda esiyor. 

Elbette bir esirci bulub se
ni satacağız. Kim bilir kimle
rin kucaklarına düseceksin. 

- Fakat bu, bir alçaklık 
olur. 

- Orasını hcsab '-decck 
değilim .. 

- Yalvarırım sevdiğinizin 
başı için yapmayın .. 
-Sevdiğimin başı için mi? .. 

Aaaaah, şayed o beni sevmiş 
olsaydı, şimdi şu tek sözünüz 
için hemen karaya yanaşır, 
sizi çıkarırdım. Fakat o da 
öyle bir dişi mahluk ki, hep 
eşlerine benziyor .. 

Genç kız hıçkıra hıçkıra 

ağlıyordu: 
~ - Amanallahım, benim ku

surum nedir? .. Beni kurtarmış 
of saydınız, babam size gemi
ler verir, bunlara büyük tunç 
toplar yerleştirir, sen de bu 
denizlerde bir reis, bir kahra
man olurdun .. 

Haydud dişlerinin arasından 
sert sert homurdandı: 

- Reis mi?. Beni Osmanlı 
padişahına kaptan paşa yap
hrsa gene buradan ayrılmam. 
Çünkü o bu gemide yaşıyor. 
Ben kahramanlığımı ondan 
alıyorum. Hele bir kere beni 
severse.?. 

Haydud başını salladı ve 
yürüdü. Tayfalar, halat yığın
larının, simidlerin, topların 
şurasına burasına dağılmışlar
dı. Yavaş yavaş konuşuyor
lardı. Pandeli geçerken hepsi 
de sustular. 

Pandeli onların yanı.nda bir 
saniye durdu ve sordu: 

- Ne yapıyorsunuz be ta
tavuk1ar? 

Buna kimse cevab vermedi. 
Hepsi de ondan korkuyorlar· 
dı. O kahraman değil, bir za
lim, bir sefil, bir hayduttu. 
Eline fırsat geçerse her fena· 
lığı yapardı. Fakat onlar kor
sanlıA-ı böyle telakki etmiyor· 
lardı. 

Pandeli uzaklaşınca içlerin· 
den biri; 

·Sona wır.· 

(ok kumun 
----K'öşe~i 
Verilen kararlar 
lzmir hayvanları himaye ce· 

miyeti, lstanbul belediyesinin 
kara sineklere karşı açtığı in
safsız mücadeleyi protesto et· 
meğe ve şükran nişanesi ola
rak lzmir belediye reisi Dr. 
Behçet Salih'e bir hediye ver· 
meğe karar vermiştir. 

Bu hediye, Karşıyaka'da 
kendi eceli ile vefat eden bir 
sivrisineğin belkemiğinden ya
pılmış gayet zarif bir sigara 
ağızlığıdır. 

• • • 
Karşıyaka'ya işliyen vapur-

lar, Çankaya vapurunun baş
kanlığı altında bir içtima ya

parak artık gidip gelmeğe ta· 
katları kalmadığını arza karar 
vermişlerdir. 

Fakat bu fesadı vaktinde 
haber alan Liman şirketi mü
dürü Haşmet {Mukabil bir 

kararla) vapurları batıncıya 
kadar işletmeğe ve hiçbir gfi· 
na şikayet dinlememeğe karar 

vermiştir. Limal\ şi~ketini tef
tişe gelen Hamdi de, bu ka
rarı tasdik etmiş ve fazla ola
rak iki vapurdan madasmı iş· 
ten el çektirmiştir. 

* • • 
ZQnguldak amele cemiyeti 

başkanlığına tayin edilen Köae 
Osman, bundan sonra sözünü 
dinletmek için sakal bırak
mağa karar vermiştir. 

Bu kararı haber alan {De· 
de Remzi) Halkapınar amele· 
sinin bazı tezahüratı münase· 
betile lzmir amele cemiyetleri 
muhasebecisi Agib'm nazan 
dikkatini celbetmiş, ve 

- Aman evlat!. Bak Köse 
Osman sakal uzatacak, biz de 
gözümüzü dört açalımr 

Demiştir. 

• • • 
Bizim esnaftan biri, eczacı 

Hamdi Nüzhr.t' e müracaat ede
rek, halinin pek perişan ol
duğundan bahsetmiş, ve ken
d isinden akıl danışmıştır. 

Hamdi Nüzhet, bu eski ar· 
kadaşı takviye etmek ıçın 
"Balık yağı,; tavsiyesine karar 
vermiş ve bu fikir Kemal Ki
m il ile eczacıbaşı Ferit tara· 
fmdan muvafık görülmüştür. 

Zalckumollu 

·Şehid 
Polis abidesinde --··· .. ---
Bugün 
Merasim yapılacak .• 

lzmir polisleri bugün Pasa

port binasında toplanarak mun

tazam yürüyüşle Şehid Polis 
abidesine gidecekler ve ibi· 

deye bir çelenk koyacaklardır. 

Yapılacak merasimde nutuklar 

söylenecek, vazife uğrunda 

ölen polislerin batıralan yad 
edilecektir. 

• • • 
Dünkü büyük geçid resİain· 

de çok muntazam g~ ve 

alkışlanan polislerimizin talim 
ve tedrisinde muvaffalayeti gö
rülen Alsancak birinci komi

seri Lütfi Burcu'ya, bu muvaf
fakıyetinden dolayı Emniyet 

müdürü Salihidclin Aslan Kor
kud namına müdür muavini 

lsmail Küntay tarafından dün 
t.~ ..... , 
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lzmir dün büyük bayramı hararetle(.[kutluladı.I 
-Başı 1 inci sahifede- Valinin hitabesi 

unsurlar kazanmış olacaktır. - Sayın komutanlarım, or-
Bu itibarla hem s izi, hem bizi, dumuzun saygı değer subay-
yani Partimizi bu isabetli ka- ları, kahraman askerler, dost 
rardan ötürü kutlular ve sözü- devletlerin sayın konsolosları; 
me son veririm. muhterem vatandaşlarım hu-

Sporcular, Valimizin önün- gün bütiin Türk'lerin yüzünde 
de büyük tezahürat yaptıktan bir be~aşct damgnlanmakta, 
sonra sporcular usulilc üç defa: hepsinin göksünden meserret 

- Yaşa! taşmaktadır. Türk milletinin 
Diye bağırdılar ve sporcu- hakkı, normal ve tabii idaresi 

lar namıı.ıa Altay' dan bir genç olan cumhuriyet rejiminin 13 
bir nutukla cevab verdi, ve- üncü yıldönümünü idrak edi-
rilmiş olan karardan bütün yoruz. Bu, bizim için herşey· 
sporcuların teşekkürlerini bil· den üstündür. Bundan bu bay-
dirdi. Sporcuların tezahüratı, rama milletimiz layik olan çok 
çok samimi bir şekilde oldu. büyük ehemmiyeti vermekte· 

Kabul merasimi: dir. Çünkü millet kendisine 
Saat8,30-9, 10 arasında vila· çok uygun olan rejimin doğ· 

yette kabul merasimi yapıl· duğu günün yı1dönümü olan 
m1ştır. Vali Fazlı Güleç, say- bu bayramı tamamen benim-
lavlar Müstahkem mevki ko· semiştir. 

mutanı, askeri erkan ve ümerası, Arkadaşlarım; bundan evel-
bütün devair ve teşkilat ki idare ile şimdiki idare ara-

sonra süel muzika onuncu 
cumhuriyet marşını çalmış ve 
meydanda bulunan binlerce 
halk mat şı bir ağızdan tek
rarlamıştır. 

Geçit resmı 
Bundan sonra büyük geçit 

resmi başlamışt ır. Ordunun 
çok muntazam ve heybetli 
geç ışı: 

- Yaşa! seslerile ve alkış· 
larla karşılanmıştır. Müteaki
ben polis, belediye zabıta müf
rezeleri, izciler, talebe, spor
cular, parti teşkilatı, işçi es
naf birlikleri me'1subini geç· 
mişlerdir. 

Geçiş esnasında müteaddit 
hava filolarımızda meydanın 

üzerinde toplanmış olan hal· 
km üzerinden ve çok alçak
tan uçarak tezahüratın canlı
lığını ve heyecanını: arttırmış· 
lardır. 

' rüesasını kabul etmiştir. sında mukayese 'yapmak iste- Geceki merasim ve balo 
Davetliler vali muavinliği mem. Bu, herkesin göreceği Gece şehrin bütün caddeleri 

dairesinde hazırlanan zengin kadar aşikardır. ve bütün müesseseler, binalar 
büfede izaz edilmişlerdir. Türk, evelce bu memlekette ışık içindeydi, binlerce halk 

Saat 9, 10 da vali, refaka- misafir gibi yaşıyordu. Eski gece geç vakte kadarşehir so-
tindeki zevatla Müstahkem rejim derme çatma, yani Türk· kaklardında bayramı tes'id de 
mevki komutanlığına iadei ten gayri malzeme ve unsur- devam etti. 
ziyaret eylemiş ve bu ziyaret larla başka bir idare, bize 
esnasında süel muzika ile bir layik o1mıyan bir idare tesis 
müfreze asker tarafından se- ve o idare içinde nihayet te· 
lamlanmıştır. fessüh elmi~ti. Bugün Türk 

Daha sonra valimiz, vilayete milleti kendi hakimiyet ve 
gelerek: şehrimizdeki konso- idaresini eline almış, kendisini 
losların tebriklerini merasimle bizzat idare etmektedir. Bu 
kabul etmişlerdir. idarenin muvaffakıyetleri her

Cumhuriyet megdanmda 
Vali Fazlı Güleç saat 19,30 

<la Cumhuriyet meydanına gel
miş ve halkın alkışları ile 
karşılanmıştır. Refakatinde 
müstahkem mevki komutanı 

kesi velhe, hayrete diişürmüş
tür. Başka milletlerin uzun za
manlarda başaracağı işleri biz 
on sene gibi kısa bir zaman
da başardık. 

Hapishanede 1 mahkum ve mevkuf fara yemek daiıtılırken it, 
Halk, " Yaşasın Cumuriyet, kele zafer çelenkleri konmuş, ~mına Cavid bu~ 
yaşasın Atatürk ,, diye bağır· nahiye müdürü Şefik Erol ta- (tiklal mar.şından sonra. 01~'-
mışlardır. rafından bir nutuk iradedil-9 müdürü Faik Alçın bır rıj 

Bundan sonra hep birlikte miştir. Bir talebe (Cumhuriyet) [irad(etmiş, davetliler:iıaı 
hükumet önüne kadar gidilmiş adlı bir manzume okumuş, mişlerdir. 
ve burada toplantıya son ve· daha sonra bütün halk bir l•ml!!!!D!lle•r•i •v•e~T!lle•na•s•üll!!ll.,H!l!l'a~st':~ 
rilmiştir. Gece de fener alayı! ağızdan Cumhuriyet marşı lıkları Mütahassısı 
yapılmıştır. söylemiştir. Doktor 

* Gece askeri mahfelde bir 
Pa:tiİiler balo verilmiştir. Çarşıda halk Osman yun"' 

Dün bütün parti nahiyele- sabaha kadar bayram yap- Hergu··n hastalan ~ 
mıştır. IPr 

rinde partililer toplanıp bay- Orta okul saat 10 dan akşam a et 
ramlaşmışlar, bu arada vali- kadar kabul ve tedavi edŞ;i' 

Burnava' da yeni açılan orta 
miz de belediye reisi ile bir- okulun açılma merasimi de ya- Adres: Kemeraltı 
likte Karantina nahiyesine sokak No. 19 pılmıştır. Merasimde vali na-

'ôğr:lmenf er, öğrenci babala~ 
AHMED ETiMAN Kitap E~ 

Li clerlc orta vo ilk okul kitaplarının satış yeridir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kısa hir zaııınnda diirü<:tlüğü ile sayın müşterilerinin al61'.ıl 

kıızaıııırak (İzmir)c yara~ı r bir şc ·kilde gcni,letilmiştir. ,ı ı 

Kıilı iir flakanlığ111ın ki tapları ile çıkan t•serlcri günü güofıııe ~ ~ 
ı•dı·r ve l ıüt iiu m ii .. tcrilcriıı e sunar. Ahmed Etiınnn Kitııp }';"1 , 

· · · - k · • 1 · d l l 1 • t • • Jer ~' mırın yı•g:ın ~ ·ı: :ıp \"c urtoeıyc cposııt ur. anı; en sıpurış 

le göıııl c rilir. sJ. 
lzmir Hiikıimet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2~ 

, ._. .............. m:m ................. ~ 

Beyoğlu Vakıflar direktör 
ğünden: 

(Satılık arsalar) 
Boğaziçinin en kıymetli ve şerefli mevkiinde 

deposu olarak kirada bulunan iki parça arsa: 
halen 

Değeri Pey parası 
Lira K. Lira K. ~ 

General Bürhaneddin Denkcr 
olduğu halde ikinci kordon 
ve fsmetpaşa bulvarı ile ci· 
vardaki bütün caddelerde ya
pılacak büyük geçid resmi 
için mevki almış olan asker, 
mekteblilt-r, partililer ve me· 
rasimi seyretmek üzere top
lanmış binlerce halk arasında 
dolaşarak hepsinin bayramını 

kutlamıştır. Askerler: 
- SağoJI 
Partililer ve sporcular: 
- Yaşa! 

Sayın vatandaşlar; Eski ida
reler Türk'c hor bakarken, 
çok kötü ve yanlış bir ifade 
ile herşeyin fenasına alaturka 
derlerdi. Bugün alaturkanın 
manası tamamen değişmiştir. 

Bugün (Alaturka) demek Türk 
azminden Türk zekasından 

başka kimsenin beceremiye· 
ceği iş demektir. Şu kısa se
nelerde hepinizi, hatta cihanı 
hayrete düşüren yenilikler bu· 
nun en bariz delilidir. Bütün 
bu yenilikler alaturkadır. Çün· 
kü bu işleri dünyada hiçbir 
zeka başaramamış ve bunlan 
başarmak Türk'ten başka kim· 
seye müessir olamamıştır. 

Yukarıda Buca' da, bayram, aşağıda merasime iştirak 
eden polisler. 

14535 00 1095 00 Boğaziçi kuruçeşme mahallesind~ıt 
çeşme caddesinde eski 105, yen• /, 
harita No. 2-3242 metre murabbl1 ~ 

15832 50 1190 00 Bağaziçinde kuruçeşme mahalle \'e~ 
desinde eski 105 yeni 119/3 2 

Ve mektebliler de (Sağol) 
nid6larile valimizi selamla· 
mışlardır. 

Vali tarafından halkın, izci
lerin, mekteplilerin ve asker
lerin bayram kutlulaması, ya
rım saat sürmüştür. Halk sü

rdcli bir şekilde valimizi al
kışlamışlardır. 

Vali ve komutan, bunu mü
teakib meydanda Atatürk'ün 
heykeli önüne gelmişler ve bu 
esnada merasime başlanmıştır. 

Merasim 
Saat tam onbirde sücl mu· 

zikanın çaldıgı istiklal marşile 
başlanmıştır. Bundan sonra vali 
Fazlı Güleç, Atatürk'ün hey
keli önünde hazırlanan kürsüde 
veciz ve heyecanl'i bir hitabede 
bulunmuştur. 

Arkadaşlar; 

Cumuriyetin kadrini çok gü· 
zel bilelim ve biliyoruz. Bu 
idarenin bünyesinde hiçbir za
af, hiçbir kötülük tutunamaz. 
Bu idare yaşıyacaktır. Kahra· 
man Türk ordusu, asil Türk 
milleti onun muhafızıdır. Türk 
idarecisi de bu hedefe doğru 
adımlarını mütebassırane tan
zim etmiştir. Bu vesile ile cu· 
muriyetin büyük kurucusuna 
ve onun değerli arkadaşlarına 
ve şanlı ordumuza gönülden 
saygılarımı sunar, önlerinde 
minnetle eğilirim. 

Halk tarafından sürekli bir 
şekilde alkışlanan hitabeden 

Vali Fazlı Güleç ve Bayanı 
taraflarından Kültürpark gazi
nosunda Cumuriyet bayramı 
onuruna çok güzel ve zengin 
bir balo verildi. 

Müstahkem Mevki komutanı 
General Bürhaneddin Denker 
tarafından da ordu evinde ay-
rıca bir balo verilmiştir. 

Kordon'da İşçi ve Esnaf 
kurumları birliği önünde işçi 
ve esnaf davul ve zurnalarla 
milli oyunlar oynamışlardır. 

Buca' da 
Cumuriyet bayramı, Buca' da 

büyük tezahüratla kutlulan· 
mıştır. Sabahleyin spor saha
sında büyük bir toplantı ya· 
pılmış, Belediye Reis Muavini 
Niyazi, Orta okul ve Lise 
talebesi ve en son olarak ta 
Nahiye müdürü Şemi birer 
birer nutuk irat . etmişlerdir' 

gelerek partili arkad3şlarile 
tebrik: teati etmiştir. 
Tramvay ücretlerinde ciiz'i 

ten.ilcit yapıldı 
Elektrik kilovat~ tarifesinin 

son defa 19 kuruştan 18,5 
kuruşa indirilmesi sebebile 
Konak - Güzelyalı tramvay ta
rif esinde de bilet başına 25 
santim (on para) tenzilat ya
pılmıştır. Bu tenzilatın tatbi· 
kine dünden itibaren başlan· 
mıştır. Karantina'ya kadar 
olan bilet ücretlerinde tenzilat 
yoktur. 

Fener alayı 
Gece büyük bir fener alayı 

tertip edilmiş ve binlerce ki
şiden mürekkep olan alay, 
şehri dolaşmış, tezahürat yap
mıştır. 

Burnaı>a'da bayram 
Cumhuriyet bayramı, Bur· 

nava'da ç.ok parlak olmuştur. 
Başl a bando olduğu halde 
mektebler lclebesi, cemiyetler 
mümcss·l!eri, C umhuriyet mey
danınJa Ataliir'.-..'ün heyke li 
önünde ltopia:ımışlardıı-. 

BuraJa komutan tuğ Gene- · 
ral Rasiın ile süel cıkfın ve 
ümera, nahiye müdürü Şefik 

Erol, belediye reı sı H ~ s m 

Fehm:, parti başkanı Cemal, 
Kızılay kurulu, gençler birliği 
mensupları yer almıi'lar<lı, halk 
çok kalabalıktı. 

isti 

. No. h 3533 metre m~rabbaı ars'I, 
Kuruçeşmede hır tarafı tramvay caddesıle mahdut /, 

kenarında kain sahilhaneden müfrez ve yukarda mu~'~ 
kıymetlerile mahalle, sokak ve harita numaralan ve mik 1 
yazılı halen kömür deposu olarak kullanılan iki kıt'a arfl 
mülk olmak üzere ayrı ayrı satılmak üzere kapalı ıarf ~ 
20/T. evvel/936 tarihinden itibaren açık arttırmaya çık•"' 
tır. ihaleleri 4ff. sani/936 tarihine müsadif çarşamba~ 
saat 15 te Beyoğlu Vakıflar direktörlüğünde komisyon~ 
yapılacaktır. Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalat 'b~ 
ahkamına tevfikan muhammen kıymetlerin yüzde yedi ~ 
nisbetinde teminatı muvakkatelerini ve teklif mektuplarınkO
t evi zarfları tayin olunan günde ihale saatinden evv.e~ ~( 
yona tevdi eylemeleri ve haritalarını görmek ve şeraıtı ~ 
anlamak istiyenlerin hergün öğleden sonra müdüriyeti JJl g10 
mahlulat kalemine müracart eylemeleri. 20·25-30-3 

Milli mlak üdürlüğünden: 
Satış 
530 

531 

533 

534 

535 
536 

537 

Güzelyalı ferah s. 3 eski No. h 15 yenı 247 
metre arsa. 
Güzelyalı teceddüt s. 16 eşki 12 taj No. lı 481 
M. ev ve arsa. 
İst i klal g ündüz s. 21 eski 23 yeni No. lı yahu· 
d ih:me içinde evin 4/8 hissesi boşluk avlu 
hela ve sı ı kuyusu iştiraki <laiıni tasarruf hak~ 
kı olmak iizere. • 

6
(j) 

G ii zclyal ı tramvay c. 8 24 kapı 1168 taj No. lı 
479,50 me tre ar~a . 41 l 

Pınarbaşı br bahçeleri ın l'!vki indc 7 S2 metre bahçe ı61 l 
Burnava bedava s. yıkı k minareden 2 parsel 
No. a a lan 637,47 M. arsa. 
Karataş salhane emniyet s. 125/ 1 No. lı 63 
metre arsa. 

584 Reşadiye üç kuyular No. 54 taj ev. 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ;ıe36 

gün miiddctlc arttırmaya konulmuştur. ihalesi 5;111: . 
şem be günii saat 15 tedir. Alıcıların Milli Emlak müdıl 
müracaatları. 
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b • F. H. VAN
er ZEE& CO. 

V.N. 
,,!SCHE LEVANTE LINIE 

"f . THEN,, vapuru 26 ilk 
~~nde bekleniyor, 3 son 
ij~Me kadar ROTTERDAM, 
)G~ı· BURG ve BREMEN içio 

11 

1Yccektir. 

!t.tiM~Los,, vapuru 29 ilk 
8tıRn e bekleniyor, HAM· 
~~ ve ANVES'ten yük çı· 

tır. 
''M ~ ~NISSA,, vapuru 11 son 

ttş,.'' e bekleniyor, 15 son 
li.ı\Me kadar ROTTERDAM, 
)'iikı· BURG ve BREMEN için 
~ 1Yecektir. 

MEME-NT-H-. -SCHULDT-
,, HAMBURG 

~a~ AUGUST LEONHARDT,, 
~ıı· Utu 11 son teşrinde bek-

~A~~ ROTTERDAM ve 
~t URG için yük ala· 
~ ır. 

~RlKAN EXPORT LİNES 
ijk ExMt NSTER,, vapuru 30 
'fa teşrinde bekleniyor, NEV· \' ~~ 
YGk R.~ ve BOSTON için ı "' 

... 
...ı. . . . 

• ''F...a acaktır. ~~ / 
la XHIBITOR,, vapuru 14 J / 
'ı'~~eşrinde bekleniyor, NEY- '. r = - - ... l 
a.lac';~ ve BOSTON için yük • _ -~ANl-<A~ı 

''E. tır. ~~·~~--r~~~-~---~~naımmıı:-aıııııl!!l:llZl~aEım:ı~mımoı~m!!::zz:aı:ıE:11!i:l:ı:2:rmı<.Dmıll!'5 
ltş. XPRESS,, vapuru 30 ilk Olivier VE Şürekası ( t b 1 •• • • t e .n. •• 
'ro~de bekleniyor, NEV- Limited S an U Ull VeYSI S U. :r• 

··r...1< için yük alacaktır. V A llügv ünden, .. ~ 
~ti XAd MELIA,, vapuru 26 ilk apur centası 1 ~ 
\'o n e bekleniyor, NEV· Birinci kordon Rees binası Teşrih 

la. RI( için yük alacaktır. Tel 2443 , ,fizyoloji 
·~tRI - LONDRA HATTI Mikrobiyoloji 

~ CAN EXRORT LINES "ADJUTANT,, vapuru 28 Hijiyen 
IRE T ARIKiLE SERi birinci teşrinde gelip 29 bi- Marazi teşrih 

~t''U SEEERLER rinci teşrine kadar Londra Umumi emraz 
\'tJ "'-ETER" transatlantik va- için yük alacaktır. Farmakodinam'i 
~u 6 son teşrinde PİRE- "ANDALUSIAN" vapuru 1 inci dahiliye 
~ ~STON ve NEVYORK'a 2 ikinci teşrinde gelip 5 ikinci 2 ,, dahiliye 
,,~et edecektir. teşrine kadar Londra ve Hull 1 " hariciye 

Kadın ve doğum 
Kulak ve buğnz 
Göz hastalıkları 
Akıl hastalıkları 
Radyoloji 
Fizikoterapi 
Çocuk cerrahisi 
idrar yo1lan 

~t"kXCAMBION,. Transat- için yük alacaktır. 2 ,, hariciye 
~(J 1 vapuru 20 son teşrinde LIVERPOOL HATTI Tıp fakültesinin yukarıda yazılı laburatuvar ve kiliniklerinde 
~STON ve NEVYORK'a "ALGERİAN,, vapuru 30 19 asistanlık açıktır. İsteklilerin fakiilteyc baş vurmaları. 

sket edecektir. birinci teşrinde gelip 4 ikinci 25 30 3 7 2412/965 
efer müddeti: teşrine kadar Liverpool ve 
PiRE - BOSTON 16 gün Glasgow içi~ yük alacaktır. T N 1# 

Dt PiRE. · NEVYORK 18 gün "FLAMINIAN,, vapuru ikin- • • I" 
N NORSKE M1DDELHA VS ci teşrin ibtidasında Liverpool a u' , v, , K 
"S LINJEN. OSLO ve Svanse'adan gelip yük çı- U 

ı~ ARDfNfA" motörü 16 karacaktır. 1 

"'Utı 44THURSO,, 15 ~p teşrinde bekleniyor, Dl- vapuru .,.,.,A, ', ,,.11
' 

~h .. E ve NORVEÇ limanla· ikinci teşrinde Lokndra' dan gc· G";J;.' 111i"" ,,,.;. ~: 
···oq lip yük çıkaraca ve ayni za· ,L,/' \_ '· · 

V Yük alacaktır. manda Liverpool ve Glaskon '''•"""' ı ', ...... _, 
til•ı'balpu.rlann isimleri gelme için yük alacaktır. ~ ""''''''""" . ,. ( t I f / 11 ///// ,,/o ::i 
hak erı ve navlun tarifeleri Tarih ve navlunlardaki de- / 'qi~;j);. ·ı'' "<1~.-::.. · --~ .'f 

~llıında bir taahhüde girişi· ğişikliklerden acenta mes'u- 'f/J ~ Vü 
~Telefon No. 2008 2008 liyet kabul etmez. • pJYANGO / 11.J 

llıir ili daimi encümeninden; ' J.M. , ~. 
SCin. 299 99 a sı Adet Muhammen fiat Tutarı A 1 WR il '"f"C::. 
Y lldalye 170 Düzinesi 11 Liradır 155 85 ' W " "'°~1 1 

' ,_ 

b~a"'d~i:b. "Etejer. ~ ~~ :: j~ gg t.••, ••• rı(J~~FAT 'VAR..: 
1 203 85 - , , ıs ~~ir ı1k okulları için yukarıda cins ve miktarı yazılı eşya : CI ICl/ llE -'I Li'a~ 

clclcgun müddetle açık eksiltmeye konmuştur. Muhammen be- 2 : ~ // ~ t 50 /~ 
tılırı &öre 15 lira 50 kuruşluk teminatın Hususi ıdareye yatı· · : C: ~ ..-,'50 ,~ 
lesi as~. l~zımdır. ihale 2/11/936 tarihine- tesadüf eden pazar· A 
~esi ıunu .. saat l1 de izmir iti daimi encümeninde yapılacaktır. : // 1 ~ 50 
~tı tn, .. numune ve hususi şartnamelerini görmek üzere her / ' // 

l<ultür direktörlüğüne başvurmaları ilan olunur. : ~ ,50 // 
"-.... 16 21 25 30 823 ' : 

r-ıl>evlet Demiryollilrından: 
lasy nhammen bir senelik kira bedeli 60 lira olan Selçuk is
'cllıbn P~at.~ormunda Kebap satıcılık hakkı 12 1111 936 per· 
hırt e gunu saat 15 te lzmir Alsancak 8 inci işletme kom:s- Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir ~kaybedersen 
~tck~~a. açık artırma suretile bir sene için kiraya verilecektir. paran heba olmamıştır. Hem yUzlerce vatandaşım
~İt"' 1 erın 450 kuruş muvakkat teminat yatırmaları ve işe zı ze-:ıgin etmiş, hem de yurdunun göklerine bir 

··•eye ·· k A b" h 11 1 d d b kaç fılo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden bi-"c nıanıı anunı ır a eri o ma ığına air eyannanıeler 
ttltıa~an.ılan vesikalarla muayyen saatte komisyona müracaat rinin de senin olmıyacağım kim iddia edebilir? 
Selçe krı. lazımdır. Şartnameler Alsancak'ta komisyondan ve ]İIHlllUlllllllllllllllllll1ı. Dokt .ııllfllllllllllllllllllllllllll_ 
~ 1•t•syonund• istasyon2tzıh~~e•inden P••···\;;nı·~ ~ A. Kemal onay -
<ıt SIHHAT BALJKY AGI =Bakteriyolog ı:e bulaşık, salgın. h~stalıkları mütahassısı~ 

\'cçya halı ~ . . . . . . . . = D:ısmahane l"to.syo~u karşısıııdakı <lıhck soknk huşında 30 eayı· = 
k)ablnnnın en halisulır. ŞerLet gıbı ıçıhr, 2 defa &üzülıniiştlir := lı ev ve uıunyenelı:mcsındc sabah sanı 8 den akşam saat 6 a kaılar =: 

Hamdi Nüzhet Çançar hastalarım kabul cJcr, = 

S hh E 
• = Mürac:ı:ıt eden lıastalarn ynııılması liizımgdcn sair talılilal ve =: 

1 at czanesı n~i~roskopik muayeneleri ile vcrcml~ hastalara yapılı~asıua ccvza = = gorulen Pnomotoraks ınunyı"nelıoııcsınde muntazaman vapılır. = 
•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: · 4115 11111111-Ilaıdurak Dü)ük Salep~ioğlu hanı kar~ısmtla 

Milyonlar Gişesi 
200,000 Lira daha kazandırdı 

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

Müşterilerine vaktinde bilet yetiştirmekle ve her türlü 
kolaylıkları göstermekle şöhret alan (Milyonlar gişesi) 
yeni tertip edilen 22 inci tertip tayyare piyangosu keşide 
biletlerini de satışa çıkardığını ve biletlerini biran evvel 
almalarını sayın müşterilerine bildirir. (Milyonlar gişesi) 
taşradan talep edilecek olan biletli!rİ vaktında gönderme· 
ği bir vazife bilir. Taşra talipleri, biletlerini tedarik et· 
mekte acele ederlerse, daima kazanırlar. 

lzmir' da Keçeciler caddesinde No. 134 
le (Milyonlar gişerıi) sahibi 

~~~ 
Ha,qri Ak Dölek 

İzmir Komutanlığı ilanları 
Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Muhtelif yerlerde yaptınlacak 14 yeraltı benzin tankı 

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

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

inşaat şubesine ğösterdikten sonra oradan alacakları 
vesikayı M. M. V. satın alma komisyonuna göstererek 
şartnamesini 750 kuruş mukabilinde alabilirler. Evclce 
inşaat şubesinden vesika almıyanlar eksiltmeye gire
mezler. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üç.üncü maddelerinde yazıh belgelerle birlikte Bayın
dırlık Bakanlığından fenni ehliyetnamelerile birlikle 
idari şartnamede istenen ve behemehal verlmcsi mec
buri olan vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını 
ihale gününden enaz b!r saat evveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri 

16 1 15 30 845 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Otuz bin metre tayyare kanat bezi ile 65600 metre 

tayyare kanat şeridi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hepsine biçilen ederi kırk bir bin lira olup ilk te· 

minat parası 3075 liradır. 
3 - İhalesi 3 /İkinci teşrin/ 936 salı günü saat 15 tedir. 
4 - Şartnamesi 205 kuruşa komisyondan ahnır. Şartna· 

meler bızzat komisyona müracaat edilerek alınır. 
Muhabere ile şartname gönderilmez. 

5 - Eksiltmeye gireceklc kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı kelgelerle 
M. M. Vekaleti satın alma komisyonuna ihale saatin
den en az bir saat evel teklif mektuplarını vermiş bu· 
lunmaları. 14 20 24 30 817 

üniversitesi Rektör-

Tıp fakültesi klinikleri için hasta bakıcı mektebinden dip· 
lomalı altı hemşireye ihtiyaç v<trdır. 

istekli olanların Fakülteye baş vurmaları. 
25 30 3 7 2413/964 

arşıyakalt'lar 
usun 

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

Karşıyaka' da: Ankara paza
rında Afyonlu celeb 

Çobarı Mehmet 
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lzmir lise ve orta okullar satın alma komisyonu başkanlığından: Fratelli Spe 
C 1NS1 

Miktarı 

azı 

kilo 
57666 
14500 
15000 

çoğu 

kilo 
84000 
17500 
25000 

Beher kilo 
fiyab 

Kuruş S. 

Mteumv~ın~tıt ihalenin vapur Acent 
Lira K. ihale şekli Tarih ve günü saatı ROYAL NEERLAND,AJS 

Tutan 

No. 
1 
2 
3 

Ekmek (Birinci nevi) 9 75 • 
tira K. 
8190 00 
1706 25 
2625 00 
1251 00 

614 25 Kapalı zarf 5.11.1936 Perşembe 14 KUMPANYASI tri' 
127 97 Açık eksiltme ,, 11 14,30 "UL YSSES,, vapuru 4 ad' ,, ,, ,, 

" ti " 

4170 
1000 
4500 

9 75 
ıo 50 
30 00 
30 00 
15 00 
15 00 
23 00 
23 00 

196 88 ,, ,, ,, ,, 14,45 rinsaniden 9/teşrinsaniye!rfJ 
93 83 11 ,, 14,55 AMSTERDAM, RO 11 4 Beyaz teneke peyniri 

5 
6 
7 
8 
9 

ti " " 

3250 
800 

3510 
500 

2830 

300 00 
675 00 
105 00 
782 00 
161 00 

22 50 
11 11 

11 ,, 15 DAM ve HAMBURG liııı' 
" il 

Un böreklik Ayvansaray 50 63 ,, ,, 15, 15 lan için yük alacaktır. . 
7 88 :: :: ,, ,, 15,25 "ORESTES,, vapuru 16/J:İ 

ti " " 
Lüks makarna 

300 
79000 
20000 
14366 

700 
3400 
700 

94000 
22000 
17200 

58 65 
11 

,, ,, ,, 15,35 citeşrinden 21/ikinciteşrin5e 12 08 ,, ,, 11 ,, 15,45 dar AMSTERDAM, ROf 
10 
11 
12 

" Yumurta 
" adet 1 10 1034 00 

242 00 
6020 00 

77 55 
11 

,, ~· ,, 15,55 DAM ve HAMBURG JiıııJ 

" " 
Koyun eti (Mevsiminde 

1 10 
35 00 

18 15 ,, ,, ., ,, 16 !arı için yük alacaktır. I~ 
451 50 Kapalı zarf 10.11.1936 Salı 14 SVENSKA ORIENT ıJN 

13 
14 

kuzu eti) 

" 
" 

~5 Dana eti 

16 " 
17 " 

" 
,, 

,, " 

18 Zeytinyağı (Birinci nevi) 
yemeklik 

19 ,, ,, " ,. 
20 Kaşar peyniri birinci nevi 

,, ti " " 
Şehriye 
Sade yağı (Urfa) 

" ti " 

21 
22 
23 
24 
25 Süt (Mevsimlerinde koyun 

26 
27 

ve inek südü 

ti ,, 

" " 
28 Yoturt ,, 

" " 

,, " 
il " ,, " 
" " 29 

30 
31 

,, " ,, " 
Kuru uzum (Çekirdeksiz 
12 No.) 

32 il il 

33 Süzme incir 
34 Pirinç (Tosya) 
35 .. .. 

36 Toz şeker 
37 .. il 

" 

38 Mercimek iyi cins 
39 u .. ıı 

40 Pirinç unu 
41 ince tuz 
42 .. .. 

" 

43 Çay (Harmanlanmış iyi. cins) 
44 Domates salçası 
45 u " 

46 Kuru soğan 
47 41 

" 

48 Kuru horoz fasulya 
49 " .ı il 

SO Nohut 
51 " 
52 Patates sarı cins 
53 " " " 
54 Zeytin tanesi (Tirilya) 
55 " ,. " 
56 Kok kömürü yerli 
57 " " " 
58 Meşe ağaç kömürü 
59 Meşe odunu 
60 Sabun (Çamaşır için iyi cins) 
61 " u " " 

62 Çamaşır sodası 

63 Zirediz lave küçük fındık 
maden kömürü. 

2500 
3000 
6650 
2000 
1500 
2400 

300 
650 
150 
100 

7500 
800 

5400 

1500 
2000 
4500 
1000 
2500 

710 

4000 
3500 
8200 
3000 
2000 
2970 

500 
790 
250 
130 

9200 
1200 
7100 

3000 
2500 
6000 
2000 
3000 

850 

200 300 
400 600 

8250 9700 
1000 1500 
6400 8100 
2000 2500 

260 340 
150 200 
100 170 

2000 2380 
300 500 
68 77 

1300 1600 
150 200 

5200 6650 
500 800 

2500 2950 
700 1000 
700 1050 
300 500 

7550 9000 
700 1000 
920 1200 
150 200 

165000 210000 
30000 35000 

5300 ·7500 
23000 32500 
4076 5226 

300 500 
2920 3750 

28000 35000 

35 00 
35 00 
25 00 
25 00 
25 00 
45 00 

45 00 
55 00 
55 09 
24 00 
80 00 
80 00 
12 50 

12 50 
12 50 
15 00 
15 00 
15 00 
22 00 

22 00 
14 00 
23 00 
23 00 
26 50 
26 50 
10 00 
10 00 
20 00 
5 00 
5 00 

350 00 
12 00 
12 00 
3 25 
3 25 
9 50 
9 50 

10 00 
10 00 
5 50 
5 50 

30 00 
30 00 
2 35 
2 35 
4 50 
1 50 

35 00 
35 00 
6 00 
1 05 

1400 00 
1225 00 
2050 00 

750 00 
500 00 

1336 50 

225 00 
434 50 
137 50 

31 20 
7360 00 

960 00 
887 50 

375 00 
312 50 
900 00 
300 00 
450 00 
187 00 

66 00 
84 00 

2231 00 
345 00 

2146 50 
662 50 

34 00 
20 00 
34 00 

119 00 
25 00 

269 50 
192 00 
24 00 

216 13 
26 00 

280 25 
95 00 

105 ()() 
50 00 

495 00 
55 00 

360 00 
60 00 

4935 00 
822 50 
337 50 
487 50 

1829 10 
175 ()() 
225 00 
367 50 

105 00 
91 88 

153 75 
56 25 
37 50 

100 24 

16 88 
32 59 
10 32 
2 34 

552 00 
72 00 
66 57 

28 13 
23 44 
67 50 
22 50 
33 75 
14 03 

4 95 
6 30 

167 33 
25 88 

160 99 
49 69 
2 55 
1 50 
2 55 
8 93 
1 88 

20 22 
14 40 
1 80 

16 21 
1 95 

21 02 
7 13 
7 88 
3 75 

37 13 
4 13 

27 00 
4 50 

370 13 
61 72 
25 32 
36 57 

137 19 
13 13 
16 88 
27 57 

Açık eksiltme 
,, ,, 
,, " 
,, ,, 
,, ,, 
" il 

,, ,, 
" il 

" il 

" " 
Kapalı zarf 

Açık eksiltme 

" il 

" 
" 
" 
il 

" 
" 

" 
il 

" 
" 
il 

., 

" 
il 

" 
" 
" 
ti 

ti 

il 

" • 
•• 

,, 

" 
ti 

" 
il 

il 

il 

" 
" 
" ., 

" 
" 
il 

" 

il 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
il 

" 
il 

il 

" ., 
il 

,. 

" 
" 
" 
il 

-· 
" 
" 
" 
" 
il 

" 
" 
il 

il 

il 

" 
" 
il 

" 
il 

" 

,, ,, 
" ,, 
,, '' 
" '' 
· ı " 

,, " 

,, ,. 
,. ,. 

" " 
,, '' 

12.11.1936 Perşembe 

" " ,, ,, 

il il 

" il 

il " 
" il 

" il 

" " 

il il 

" il 

17.11.1936 Salı 

" il 

il " 
" " 
il 

il ., 
,. ,, 
,, ti 

" 
,. 

il ,, 
,, il 

il " 
" il 

il ., 

" il 

il il 

il " 
il 

il " 
il " 

19.H.1936 Perşembe 

il " 
il il 

" 
,, 

" " 
il " 
" " ,, 
" il 

" " 

14,30 
14,40 
14,50 
15 
15,10 
15,20 

15,30 
15,40 
15,50 
16 
14 
14,30 
14,40 

14,50 
15 
15,10 
15,20 
15,30 
15,40 

15,50 
16 
13 
13,10 
13,20 
13,30 
13,40 
13,50 
14 
14,10 
14,20 
14.30 
14,40 
14,50 
15 
15,10 
15,20 
15,30 
15,40 
15,50 
15,55 
16 
14 
14,10 
14,30 
14,40 
14,50 
15 
15,10 
15,20 
15,30 
16 

Not: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, İzmir merkez yatılı okullan mir hükumet konağında Kül· retodası vesikalarını ihaleden maddelerinde yazılı belgelerle 
19, 21, 24, 26, 29, 32, 35, müşterek ihtiyaçlarıdır ve tür yardirektörlüğü odasında bir saat eveline kadar mak· muayyen gün ve saatlarda ko· 
37

1 
39

1 
42, 45

1 
47, 4S, 51, Karşıyaka Öğretmen okulu· toplanacak komisyonumuzda buz mukabilinde komisyon misyona başvurmaları. 

53, 55
1 

57, 61 sıra numaralı nun ihale şekilleri ile ihale ta· yapılacaktır. başkanlığına vermeleri. 4 _ Her cins yiyecek ve 
"h · B rt k l rih, gün ve saatları ve temi- 1 - Kapalı zarf usulü ile 2 - Açık eksiltmelere gi- k k .. .1 k 
1 tıyaç uca 0 a 0 u una yapılacak eksiltmelere gire· recekler teminat ahtları ve ya aca ayrı ayrı usterı ece -
aittir. nat miktarları yukarıda her ceklerin 2490 sayılı arttırma, ikametgah senedi tir. Şartnameleri 2örmek isti-

2, 14, 17, 27, 30 sıra nu- erzakın hizalarında gösterilen eksiltme kanununun 32, 33, 3 _ Yabancı teb'a ile şir- yenler tatil günlerinden başka 
maralı erzaklar Karşıyaka kız lzmir yatılı okullarının 1936 34 üncü maddelerine uygun ketlerin kapalı zarf ve açık her gün saat 12 kadar Kültür 
öğretmen okulu ihtiyacıdır. finansal yılı yiyecek ve yaka- olarak yapacakları teklif mek- eksiltmelere gireceklerin 2490 direktörlüğünde muhasebe ma

Diğer numaralı erzaklar da cak ihtiyaçları eksiltmeleri iz- tupları ile ikametgah ve Tica- sayılı kanunun 2, 3 üncü s:ısında görebilirler. 25 30 4 
.............. lllİll ................................................. I ........................................ ... 

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

................................................................................. mııı: ................... . 
5 - Muvakkat teminat mikdarı 2426 lira iki kuruştur. Manisa vilayeti ·daimi encü

meninden: 
1 - Turgutlu - Manisa yolunun 7 + 430 - 17 + 436 ıncı 

kilometreleri arasında şose inşaatı 32346 lira 89 ku
ruşluk keşifnamesi üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait fenni şartname, eksiltme şartnamesi muka
velename, projesi ve keşifname 162 kuruş mukabilinde 
Manisa nafia müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 5/11/936 Perşembe günü saat 11 de Manisa 
Vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafia vekaletinden alınmış 
ehliyet vesikası ve 1936 yılına ait T!caret odası vesi
kalarını ve muvakkat teminat makbuzlannı kapalı 
zarfın içine koymaları ve kapalı zarfların ihzarında 
müteahhitlerin 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine 
riayet etmeleri şarttır. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 
51111936 Perşembe günü saat 10 na kadar vilayeti 
daimi encümeni reisliğine vermeleri ve posta ile gön
dereceklerin 2490 sayılı kanunun 34 üncü madnesine 
riayet etmeleri şarttır. 25 30 860 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı olla 

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

No. : 55 
Telefon : 3479 

"VlKINGLAND" oıol 
30/birinciteşrindc beklen~ 
olup ROTTERDAM, ~ı 
BURG, BREMEN, co:,~ 
HAGE, ve iSKANDii"" 
YA limanları için yük al~~~~ 

HOLLAND AUSTRAY 
LINE 

"ALHENA11 vapuru 6 
citeşrinde beklenmekte ' 
PRINSIP ALLE AUSTR# 
ve YENi ZELAND için · 
alacaktır. 

SERVICE MARITIM~ 
ROUMAIN 

"SUÇEAVAtl vapurU. 
birinci teşrinde gelip t /21jl!' 
teşrinde PiRE, MALTA, 
SiL YA ve CEZAIR içirı 
alacaktır. 

"ALBA JULfA,, "' f. 
19 I 2 inciteşrinde MAL 
MARSIL YA ve CECAIJt 
manian için yük alacaktıf'· 

ZEGLUGA POLSI<> 
"LEWANT11 motörü 1 

citeşrinde beklenmekte 
ANVERS (Doğru) DA 
ve GDYNIA için yük 
caktır. 

ilandaki hareket tarih 
navlunlardaki değişiklikle 
acenta mes'uliyet kabul et 
Daha fazla tafsilat için 
TELLi SPERCO acentah 
müracaat edilmesi rica ol~~ 

Telefon: 200412005/20'~ 

Hellic en LİJI 
Limited 

Hamburg - Bremen, R 
dam -- Amsterdam ve Arı' 
limanları için her ay Jll 

zam iki sefer yapacaktır· 
Ren, lskandinav ve 

limanları için doğru 1' 
mento ile eşya kabul e~~ 

Anglo. Egytian JJI' 
Line 

Marsilya ve lskenderiye 
9600 tonluk "Cairo Cil>'' 
puru her ay Pireden Ol 
zaman iki sefer hareket 
cektir. 

Yolcu fiatinde te11ıl 
Pire-Marsilya seyahat -

deti 7 5 saat, 
Port-Sait ve lskenderi~ 

manian için 11VELOS,, 
ru her hafta pazartesi güııii ~ 
12 de muntazam Pirede11 
reket edecektir. Yolcu "le 

kabul eder. 
Fazla tafsilat için Pa" ~ 

yolcu salonu•karşısında 1.0 
Riz binasında. No. 168 

11 
Umumi Deniz Ace11tS 

Limited ,~ 
acentasına müracaat oluoj{ 

Telefon: 

Zayi hisfte mak~~f. 
lzmir Esnaf ve Ahalı t#. 

kası Tire şubesinden .' ~ 
olduğum 31/1/933 tarihlı t) 

liralık hisse makbuzunu ~1 
ettim. Yen isini çıkartacB 1111 
dan eskisinin hükmü 0 

dığını ilan ederim. c;e~ 
Tire' de tüccardan 

ıilili Mehmet 


