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Bu da ne demek? 
Fransız'lar lskenderun'a kamyonlarla zabit, 

top ve tanklar gönderiyorlar. Bunun manasmı 
ve neticesini dostlarımız iyi kavraddar mı 
acaba? .. 

Sancak hududuna bir hain idaresinde süvariler, ayrıca 
lskenderun'a 1 Fransız kuvvetleri. gönderilmiş 

Adanada istasyon caddesi ve Seyhanın aşıb geçtiği maruf taş köprü 

lzmirliler bu facia karşısında 
vicdani vazifemizi yapmalıyız 

Yalnız bir çatı altından 18 
.... 

cesed çıkarılmıştır ------Şefimiz 10,000 lira gönderdiler, tluydukları 
derin teessürü de bildirdiler -----------2400 ev yıkıldı. Adana zenginleri bir partide 45 

bin lira iane toplay_ıp vermişlerdir 
Ankara, 8 (A. A) - Reiıicum· r 

bur Atatürk Adana felaketi müna· 
aebetile Sıhhat ve 1çtimat Muave· 

Kızılay 
"\J ıürlerini ve yardımlarını Tiirk .ıııil· 

Jetine tükranla haber ,·erirken ken
disinin tnsit edilmesinden nıüte
'fCllit minnetlerini de Büyük Şefe 
aneder. 

ilet Vekili ve Kızılay cemiyeti reisi 
doktor Refik Saydam'a apgıdaki 
lbektubu göndermiıtir. 

Seyhan nehrinin taemaeile Ada· 
na •e havalisinde vukua gelen hü· 
Yük felaketten çok derin teeuür 
duymaktayım. Acıya uğnyan va· 
tandaolara her zaman olduğu gihi 
hu seferde cemiyetinizce yapıl· 
lbakta olduğunu memnuniyetle 
gördtııüm yardım araeında ıarfedil· 
lbelı: üzere namınıza onbin lira 
gönderiyorum. 

Ankara. 8 (A.A) - Kızılay 

C.ıniyeti genel merkez reisliğinden: 
Reisicumhur Atatilrk Adana 

•eylibından teeuürler doyarak yar· 
duna muhtaç olanlara muavenet 
için onbin lira tahsis etmieler ve 
hunun tevziine kızılayı memur et· 
lnişlerdir. 

Kızılay Büyük Şefin bu tees· 
...___ ---~-~~--

Almanya 
Çin'e teminat verdi .. 

Bir yardım defteri açta. 
Şehrimizde bam hamiyetli 

yurddaolar Seyhan nehrinin tao· 
ması münaeebetile açıkta kalan 
feliketzedelere yardım etmek is· 
temektedirler. Memnuniyetle ha· 
her aldığımıza göre İzmir Kızılay 
kurumu, Seyhan felaketzedeleri 
için bir yardım def teri açmıotır. 

-"' -
Romanya erktinıharbi-
ge reisi Varşooa' da .. 

Leh-Romen~ 
askeri ittifakı .. 
Yeniden tetkik 
ve tesis edilecek. 

Karakovi 9 (Radyo) - Roman
ya ordusu erkinıharbiyei umu· 
miye reisi General Samsonoviç ve 
maiyeti erkim buraya vasıl olmuo· 
tar ve Lehistan erUnıharbiye reisi 
ve generaller tarafından karoılan
mıolardır. 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Adana. 9 (B usuıl) - Seylib 
neticesinde açıkta k:ılnn binlerce 
kiti camilere, evlere ve medrese· 
lere yerleotirilmiştir. 

Bunlara yiyecek 'fc giyecek 
teminine çalıoılmaktadır. Adana 
civanndaki köylerde dört bin kiti 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

lngiltere matbuatının son 
hadiseler arasında neşıiyatı 

• • 
lngiltere-ltalya 
müzqkereleri .. 
Akdeniz üzerinde 
anlaşacaklar mı? 

Londra, 9 (Radyo) - İngiliz 
gazeteleri di~er birçok mes'eleler 
arasında Akdeniz mes'eleıi ile de 
meoguldürler. 

Son günlerde fngiliz.f talyan 
müzakerelerinde oldukça bir terak· 
ki kaydedilmiotir. Deyli Telgraf'a 
göre kAnunusani iptidalannda hir 
mukavele }apılacaktır. 

Eşi az bulunur bir cür'etkar 

Ecza deposunun çatısı 
arasındaki müsademe 

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

D 
lskenderunda gizli bir toplan. 

onanmamız tı ve Fransız tahkik heyeti ---·· 
lstanbul'da parlak Konsey toplantlsında Is-
karşılanacak .. 

lstanbul, 9 (Hususi] -
Şanlı donanmamız garın 
buraya dönecektir. lstan
bul' lalar, donanmamızı p_ar· 
lak merasimle karşılıgc.
caklardır. Akay ve şirketi 
hagriye vapurları ile halk 
Marmara açıklarına kadar 
gidecektir. 

/stanbul, 9 (Hususi) -
lzmir'den buraya hareket 
P.tmiş olan şanlı donanma-
mız, parlak bir şekilde is
tikbal edilecektir. istikbal 
merasimi için zengin bir 
program hazırlanmış ve ha
zırlıklar yapılmıştır. 
--~------~~~---

U. Müfettişler 
kongresi 

K.!Dirik~dıin 
izahat verdi. 

General Kazım Dirik 
Ankara, 8 (A.A) - Umumi 

müfettişler konferansı hu sabah 
saat 10 da Dahiliye Vekaleti bina· 
sında, Dahiliye Vekili ve parti ge· 
nel sekreteri Şükrü Kaya 'nın reis· 
liği altında toplanarak ı;alışmala· 
rına devam etmiştir. 

Bu toplantıda üçüncü umumi 
müfettiş Tahsin Özer'le dördüncü 
umumi müfettiş General Abdullah 
Alpdoğan'ın raporlan okunmuş ,.c 
izahatı dinlenmiştir. 

Yarın sabah toplantısında da 
ikinci umumi müfettiş General 
Kazım Dirik"in raporu okunacak 
ve izahatı dinlenecektir. 

Ankara, 9 (Hususi) - Umumi 
müfettişler konferansının bugünkü 
toplantısında ikiuci umumi mü-
fettiş General Kazım Dirik'in ra· 
poru okunmuştur. Kazım Dirik 

kenderun mes'elesi de 
konuşulacaktır 
--------

Dr. T. R. Aras, ayın ondördünde 
Cenevre' de bulunacaktır 

Güzel Antalcga' nın asi nehri boyunca bir göriinüı 
ve Hayboncu Selim Memduh'un mel'anet 

avenesinden bedevi Suphi 
Ankara, ·s (A.A) - Türkiye nan konsey içtimaı ruımameeine 

ile Fransa arasında ihtilaf mevzuu idhali telkini üzerine bu teklifi 
olub: milletler cemiyeti konseyine 
tevdi edilmesi takarrür etmio olan 
San<'.ak mes'elesinio Fransa hılkti· 

metinin normal konsey içtimaında 

konu~ulması teklifini, Sancak'ta 
halkın hürriyet ve emniyetinin ko· 
nma.aa bydile kabul etmit olan 
Tilrlr.iye hGkdmeti gene Fransa hıl· 
lr.dmetinin 1 O kinunuevelde topla-

de kabule müaaraat etmiı ve mil· 
letler cemiyeti Utibiumumiliğine 

misakın 1 l inci raaddeıi eauında 

bu fevlı:alAde içtima namameaiae 
idhalini iıtemiotir. 

Türkiye Hariciye Vekili dok· 
tor TeYfik Rılfda Arn'ın 14 k&. 
aunuevelde Cenevre'de balunacatı 

~Sona 6ıncı sahifede 

Kadın parmağı mı, 
para hırsı mı? 

•• 
Zavallıyı 25 yerinden vurdular. izler ve 

kanlı kadın çorapları da bulundu 
Dün akşam Burna\•a nahiye11inin Işıklar ve Pınarhaoı köyleri aramıda 

bir bağ kulesinde kan içinde \'e 25 yerinden yaralı, ba~ taıla ezilerek 
yam·yassı edilmiş bir cesed bulunmu§tur. 

Hadise, telefonla şehrimiz l\lüudeiumumiliğine bildirilmio ve MGd· 
deiumumi muavini Şevki Suner, derhal hadise yerine giderek tahkikata 
baolamıştır. 

Cinayet, çok esrarengiz bir oekil göstermektedir. Kanlı ceeed, loıklar 
köyiı kır bekçilerinden birinin üç aydanberi metrtl.k, kerpiçten mımdl 
kulesinde bulunmuştur. Kulenin zemini topraktır. Kapm olmadığından 
kapı yeri açıktır. Kerpiç dıvarlann Lir metre boyunda kanla mülemma 
bir halde bulunduğu görülmüştür. - Sonu 6 ıncı sahifede -

G. Franko 7 Rus, 1 /ngi. 
liz vapurunu tevkif etmiş 

l . l •kl ,,. k uzun uzadıya izahat vermiştir. p merdivenle kiremıt ı ere . tırmanara ----

Asi kıt'aların manevikuv
vetleri kırılmıştır 

Asiler 5 tayyare düşürmüşler 
ve birinde Rus'lar varmış 

--~--... ------~-
Asiler, (hiç ilurmadan tbüyıik taarruzlar. 

~llllan dış bakanı Van Nörat 
Londrıı 9 (Radvo) - Royter •• • J•naıodao: 

~· Almanya hnric·iye nazırı Yon 
Ötat, Çin 'in Derlin dç~sini kabul 

t~erek, Alman-Japon ittifakının 
Ç•n'e karoı olmadığına dair teminat 
~tr ... · · 

~---~~~~~-
D anzi g' de 

leomıinist 
fevkifatt var. 
~ Berlin 9 (Radyo) - Volkieer 

babter gazea.i. Damig'de 6CJ 
Gnitda tnldf ı1ı1lilmif oW .... 

paraşütle atlar gib~ zıplıya'!. Şükrü şimdi-
ye kadar rıo mağazaisoymuş 

Şehrimizde Alaşehir'li İslam 
oğlu Şükrü Çetincin adında meşhur 
bir hırsızın yakalandığını yazmıştık. 
Şükrü Çetincin, hakikaten yama,n 
bir hırsız ve çelik gihi adelclcre 
maliktir. f zmir zabıtasının elinden 
şirucliye kadar böyle cür'etkir bir 
hırsız geçmediği söyleniyor. Ala~e· 
hir'li Şüıı:rü, tayyare kullanmasını 

bildiğini ve hatta para~ütle atlama 
usullerine bile vakıf olduğunu söy· 
lemelı..tedir. 

Şükrü ; Kuıuoglu çarşısında 
Moreno .Margonato ve şerikinin ec
aa depoeunda hırsızlık yaparken 
yakalıınmııtır. Yakalanmadan evel 
hırsızla bekçi ve polisler araıında 
bir mü1ademe 'fe ecza deposunun 
f&b kıımmda hınaala bek~i :. pe-

Berlin, 9 (Radgo)-Al
manya finans nazırı ve 
devh!t bankası direktörü 
doktor Şahı,· Alman müs
temlekeleri hakkında Frank· 
forter'de bir söylev vermiş 
ve Almanga'nın, milstemle
kesiz yaşıyamıyacağını ve 
şimdiye kadar, diğer dev
letler lehine yapmış oldu
ğu fedakarlıkların, hiçbir 
millet tarafındarı yapılma- ~ 
sına imklJn olmadığını sög- · 
/edikten sonra, iptidai mad-

~danl bahsetmektedirler 
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San' at karların 
Güzel eserleri .. 

Yükselen Çığlıklar 
Kıılaklnnmız, Ad na ufuklnrmdıı kopan, çoluk çocuk, kadın erkek, 

O lıLları ile dolup boşalıyor. HayıılimizıJe, ~alılıınmış, kobnrmı~ tmlıınn 

lOf' katılmış binlf'rCe vatoııdoşrn, perİ§:ın, !iciz ),ğmlnn var. Mahşerin 

1 
& olcluguuu nnlaııııık için, ) nlıud da. bir düşman tııarruımndo paniğin ne 

lıı~unu kııuaıuak için, insan, Se) hanın on korkunç savletini seyrel· 

B lı imiş .. 
Hem do r, Jıcııı de düşman olan tabiat, ias:ın irade \'C kudretinin 

r ı ında bııuın bu kadar ezici, bu kadar gaddar bir taarruzla kendisini 

ata kolkı.> or .• Ono, zeldimızın, vorlı~ııııızın, kelepçe ve zincir vurama· 
· ı z.ınınnlnr da \ardır. Adana, şimdi bu hiif1i enin tekrar sabit olduğu 

1 r zarnllı )erdir. Bo}d:m boya uzanan bir muvakkat deniz içinde, kol· 
eJ ını açını~, biıı:den i timdad ediyor. 
• K.ı.:ndimi, şu dakikada )an çamur \"e su içinde tahayyül ede· 

].Ilı k titri) orurıı. 'icdanını, müthiş takallü lerle kıvranıyor. 
I ) alııız benim değil, sizin, onlann, hepimizin, biilün in an \'C Türk 

1 anların vicclııoı .. 
.t Adana fclfıkcli, hir kı, ınc'' iminde 17 milyon Türk'ün vi<'<lanlıırmı 
e rle~tiriıı el uz ıtncakl:m bir hiiıliscdir. 

1 ' 
ı(J \ arımızılaıı, yo~umuzdan, ıız, çok, fakat hcrlınlılc lıir~e) ler ayırıp 
, nııli orada. tahiatlll yumrukları altında sendeleyip süzlcriııi bize çevir· 

;a ıi, olan nnıılnr:ı, lı:ılınlarn, ninelere, ya\ ı ulııra, lıaı;ıalarıı vermek gerek. 

fn anlığımızı, Tiirk"luğiimüzü, vıııandn.,lığıınızı i bat etmek günlerin· 
• e) iz. liu i b:ıt höy le bir feliikete kalmaoıalıy dı. .Fakat ins:ın irııclesinin 
t riciııdeki ıabiııt kU\'\"ı ti, lıö) le ) aptıktan onrıı, bize söz kalmaz. 
1 Hilaliıılımcr, lzmir"de bir hareket yapıyor. Bu hareket, ., icdanlann 

ar k tidir, ..,.auındnşlığıu. en n il in~ıınhğın bir lıan·ketidir. 

İhracatcılar en-• 
dişeye düştüler .. ---... ·----54 firmanın ruh. 
salnamesi gelmedi. 

Onbeş kanunuevele kadar 
ihracat ruhsatnamesi almıyan 
bütün ihracatçıların o günden 
sonra harice mal gönderemi
yeceklerini yazmıstık. 

Şehrimiz ticaret odası, ruh· 
satname almak için odaya 
başvuran bütün ihracatçıların 
evrakını lktısad Vekaletine 
göndermiş ve ruhsatname ve
rilmesini istemişti. Şimdiye 

kadat lktısad Vekaletinden 
ancak 84 ihracatçının ruhsat
namesi gelmiş, diğerleri ıçın 

hiçbir malumat verilmemiştir. 

' \ J clukct nyle birşe)dir ki, bugün onadır, yarın sana, öhürgün hana! .. 
1f Turk müyüz, iııs:ın mıyız, bir fazilet iddiasında mı) ız? 

15 kanunuevelden sonra ruh
satnamesi olmıyanlar ihracat 
yapamıyacaklarından, henüz 
Vekaletten ruhsatnameleri gel-' ı bat edilim. Saime Sadi 

~Bir kabilenin 
sonuncu ferdi! 

birşey telakki edildiğini san· 
mak mecburidirl 

Birleşik Amerika'da 74 ya· Okyanus'u 
r şında ve Peyn Hensi isminde yUzerek geçecek! 
' bir adam olmüştür. Bu adam, Duy da inanma! Derler. işte 
r kırmızı derililerden Nibuk ka· bu da öyle birşeyl 
· bilesin in sol ferdidir. Beyrd Hiks isminde ·Zıpırın 

miyen 54 ihracatçı endişeye 
düşmüşler ve lktısad Vekale
tine telgrafla müracaat eder;k, 
muamelelerinin biran evel bi
tirilmesini istemişlerdir. Bun· 
lar arasında tanınmış firma· 
lar da vardır ki, doğrudan 

doğruya vapur kiralamış bu· 
lunmaktadırlar. Halbuki o ta
rihe kadar ruhsatnamesi gel-
meyince harice mal sevkede
miyeceklerinden vapur limanda 
boş kaldığı müddetçe zarar 
göreceklerdir. ----
Gümrükte 

ı' Bu adamcağızın macerası biri olduğuna hiç şüphe olmı· 
1 dikkate layıktır. Bundan 70 yan· Amerika'lının birisi de 
r sene kadar evel, yani 1866 Okyanus'u yüzerek gcçmeğe 

kalan meyvalar 
Fakir talebeye dağltılmak 
Uzere Kızılay'a [verilecek. 

1 da Nibuk kabilesi Rud Ay· hazırlanıyor! 
lant' da yaşıyorlardı. Dört sene Herifin planı cidden enfes: 

Bazı tacirlerin, yabancı mem· 
leketlerden getirttikleri porta
kal, mandalin ve muz gibi 
meyvaları, gümrük resmi fazla 
olduğundan ithalden vazgeç· 
tikleri ve bunların gümrük 
depolarında çürüdüğü görül
m.ış; gümrük başmüdürlüğü. 
bu meyvaları fakir mekteb ta
lebesine dağıtılmak üzere Kı· 
zılay'a vermeği kararlaştır
mıştır. 

~ sonra Konektikut'a göç etmiş- Nevyork'dan bir atlantik va-
J lerdir. puru hareket ederken Hiks 

Burada Naranganset kırmızı cenapları kendisini... -Denize 
derili kabilesile dost olmuşlar değil ha- vapurun yüzme ha-
ve bu kabileyi bir ziyafete vuzuna atacak ve vapur lngil-
davet etmişlerdir. Fakat ziya- tere'nin Sütampton iskelesine 
fette yılan balığı ikram etmiş- yaklaşıncaya kadar bu havuzda 
lcr, berikiler bunu yılan sana· yüzüb duracaktır! ! rak kızmışlar bu sebeple müt· Yani, sızın anlıyacağınız, 
hiş bir kavga çıkmıştır. Bu Hiks dörtbuçuk gün kadar 

Q kavgada Nibuk'Jann, Peyn mütemadiyen yüzebileceğini M h d 
Hensi müstesna olmak üzere gösterecektir! eş U 

> 
hepsi de maktul düşmüştür! __ F_r_a_n-sa-,-,_J-a ___ Suçlar azalıyor .. 
Her gUIUşde Uı Meşhud suçlar kanununun 

'= 'uyuyan dilberı Amele ve ehemmiyetle ve kanunun ru-
Masaı değil, bir hakikati huna uygun bir şekilde sür' -

.) 
lngiltere'de milli hastaneye patron kavgası atle tatbiki sayesinde bu suç-

genç bir İngiliz kızı getirilmiş- Paris, 9 (Radyo) - Meclisi lann miihim mikdarda azal· 
~ tir; bu kız ne zaman gülmek meb'usan dün geceki celse- dığı görülmektedir. Kanunun 

istese, ihtiyarsız olarak uyu· sinde yeni matbuat kanununu tatbikine başlanalı henüz iki 

g 

la 

• 
t 

k b k kabul ve tasdik etmiştir. ma ta ve u uy u yerine, ay ve sPkiz gün geçtiği hal-
bdki de gülmeği icab ettiren Paris, 9 (Radyo) Lil de, tutda1 istatistikler bu 
h"d' · d" · 1 k "h · patronlar sendikası M. Blum'a a ısenın ver ığı gü me ı tı· suçların pek çok azalmakta 

b d k k d bir telgraf çekerek dün çıkan yacına göre eş a i a an olduğunu tesbit etmektedir. 
beş saata kadar sürmektedir. yeni ve mühim hadiselere na· C. Müddeiumumiliğinden al· 
Bu h.idiseyc, doktorlar şimdi- zan dikkati celbetmiştir. Bu dığımız malumata göre kanu· 
ye kadar hiçbir manR vereme· hadiselerde bazı müdür ve nun ilk tatbika başlandığı bi-

' mişlerdir. Kızcağızın gülmesile mühendislere taarruz dilmiştir. rinciteşrin ayının ilk haftasın· 
) uykusu a asındnki garib mü- Bu vaziyet, pa~onlar ara~ında da Müddeiumumiliğe meşhud 

nnc;ebet nraştırılmaktadır. heyecan ve telaş, ademı em- suçlara aid 70 iş geimişti. 
) T ı-k . . b" . b ? niyet uyandırmıştır. ik' . 'Ik h ft a a , ıyı ırşey mı aca a. ----------------, ıncıteşrin ayının ı a a· 

Cenevre' de neşrolunan bir f .. sın da bu mikdar 50 ye ve 
istatistige göre, talak nisbeti Bugun doğan birinci kanun ayının ilk haf· 
gittikçe artmaktadır. çocuklar.. tasında da 32 ye düşmüştür. 

1913 de Almanya'da 10,000 Tutulan muntazam istatis· 
nüfusta 25 talak vardı. Şimdi - Bugün - tikler meşhud suçların şayanı 
üç misline çıkmış, yani 75 Bugün bir siirpti7. günü ola· şükran derecede azalmakta 

ı.:aktır, ayın l ncptun ile nıü~terek 
olmuştur, tesiri insanlar için çok tatmin· olduğunu meydana koymuştur. 

Fransa' da 1913 de ayni kar olncnktır. A~k. fikri işler ve Kanunun kabul ve tatbikinden 
miktarda 37 olan talak nis· gfü:el sao'ntlıır için muvaf fokıyeı maksud olacak gaye fazlasile 
beti 53 olmuştur. ihtimali lıiiyüktiir. istihsal edilmektedir. Ve bu 

lngiltere'de onbin nüfusta Bugün doğacak çocuklar n. netice fevkalade mühimdir. 
ancak 16 talak vardır. kın sıhhat iıibarile hiraz zayıf UH atmış 

Faşist memleketlerde daima foknt c;ok zeki ve kahiliyetli ola· Alrnncak'ıa izzet oğlu Meh· 
caklnr<lır. Bngiln doğacak çocuk· 

en iyi maddi neti· med Ali, Ziyn karısı Aliyc'}'e lar fikri sahada hüyflk ınovaffa. 
iiiiil;ll.llllllllili~~~~~a!.:-~L1rkJ1!!v~,.,~J"t!!r~..!·~iu.~ıereceklerdi,., söz allığı için şikayet edil· 

ERLERi • • 
KUltUrpark'ta 
Teşhir edilecek .. 

Göcmenler , 
memnun .. ___ ...... ---
T ariaları tamamen 

sürdürüldü .. 
Ceçen ay Bulgaristan ve 

Romanya' dan gelerek vilayeti
mizin muhtelif kazalarında İs· 
kan edilmiş olan göçmenlerin 
vaziyeti hakkında şehrimiz is
kan müdürlüğüne malumat 
gelmektedir. 

Bu malumata göre göçmen· 
lere tevzi edilecek arazi, köy· 
lülere imece surt"tile siirdürül
müştür. Bütün göçmenlere altı 
aylık yiyecekleri olan buğday· 
lar ve hayvanlarına ot dağı
tılmıştır. Hükumetin göster
diği yüksek şefkat ve alaka
dan göçmenler fevkalade mem· 
nundurlar, 

Arazi tahriri 
Komisyonların fa
aliyeti devam ediyor 

Vilayetin biitün kazalarında 
arazi tahrir işleri sür'atle iler· 
}emektedir. Arazi tahrir mü
fettişliği ıtarafından yapılan 
teftişlerde Foça, Kuşadası, Tor· 
balı ve Ödemiş'teki arazi tah
rir komisyonları reisleri Remzi, 
izzet, Mehmed Ali ve Nail'in 
ç ... k iyi çalıştıkları ve muvaf
fak oldukları görülmüştür. 

Çalışmada yavaş giden ko
misyonların reisl~rine vilayet· 
ten tebligatta bulunulmu,tur. 

Burnava'daki koza 
Hadise yerinde 
keşif yapılacak .. 

Burnava civarında bir oto· 
mobil kazası yüzünden Necla 
ve Fahriye'nin ölümlerine ve 
altı kişinin de yaralanmasına 
sebebiyet yermekle maznun 
Şoför Faik'in muhakemesine 
dün ağırcezada devam edil
miştir. 

Maznunun vekili, bu celsede 
kazanın vuku bulduğu virajda 
keşif yapılmasını istemiştir. 

Mahkeme heyeti, müdafaa 
noktai nazarından bu dileği 
kabul :etmiştir. -----

Kömür 
Piyasada çok kömür var 

Son haf ta içinde civar ka· 
zalardan tren ve kamyonlarla 
İzmir'e mühim mikdarda kö
mür geldiği gibi deniz yolun· 
dan da kayıklarla ayrıca kö· 
mür gelmiştir. Havalar ara·sıra 
gene mutedil devam etmekte 
olduğundan ve piyasada da 
mühim ınikdarda kömür bu
lunduğundan kömür fiatları 
yükselmemektedir. 

Deniz yolundan gelen kö· 
mürler 4 4,5 kuruştan, kara· 
dan gelen kömürler pe 5 5,5 
kuruştan satılmaktadır. 

Malta' dan 
Yumurta istiyorlar. 

Malta' dan şehrimiz Tiirkofis 
şubesine gönderilen bir mek
tupta, Ada' da fazla yumurtaya 
ihtiyaç olduğu bildirilmiş ve 
bunun üzerine iş yapan mü• 
esseselerin adresleri istenmiştir. 

Fabrikalarm vaziyeti 
lktısad Vekaletinden gelen 

bir tamimde, mülga sanayi 
nıüf~ttişliklerinden dcvredilip
te, Vilayet hudud•ı hariciııdc 
bulunan fabrikalara ait do~
yaların, fabrikanın bulunduğu 

Vilayete devredilmesi bildiril-

Vitrin müsaba
kası yapılacak .. __ ............. __ _ 
Birinciye madalya ve 
mükafat verilecektir 

12 Kanunuevvel Cumartesi 
günü başlıyacak olan lktısad 
ve Tasarruf haftası münasebe
tilc, bir vitrin müsabakası ya
pılacaktır. Müsabakaya iştirak 
edecek müesseseler, vitrinle· 
rini yerli mallarile süsliyecek
Ierdir. Bilahara teşekkiil ede· 
cek bir heyet, tasarruf hafta· 
sında bütün çarşıları gezecek, 
yerli mallarile vitrini en ıyı 

tezyin eden müessese seçile· 
cektir. 

Bu müesseseye mükafat ve 
Tasarruf cemiyeti merkezince 
hazırlanan madalya verile
cektir. 

Tasarruf haftası hazırlıkla· 
rına devam edilmektedir. 

Hastanede 
İlmi toplantılar 
Bazı kızların vllcutların
da kıllar çıkıyor .. 

Şehrimiz Memleket hastane· 
sinde her sene Sonbaharda 

açılan ilmi toplantılara bu se· 
ne de başlanmışilr. İlk olarak 

dahiliye mütehassısı Dr: Ke· 
mal Saracoğlu tarafından (Cu-

shing - Kaşjng) hastalığına 
musap bir hasta takdim edil· 

miştir. Bu şayan dikkat ve 
n~dir hastalık çok alakayı cel· 
betmiştir. Bu hastalığa yaka
lanan kızların vücudu kıllarla 

örtülüyor, yüzünde bıyık ve 
saçlar çıkıyor. Kol ve bacak-

ları çok ince olmasına muka· 
bil beden çok yağlanıyor. Ka· 
dınlık evsafı mahvoluyor. 

3/i 2/936 da yapılan ilmi 
toplantıda da Baş hekim [•r: 

Hasan Yusuf, Dr: Kemaı Sa
racoğlu ve Dr: Nuri Kamil 
tebliğatta bulunmuşlardır. 

12/ I 0/936 İçti madam da Dr: 
Fahri Işık mide hastalıklarının 

röntgenle teşhisi ve Dr: Ke
mal Saracc•ğlu mide yaralarını 

[Hystidine] ile t<'davisine aid 
müşahedelerini söylemişlerdir. 

Gümrük Kacak. , 
çılığı hadisesi .. 
Tahkikat evrakı 
Müddeiumumiliğe verildi .. 

Yamanlar suyu tesisatında 

kullanılmak üzere gümrük res

minden muaf olarak memle
kete idhal edilen mühim mik· 

darda su borusu ve tesisat 
malzemesinden bir kısmının 

bu işde kullanılmayarak baş· 
kalanna satılması yüzünden 

gümrük müfettişlığince kaçak
çılık kanununa göre tahkikat 

yapıldığını ve tahkikat evra
kının Adliyeye verilmek üzere 

olduğunu yazmıştık. Su boru
larinı, başkalarına satarak ka-

çakçılık yapmak suçundan 
Pontomuson şirketi mühendis-

lerinden M. Ruslav zanaltına 
alınmıştır. 

Gümrük müfettişliği bu vak· 
aya ~id tahkikat evrakını 

müddeiumumiliğe 
maznun hakkında 

verınış ve 
1918 nu· 

maralı kanun mucibince taki· 
bat yapılmasını istemiştir. 

Müddeiumumilikçe evrakın tct· 
kikine ba lanmı tır. 

Ankara' da açılan ilk Ev ve 
El işleri sanatları sergisinde 
teşhir edilen lzmir san'atkarla· 
rının malları, Ankara'dan şeh
rımıze getirilmiştir. Ticaret 
odası, san'atkarlarımızın büyük 
bir itina ile hazırladıklan eser· 
lerinin, Kültürpark'taki Sümer
bank pavyonunda teşhirini te
min etmiştir. ----

Ne rezalet? 
Kadını sUrUklemiŞler .. 
Menemen'de bir vak'a ol

muştur. Hasan karısı Emiş 
adında bir kadın, Menemen'li 
Hüseyin oğlu Mustafa ve Ha
san oğlu Hüseyin taraflarından 
ağzına mendil tıkamak suretile 
zorla sürüklenmiştir. Kadın, 
bu iki erkekle mücadele ede· 
rek feryada başlamış, etraftan 
yetişenler kadını kurtarmışlar· 
dır. Mustafa ve Hüseyin tutu
larak haklarında kanuni taki· 
bata başlanmıştır. 

Kuyucak'ta 
C. H. P. kongresi ve 
gençlik t"i 1reketleri. 
Karacasu - ilçemiz parti 

kongresi dün ilbayımız ve 
parti başkanımız Ôzdemir Gün
day' ın başkanlığında toplandı. 
Yönkurulunun çalışma raporu 
kabul edildikten sonra hesap, 
bütçe ve dilekler üzerinde ko
nuşularak kabul olundu. llçe
yönkurula, Ali Riza Fitil, Ha· 
lil Kuduk, Mehmet Nazmi 
Portakal, Mustafa Akay, Hü
seyin Tarakçı seçildiler. il 
kongresi delegeliklerine de 
Ali Riza Fitil, Halil Kuduk, 
Mustafa Okay, M. Nazmi Por
takal ve Hüseyin Tarakçı ayrıl· 
dılar. 

Kuyucak (Nazilli) - Kamu· 
numuzda parti himayesinde 
bir gençler birliği kurulmuştur. 
Birlik spor ve gösterit kolla· 
rına ayrılmıştır. Urayın yardı
mile spor ve sahne levazımı 
getirilmiştir. Parti salonuna 
bir de sahne yaptırılıyor. Pin· 
pon masası kurulmuştur. Halk 
dershanesi de açılmıştır. Ders 
verilmektedir. Parti ve birlik 
menfaatine bu ay içinde bir 
deve güreşi tertip edilmiştir. 
Ayni akşam bir de müsamere 
vereceklerdir. 

Birliğin başkanlığına, bu 
işi başaran; baş öğretmen Ke
mal seçilmiştir. 

Kuyucak kamunbayı Şit, 

urbay Halil ve baş öğretmen 
Kemal el ele vererek kamu
nun her bakımdan ilerleme ve 
yükselmesi ıçın çalışıyorlar. 
Başarılarım dilerim. 

Kartal Ahmed mahkemede 
Çeşme kazasının Alaçah 

nahiyesinde Katakulli Musta· 
fa'yı bıçakla ı·yaralıyarak öl· 
dürmekle maznun Kartal Ah· 
med'in muhakemesine dün ağır 
cezada devam edilecek ve 
bazı ,ahitler dinlenecekti. iki 
kadın şahidin bulunamadığı 
ve civar kazalarda oldukları 
anlaşılmış, bu şahitlerin celbi 
için muhakeme başka güne 
bırakılmıştır. ----lstanbul tramvayları 

lstanbul, 9 (Hususi) - Is· 
tanbul tramvay şirketinin, fazla 1 

kar temin etmek için sabahlan 
ve akşamları, ikinci mevkiden 
fazla birinci mevki tramvay 
işletmesi ve seferleri azaltması 
Nafıa Vekaletine şikayete gi
dilmiıtir. 
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1 
Akdeniz işinde :memnun 

b 

edilmemiz şarttır 
~~~--~-~--~~-

lngiltere-1 tal ya müzakereleri müsaid bir saf-
hada devam ediyor. M. Baldvin ile Mussolini 

müşterek beyanatta bulunacaklar 
Londra, 9 (Radyo) - lngiltere'de en çok ehemmiyet verilen mes'ele, Akdeniz mes'elesidir. 

f ngiltere ve İtalya arasında Akdeniz mes' el esi hakkında cereyan etmekte olan müzakereler mü· 
said bir atmosfer içinde cereyan etmektedir. Gazeteler, bu mes'ele hakkında mühim makaleler 
neşretmektedirler. Önümüzdeki hafta içinde lngiliz ve ftalya başvekillerinin Akdr.niz' de barış 
statosunun mu haf azasına amade oldukları hakkında müşterek beyanatta bulunacakları söyleniyor. 
lngiltere siyasi mahfilleri, bu mes'elenin, Yugoslavya, Türkiye ve Yunanistan'ın memnun edil· 
mesi şartile halledileceğini ve lngiliz hükumetinin çalıştığını söylüyorlar. 

• • 
/. /nönü 'nün 
vereceği nutuk --····---Radyolarla neşr 

edilecek. 
Ankara, 9 (Hususi} - Ye

dinci yerli mallar ve artırma 
haftası hazırlıklarına devam 
edilmektedir. Başvekil ismet 
lnönü'nün cumartesi günü saat 
15,30 da verecekleri söylev 
lstanbul ve Ankara radyola
rile neşredilecektir. 

Türkiye'de 
Su meselesinin 
Halline doğru . .. 

Ankara, 9 (Hususi) - Da· 
hiliye Vekaleti genış bir su 
programı hazırlamıştır. Bu 
programa göre 54 şehir ve 
kasabada su işleri 940 senesi 
nihayetine kadar bitirilecek ve 
yüz binlerce vatandaş temiz 
suya kavuşmuş olacaktır. 

Bu tesisat için kullanılacak 
borular, Karabük'te kurulacak 
olan yeni demir ve Çelik fab
rikalarımızda imal olunacak 
ve yedi milyon lira sarfedile
cektir. 

lstanbul, 9 ( Hususi muha· 
birimizden ) - Hükumetimiz, 
su işlerine büyük ehemmiyet 
atfetmektedir. 940 yılına ka
dar 56 Vilayetimize su ven· 
lecektir. 

İstanbul'da 
Yangına karşı e$aslı 
tedbirler alınıyor .. 

lstanbul, 9 (Hususi) - Yan· 
gmları, yanlışlığa mahal kal
madan itfaiyeye bildirmek için 
tertibat alınacaktır. Bunun için 
hazırlanan proje, vekalete gön
derilmiştir. Buna göre, apart· 
manların ve mahallelerin muar 
yen yerlerinde cam dolaplar 
ve bunların içinde ziller bulu· 
nacaktır. Yangın olunca bu 
cam dolaptaki zile basılacak 
ve itfaiye yangının hangi semtte 
Vt: mahallede olduğunu oto· 
matik bir tarzda haber almış 
olacaktır. 
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Avukatlık 
Kanunu. ---·····---

Siyasi Müs
teşarlıklara --·· .. ····--Ankara'da bir !Getirilecek 

Kongre toplanacak. zevat kimlerdir? 
Ankara, 9 (Hususi muhabi- lstanbul, 9 ( Hususi muha-

rimizden ) - Avukatlık ka- birimizden) - Muhtelif Veka-
nununda yapılması mutasavvur letlerde teşkil edilecek siyasi 
değişiklikler için Ankara' da müsteşarlıklara getirilecek ze· 
Baro murahhasları tarafından vat hakkında şu haberler alın-
bir kongre aktedilecektir. Bu mıştır: 
kongrede kanunda yapılması Nafıa Vekaleti müsteşarlığına 
düşünülen değişiklikler tesbit Cevdet Kerim, Dahiliye Veka-
olunacaktır. leti siyasi müsteşarlığına eski 

U"zu .. mcu .. ler müsteşar AbdijJmüttalib geti· 
rileceklerdir. 

kongresi.. Anlaştılar 
Yakında Ankara'da Fransa- Yugos-

toplanacak.. lav ya ticaret mu-
lstanbul, 9 (Hususi ınuhabi- h J • • l J 

r:mizden) - Ankara'da top· a eaesı ımza anaı. 
lanacak olan üzümcüler kon· Belgrad, 9 ( Radyo ) -
gresi için hazırlıklar yapıl· Fransa - Yugoslavya arasında 
maktadır. lktısad Vekaleti, ya· akdedilmiş olan ticaret anlaş .. 
kında üzümcüler kongresini ması bugün Fransa lktısad 
toplıyacaktır. nazırı M. Pol Bastid ile Yu-

Bu kongrede bilhassa üzüm· goslavya lktısad nazırı arasın· 
lerimizin standardizasyon işine 

da imza edilmiştir. Bu müna· 
ehemmiyet verilecek ve bu-

se betle nutuklar irad edilmiş 
nun için kararlar alınacaktır. 

.. ve ticaret anlaşmasının ehem· 

Vize Ucretini miyeti izah olunmuştur. 

Pasaportlardan 
Kaldırdılar .. 

Belgrad, 9 (Radyo) - Ro· 
manya • Yugoslavya arasında 
aktedilen pasaport anlaşması 
gelecek yıldan muteber ola· .. 
cak ve iki hükumet, yekdi~eri 
memleketinel seyahat edecek 
tebaaları efradının pasapo. t
larından vize üçreti almıya. 

caklardır. 

r,ız kanunu 
tetkik edildi 

Ankara 9 (A.A) - Kamu· 
tay bugün Refet Canıtez'in 
başkanlığında toplanarak tuz 
kanununun encümene geri ve
rilmiş olan dördüncü maddesi 
müstesna olmak üzere heyeti 
uınumiyesinin ikinci müzake· 
resini bitirmiştir. 

Kamuttiy cuma günü topla
nacaktır. 

Fransa'da 
Hava kuvvetleri 

artırılıyor. 
Paris, 9 (Radyo) - Hava 

kuvvetleri için meclisi meb'u
sana bir milyar 690 milyon 
franklık kredi talebi hakkın
,faki proje tevdi olunmuştur. 
Bundan evel de hava ve har
biye bakanl.:ın bir milyar 708 
milyon fra.ıklık kredi almış 
bulunuyorlardı. 

Yeni anlaşma; iki memle
ket arasındaki ticari münase

batın inkişafına hizmet ede
cektir. M. Pol Bastid, nut· 

kunda Fransa hükumetinin; 
Yuıoslavya'nm arzularını is'af 

etmekle büyük bir sevinç duy· 
duğunu, iki devlet siyasasının 

müşterek şekilde devam ede
ceğini söylemi,tir. 

· Fransa fktısad nazırı; mü· 
tevcffa kral Aleksandr'ın me-

zarını ziyaret ederek bir çe· 
lenk koymuş ve kraliçe Mari 
tarafından kabul edildikten 
sonra akşam üzeri Semplon 
ekspresile Paris'e gitmiştir. 

Japonlar 
Bir Rus gemisini 

tuttular 
Tokyo, 9 (Radyo) - Sov· 

yet Krasin vapuru, Japon~harp 
gemileri tarafından tevkif edil
miştir. Bu tevkifin sebebi, 
Sovyet gemisinin müstahkem 
mevki sularda dolaşmasıdır. 
Bir torpido ile bir tayyare ha· 
diseyi tahkike gitmişlerdir. 

Hindistan Nazırı 
Belgrad'a geldi. 
Belgrad, 9 (Radyo) - ln-

giltere'nin Hindistan nazırı 
Veygurtvert Belgrad'a gel· 
miştir. 

( 

Bayram 
lzmir müftülüğünden: 

"\ Madam Simpsonun Roma. 
da oturacağı s6yleniyor 

Kutlu bayramın ilk günü 
önümüzdeki salı günü olaca
ğını sayın halka bildiririm. 

lzmir müftüsü 
Ralımetullah 

\.. ./ 

M.Metaksas 
Türk - Yunan dost· 
luğu için ne diyor .. 

Atina, 9 (A.A) - Falerde 
toplanan Türk ve Yunan ga-
zetecilerinin kendisine çektik
leri telgrafa cevab olarak baş
bakan B. Metaksas < Muhabir
ler birliği başkanı B. Ksari· 
fis'e aşağıdaki telgrafı çek
miştir: 

Bana müştereken gönderdik· 
leri samimi selamdan dolayı 
Türk ve Yunan gazetecilerine 
içten teşekkür ederim. Kendi
lerine ve umumiyet itibarile 
iki m emle ket matbuatını 

cenub doğu Avrupasında ba· 
rışın tahkimir-hususunda tarihi 
bir merhale teşkil etmiş olan 
sarsılmaz Türk • Yunan dost
luğu-fikrin~- bağlılığından do· 
layı tebrik etmekle bahtiyarım. 
Şuna kaniim ki: müttefik 

iki memleket matbuatının bu 
kadar bariz ve bu kadar sa· 
mimi yardımı sayesinde hü· 
kumetin eseri yalnız iki ulu· 
sun refahı için değil ayni za· 
manda bütün insanlığın nefine 
olarak çok kolaylaşmakta ve 
müsmir olmaktadır. 

Atina' daki ikametleri esna· 
sında muhterem mümessilleri 
vasıtaaile temasta bulunmuş 

-ö1r;;k1a • bahtiyar bÜlunduğÜm 
Türk matbuatından dost ve 
asil Türk milletine hararetli 
selamlarıma ve Türk matbuatı 
ile onun güzel memleketinin~ 
saadet, terakki ve refahı için 
olan temennilerime tercüman 
olmasını bilhassa rica ederim. 

}an Metaksas 
Ankara, 9 (A.A) - Yunan 

başbakanı general Metaksas 
Ankara elçisini aşağıdaki tel· 
grafı Türkiye hükumetine tev
di etmeğe memur etmiştir: 

Türk elçisinin Türkiye hü· 
kum eti namına bana izhar et·] 
mek lütfünde bulunduğu hissi
yat beni derin surette müte -
hassis etmiştir. Türk filosunun 

;iyarclinin Yu~ ;;;illetine bü
tün-Türkmilletine -ola;;' ba~ı;:
lığı;.-iihara--bir: '.y;sile teşkil ... 
etmiş olmasından son derece 
memnunum. 

Bana yolladığı selamlardan 
dolayı Türk bahriyesine l..ütün 
kalbimle teşekkür eder ve Yu· 
nan millet ve bahriyesi namına 
dost ve müttefik Türk milleti
nin saadet ve refahı için en sa· 
mimi temennilerimi bildiririm. 

Orta Avrupa 
İktısadi işleri 

Prag, 9 (Radyo) - Çekos
lovakya başvekili Milan Hod
za, ayan meclisinin bütçe en· 
cümeninde sorulan sualler üze
rine bir nutuk irad ederek 
orta Avrupa devletlerinin tcş· 
riki mesaide bulunmalarının 
ehemmiyetinden bahsetmiş ve 
demiştir ki : 

- Orta Avrupa devletleri
nin iktısadi işleri küçük an
tant paktı çerçevesi dahilinde 
imza edilmiştir. Romanya kralı 
Karol'un riyasetinde Bükreş'te 
yapılan küçük antant teşrii 

meclisleri toplantısı çok [mü· 
himdir. Çekoslovakya hüku
meti, bu tarihi hadiseyi mem· 
nuniyetle arşılamaktadır. 

Kralın tahttan çekilmes 
kat'ileşmiş gibidir 

Başvekil, kral ve kardeşleri ile 
tam beş saat görüştü 

Londra, 9 (A.A) - Sir Con 
Saymon M. Baldvin'le görüş
tükten sonra saat 25/45 de 
başvekalet dairesinden ayrıl-

mıştır. 

Dük De Kent bu sabah 
saat 1 de Belvedere gelmiştir. 
Dükün otomobilinin içinde bu· 
lunub bulunmadığı anlaşılama· 
mıştır. 

Dük Dö York'un otomobili 
Fort Belvedere'yi saat 23 de 
terketmiştir. 

M. Baldvin'in parlamento 
katıbi yüzbaşı Dugdale baş· 

vekilin bugün Avam kamara · 
sında yapacağı beyanahnın 

mühim olmasının muhtemel 
olmadığmı söylemiştir. Buna 
binaen M. Baldvin'in bu gece 
Ford Belvedere'de kral, Dük 
do Y ork ve Dük dö Kent' le 
yapmış olduğlf beş saatlık gö
rüşme neticesinde kat'i bir 
karar alı'lmamış olduğuna ihti· 
mal verilmektedir. 

Londra, 9 (A.A) - Dün 
F ort Belvedere' de yapılmış 

olan müzakerelerin kat'i ma· 
hiyette olduğu zannedilmek· 

tedir. 
Siyasi mahafil ile parlimen· 

to mahafili kralın tahtmdan 
feragatinin artık içtinabı gayri 
kabil bir keyfiyet olduğunu 

beyan etmektedirler. 
Diğer taraftan öğrenildiğine 

göre hükümdarın iş adamları 
feragat halinde kralın mali 
vaziyetinin ne olacağı hakkın· 
da müzakerelerde bulunmut· 
lardır. 

Kralın kont Choster ünva· 
nını alması muhtemeldir. 

Dün akşam F ord Belvedere 
konferansından sonra bazı si· 
yaset adamları kralın tahtan· 
dan feragati mes' elesinin artık 
bir saat mes' el esi olduğunu 
söylemekte idiler. 

Roma, 9 (A.A) - Madam 
Simpson'un yakında buraya 
geleceği ve Lord Chaxles Bar· 
keley'in köşkünde ikamet ede
ceğine dair bir şayia deveran 
etmektedir. 

Londra, 9 (A.A) - Kralm 
hususi katibi binbaşı Alexandr 
Hardinge dün Canterbury bat 
piskoposu ile görüşmüştür. 

Sovyet ordusu üç mil
yona çıkarılıyor .. 

Hükumet bunun icin kararını • 
verdi, faaliyete geçti. 

İstanbul, 9 ( Hususi muhabirimizden ) - Sovyet hükumeti 
hazerde mtvcud ordusunu iki milyondan üç milyona çıkar· 

mayı kararlaştırmıştır. Bütün Sovyet silah fabrikalan fu· 
liyettedir. 

G. Franko 7 Rus, 1 İngi
liz vapurunu tevkif etmiş 

IAsi kıt'aların menevikuv· 
vetleri kırılmıştır. 

\ alanei, 9 (Radyo) - Kabine· 
oio dünkü içtimaı tam altı saat de
vanı etmiştir. Bu içıimada, nazarlar· 
dan mürckkeb bir komil!)OD ihtluı 
karatlaştınlmı~tır. Bu koruicı)on her 
nevi ticaret ve n\üoakalıit i~lerile 

u~raşa<"ak 'e ha} at babalılığımn 
öniine gı>çnıek için tedbirler ala· 
caktn. 

Sn·il, 9 (Radyo) - Neşredilen 
tcblip,ı.Jc, Franko'nnn Madrid'de bir 
emniyet mınıakası ihdas ettiği ve 
fakat hiikunıetçilerin burada mü-
dafaaya çt>kilmesi üzerine bu yerin 
de bowbardıman etmesini e"\reyle
digi bildirilmektedir. Bu mahalle 
~iddetle bombardıman edilnıi~tir. 

.. imdilik hütiin cephelerde sü
kunet hükunıfcrnıadar. 

Madrid'in cenubunda Goal
le' de topçu düellosu başlamış· 
tır. Nasyonalistler, bugünler· 
de Madrid 'e karşı kat'i taar· 
ruza geçeceklerdir. Bask ceb· 
hesinde tayyareler faaliyette 

· bulunmaktadır. Maamafih fe· 
na havalar harekata tnani ol· 
maktadır. Bir kızıl tayyare da
ha düşürülmüştür. 

Madrid, 9 (Radyo) - Milli 
müdafaa federasyonunun neş· 
rettiği bir tebliğde, asilerin 
Estorya'yı bombardıman etti
ği ve pek çok yaralı bulun· 
duğu bildirilmektedir. Aragon· 
da da topçu ateşi devam et· 
mektedir. Sagalora'da asiler 
teslime mecbur olmuşlardır. 

Bilbao, 9 (A. A) - Bask 
hükumeti müdafaa komitesi 
milis kuvvetlerinin dün yeni 
ve mühim bir ileri hareketi 

yapmış ve Sobrevacaı'daki 

kuvvetli mevzilere ve ltoria· 
Bilbao yolu üzerinde Hinoso 
istasyonunu zaptetmiş olduk· 
larını bildirmektedir. 

Asilerden bir takımı teslim 
olmuştur. Asi kıtaatın kuvvei 
maneviyesi çok kmlmıştır. 

Burgos, 9 (Radyo) - Dün 
Madrid cephesinde beş milis 
tayyaresi düşürülmüştür. Bun• 
lardan birisinde Rus pilottan 
var idi. Bunlardan ikisi ölmüı, 
birisi de esir edilmiştir. 

Cebelüttarık, 9 (Radyo) -
Asi İspanyol sefinelerinin faa· 
liyeti devam etmektedir. Bu· 
günlerde yedi Rus nakliye ıc· 
finesi tutulmuş ve hamuleleri 
asilerin elinde bulunan liman· 
lara tahliye edilmiştir. 

Bundan başka bir lngiliz 
vapuru da tevkif edilmiştir. 
Bu vapur Sovyetlerin icarı 
altında ve 100 top ve mühim· 
mat yüklüydü. Bunlar müsa· 
dere edilmiştir. 

Sevil, 9 (Radyo) - Gene
ral Kiyebo Dölyano Madrid' de 
Finlandiya sefarethanesinde 
çıkan hadisenin ayninin Por· 
tekiz ve ltalyan sefarethane· 
lerinde de tekrarlandığı bildi· 
rilmektedir. 

Milisler, bu sefaretbaneler· 
de lspa:1yol faşistleri bulun· 
duğu için taharriyat yapıldı· 
ğmı bildirmektedirler. 
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Harbı l 

u adam bana dedi ki: Daha başka casus 
luk maceraları ögrenmek istiyor misin? 

Evet, Avrupa işte bu suret
le harbe, müdhiş bir harbe 
ve iımihlale doğru koşmak-

1 tadır. Avrupayı ve Avrupa 
sulhu, istikbalini tehdit eden 
tehlike işte budur! 

"Avrupada milli miinaferet-
1 r kıymetini kaybetmiş addo
lunabilir; Çünkü milletler 
i~in ölüm yoktur. Avrupada 

4 dığeri tarafından massedilccek 
bır millet kalmamıştır. 

Avrupada en büyük iki teh
like vardır; bunlarda: 

1- En büyük tehlike ıniifrit 
ı. sağlardan gelmek şartile rejim 

ıhtirası. 

2 - Beynelmilel veya iki 
taraflı muahedelerin Almanya 
ve ltalya nazarında zerrece 
kıymet ifade etmemesidir. 

... 
• * 

Tekrar Londra'ya döndüm. 
Avrupa'nın muhtelif merkez

lerinde, daha doğrusu müs
takbel Avrupa felaketinin mu
zır tohumlarının kaynaştığı 
merkezi Avrupadaki tetkik se

' yahatım iyi neticeler vermiştir. 
Şimdi Trafalgar Skar civarın-

• da, hususi bir salonda bulu
nuyorum. Tam karşımda, kol-

• 

t 

tuğuna kurulmuş bir adam, 
çok sakin bir tavırla piposu
nu doldurmaktadır. 

Bu adam bana: 
- Casusluk, öyle korkunç 

bir şeydir ki sade hayaleti 
bile büyük neticeler temin 
edebilir! Dedi. 

Bu sözler, bana bütün mer
kezi Avrupadaki gördüklerimi 
tahattur ettirdi. 

Bu adam, benim aklımdan 
geçenleri sanki tahmin etmiş 
gibi: 

- Daha başka casusluk 
macera ve vakaları öğrenmek 
isti) or musunuz?. Diye sordu. 
Maamafih size tayyare imalat
hanelerinden de bahsetmek 
isterim. Tayyare imalathanesi, 
tayyareler yapılan müessese 
ve fabrikalar demek değildir. 
Fakat casusluk yapan, haber 
toplıyan bir tayyare demektir! 
Bu tayyarelerle casuslar mem
nu ve müstahkem mınta

kalar üzerinden ~eçerek kuv
vetli fotoğraflarla resim alırlar. 

Bir usül casuslukta en bü
yiik mehareti Frida isminde 
dilber bir kadın elde etmiştir. 

Bu casus kadının nasıl fo. 
toğraf çektiği de dikkat ve 

meraka layık bir iştir: Çorabını 
veya çorap bağını düzeltmek 
üzere eteğini kaldırır. Çorap 
bağının bir düğmesi, mini-mini 

fakat binlerce ,lira kıymetinde 
bir fotoğraf makinesidir. işte 
bu sayede, ekseriya karşısın
dakinin nazarı di.-:katini cel
betmeden istediği fotografı 

alır, bu minüskül resim, bila
hare istenildigi kadar büyül
tülür! Bir erkekte ekseriya, 
cebinden saatını çıkarmak su
retile resim alabilir. Bu saat
ların bir tarafı, mükemmel fo
toğraf makinesidir! 

Moskova, bu usül iizere ha
zırlanmış bir casusunu Berlin 'e 

göndermiştir. Berlin civarın
da yeni usül bomba yapan bir 

müesseseye giren bu casus 
bombaların imalini gösteren 

birçok fotoğraflar almıya mu-
vaffak olmuştur. Maamafih, bize 

mensub -haydi ismini de söy-

liyelim - Güzel Lüzmilla' da 
ayı-ıi şekilde en mühim ve en 

gizli fabrikalann çalışma şe· 
killerini filme almıştır. Fakat... 

• 
Piposunu içerek bunları an-

latan adam kahkahalarla gül
miyc başladı: 

- Zavallı Lüzmilla, bu işte 
çok acemi hareket etti. Mü
kemmel surette aldığı filmin, 
developman sırasında baştan
başa bozulmuş olduğunu gör
dü. Film taze ve kontrol edil
mişti. Makinede de hiç bir 
bozukluk yoktu. Ayni makine 
ile ayni cins film kullanıldı, 
bu defa mükemmel resimler 
alındı. Bu esrarengiz bozuklu
ğun sebebini güzel Lüzmilla 
bir türlü tahmin edemiyordu. 

- Sonu var 

Verem 
Seri konferanslarına 

devam ediliyor .. 
Şehrimiz Verem mücadele 

Cemiyeti tarafından tertib edi
len seri konferanslarının birin
cisi Pazartesi giinü Erkek li
sesinde verilmiştir. ikinci kon
ferans da Dr. Kemal Saracoğ-

lu tarafından bugün saat ya
rımda Kız lisesinde verilecek-
tir. Cemiyetin İrşad 
paganda için verdiği 
rarlar ehemmiyetle 
başlanmıştır.· 

ve pro
son ka
tatbike 

Hapishaneyi teftiş .. 
Şehrimiz Müddeiumumi mu

avinlerinden Cevad, umumi 
hapishaneyi teftiş etmiştir. 
Hapishane müdür vekili Etem 
hapishanede temizlik işlerine 
fevkalade ehemmiyet vermek
tedir. Yeni idare, iyi görül-
miiştfü . 

Zeytin hırsızlıtjı 
Burnava'nın Manisa yolun

daki bahçeliklerde zeytin ça
lan birkaç hırsız bekçinin bir 
iki el silah atması uzerıne 

kaçmışlardır. 
Hırsızhk 

Burn~va' da Akkaş sokağın· 
da Mustafa oğlu Ali'nin evi
ne giren meçhul bir hırsız, 

13 lira ile hir kordonlu altın 

saat ve bir naganl~ tabanca ça· 
]arak kaçmıştır. 

Yaralamış 
Buca'lı arab Hasa 1, dün 

Mezarlık başında Emin kızı 
Hanife ile Mustafa ve Fdhi
yi bıçakla yaralayarak ka.;
mıştır. Hasan aranmaktadır. 

Araba kazası 
Karşıyaka'da Alaybey Fer

yat sokağında üç yaşında Se
lim'e arabasını çarptıran ve 
yaralanmasına sebebiyet ve
ren arabacı Ahmed yakalan-
mıştır. 

Esrar taşıyormuş 
Sipahi pazarında dolaşan 

Ömer oğlu Hüseyin'in vaziyeti 
şüpheli görülmüş ve üzeri ara
nınca 3 gram esrar bulunmuş
tur. 

§ Karşıyaka'da Emin oğlu 
Mehmed'in üzerinde de 22 
santigram esrar çıkmıştır. 
Takke giymek yasaktlr 
İkiçeşmelik'te şapka kanu· 

nuna muhalif olarak takke 
giyen Osman oğlu Ali yaka
lanmış ve Adliyeye verilmiştir. 

Kadm hırsızlar 
Odun pazarında Hilmi ka· 

rısı Fethiye'nin 7 lirasını ça
larak kaçan Dudu ile Elif tu
tulmuşlardır. 

Palto hırsızlığı 
Hacıhüseyin sokağında otu: 

ran Kadastro katiplerinden 
Siileyman oğlu Mehmed'in 
evine gir~n hırsız bir palto 
çalarak kaçmıştır. 

Kumarcılar yakalandılar 

ikiçeşmelik'te Katip Çelebi 
sokağında 28 numarah aile 
evinde oturan Avram oğlu 

Yako Eskinazi' nin odasında 
kumar oynandığı haber alın
mış ve yapılan baskında, Av· 
ram, lsak, Mizrahi ve Mişon 
zar atarak kumar oynarlarken 
yakalanmışlar, 275 kuruş para 
ile bir deste iskambil kağıdı 

ve bir çift zar müsadere edil-. 
miştir. 

Tehdit etmişi 
Burnava'da: oturan Ameri

kan Tütün kumpanyası direk
töriinürı evine taarruz ve ken
disini İc;c almadığı için tehdit 

eden Hüseyin oğlu Mustafa 
zabıtaca yakalanmıştır. 

Fransada solcenah partileri 
arasında kaynaşmalar var! 

Sosyalistlerle komünist
ler gene anlaştılar - . 

Müf rid sollar,[f aşistlerin ispanya· 
ya yardımını öne sürüb harekete 

geçmek istemektedirler 

Paristen bir manzara 
Paris, 9 (Radyo) - Komii- yeti dikkatle takib etmekte-

Bugünkü .. Program 
lstanbul radyosu 

Öğle neşriyafı: Saat 12,30 
14 pilakla halk şarkıları, ha· 
ber1er, hafif musiki. 
Akşam neşrivr:tı: Saat 18,30 

Pilans dans musikisi, 19 kon
ferans, 20 Rifat ve arkadaş
ları, 20,30 Safiye ·ıe arkadaş
ları tarafından Türk musikisi, 
21 Orkestra, 22 ajans ve bor
sa haberleri ve pilakla sololar. 

Ankara radyosu 
Öğle neşriyatı: Saat 12,30 

13,30 halk şarkıları,, haberler, 
hafif muzik. 
Akşam neşriyah: 19 Leman 

ve arkadaşları, 19,30 Leman 
ve arkadaşları Türk saz he
yetleri taraflarından Türk mu· 
sikisi, 20 konferans, 20,40 
ajans haberleri, stodyo salon 
orkestrası. 

İngiliz 'ler nistlerin geçen cumartesi gü- dirler. 

nü Jı .. rici mes'cleler müzake- M. Blum, ispanya işlerinde Gore'deki haklarını 
relerinde gösterdikleri müs- tam bir bitaraflık muhafazası 
tenkif tavır, komünist partisi- şartile mevkii iktidarda kata- Muhafaza edecekler 
nin toplanmasını icabettirıniştir. cağını bildirmiştir. Londra, 9 (Radyo)-ltalyan 

Sosyalistlerle komünistlerin J• ·ı kıtaları Gore'yi işgalden sonra 
müşterek içtimaında M. Bluma ngt tere Gambelata ilerilemektedir. Bu 

itinıad kararı verilmiştir. Maa- Mısır' da elci mevki lngiliz Sudan'ı hudu-
mafih bir içtima Jalıa yapıla- • duna yakındır. f ngiliz - Habeş 
caktır. bulunduracak... hükumetleri arasında 1902 de 

Paris, 9 (Radyo} - Huku- Roma, 9 (Radyo) - Kahi- aktolunan mukavele mucibince 
ku beşer cemiyeti yaptığı bir reden bildirildiğine göre; Mı- lngiliz'lerin buradaki hukuku 
içtimada sol cenah partileri sır - İngiliz muahedesinin tasdik baki kalacaktır. lngiliz'lerin 
ar:-sındaki tesanüdün devam edilmesi üzerine İngiltere hü- bu mıntakada yapacakları yol 
ve takviyesine· ve yakın teh· kumeti Mısır fevkalade komi- ve şimendifer hatları yine ya· 
likeye karşı hazır bulunulma- seri Sir Lampson'u sefir tayin pılacak ve ltalya tarafından 
sına karar verilmiştir. etmiştir. bu hususta muhalefet edile· 

Hukuku beşer cemiyeti, sol Mısır hükumeti de Hafız miyecektir. ftalyan'lar Sana 
cenah programının tatbik edil- paşa Afifi'yi Londra sefiri gölü etrafındaki lngiliz huku-
mesi lüzumunu ileri siirerek tayin etmiştir. kunu tanımakla beraber. Gam-

bütün .anti faşist teşekkülleri Feci beıaetaki tngiliz hukukunu ta· 
de halk ccbhesine iltihaka~ nımıyacaktır. Bu haber lngiliz-

davet etmiştir. 17 - 18 kişi kurban ltalyan müzakerelerine menfi 
iş umumi federasyonu da • • b" t · t 

gıttı. ır esır yapmış ır. 
fspanya'da faşistlerin mezalim: 
ve tahakkümü karşısında halk Londra, 9 (Radyo)- Kroy- Hırvatlar 
cebhesinin takviyesi lüzumuna dan' da dün yanmış olan tay-
karar vermiştir. yare evvela başka bir yere 

Bu karar mucibince, lspan- çarpmış ve sonra elektirik tel-
leri iizerine düşerek ateş al

ya' da ki hadiselerin devamına 
mıştır. Bu kaza kurbanları 17 

karşı bütün sol cenah partile- dir. Bunlar arasında bir lsveç 
rinin ittihadı lazımdır. Bu ka-

aınirnli de vardır. iki kişi ya-
rar, faşist devletlerinin lspan- ralıd ır ve oda hizmetçilerinden 

ya' da asilere aşikar şekilde~ bir kadın kendisini dışarı ata· 
silah, mühimmat ve asker gön- rak kurtulmuştur. 
dermelerinden neşet etmiştir. 

Paris, 9 (Radyo) - Dün Müzakereler 
sosyalist partisinden sosyalist K ·ıd • 
ve komünistler bir arada bir esı ı .. 
toplantı yapmışlardır. Komü- Belgrad, 9 (Radyo) - Yu-
nist lideri M. T ores, ispanya goslavya • Macaristan arasında 
mes'elesinde sosyalist ve ko- devam etmekte olan ticaret 
münistlerin ayni siyaseti takib anlaşmaları müzakeresi tediye 
edeceklerini söylemiştir. Maa· mes'elesindcn inkıtaa uğramış-
mafih heriki fırka M. Blum tır. Macar murahhasları hüku-
kabinesine itimad etmektedir- metlerinden yeni talimat ata-
ler. Yalnız müfrit sollar vazi- caklardır. 

Bu sefer 
Azlıkta kaldılar .. 

Belgrad, 9 (Radyo) - Do
kuz eyaletin yedisinde beledi-

ye seçiminde Milli Radikal 
partisi kazanmıştır. Yalnız iki 
eyalette mülga Hırvat çiftçi 
partisi mensupları kazanmış
lardır. 

Pasic icin , , 
Bugün 
ihtifal yapılacak .. 

Belgrad, 9 (Radyo) - Yu
goslavya'nın en büyük devlet 
adamı Nikola Pasiç'in ölümü
nün 10 uncu yıldönümü mü- i 
nasebetile yarın ihtifal yapıla
caktır. 
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75 Yazan: Orlıan Rahmi Gökçe 

Bir hafta kadar geçmişti. Ben 
ikindi üzeri eve gelmiştim ki, 

~postacı, İzmir' den bir mektub 
getirdi. Galiba Bekir' den ola
cak, onun adresine yazılmıştı. 
Mektubu alıp yukarı çıktı. Bir 
saat sonra aşağıya indiği va
kit onun epice gözyaşı dök
tüğünü anladım.Yüzü sap-sarı 
idi. Annesini bir kenara çekti: 

- Ben muvafakat ediyo
rum, cevap veriniz! 

Annesi sormuş. Hiçbir ce
vab vermemiş. Sadece: 

- Canım, bir teklif karşı
sında değil miyim, muvafakat 
ediyorum işte! 

Demekle iktifa etmiş. Val
lahi Nevin, ne ben birşey an
ladım, ne de annesi.. Sum
ru'nun çok yakın bir arkada· 
şını araya koyduk. Ona da 
hiçbirşey söylememiş. Bu işde, 
benim midemi bulandıran bir 
vaziyet var amma, nedir an· 
lıyamadım. O gündenberi, Sum
ru'nun ağzını bıçak açmıyordu. 

ı Dün akşam genç müderrise 

muvafakat cevabı verdik ve Nermin ona bakıyordu: 
bunu da Sumru'ya bildirdik. - Al Nermin, nereden bul· 
Birdenbire gülmeğe, konuşup du!1sa oraya götür! 
etrafımızda dolaşmağa başladı. Nermin mektubu alıp çıktı. 
Bu da hadisenin, şaşılacak di- Başı ağrıyordu. Sivri ur-
ğer bir tarafıdır. Annesi de, naklı bir pençe sanki gırtla-
ben de görüyoruz ki, bu gü- ğına yapışmış, nefes almasına 
liiş, bu hareketler, hep yalan, imkan bırakmıyordu. 
hep zoraki.. Ben kızımın gü- Bu hadisenin blitün mes'u-
lüşlcrinde, derin, yürek parça· liyet ve azabı, kendisine aitti. 
!ayıcı bir azap ve hıçkırık se- Fakat başka türlü nasıl ha-
ziyorum. Nişanı hafta içinde reket edebilirdi? O takdirde 
ynpac'1ğız. Senin ve enişte- de gene hir taraflı bir hare-
min geldiğini de çok isterdim,, ket yapılmış olmıyacak mıydı? 

Bekir sap-sarı oldu. Artık Gece, derslerine bakarkeı1 
hcrşey çok sarihti: annesi içeriye girdi. Nevin 

Sumru onu seviyordu ve:bu- hanım, oğluna birşey söyliye· 
na rağm en, kendi mektubu ceği vakit ekseriya böyle lıa-
üzerine, hiç sevmediği bir er- reket ederdi: 
kekle evleniyordu. Hem de - Nasılsın Bekir? 
hıçkırıklarını, kalbinin inilti- Kanının yüziinden çekildi-
lerini birer hande, birer kah- ğini duydu: 
kaha halinde göstererek... - iyiyim anneciğim, çalı-

şıyorum .. 
- Bu sene, artık diplomayı 

alacaksın inşallah .. 
- Sayenizde anne! 
Nevin hanım gözlerlni önü

ne eğdi: 
- Niçin bizim sayemizde 

olsun, çalıştın, iki defa, iki 
sınıf imtihanı verdin oğlum .. 

Bekir, beklediği korkunç 
suali itidalle karşılamak veya 
hiçolmazsa heyecanını gizle
mek için gene kitaplarını ka
rıştırmağa başladı .. 

Nevin hanım pencereye 
doğru gitti. 

- Hava, çok güzel!.. ister
sen biraz dolaşalım seninle .. 
Nermin de babanla çıkmıştı .. 

- Peki anne! 
Biraz sonra, Reşadiye'ye 

doğru ilerliyordu. Annesi, ko-
1 luna girmişti. Cadde büyük 

bir kalabalıkla~ uğuldayordu. 
Atlı tramvaylar, hıncahınç do
lu olarak, aşağı yukarı, müte
madiyen işliyorlardı. 

- Şey, unutuyordum .. Sum
ru' dan bir haber var mı 1sana? 

- Sumru'dan mı? Son gün-
lerde almadım. 

- Daha evel almış mıydın! 
- Eveti.. 
- Cevab yazmış mıydın? 
Annesi, Bekir'in bu son sual 

karşısında titrediğini duydu. 
O kadar ki, koluna temas 
eden kolunda bile bunu hissetti. 

- E, et, yazdım anne!.. 
Biraz daha yürüdüler. Göz

tepe vapur iskelesine gelmiş-
lerdi: 

- Dönelim mi Bekir? 
- Siz bilirsiniz anne) 
- Sumru'yu evlendirmek 

istiyorlar galiba! - Sonu var 
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Fırtına 
baktı: 

Ali, kaynatasına 

- Baba ·dedi· 11celeye lü· 
zunı yok. Ben varken, senin 
çılcnıaklığm doğru değil. Kızı· 
nı getirôim. Şimdi sıra, o 
herife geldi. Bir namusu te· 
tnizletmek lazımsat bu vazife 
de benimdir. 

Osman Reis ses çıkarmadı. 
Şaşı Pandeli inanamıyordu. 
- Demek ki, ' bana gene 

&"erniyi vereceksin?. 
Fırtına Ali güldü: 
- Gemiden evvel Türk 

SÖzü verdik. Arkasından da 
~Üphesiz, gemıyı verecegız. 
liaydi bakalım, limana gide· 
lirn .. 

F ıi'tına Ali kayı:atasını se
lamlı yarak çıktı. Pandeli de 
0nu takib etti. Ara kapıdan 
bir ses duyuldu: 

- Alit gene geleceksin de
til mi? 

- Gelirim Zelina, gelirim 
elbet.. 
h Limana gelmişlerdi. Kahve-
anenin kapısmdan başını 

tııatan Fırtına Ali, Rüzgar 
.ı\hmed' e işaret etti ve onunla 
h~fifçe konuştu: 

- Tafsilatı 'Sonraya .. Kay
~atamın yeni gemisine gide
ırn, gemiyi, bu gavur korsana 
Veriyor. 

- Gavur hat bu lierif ga· 
Vur mu? · 

:-- Evet, fazla sorma, yürü! 
Üçü de sahile yanaştılar. 

Gemi hakikaten güzeldi. için· 
de bazı hazırlıklar vardı. İh· 

t tiYar bir tayf at sahile uzanan 
&htaya basarak yanlarına geldi: 

- Hoşgeldin Ali Reis! 
N - Hoş bulduk Veli baba. 

e var, ne yokl 

- iyilik.. Gemiyi hazırlı· 
Yor uz. 

- Çok iyi Veli baba!. Bak, 
Şu ı:at yok mu, işte, bundan 

~nra geminin sahibi odur: 
l\aptam da oI. 

- Adı ne onun reis? 
- Pandeli kaptan!. 

"' - Pandeli kaptan mı?. De
"1ek ki gavur. 

- Evet, Yunanlı!. 
- Demek ki gemiyi sattı· 

~ıı. Şu halde bizimle de bu 
&danım ne alakası olabilir! 

- Veli baba, pek karıştır· 
ltıa!.. Siz hu gemide çalışa
~ksınız. Bir müddet öyle 
~tını. Ahmed'le Öeraber tay· 
il bulacaksınız ve hemen de
~· 1ze açılacaksınız. 

Veli babat emektar, gün 
~Örmüş, saçını denizlerde 
a~attmış bir deniz adamıydı. 
Ali' nin sözlerinden hiç birşey: 
anlamamıştı. Fakat herzaman 
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bir lakırdının altını üstünü 
karıştırmaklığın doğru olamı· 
yacağı ve reis sözüne karşı 
fazla birşey söylenemiyeceğini 

de bilirdi. 
- Peki reis, biz hazmz .. 
- Siz şöyle, Ahmed'le pla· 

nınızı tasarlaya durunt baka· 
lım. Ben de yeni kaptana ge· 
miyi gezdireyim .. 

Ali Pandeli'ye işaret etti, 
beraberce gemiye geçtiler. 
Orada iki tayfa daha vardı. 
Doğruldular; Fırtına Ali'yi 
selamladılar ve birşey sol'ma
dan gene ı;alışmağa başla· 

dılar. 
- İşte Pandeli.. Bundan 

sonra sen de bir kaptansın. 

Adını ben koyuyorum: 
Şaşı kaptan .. 
Pandeli güldü; 
- Bilirsin ki, denizlerde 

boy ölçüşmek kolay değildir. 
Fakat madem ki kendine gü· 
veniyorsun ve madem ki başlı 
başına bir gemiyi kumandana 
alarak artık bir korsan gibi 
denizlere atılıyorsun. Adını 
tanıtmak istersen, merd ol.. 
Her gemi vurulmaz. Düşm~m
nı kancıkça basmaL Soydu2"un 
gemide arkandan hem sana 
kızsınlar, fakat hem de; 

- Herif hakikaten kahra· 

manmış, mertmişl 
Desinler. Zora gelmedikçe 

insan öldürülmez. Tanrı insan 
oğluna canı kolay kolay ver· 
mez. Esirlere hiç hakaret et
me. Benim fikrimcet kaplam 
bile insan kendine kul, köle 
eder. Arkadaşlarını sev ki, 
seni de sevsinler. 

Pandeli dikkatle dinliyor ve 
hayran hayran ona bakıyordu. 

- Sonra Pandel'i seninle 
birşey daha konuşmak iste· 

nm: 
Bakt sana bir gemi veriyo· 

ruz: Biz, ilk hedefi ele geçir
dikten sonra sana karşL bir 
iyilik yapmak mecburiyetinde 
değildik. Çünkü hiçbir yardı
mına muhtaç değiliz. Kendi 
işimizi, kendimiz görürüz. Fa
kat "İnsanlığımız, sana omuz 
silkip geçmeğe hiç te müsaid 
değildir. Çünkü bize iyilik 
yapmak maksadile gelmişsin. 
Amma, ona hacet kalmamış,~ 
bu da başka .. 

Birincisit beni dost bile· 

ceksin .. 
- Hem de ölünceye kadar 

Fırtına Ali .. 
- Sonra, bu verdiğimiz 

geminin toplan hiçbir zaman 
hiçbir yerde Türk gemilerine 
çevrilmiyecektir. 

- Söz veriyorum. 
- B\l söz bana &kafi de-

ğildir şaşı kaptan: 
Allah, ırilliyet ve din far

kı gözetmeden, hepimizindir. 
Onun namına yemin et baka-

yım! 

- Yemin ederim, Allah 
namına and içerim Fırtına Ali .. 

- Yalnız bana değil, her 
Türk'e de dost olacaksın. 

- Evet Fırtına Ali, olaca· 
ğım. Çünkü ben Türk'ü, bu 
kadar mcrd, bu kadar asil ve 
alicenap bilmiyordum doğrusu. 

- Sonu var -

ltalya kaüinesi 
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Roma, 9 (Radyo) .- İtal· 
yan kabinesi bugün toplan-: 
mıştır. Saat 16 da İtalyan 
meclişi toplanmış ve verilen 
kanunları tasdik etmiştir . 

ısır say av ar uru U aş anının na- Mısır meb'uslarından birisi 

Londra, 9 (A.A) - Kanu· dolu Ajansına mühim beyanatı Muhammed Elkurani isminde 
nu esasi buhranı hakkında bir yobaz, meclise bir kanun 

Kahı're 9 (A A) Mısır lecek bı·r devre zarfında faali· M 
tefsiratta bulunan Deyli Tel· ' · - teklif etmiştir. Bu kanun ısır 

saylavlar kurulu başkanı Ana· yetlerine devam edeceklerdir. k d ı lb' ı · d · d' graf gazetesi efkarı umumiye· a ın arının e ıse erme aır ır. 
dolu Aı'ansının hususi muha· Bu avukatt hakim ve adliye· 

nin krallığm prestişini asır- Kanunun esası dörttür: 
birine atideki beyanatta bu· ciliğin ati için yeni hazırlıklar- h 

larean beri kendisine herkesin da bulunmalarını kolaylaştıra- 1 - 16 yaşına giren er 
1 lunmuştur: M ı k k d b k hürmetini temin etmiş o an cak bir intikal Clevresi ola- ısır ı ız ve a ın u anun 

derin vazife hislerinde gör- "İngiltere ile akdeltiğimiz caktır. ahkamı veçhile giyinmeğe 
k muahede uzun müzaker~ ayla- b d 

mekte müttefik olduğunu ay- Kapitülasyonlar mes'elesini mec ur ur. 
rmın neticesini teşkil eden bir 2 K d lb · .. dediyor. halledecek olan yeni konfe· - a ının e isesıt vu-
kültür. Bu muahede Mısır'ın k Morning Post gazetesi ne 1 ransa gelince bu konferansın cudunu baştanbaşa sctrt!dece 

d S. milll arzularını hepimizin dile- d t 1 v h kk d k l b kl k b \ kadar bir taraftan Ma anı ım- nere e op anacagı a ·ın a ·o ve aca arı açı u un· 

k 1 digv i veçhi le tatmin etmemekle h .. h' b' k d d k .. d · b 1 ,:,On ile gayri resmi müza ere er enuz ıç ır arar mevcu urmıyaca ve vucu a nıs et c 
cereyan etmekte ise de diğer beraber bu arzuların gerçek· olmamakla beraber onun bi- bol olarak vücudun şeklini 
taraftan kralın saltanattan çe- !eşmesi yolunda mühim bir taraf bir memlekette toplan· göstermiyecektir. 
kilmesi hazırlıklarının baş\amış merhale teşkil etmektedir. ması lazım geldiği kanaatın~ 3 _ Mısırlı kadın sokak-

İngiltere ile ittıfak bizim dayım. Çünkü konferans Ka- 1 d k ki ı b b · 
olduğunu yazıyor. ar a er e er e era er gıfi 

için elzemdi. Bu askeri ittifak hire'de toplandığı takdir<le bu l . l 
Df'yli Ekspres gazetesi ise derken edep ve ter )ıye usu • 

milli bir orduya malik olub şehirdeki ecnebi mehafilin te- k 1 ~ buhranı kapanmış addetmekte siri altında kalınması muhte· !erine riayet edece , mese a, 
hudutlarımızı bizzat müdafaa k l k · ve kralın milletinin başında ka- mel..fir. erkeğin o una girmiyece tır. 
edeceg"' imiz tarihe kadar Mı- 4' B k hk~ lacağından dolayı memnuniyet Mısır'ın alisini mevzuubahs - u anun a amma 
sır'ın toprak bütünlüg"' ünü ta· d • k l 1 h ı·f h k d h k göstermektedir. e en oa an şu söz eri söy e· mu a ı are et e en er a· 

Londra, 9 (A.A) - M. ahhüd edecektir· miştir : dın bu kanunun cezai madde· 
Baldvin tarafından dün gece Bu milli orduya sahib olmak Yarınki müstakil Mısır dev· !erine göre cezaya çarptırıla· 
Fort Belevedere' de kralla ya- için hiçbir şeyi ihmal etmiye· !etinin teşekkülü şimdiki ida- caktır. 

d . ceg"'iz. Muahede müddeti sona ·ı · b d" .. ·d· B' Ok d "Id" pılan ve beş saat ka ar süren recı erın aş uşuneesı ır. ız u um ve gu um; ve 
mülakat bazı mahafilde başba~ erince herhangi bir modern filen ve münhasıran mitil bir aklıma bundan 40 sene evvel 
kanın bugün Avam kamara· ordu derecesinde teçhiz edil· mahiyeti olacak olan bir dev· Sultan Hamid'in mahud şey-

miş ve terbiye görmüş olacak let kurmayı istiyoruz. Bu dev- h' l C 1 dd' •· d'v · sında beyanatta bulunabileceği ıs amı ema e m m ver ıgı 
olan ordumuzun kanal' daki lelin ideali onun otoritesini b kanaatını kuvvetlendirmiştir. emir geldi. Bu emir muci in· 
İngiliz kuvvetlerinin yerine ge- mutazarrır etmemekle beraber 

Buna rag"' men Royter bu ce renk ve süs itibarile göze 
çerek topraklarımızı müdafaa Mısır milletinin müsavatçı ve fi . . 

yolda bir beyanatın bugünl hürriyetçi demokratik kanun- çarpan kadm çarşa arı iızerıne 
edecek bir kudret ve kabili· K d k b d .. 

!çin pe~ şüpheli~ olduğnnu lar dahilinde yaşamalarını te· öprü üzerin e ezza o-
yette olmasına çalışacag"' ız. k"l v b ı • B · zannetmektedir. min edecektir. u mege aş anmış.ı. u emır, 

Her iki memleketi müteka· A b k 11 F ort Belvedereden de kral Matbuatın fikir hürriyeti çok sarayın ra amarı asının 
ile beraber bulunmakta olan bil hüsnüniyeti ve her sahada titiz bir şekilde temin edi- eseri demekti. O koyu istib· 
kardeşleri Dük Dö York ve göstereceği işbirliği bu mua· lecektir. Toplantı hürriyeti, dad devrinde bile ciddi te· 
Dük Dö Kent Baldvin'in ha- hedenin esasını teşkil ettiğin· kargaşalıklara meydan verme· lakki ve Türk vicdanınca ka· 
reketinden sonra Londra'ya den Mısır topraklarının bir an mek şartile vatandaşlara fikir- bul edilmemişti. 

evvel Mısır ordusunun müda· ı · · · k' f · k f k ( p d dönmüşlerdir. erını ın ışa ettırme ırsatım Bir aç sene evve apa a 
faası altına konulması iktısadi kf b ı d k \ l'ğ' Londra 9 (A.A) - Dömin- verece ır. kadın el ise eri ve e o te ı ı 

yonlar ve müstemlekeler Lond- sebeblerden dolayı gerek Mı· Elyevm bütün sahalara teş- hakkında böyle bir emir ver· 
sır'm .gerek İngiltere'nin mü· mil edilecek olan bir ıslahat k k V 'k 'd 

radaki buhran ile çok ya km- mişti. Bere et i atı an a' 
dafaası icabatındandır. Bununla programı tetkik edilmektedir. p · ~ h"k .. dan alakadar olmaktadırlar. apanın cısmanı u mu ve 
beraber beynclmilclel müşkü- Bu program tedricen tatbik d k d ki 

Canberadan og"' renildigv ine gö· saltanatı yerin e a ın yo . 
lat çıktığı takdirde Mısır'ın edilecektir. Her Bakanlık bu 

re Avusturalya başbakanı M. l programın kendine düşen kıs- Yoksa, Vatikan taç ve tah-
dost ve müttefik ngiliz ordu- k ld h'd 1 

Lyons her ihtimale karşı hazır mmı hazırlamaktadır. Bu kı· tının yı ı ığına şa ı o ur-
- sunun yardımından istifade d k B k 1 M ·· · bulunmak Üzere parlamentoyu sımlar bir araya toplanacak u · a a ım ısır munevverı 

etmesi kaydı konulmalıdır, b b d" .. · l 
içtimaa davet etmiştir. ve parlamentoya arzedilecektir. u yo az uşuncesıne nası 

Elyevm dünyanın bütün mil· k b ı d k? F B 
Melbourne Heral gazetesi Mısır'm ecnebi memleketler mu a e e e ece · · · 

Jetleri bazı emniyet ve hayati b 
M. Baldvin'i suitefehhümleri ve ilhassa Türkiye ile olan 

sebeblerden dolayı dostluk ve 
izale eylediğindcn dolayı şa- münasebetlerini mevzuu hah· -itt"Ifak paktlarTle bi;ibirlerine" 
yam tebrik telakki etmektedir. seden Başkan demiştir ki: f bağlı bulunmaktadırlar. 
Kanada; başbakanı Kadkenzie - Türkiye ile olan münase· 

Başkan·, kapitülasyonlar mes- b ti · · k d k d k' King M. Baldvin ile tam su- e erımız o a ar sı ı ır ı 
elesi hakkında da şu sözleri d ) k k l' · b .. rette hemfikir olduğunu bil· ost u e ımesı u munase· 
söylemiştir: betlerimizi tavsife kafi gelmez. 

dirmiştir. B b' k l d b ·ı ] - iz; ır a em ar esı e Biz Türk'leri kardeşler1miz 
Cenubi Afrika kabinesi kapitülasyonları ilga edebilir· olarak telakki etmekteyiz. Ya· 

buhranın vaziyeti hakkında dik. Bunu yapmamamız bu kın bir atide ·Türkiye ile o!an 
görüşmek üzere Protoriada münasebetlerimizin eskisinden husustaki kudretsizliğimizin bir 
toplanmıştır. neticesi değildir. Biz hüsnü daha sıkı olacağına emınız. 

Londra 9 (A. A) - Kralın Türkiye'nin Balkanlarda ve 
niyetimizi isbat etmek ve ka-

hususi katibi Lord Bronvlov şark'ta vaziyeti o kadar mü-
pitülasyonları bütün alakadar 

Madam Simpson'un noel yor· - ---- - - him, dünyadaki prestişi o 
tarafların hazır bulunacağı bir 

tulannı Kan · ·şehrinde geçire- - - - - - --- - kadar büyüktür ki Türkiye ile 
konfera~;-;-eticesinde kaldırıl- · b . d ti ki b u 1 

csğini bildirmiştir. • ananevı ır os u a ag ı 
masmı istedik. olmamız bizi mesut "etmekte-

İhti/a/ci/er Bu konferastan sonra hiçbir dir. Diğer taraftan Mısır dünya 
intikal devresiJ geçirmeden es· memleketlerile git-gide kuv· 

Bir Fransız yo!cu ki reiinıin yerine yeni reiinı vetıeşen münasebetlerde bu-

T ay yaresini düşürdü kaim olacaktır. Bu yeni rejim lunmaktadır. 

Parist 9 (Radyo)- Madrid
memleketin biilün kanunlarına 
ve hukuki nizamatına teşmil 

Toloz postasını"' yapan yolcu edileceb tir. 
t~wa;ele;den·~ l irr: ihtiı'alc.i};;:- Muhtelit mahkemeler kon· 

;tarafından takibedilmiş ve} feransı tarafından tesbit edi· 
mitralyöz ateşine tutulmuştur. -mamm11ı11 .. iıım••---
Y olcu tayyaresi, Gadalahara en çok Fransa'nın Madrid se-
civarına enmiye mecbur kal·,... farethanesine ait postayı gö· 
mıŞ. ve·~;;rken.°'Saka-tla~arak; türüb getiriyor. Tayyarenin 
düşmüştür. iki tarafında (F) harfı vardır. 

Tayyaredeki yolcuların ek- Tayyaremiz, Gadalahara'nın 
serisi gazete muhabirleri idi. afakına geldiği zaman, bir 
Bunların bir kısmı yaralanmış harb tayyaresi!e~·uzaktan kar· 
ve hastaneye kaldırılmıştır. şılaştı. Harb tayyaresi, layya-
Bunlar meyanında bulunan remize ateş açtı ve birçok-
Paris - Soir gazetesinin muha- mermiler attıktan sonra, tay· 
biri kaburga kemiklerinden yaremizin enıniyc mecbur kal-
yaralanmış ve ameliyat için dığım göriince seyrini değiş-
Gadalahara'ya gönderilmiştir. tirerek kaçtı, tayyarede buiu· 
Havas ajansı muhabiri M. Şatu, nan yolcuların ekserisi ağır, 
hadiseyi şöyle anlatıyor: hafif yaralanmışlardır. En hafif 

- Barahas tayyare istasyo· yaralanan, pilotla radyo telg-
nundan ayrıldık. Tayyaremiz, raf memurudur. 

Teşekkür 
Kızım Neriman'm müptela 

olduğu Apandisit hastalığı 
münasebetile on beş dakika 
zarfında muvaffakıyetle ame· 
liya.t yapan ve hastaları:ıın te
davilerinde son derece alaka 
gösteren askeri merkez hasta· 
nesinin çok kıymetli operatörü 
doktor Cevad Alpsoy ile Al
sancak Sıhhat evinde gördü
gum intizam ve ameliyatha· 
nesindeki mükemmeliyetle be· 
raber hastalarına karşı göste
rilen alaka ve ihtimamdan 
dolayı bu eşsiz yurdun çok 
kıymetli sahih ve müdürü 
Dr. Sadık Çağlar'a alenen te
şekkürlerimin iblağını rıca 
ederim. 

İzmir İskan müdürü 
Tahsin Akgün 

Ademi_ 
müdahale 
Komitesi tali 
komisyonunun 
dün verdiği karar .. 

Londra, 9 (Radyo) - İs· 
panya işlerine ademi müdahale 
tali komitesi dün, bitaraflık 
işlerinin temini için verilen 
kararları bilvasıta alakadar 
devletlere bildirmiştir. 

Dünkü içtimada İspanya'ya 
ve heriki tarafa giden gönüllü 
mes' el esi de görüşülmüştür. 

İtalya, Almanya ve Portekiz 
murahhasları bu hususta ma· 
lUmat sahibi olmadıklarını bil· 
mişlerdir. Bu üç devletin mu
rahhasları, bu mes'elenin daha 
geniş bir sahada tetkiki lüzu
munu teklif etmişlerdir. 

Sovyet murahhasları, ikinci 
noktai nazarın kabulü lüzu
munda ısrar etmişlerdir. 

Tali komite karar vermek 
için yeniden bazı malumat al
mak lüzumunu görmüştür. 

Amerika' da 
Ayrı bir sosyete teşkil 

edilecek mi? 
Boenos·Ayres 9 (Radyo) -

Amerika'lılara mahsus bir sos· 
yete teşkil ve ademi teşkili 
etrafında şiddetli bir propa· 
ganda başlamıştır. Arjantin 
hükumeti bu fikre taraftaı de· 
ğildir; cenubi Amerika dev· 
!etlerinden mühim bir kısmı 
da Arjantin ile hemfikirdirler 



~Sayfa 6-------------------ANADOLU 

Kadın parmağı mı, Ecza deposunun çatısı Konsey 
para hı~~'. mı? altlndaki müsademe toplanbsında 
- Başı 1 inci sahifede - • • • ·••--

Hadise yerinde gene kan - Başı 1 inci sahifede - Bir muharririmiz, dün maz- J skenderun mes 'e. 
· · d b' 'ft kad b lisler arasında heyecanlı bir kova· nun Alaşehir'li Şükrü ile gö· l l k ıçın e ır çı ın çora 1 esi görÜRÜ ece •• 
bulunmuştur. Bu çoraplar, adi lama vak'ası olmuıtur. rüşmüştür. -r 

Alaşehir'li Şükrü Çetiocin, ıöy· Ş"k .. d · t' k' - Başı 1 inci salıiçede -cinstendir. Taş yontma iclerin· u ru emış ır ı: I' 
Y le yakalanmışhr: B b " h b • ) şt de kullanılan 30 santimetre - enim üzerime ir süru a er a ınmı ır. 

Bu meşhur hırsı-. yanında ip- h l k "ki d'I B I Ankara, 8 (A.A) - isken· 
uzunluğunda yassı ve ucu bı- ten ve ucu çengelli bir merdiven ırsız ı yu e ı er. un arın 
çak gibi keskin bir de demir taıımaktadır. Gündüzden hınızlık hepsinin faili ben değilim, ad- derun ve Antakya mes' elesini 

d A Yapacaıı-1 yeri tetkik ettikten sonra liyede tabii hepsini söyliye· Milletler cemiyeti konseyindeki parçası var ır. yrıca yarım e 

1 d b d ip merdiveni nereye tutturacağını, ceğı"m. müzakeratına iştirak etmek metre uzun uğun a ir e taş 
binaya nasıl gı'receıı.ini tesbit etmi• u"zere Harı'cı'ye vekı'lı' Dr Tcv 

bulunmuctur ki, katillerin, bu e y S dakik . . 
y ve geceleyin orada faaliyete geç· On a f'k R" t" A • · t' d k' 

taşla cesedin başını ezdikleri mietir. 1 uş u ras ın rıyase ın e 1 

ve yüzünü tanınmıyacak, başını Geceleyin, Moreno .Margonato - Başı 1 inci sahifede Türk heyeti murahhasa1sı yann 
yam-yassı bir hale getirdikleri ecza deposunun bir köşesine takhr· Almanga'nın, iktısaden da- akşamki ekspresle ve stanbul 
anlaşılmıştır. Bu taş ta kan dığı ip merdivenden yüksek bina· ha fazla tahammül edemi- tarikile Cenevre'ye hareket 
içindedir. mn kiremitliğine çıkan hıraızı, bir geceğini ileri sürmüş, müs- edecektir. 

K 1 d b d k d bekçi görmü~, derhal polise ve diğer temlekeler mes'elesı"nı'n bi- Heyeti murahhasa, Riyaseti 
u e r. ir e oca var ır. bekçi arkadaılanna haber vermiştir. cumhur umumi katibi Hasan 

Vak'adan eve) ocakta odun B fı d L: k '-la ran eve/ lıalledilmesi /8-inanın etra ve civar aLi so aa. r Rıza Soy ak ve Hariciye Ve-
yakıldığı ve yemek yenildiği tamamen sanldıktan sonra ansızın zımgeldiğini ilave eylemiş- kaleti umumi katibi Numan 
de anlaşılmaktadır. Yerde şe- kapı açılarak içeri girilmiştir. tir. Doktor Şalıt, sözlerine Menemencioğlu'ndan mürek· 
bir fınnlarında pişen neviden O sırada Alaşehir'li Şükrü, devamla demiştir ki: • keb olub refakatinde müşa
bir parça buğday rekmeği de mağazadan aşıracağı eşyayı - Umumi lıarb düngagı, virler, mütehassıslar ve kitip
bulunmuştur. Ekmek parçası, bir bohça yapmış ve bir ip birçok zaruretlere sokmuş- ler bulunmaktadır. 
biraz kurumuş halde (idi. Üç ucuna bağladığı bohçayı kire· tur. Bu zaruretlerin biran k 8 (A A) C H An ara, . - . . 
dıvarda bulunan pencere de- mitlikten açtığı delikten yukan eve/ zail olması, ancak Al- partisi gurubu bugün 8-12-936 
Ulderinin de kerpiçle kapatıl- çekmek istemiştir. manya'nın eski miistemle- öğleden sonra Trabzon say· 
mış olduğu görülmüştür. Bu bohçada muhtelif nevi kelerine sahip olması ile lavı Hasan Sakanın başkan-

Cesed, kapunun bir metre tuvalet sabunlan ,ile şişelerle mümkündür.,, lığında toplandı. 
uzağında ve sol kolu üzerine esans, kolonya ve sair eşya Doktor Şalıt'ın ba söylevi 1 - Dış işleri Bakanı Dr. 
düşmüş bir vaziyettedir. Ce- varmış. Avrapa'nın bütün mehafi- Aras Sancak mes'elesinin son 
sedin üzerinde Afyon'un Hacı Şükrü, bekçilerin dükkana linde derin akisler husule safhasını izah etti. Ve bugün· 
Ali mahallesinden 37 numa- girdiklerini görünce derhal getirmiştir. lerde toplanacak olan millet-
ralı evde Ahmed oğlu Salih çatı arasına kaçmış ve bek- ---- ler cemiyeti konseyinde san· 
adına yazılı ve Tire nüfus çi de çatı arasına kadar çı· Adana' Jaki cak mes'elesinin konuşulaca-
memurluğundan verilmiş bir kınca bekçiye: ğını ve bu maksadla Cenev-
vesika bulunmuştur. Cesed 37 -Davranmal korkunç sey[ab re'ye hareket edeceğini bil-
yaşlannda, orta boylu bir Diye bağırmıştır. Bekçi, si- -Başı 7 inci sahifede - dirdi. 
phsa aittir. Üzerinde kahve lihını ateş etmek suretile ce· Hükumetin hattı hareketini 

Yurdsuz ve aç kalmıştır. Bura- Ik ) l ve 'ttı"takla rengi bir kilot pantolon ve vah vermiş ve hırsızın arka- gurup a ış ar a 1 

lara da buğday ve ekmek gön· ta "b tt' ıiyah benekli bir ceket vardır. sından altı el ateş etmiştir. svı e 1• 

Elbisesinde para bulunmamış, Bekçiler, çatı arasında hır- derilmiştir. Adana'nın kibar 2 - Fırka gurubu idare 
yalnız kehribar bir tespih, bir sızı takibetmişler, fakat hırsız, ailelerine mensub kadın ve heyetinde münhal olan ualığa 
çakı ve 2-3 tane sigara kağıdı binanın diğer çatısına geçmiş- kızlar, mahalle mahalle dola- Erzurum saylavı Şükrü Kaçak 
çıkmıştır. Toprak üzerinde ci- tir. En tehlikeli yerlerden şa- şarak açıkta kalanlar için pa· seçildi. 
nayet iflenirken mücadeleye yanı hayret bir sotuk kanlı- ra ve eşya toplamaktadırlar. Paris 9 (Radyo) - M. Del
delilet eden bazı izler de lakla ııçnyarak çatılar arasında Adana zenginleri dün Parti boa, konsey içtimmnda diter 
vardır. gizlenecek veya aşağıya ine- binasında bir toplantı yapmış· devletler murahhas heyetleri 
Odanın bir köşesinde tS cek bir yQ aramıya başla- lar ve aralarında kırk beş bin şeflerinin hazır bulunmıyacak

aantimetre uzunluğunda bir mıştır. lira toplıyarak Kızılay'a ver- ları haberi üzerine Cenevre· 
de bıçak kına bulunmuştur ve Bekçiler ikinci çatıya çıka· mişlerdir. Adana' daki eczacı- ye gitmekten sarfınazar et-
bn içindedir. rak kendisini orada da taki- lar da bin reçeteyi bedava m:ştir. 

Cesedin elbiseleri açılınca be başlamışlar ve: yapmağı taahhüd etmişlerdir. Fransa'yı M. Pol Bonkur 
UZ .. en"nde 25 yara go"ru"lmu"ştu"r. - Teslim oll yerine M. Piyer Viyeno temsil 

Ticaret mektebi bodrumu d k · K d 1 
Y l d ~ b k · Diye bağırmışlardır. Şükrü e ece tır. onsey e spanya 

ara ar an ço5 u ıça tan zı· su doludur. Binanın temeli sar- hükumetinin teklifi müzaker~ 
'iade Vak'a erı'nde b 1 na teslim olmak ihtarına hiç ce· 

Y u u n sıldığından yıkılması muhte- edilecektir. Maamafih isken- . ucu sıvrı ve keskin demir vah vermiyor, yalnız ara-sıra: 
1 ı F k _ Davranmal. meldir. derun mes'elesinin de bu iç-

parçasi e yapı mıştır. 8 at S · · · "k · kt tı'mada mu'"zakeresı' kuvvetle o· b ğı B h u s~vıyesı gıttı çe ınme e, 
derin yaralar da görülmakte· ıye a rıyormuş. u e· S h C h takl muhtemeldı'r. 
dl·r Cesed bugu"n memleket yecanlı takib, nihayet bekçi- ey an ve ey an ya arına 

· çekilmektedir. ilk heyecan ya- lstanbul, 9 (Hususi muhabi-hastanesine naklettirilerek otop- lerle polislerin zaferile neti-
si yepılacaktır. Hadise yerin- celenmiş, üzerinde yalnız bir vaş yavaş azalmaktadır. rimizden) - Fransa hükume-
de müteaddit izler varsa da bıçak bulunan Alaşehir'li Şük- lstanbul, 9 (Hususi muhabi- tinin, Suriye' deki fevkalade 
karanlıktan izleri tesbit et· rü, saklandığı çatı arasında rimizden) - Adana' da şimdi- komiserile Sancak delegesini 
mek mümkün olamamıştır. Bu yakalanmıştır. ye kadar seylaptan ( 31 ) kişi değiştireceği haber alınmı~tır. 

b. d'l ki b"d' Yapılan tahkikata göre Ala- ölmüştür. Kaybolduklan tesbit Bunun sebebi hükumetimizin 
pn teı ıt e 1 ece er a ı· l d k d Sancak'ta son zamanda vuku-se yerine ilk gelen jandarma- şehir'li Şükrü, şimdiye kadar edilen er e (50) işi ir. 
ların söylediklerine göre iz· lzmir' de on hırsızlık yapmış- Belgrad, 9 (Radyo} - Vre- bulan hadiseler sebebile yap· 
ler. üç kişiye aittir. tır. Çaldığı eşyayı eniştesi me gazetesine bildirildiğine tığı yerinde teşebbüslerdir. 

Kule civanndan başlıyarak Kırşebir'li Osman'ın evinde göre, •Seyhan nehrinin taşma- Fransa hükumeti, tahkikat 
umumi şosede kaybolan bu depo ettiğini ve onun vası- sından 550 kişi ölmüştür. 50 için Sancak'a bir heyet gön· 
izler bir çift kadın izile bir tasile Eliziz vilayetine gön- bin kişi açıkta kalmıştır. Zarar derecektir. 
çift ç'plak ayak ve bir çift de derip sattırdığını söylemiştir. üç mHyon lira tahmin ediliyor. lstanbul, 9 ( Hususi muha· 
erkek ayakkabı izidir. Bu nokta hakkında tahkikata lstanbul, 9 (Hususi muha· birimizden ) - Antakya ve 

Bu esrarlı cinayetin isleniş devam edilmektedir. birimizden) _ Adana'dan ge· lskenderun davamızı Milletler 
tarzına göre üç ihtimal vardır: Şükrü, yakalandıktan sonra len haberlere göre sular çekil- cemiyeti toplantısında müdafaa 

1 - Elbiselerinin ve iç ça- bütün suçlarını itiraf etmittir. mekte ve azalmaktadır. Yıkı- edecek olan Hariciye Vekilimiz 
maşırlannın şeklinden varlıklı Mimar Kemaleddin cadde- lan bir evin ankazı altında doktor Tevfik Rüşdü Aras'ın 
bir adam olduğu anlaşılan sinde Mustafa ile yeni tuh'l- riyasetindeki murahhas heyeti· 
Sal.h h'I ·ı k l " " " kalarak ölen 18 kişinin ölmesi ı , ı e ı e u eye goturu· fiyecilerde Şaban ve şerikinin miz bugünkü trenle Ankara· 
lerek orada öldürülmüş ve ve Dursun oğlu Mustafa'nın, çok feci olmuştur. Bir taraftan dan lstanbul'a hareket etmiştir. 
parası alınmıştır. Balcılar'da Mehmed ve Ah- suların hücumuna uğnyarak, lstanbul 9 (Hususi muhabi· 

2 - Yahud, Afyon'lu olub med oğlu · Hasar., Şekerciler diğer taraftan ankaz altında rimizden) - Gelen haberlere 
Tire'den lzmir'e geldiği anla· Abd h , kalarak kaçamıyan bu zavallı- go'"re, Fransız'lar lskenderun'a 

la b h b. kad · · çarşısında urra man ın, 
f1 n u şa ıs, ır laınk ıçın Kemeraltı'nda Mehmed Ali'nin lar, inliyerek, bağırarak, müca- kamyonlarla Fransız zabitleri, 
oraya götürülmüş ve 1 anç- ve Ehram mağazası sahibi deleye çalışarak boğulmuşlar- toplar ve tanklar göndermek
lık yüzünden öldürülmüştür. dır. Seylaptan yıkılan evlerin tedirler. Şimal hududuna yü· 

3 - Üçüncü ihtimal de Behçet ve Eşref in mağaza ve 
evli olan bir kadını oraya ge· dükkanlarından nasıl ve neler mikdarı (2400) dür. zelliliklerden Çerkez Receb'in 
tirmiş ve arkasından kocası çaldığını ve bu mağazalarla Rusya teeaaUrlerini bild lrdl idaresinde iki bölük süvari 
da gelerek kendisini öldür- dükkanlara nasıl girdiğini taf- Ankara, 9 ( A.A) - Sovyet göndermişlerdir. Fransız ku· 
miiftür. Bağlardaki metruk ku· silatile anlatmıştır. Rusya büyük elçisi Karahan bu mandan ve erkinıharbları lı-
lelere böyle bazı kadınların ikinci kordon' da tüccar Ah· gün Hariciye Vekili Tevfik kenderunda gizli bir toplantı 
getirildiği snlaşılmıştır. med Mubtar'ın mağazası ile Rüştü Aras'ı ziyaret ederek yaparak görüşmüşlerdir. 

Adliyemizin giriştiği tahki· Karşıyaka' da Kemalpaşa cad· Adana feyezanının sebebiyet Belgrad 9 (Radyo) - Ha-
kabn, katilleri kısa bir za· desinde b11kkal Hüsnü ve or- verdiği felaketten dolayı hüku· vaı Ajansı bildiriyor: 
•mda meydana çıbracitm· tağının dükkanını da soydu- metinin teessürlerini bildir- Türkiye Hariciye vekili Dr. 
.. «maiz. tunu söylemiftir. mittir. Aru'm bıfkaalıtuıdaki mu· 

10/12/93 
lzmir Milli EmlQk Müdürlüğünden: 

icar No. Lira 
135 Kemer karakol arkasında bili No. lı ahır 75 
136 Tepecik Kağıthane C. 149 eski, 141 yeni dükkan 32 
Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarlan on beş gün 

gün müddetle artırmaya konulmuştur.! ihalesi 24 /12/ 936 
perşembe günü saat 15 tedir. 10 19 14ç7 

lzmir ikinci icra memurlu· 
ğundan: 

lzmir sanayi şirketinin Ban· 
ko di Roma lzmir şubesine 
olan borcunu teminen, şirketi 
mezkure mümessili lngiltere 
devleti tebaasından Edvard 
oğlu Mr. Rober Çapelin uh
dei tasarrufunda olup taahhü
dü mucibince icraen mahcuz 
ve açık artırma ile paraya 
çevrilmesi mukarrer lzmirde 
Halkapınar - Darağaçta eski 
rum kabristanı ve yeni şehit· 
ler mahallesinin Sepetçi soka· 
ğında kain ve ilk kanun 926 · 
tarihli sicillin 1103-40 sayı
sında kayıtlı ve tapu kaydına 
göre tarafları: Şarkan kasaba 
demiryolu, garben yeni yol 
ve Sepetçi sokağı, şimalen 
Sokrat Yuvanidi ile Aleksan· 
dros tarlası, cenuben Vangel 
bıçakçı hanesi ve kısmen de
miryolu ve karmanyola ve va· 
z'ıyed varakasına bağılı kro
kiye göre de, dört tarafı, de
miryolu, şehitlik, belediyenin 
un fabrikası ve Sepetçi soka
ğile mahdut, zemını r arazii 
milliyeden ve 256S4,25 metre 
murabbaı mesahalı ve bir adet 
alev borulu iki ocaklı ve 100 
metre murabbaı teshin satihlı 
GRONW ALL tep ve J. S. 
Fries·Sohn Frankfurt A. M. 
buhar kazanı ve bir adet 100 
metre murabbaı teshin satıhlı 
Ste. F rançaise de Construc· 
tion Babcok Wilcok, yapısı 
buhar makinesi, ve müfredat 
ve cinsleri dosyada saklı tak
diri kıymet raporunda yazılı 
sair bilumum alit ve edevatı 
mihanikiyi havi ve bütün ma· 
kine ve alit ve edevat kısmı 
(7 5085) ve bina kısmının he· 
yeti umumiyesi (50000) ki ce
man bina ve alitı mihanikiye 
ile birlikte ( 12508S ) Türk 
lirası kıymeti muhammineli 
bir bap miyan kökü fabrika
sının birinci artırması 11-1-937 
tarihine rastlayan Pazartesi 
günü saat 14 de, lzmir ikinci 
icra masasınca yapılmak üze· 
re açık artırmaya konulmuş
tur. Birinci arbrmada muham
men kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmazsa en çok artı· 
ranın taahhüdü baki kalmak 
şartile bu baptaki artırma ıs 
gün müddetle uzatılmış sayı· 
larak 26-1-937 tarihipe tesa
düf eden Salı günü gene saat 
14 de ayni masada ikinci ar· 
tırması yapılarak en fazlaya 
talip olanın üstünde üste bı· 
rakılma muamelesi yapılacaktır. 

1 - işbu gayri menkule 
ait artırma şartnamesi 31-12-
936 tarihinden itibaren her
kese açık bulundurulacaktır. 

2 - Satış bedeli defaten 
ve peşinen ödenecektir. 

3 - ipotekli alacaklılarla 
diğer alikadarlann ve irtifak 
hakkı sahiplerinin işbu gayri ................... 
rahhas heyetinin Cenevre' de 
yapacağı teklifle Antakya ve 
lskenderun mes' elesinin hallini 
milletler cemiyetine bırakması 
muhtemeldir. Türkiye hüku· 
meti, milletler cemiyeti pak
tının onbirinci maddesi mu· 
cibince lskenderun ve Antak
ya hakkındaki tezini izah 
edecektir. Türkiye tezinin, 
cemiyetin ilkbahar toplanb· 
sında göriitüleceti tahmin edi· 
liyor • 

menkul üzerindeki haklan ve 
hususi ile faiz ve masrife mü· 
tedair iddialarını, evrakı müs• 
bitelerile birlikte işbu ilanın 
neşri tarihinden itibaren 20 
gün içinde yazı ile bilbirme• 
leri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilli ile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalacak· 
)ardır. 

4 - Artırmaya iştirak ede· 
ceklerin, gayri menkulün yu· 
karıda yazılı heyeti umumi· 
yesinin muhammem kıymetinin 
yüzde yedibuçuk nisbetindo 
pey akçesini veyahud bu nis
bette milli banka itibar mek· 
tubunu icra dairesi veznesine 
tediye ve tevdie mecburdurlar. 

5 - Üste bırakılma mur 
İnelesini müteakip, müşteri 
ihale bedeli ile delliliye ret• 
mini ve sair kanuni mükelle
fiyetlerini tamamen tediye v 
ifa etmediği takdirde, bu bap
taki ihale, icra ve iflas kanu
nunun 133 üncü maddesi mu
cibince feshedilerek gayri 
menkul, bir defaya mahs : 
olmak üzere onbeş gün mü 
detle artırmaya konulup eo 
fazlaya talip üstünde üste bl" 
rakılması yrpılacak ve iki ihal 
arasında tahakkuk edrcek ib.
le farkı, bir g-Una hükme hr 
cet kalmaksızın, kanuni vecr 
ibi ifadan imtina eden i 
müşteriden icraca tahsil ol 
nacaktır. 

6 - Satılıta çıkanlan işbtl 
pyri men~ulün vel1JİSİ ve sair 
kanuni mükellefiyetleri, bo 
luya ve yüzde ikibuçuk de 
liliye resmi. ferağ harçları 
ve ihale ve pul bedeli de alr 
caya aittir. 

istekli olanlann, yukand• 
yazılı arttırma gün ve saatle
rinda 930/1068 dosya num,. 
rası ile arttırma memurluğun 
ve dairemiz m1inadisine m~ 
racaatları ilan olunur. 1470 

Leh-Romen 
askeri ittifakı 

-Btıfı 1 inci sag/alla-
General Sameonoviç, Mare ... 

Pilsudeaki'ııin maaruıa bir çel 
koyduktan eonra Val'fOva'ya h 
ket etmiıtir. 

Vaqova'da her iki devlet 
k.Amharbiyeleri araemda eski uk 
ittifakı yeniden telİı için m -
relere ı.,ı..nacak.br. General Sa 
eonoviç'i Marepl Biç Smigli 
kabul edecek.tir. -

Ozum satıtla" 
Çu. Alıcı K. S K. 

209 F. Solari 10 25 16 
186 A. R. Üz. 13 25 17 
11S M. J. Tara. 14 7S 17 
110 S. Süleyma. 15 15 11 
88 inhisar ida. 11 11 
S3 Vitel 10 15 
30 S. Emin 13 25 14 
25 Beşikçi bi. 16 26 16 
21 B. Alayruk 16 26 16 

1 Kadri Ahsel 12 12 
898 

36SS94 
366492 

Zahire aatıtlar1 
Çu. Ginıi K. S. 1(. 

2807 Buğday 5 562S 
40 Nohut 6 

390 K. Dan 3 50 
316 B. p-- 49 50 



Sayfa 1 __ a::! ___________________ ANADOLU----------------------• 10/12/ 936 

lzmir Komutanlığı ilanları Türkiye Ziraat Bankası 
ıınir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

l\laşehir Sandığından : 
- 9100 metre mavi renk kaputluk kumaş kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. 
- Tahmin edilen bedeli 31850 lira olup ilk teminat pa· 

rası 2389 liradır. 
- ihalesi 23/1.kanun/936 çarşamba günü saat 15 tedir. 
- Şartnamesini almak ve nümunesini görmek istiyenlerin 

160 kuruş mukabilinde M. M. V, satın alma komis-
s· L yonundan alabilirler. 
ı~ ~ - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

Jarı şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
e· 3 ncü maddelerinde yazılı vesaik ile birlikte teklif ve 

teminat makbuzlarım ihale saatında en geç bir saat 
evvel M. M. V. satın alma komişyonuna vermeleri. 

y· 6 10 15 20 1438 

k· lrtıir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
- Tayyare alayının göstereceği yerde yaptmlacak cepha· 

e· neliklerin kapalı zarfla ihalesi 12/1. inci kanun/936 
u· cumartesi günü saat 11 de lzmirde kışlada satın alma 
ı· komisyonunda yapılacaktır. 
n - Keşif bedeli 17457 lira 14 kuruş olup muvakkat te-
e J.,. minah 1309 lira 29 kuruştur. 
s· tJ - Şartname plan ve keşifnamesi satın alma komisyonun· 
k· da görülebilir. 
e 4 - isteklilerin ticaret odası vesikasını ve şartnamesinde 
r. S yazılı vesika!arı ibraz etmek mecburiyetindedirler. 
a· - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddele

rinde yazılı vesikaları t~minat mektup veya makbuz-
rı 

s· 
larını havi teklif mektuplarını ihale saatından en az 
bir saat evvel komisyona vermiş bulunmaları ilan 

e· olunur. 26 29 5 10 1335 

~ lınıir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Yedi bin çift fotin kapalı zarfla eksiltmeye konul· 

u· 
2 

muştur. 

u· - Tahmin edilen bede'i 29680 lira olup ilk teminat 

3 
parası 2226 liradır. 

- ihalesi 28 /12/ 936 pazartesi günü saat 15 tedir. 
· ~ - Nümunesini görmek ve şartnamesini almak istiyenler 

150 kuruş karşılığında M. M. V. satın alma komis-
ı· yonundan alabilirler. . 
le S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
a· 3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte te· 
a· rninat ve teklif mektuplarını ihale günü en geç bir 
• saat evveline kadar M. M. V. satın alma komisyonuna 

vermeleri. 10 15 20 25 1455 
• lırnir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

l - Mst. Mv. lot'at ihtiyacı olan 161 ton Un'a talih çık· 
madığmdan 14 /12/ 936 pazartesi günü saat 11 de 
pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. 

1: 
2 - Tahmin e<lilen bedeli 18998 lira, muvakkat teminatı 

1424 lira 85 kuruştur. 
e 3 - Evsaf ve şartnamesi Müstahkem mevki satın alma ko· 
ı· misyonunda görülebilir. 

1 

~ - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı bu· 
lunmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat 
makbnzlarile birlikte ihale saatinde evvel komisyona 
müracaatları. 1462 

· lınıir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. hayvanat ihtiyacı için kapalı zarfla müna

kasada bulunan 119200 kilo arpa veya yulafa verilen 
fiat gali görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 
maddesine tevfikan pazarlıkla alınacaktır. 

2 - ihalesi 11 /12/ 936 cuma günü saat 14 te Mst. Mv. 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Arpa olduğuna göre mecmu tutarı 5960 lira, ilk te· 
minatı 447 lira; yulaf olduğuna göre 7450 lira, ilk 
teminatı 558 lira 75 kuruştur. 
Evsaf ve şartnamesi Mst. Mv. sat. alma komisyonunda 
görülebilir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı bu· 
lunmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat 
makbuzlarile birlikte ihale saatinden evvel komisyona 
müracaatları. 

6 - Teklif edilen fiata göre arpa veya yulaf almakta ko· 
mutanlık serbesttir. 1459 

Jzınir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. hayvanat ihtiyacı için kapalı zarfla müna· 

kasada bulunan 253600 kilo arpa veya yulafa verilen 
fiat gali görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 
maddesine tevfikan pazarlıkla alınacaktır. 

2 - lhale'si 11 /12/ 936 cuma günü saat 14,30 da Mst.. 
Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Arpa olduğuna göre mecmu tutarı 1246 lira, ilk te- 1 

minatı 903 lira 45 kuruştur. Yulaf olduğuna göre 
tutarı 14962 lira 40 kuruş, ilk teminatı 1122 lira 18 
kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi Mst. Mv. satın alma komisyo
nunda görülebilir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayitlı bu
lunmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat 
makbuzlarile birlikte ihale saatinden evvel komisyona 
müracaatları. 

6 - Teklif edilen fiata göre arpa veya yulaftan birini İn· 
'-._ tihab etmekte komutanlık serbesttir. 1460 

1znıir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
l - Mst. Mv. hayvanat ihtiyacı için açık eksiltme ile mü

nakasada bulunan 73200 kilo arpa veya yulafa verilen 
fiat gali görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 43 üncü 
maddesine tevfikan ihalesi 18 1121 936 cuma günü 

Dekai 
7 360 
7 360 
2 760 

Parça 
2 

Cinsi Mevkii Köyü S. S. Borçlunun adı ve sanı 
Alaşehir: Kılıç oğlu Ali Bağ Dikilitaş kışla civarı Alaşehir 761 

1 " Kavakkırı Sarıgöl 776 Sarıgöl: Ahmed kızı Fatma 
Alaşehir: Haşim kızı Ayşe 1 ,, Ahmed beyli Alaşehir 777 

15 640 
12 880 
8 280 
4 600 
9 200 

2 " 
Taşlı gere " ~778 Kenan kansı Feri de 

1 " Ormanlı sokak ,, 786 Yenice: Cüce oğlu Hüseyin 
1 ti Taşlı gere Badınca 787 Sarısu: Marangoz Ali karısı Hidayet 

Sarısu: Berber Ahmed oğlu Hüseyin 1 " Zeytin dere Alaşehir 788 
1 " Dikili taş " 791 Soğuksu: Raif og. Kemal ve Nazikiye, Hediye, Ha· 

lime, Fatma 
5 980 

55 200 
9 200 
4 600 

11 040 
20 240 
4 600 

42 240 
9 200 

17 707 
13 110 
13 800 
20 240 
11 500 
9 200 
2 760 
5 980 

13 800 
4 600 
7 820 

51 520 
16 560 
22 540 
2 760 

12 880 
8 280 
8 970 
6 440 

16 560 
3 220 

18 760 
5 220 

16 100 
18 400 
4 600 

12 880 
11 500 
23 526 
35 880 
96 600 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
ı 

3 

il 

, Tarla 
Bağ 

il 

" 
" 
" 
" 
" . 
" 
" ,, 
il 

" 
" 
IJ 

" 
" 
" 
y, 

Tarla 
Bağ 

IJ 

,, 

" 
IJ 

,, tarla 
IJ 

JI 

,, 
Tarla 
Zeytin 
Bağ 

" 
IJ 

" 
" ,, tarla 

Tarla 
JI 

Ahmed beyli ,, 
Köy civarı T epeköy 
Zeytin çay Alaşehir 
Ahmed beyli ,, 
Yağ gölü çakır oğlu yeri Akkcçili 
Çatal tepe Badınca 
Dikili taş Alaşehir 
Göğüs Akkeçili 
Azmak Ilgın 
Kır Aşağı koçaklar 
Bostanyeri Çakırcalı 
Ahmedbeyli Alaşehir 
Geri arkası Çakırcalı 
Deliler yolu ,, 
Köy civan ,, 

,, Akkeçili 
Ahmedbeyh Alaşehir 
Çataltepe ,, 
Ahmed beyli. ,, 
Zeytin dere ,, 
Ada bağı Çavuşlar 
Çataltepe • Alaşehir 
Bostanlık kayalı Çakırcalı 
Zeytinçay köprüsü Alaşehir 
Kurumusluk 
Kışla civarı Dikilitaş 
Taşlı gere 
Ahmed beyli 
Badınca 
Şarlak 
Kır 
Şarlak 
Kurumusluk 
Kemer 
Ahmed beyli 
Ahmed beyli 
Elemlialh 
Sualtı, taşlıdere 

Yılancı kır 

Ali yeri, iğde çuku
ru, çatal azmag 

" 
il 

" 
" Badınca 

Alaşehir 

Baklacı 

Alaşehir 

il 

Piyadeler 
Alaşehir 

" Elemli 
Badınca 
Alaşehir 

Çakırcah 

3 680 l Bağ Zeytindere çay Alaşehir 
19 320 1 ,, Ahmedbeyli ,, 
18 400 1 ,, Taşlıdere 11 

21 160 2 Tarla Çakırbahçe, akarca ,, 
1 840 1 Zeytin Zeytinli kilise ,, 
3 680 1 Bağ Zeytinçayı ,, 
8 050 1 11 Kayası çukuru ,, 
1 610 1 ,, Kurumusluk ,, 
2 300 1 " " " 
4 830 1 ,, Kayası çukuru ,, 
2 760 1 ,, Ormanlı sokak 11 

Yukarıda adlarile sanları yazılı borçluların Alaşehir Ziraat 
bankasından ödünç olarak aldıkları paralan vadesi geçtiği ve 
borcun ödenmesi için 30 gün müddetle kendilerine tebliğ 
olunan ihbarname müddetleri mürur ettiği halde tediye etme
diklerinden dolayı Banka namına birinci derece ve birinci sıra· 
da ipotekli bulunan isimleri hizalarında mikdar ve mevkileri 
gösterilen gayri menkulleri aşağıdaki şartlar ve 1697 sayılı 
kanunun 4 ürıcü maddesine tevfikan açık artırma ile satışa 
çıkarılmıştır. 

1 - Artırma 10/12/936 tarihinde başlamak ve 25/1/937 
tarihinde bitmek üzere bir buçuk ay devam edecektir. 

2 - Muvakkat ihale 25/1/937 tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 14 de ve Ziraat Bankası binasında yapılacak ve 
1697 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde de yazılı olduğu üze· 
re mal sahibine de bildirilecektir. 

3 - Borçlu mal sahibine yapılan tebliğatın tebliği tarihin
den 15 gün sonra borç ödenmemiş bulunursa ihalenin tasdiki 
yapılmak üzere dosya icra başkanlığına tevdi olunacaktır. (icra· 
nın tasdikini müteakib ihale kat'iyet kcsbeder). 

4 - Bu açık artırmıya iştirak edeceklerin gayri menkulün 
muhammen kıymetinin (Bankaca takdir edilmış olan kıymetin) 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde depozito vermiş olmaları veya 
buna muadil milli bir banka teminat mektubunu vermeleri 
veya bankaca muteber teminat göstermiş bulunmaları şarttır. 

5 - Gayri menkul üzerindeki İrtifak hakları vesair miikel
lefiyetleri ile birlikte satılacaktır. Ve borçlunun bu gayri men· 
kul ile temin edilmiş şahsi borçları dahi (varsa) alıcıya intikal 
edecektir. 

6 - Gayri menkulün ihalesi üzerinde takarrür eden müş-

saat 11 de kışlada Mst. Mv. satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Arpa olduğuna göre mecmu tutarı 3660 lira, ilk te· 
minatı 274 lira 50 kuruş; yulaf olduğuna göre tutarı 
4575 lira, ille teminatı 343 lira 13 kuruştur. 

3 - Evsaf ye şartnamesi Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

806 
808 
813 
816 
818 
825 
826 
827 
831 
837 
838 
851 
856 
858 
866 
870 
872 
876 
877 
878 
387 
462 
499 
558 
561 
613 
616 
620 
628 
643 

650 
654 
664 
667 
705 
729 
743 
746 

746 
748 
760 
885 

892 

Yenice: Besmacı oğlu Hakkı 
Sarıgöl: inhisarlar memuru Mustafa 
Mehmed oğlu Hayri 
Saraç hacı Osman 
Alaşehir Derviş oğlu Hüseyin 
Giridli Hüseyin oğlu Mustafa 
Kavalalı Said oğlu Nuri 
Şevki oğlu Mc=hmed 
Semerci oğlu bakkal Ali 
Mehmed oğlu Hüseyin 
Piriştıneli Mehmed oğlu Ömer 
Hasan Hüseyin oğlu Mehmed karısı Zümrüd 
Çeşmeli Ali oğlu Mustafa ve damadı Şaban 
Paşa Hafız oğlu Ah .• ed 
Alaşehir: Kazman kızı Hatice 
Koca Ahmed oğlu Mehmed 
Serezli Ali Osman karısı Nuriye 
Bakkal oğlu Raşid 
Saraç Osman karısı Hüseyin kızı Zahide 
Şaban oğlu Ahmed 
Çavuşlardan f sınai! bey oğlu Mustafa 
Dayı oğlu karısı Mustafa kızı Fatma 
Tapu memuru Ihsan karısı Muhlise 
Sarısucu Halil 
Manastırlı Yusuf oğlu Yakup 
Ka~alalı müezzin oğlu Hüseyin ve karısı Esma 
Evrenli oğlu Mustafa karısı Adile ve oğlu Me. Emin 
Keresteci oğlu Ahmed karısı Zahide 
Alaşehirden berber Ahmed oğlu Mehmed 
Süleyman kızı Emin karısı Fatma 

il IJ " " JI 

" " " 
,, 

" 
Hudaverdi karısı Bahriye ve oğlu Mchmed 
Tahsildar Hasan oğlu Hüseyin 
Bereketli Musa oğlu Ali 
Mindilli oğlu Hüseyin 
Mustafa oğlu Ahmed 
lsmail oğlu Rifat 
Haşim oğlu Ahmed 
Kazman zade kızı Sadıka 

Mustafa oğlu Osman 
Mustafa oğlu Abdullah 
Nüfus memuru Hasan 
Şakir oğlu Tayip, Yahya, Fatma 

il ,, ,, 
" il 

,, 
" " 

,, JI 

il ,, ,, " .. 
Ahmed kızı Mustafa kansı Fatma 

,, ,, ,, " .. 
894 Bilal oğlu Hasan Hüseyin 
908 Razlıklı Süleyman kızı Cemile 
teri açık artırma kağıdında yazılı ikametgahına bankaca mek
tupla yapılacak tebliğat üzerine (Şahsan tebellüğ etsin veya 
bulunmadığı için mektubbu adrese bırakılmış bulunsun) ihale 
bedelini derhal ve peşinen ve her halde yedi günü geçmemek 
şartile ödemiye mecburdur. 

7 - işbu ihale ve satışa müteallik gayri menkulün bilcümle 
harç ve masrafları ve dellfıliye resmi ve gayri menkulün tes
lim tesellümüne ve ferağına vesaireye möteforri bilümum diğer 
harç ve resim ve vergi ve masraflar müşteriye aid olacaktır. 

8 - Açık artırmıya iştirak edib uhdesinde gayri menkulün 
muvakkat ihalesi icra edilen talip taahhüdünden nükul eder 
veya ihalenin katiyet kesbctmesini mütealcib bankanın tahriri 
talebi üzerine ihale bedelini 6 ıncı maddede yazılı olduğu 
şekilde tediye etmezse (1697 sayılı kanunun sükiitüne binaen) 
2004 sayılı icra ve iflfıs kanunun 118 ve 133 üncü maddeleri 
hükümleri tatbik olunacaktır. 

9 - Kat'i ihale yaphrıb yaptırmamakta banka muhtar ol
duğu gibi kat'i ihaleye kadar borçlu borcunu faiz ve masraf
larile birlikte öderse muamelenin fesh ve iptali icra olunacak 
bu vaziyet karşısında miişterinin pey akçasını islirdatlan baş· 
ka bir guna hak ve ınütalebesi bulunmıyacaktır. 

10 - Bankadan başka ipotek sahibi alacaklılarla diğer ala
kadarlımn gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile yirmi gün 
içinde Ziraat Bankasına bildirmeleri aksi takdirde hakları tapu 
sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç 
bırakılacaklardır. 

Daha fazla izahat almak istiycnlerin Ziraat bankası Alaşehir 
sandığına müracaatları ilan olunur. 1467 

4 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı bu-
•lunrnaları şart oimakla beraber 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat 
ınakbuzlarile birlikte ihale saatinde evvel komisyona 
müracaatları. 

5 - Teklif edilen fiata göre arpa veya yulaftan birini 
almakla komutanlık serbesttir. 1461 



~ 10/12/936 ____________________ _ 

-------------~--mo51--------------s.~. 8 W. F. H. VAN
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSHE LEVANTE LINIE 

• SAMOS. Vapuru 7 birin-
eiklnunda beklenmekte ve 12 

; birincikanuna kadar ROTTER
DAM, HAMBURG, BREMEN 
limanlarına yük alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LlNES 
" EA ELLO ,, vapuru 6 ilk 

ünunda bekleniyor, NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

11EXMOUTH,, vapuru 18: 
ilk kanunda bekleniyor, NEV-: 
YORK için yük alacaktır. 

•EXAMELIA" vapuru 26 
ilk kanunda. bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

•EXTAVIA,, vapuru 5 ikin· 
cikanunda bekleniyor. NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERİ 
SEFERLER 

"EXOCHORDA,, vapuru 
ai ilkkanunda PiRE' den BOS· 
TON ve NEV-YORK'a hare· 
ket edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapuru 18 
1 nci kanunda PiRE' den BOS· 
TON ve NEV·YORK için 
lıtareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDEL
HA VSLINLINJE 

OSLO 
"BOSPHORUS,, vapuru 16 

ilk kanunda bekleniyor. IS
KENERIYE, HAYFA, DIEP
PE ve NORVEÇ limanları 

i9in yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME 
RUMAIN BUCAREST 

• 'DUROSTOR,, vapuru 23 
ilk kanunda bekleniyor. KOS
TINCE, SULINA, GALATZ 1 
aktarması olarak BELGRAD'a 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
:ıRATISLAVA, ViYANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
ukmda bir taahhüde girişi· ı 
ı .. eı. Telefon No.:2008 2008 ı 

f idaresini bilenler -------
METALLUM 

Lambalarını daima tercih ederler ve satıcı
lardan bu markayı ararlar. Emsaline nis
beten % 40 daha az cereyan sarfcder. 

M. Tevfik Baykent 
,. · Elektrik - Radyo- Telefon Evi 
~ Sicmerıs Fabrikaları mümessili 

Peştemalcılar 77 / 79 
Telefon : 3332 ; 

-

(&lra~l 
- c 

Doktor ... nı111111111111111u111111111 
A. Kemal Tonay 

=Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı 
- Basmahane istasyonu karşısındaki dibek soknk başında 30 sap· 
=: lı ev \"C muayenehanesinde sabah saat 8 elen nk~arn snaı 6 n kadar = lıastıılarını kabul eder. 
- Müracaat eden haetnlnra yapılmnsı la:ı:ınıı;clt>n sair talılilat ve 

ınikroskopik munyeneleri ik \'Crcmli lıaetalnra )BJıılnıa ırıa CC\'za 
- görülen Pııonıotorak:.; muaycnchan<'~iıııle muntnznınnrı yapılır. 

•lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll!llllllll!lllililll Telefon: 4115 11111111 -

T. C. Uyuşturucu maddeler1 
inhisarı lz~ir şubesinden; 
Dokuma, Trikotaj ve çorap.ima-
lathaneleri sahiplerine: 

' Pamuk ipliğine ihtiyacı olanların doğrudan doğruya lstan· 
1 bul' da dördüncü vakıf hanındaki Uyuşturucu maddder inhisa· 
ı sına müracaat ederek dileklerini kaydettirmeleri lüzumu ilan , 
ı olunur. 6 8 10 

1 T.N. K 
'aüvüK 

Fratelli Sperco; 
Vapur Acentası ·0·1·· ---·v·E·ş·--k· .. ---s·ı·H·H-A·T--B·A-L•I•K•Y-A·G-1--"ov AL NEERLANDAIS ıvıer . . ure ası 

KUMPANYASI . Lımıted 
"ORESTES,, vapuru 10 bi· Vapur Acentası 

. 
N11ne~ya Lalıkyağlarrnın en balisidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa ıilziilmiltlüı 

Hamdi Nüzhet Çançar 

rinci kanunda gelib yükünü Birinci kordon Rees binası 
tahliyeden sonra BUGGAS, Tel 2443 

Sıhhat Eczanesi 
VARNA ve KôSTENCE li- ELLERMAN LINES LTD. 

"THURSO,, vapuru 20 ikin-~• Hellenic Lines Sıhhat memu-
Başdurak Bıiyiik Salepçio~lu ham karşısında 

manlnrı için yük alacaktır. 
"BACCHUS,, vapuru 14 

birinci kanundan 19 birinci 
kinuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanları için yük ala-
caktır. • 

110RESTES,, vapuru 28 bi
r;nci kanundan 3 ikinci kanu
na kadar ROTTERDAM, 
AMSTEDAM ve HAMBRG 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINES 
"SMALAND,, motörü 10 

birinci kanunda ROTTER
DAM. HAMBMRG, GDYNIA 
ve SKANDINAVY A liman-
ları için yük alacaktır. 

"ISA,, motörü 21 birinci 
kinunda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve SKANDINAVY A liman· 
lan için yük alacaktır. 

"AASNE,, vapuru 4 ikin
ci kanunda ROTTERDAM, 
HAMBURG ve SKAMDI-
NA VY A limı.nlan için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 16-
birinci kanunda MALTA, 
MARSIL YA ve CEZAi RE ha· 
nket edecektir. 

"PEL ,, vapuru 24 birinci 

ci teşrinde Londra, Hull ve L• • d 
Anvers'ten yük çıkaracak ve lmJte 
ayni zamanda Liverpol ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

Hamburg - Bremen, Rotter
dam -- Amsterdam ve Anvers 

"POLO,, vapuru 3 birinci limanları için her ay munta· 
kanunda Londra, Hull ve An- zam iki sefer yapacaktır. 
versten gt:lip yük çıkara cak Ren, lskandinav ve Baltık 
ve ayni zamanda Londra ve limanları için doğru Konşi· 
Hull için yük alacaktır. mento ile eşya kabul eder. 

"DRAGO,, vapuru 10 bi- Anglo. Egytian Mail 

ru aranıyor. 
1 - Bir şirket için diplo

malı bir Sıhhat !memuru alı
nacaktır. 

2 - Sılihat memuru amele 
ile beraber sabah işe başlı
yacak ve akşam amele ile iş
ten çıkacaktır. 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersım pa
ran heba olmamıştll'. Hem yüzlerce vatandaşını zengin 
etmiş hem de yurdun göklerine birkaç / ilo katmış olur
sun. Bu yüzleıce zenginden birinin de senin olmıgacağı

rinci kanunda Liverpol ve 3 - Amelenin gece ser-

Sravcaanksteıra.dan gelip yük çıka- line visi halinde servisin devamı Mu·· cel ı ı·t Alı· Rıza Marsilya ve f skenderiye için müddetince fabrikada kalacak 
GENERAL STIM 9600 tonluk "Cairo City" va· ve İcab ederse yatacaktır. 

nı kim iddia edebilir. 

"PHILOMEL,, vapuru 18 ?uru her ay Pireden munta· 4 - Sıhhat me.nurunun Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 
ikinci teşrinde gelip Londra zaman iki sefer hareket ede- hastanelerde çalışmış, asker· J 
için yük alacaktır. ce~~icu tiatinde tenznıt: liğini yapmış ve evli bulun· zmir harici askeri satın alma ilanları 

Tarih ve navlunlardaki de- ması hakkı rüçhan verdirir. Oeniz Levazım satın alma komisyonundan.· Pire-Marsilya seyahat müd-
ğişikliklerden acenta mes'u- deti 75 saat, isteklilerin açık adreslerile l - Tahmin edilen bedeli 39657 lira 60 kuruş olan 408000 
livet kabul etmez. Port·Sait ve lskenderiye li- (106) posta kutusuna yazı ile kilo ekmek 21 Birinci kanun 936 tarihıne rastlıyan 
-----... manian için "VELOS,, vapu- müracaatleri. 7 O. pazartesi giinü saat 1 .f te kapalı zarf usul ile alın• 

kanunda MALTA ve MAR- caktır. · ru her hafta pazartesi günü saat 
SlLYA'ya hareket edecektir. Birinci Sınıf Mutahassıs 2 - Muvakkat teminatı 2974 lira 32 huruş olup şaıtna-12 de ·muntazam Pireden ha-

Yolcu ve yük kabul ede. k Dr. Demı·r All• mesi 198 kuruş mukabilinde komisyonda her gün 
ı re et edecektir. Yolcu ve eşya 
!andaki hareket tarihlerile kabul eder. verilir. 

navlunlardaki değişikliklerden Fazla tafsilat için Pasaport Kamçı oğlu 3 - işbu ekmek şartnamesi mucibince denize ait olan fı-
acenta mes'uliyet kabul etmez. yolcu salonu karşısında Lokal Cilt ve TenasUI hastahk- rında imal edilecektir. 
Daha fazla tafsilat için ikinci Riz binasında. No. l 68 ları ve elektrik tedavisi 4 - isteklilerin 2490 sayılı l.anunun tarifatı dahilinde tan· 
kordonda FRA TELLı SPER- Umumi Deniz Acentahğı lzmir - Birinci beyler sokağı zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve 
CO vapur acentalığına ıuüra- Limited Elhamra Sineması arkasında saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşa'da bulunan 
caat edilmesi rica olunur. acentasına müracaat olunması. Telefon : 3479 komisyonumuza makbuz mukabilinde vermeleri. 

Telefon: 200412005/2663 Telefon: 3171 ·- 5 10 15 20• 3375/1428 

---------------------=-======::.~--lm'.ill---~~~~..:.--~~~~ Pu•• r'ien Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b-
' rekleri rahqtsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederlır. 


