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J .. - Donanmamız dost Yunan sularında Balıkçılık 

Vıunan kralı yarın YavuzuKongr~~ibu-
ziyaret edecektir gün toplanıyor. 

r üeadditziyafetler v~;ildi. Yunan.başbakanı 
~ ve amiralımız nutuklar verdiler 

.~--------- -------
· VJrşova 

ziyareti .. 
· floınen lıarici siyasetinin bir 
- oJPlü lı.ıline gelmiş olan Titu· 
r ko Aktlı:nizin güneşli sahillerin· 

~ahat devresini geçire dursun, 
,ıne halef olan Aotenesko 

ofa'ya kadar bir seyahat yapu 
~riınce hiç te fena yapmadı. 
jlOmanya ile Polonya eııkiden· 

i ~ir ittifak muahedesi ile bir-
erine ba11-lıd1rlar. Sovyet'lerin 
ıı1ı dlıan ~iyaset sahnsımı çıkar· 

/& 1 rı: Alman'ların da Ver~ny mu
. ~ıle elleri kolları baglı bulun-
u Je\irler<le .Frıınqa'nm vasiliği 

a ada akdeililmi§ olan bu mua· 
ile ili hükumete hem şark

- ı.ıep garlıdan gelebilecek lehli· 
•re karşı birbirlerini sigorta 
orlar, hem de Fransız siya--eti· 
Ahnanya'nın şarkında bir destek 

a J ~örüyorlardı. 
a an ile hu ittifak biraz gev-
'\ olınu§tU. Romanya l\laca· 

arşı uyomk bulunmak ar· 
ar }i;i.içük itilafa girmi:ti. Hal· 

M. Metaksas Atatürk'ten inkılabımızdan, 
ittifakımızın esaslarından bahsetti 

Donanmamız Malta limanında 
İstanbul, 30 (Hususi).,. - Yu. miş, samimi lıasLihallt•rıle lmluııııl· 

nan kralı .Majesıa Jkind Jorj, do. muştur. Bahriyelilerimiz saat 5 <le 
nanma kumandaııımız amiral Şük· Gedikli zabit ıııektı·lıiıı<lc wı ilı•n 

lktısad Vekili Celal Bagar 
Ankara, 30 (A.A) - .Memlcke· 

tin bütün sahillerinden gelen mu· 
rahhaslardan ve mütehMt;ısl:mlan 

mürekkep balıkçılık kongresi yarın 
.saat 10,30 da 1ktısad Vekili Celal 
Bayar'm riyasetinde toplanacaktır. 

lktısad Vekaleti konferans sa
lonunda toplanacak olan kongre 
balıkçılığı alakadar edı:ıı umumi iş· 

ler üzerinde tetkikaua bulunacak, 
İktısad Yckaleti tetkik bürosunun 
hazırladığı su mahsulleri konunu· 
nun projesi hakkında alakadarların 
noktai nazarları dinlenecektir. 

İktısad Vekili Celal Bııyar'ın 
kongreyi açış nutku radyo ile m·ş· 

litvinof a göre "Rusya ne 
şerik, ne de blok istiyor,, 

Almanya'nın silahla bir 
müdahalesi muhtemel 

Bolşevikleşmeğe karşı Almanya'nın buna 
başvuracağı söylenmektedir 

Alman-Japon anlaşması imzalanırken 
Mosk.ova 29 (A.A) - Sovyet· }·a Alman-japon paktına benzer Lir 

lcr kongresinde söz alan dı~ işleri pakt teklif ettiğinJe.l\ emin oldu· 
Lakanı I\1. Litvinof en duğru mem· gunn söylemiş tir. 

halara i"tinaden İtalyanın japon)n· Sonu 4 üncü sahifede -

Panamerikan 
konferansı toplanıyor ------------bt.ı siyasi gurubun helli-bıışlı 

1 sayılan Çeko~lovakya ile 
·; 1:ı'nın arası ötcJenberi açık 

ırdu. 1''rıms ı'nın her iki 

rü Okan'ı kahul etmiştir. Amiral çay ziyafetinde de Jmluıımıışlurılır. 
saraydan ayrıldık.lan sonra Akrepo· Donanmnmızııı Jost ve mütte-
la çıkmış, müzeleri gezmiştir. f ik Elen sularını ziyareti münasc· 

_ro_ıun_ac_akı_ır. _ ____ M. Ruzvelti Arjantin donanması 
Göring ve tayyareler karşılıy"caktır • kollamak mecburiyetinde 

ı ıızl•~tmct siyaseti bile hu iki 
se "lfllSı devletinin arUlDl hu· 

taraftan Polonya da Al· 
c .. e uyuşmayı ve bu suretle 

tıı; koridoru tehlikesini, velev 
- aUaıen olsun. ortadan kaldır· 
1 menfaatine daha muvafık bul· 
e u. Titulesko da buna mukabil 

durmamış, müttefiki Polonya· 
Almanlar'la uyuşurken o da 

.. et~lerle he~abını temizlemeye, 
lır bir dostluk muahedesi ze· 
hazıdamıya ehemmiyet ver· 

iki ınüttef ik aralarındaki mu· 
yi resmen ilga etmemekle 

~ .,. yekdiğerine tamamile zıd 
sahaya düşmüşlerdi. Bu hal 

daha de,·am P.lı>epli bittabi 
ı ~a ne do:stluktan, ne ittifaktan 

L 1ncaktı. 
a Fakat bereket verc;in ki, Po· 

~ hariciye nazırı Kolonel (Bek) 
r aı-kcr olduğu için tam za. 

... Ja soldan geri etti. Almanya 
zla dost k:ılmauın Poloııya'yı 
:'nın şarkında yapa yalnız 

Jcağını ıınlnyıoca sdeflcriniu 
., F'ran!'a ile oldoğu giLi Ro· 
• ile de bir ittifak mualıeılesi 

ış olduklanııı ve bu mnn· 
!rio bala meriyet mcvkiindc 

'Unu hatırladı. 

er taraf tan li dıelıin mincl 
voıarı~ a'ıla 'l'itulcsko hari· 
arctindcn uzııklnşlınlnıı,. 
ini Antcnesko almış hu· 

nı'!. Polonya lıukıinıı ti Al
ıe pi~irıli~i , clo-t l ıık n~ııHl 

.ı kallı, Roman\ a dn So'
hnııırlanmış oiıın do~tluk 

Je ini unutur gihi oldu. Ilu 
iki hük'ilrnct } cııi ha;lıın 

·ı ine yakluşmııya imkan lıul· 

nıan) u lıarici ye nazınmn 

a'~a ııon sephati i,tc lıu 
manııı tezahürlerinJt·ıı biriılir. 

ıtencsko ı>ğer Vnr9ova'da l'o· 
ı· ile Çeko~loYakya'nın arasın· 

oğukluğu giderecek bir çare 
,,. • . on günlerde çok lehli· 
ı. kalar geçiren sulh da\'a•ı

l} ük bir hizmet etmiş olacak, 
n biraz daha kızı~an komü
ıle nasyonal l!osyal.izm ideo· 
i arasında Daltık denizinden 
A~ya ortnlarına kadar nza· 

ıırt• ve bitaraf bir cephe
e& s etmesini imkan dahili· 

u~ olacaktır. 

Yunan bahriye müsteean M. betile, Yunan başvekili Geııeral 
Vasili yat kulübünde amiral ve za. l\Ietaksas, Başvekilimiz lsdt'Ci İuö· 
_b-:i::-ıl_e_ri_m_iz_o_er._e_ri_n_e-=h=ir=z=i)=·a=f'ı=et=v=or=-==-=-=S.=o=n=u=7=i=-n_c_i_s_a_h_ı_'fı_e_ ... _e_ -- Şimdiki A /man-
i ki tank gönderdiler. Ye- ya, eski Alman· 

niden intihabat istiyorlar 

Sancak' ta zulüm 
devam ediyor 

. -~~~~~--

Ha le b 'den lskenderun'a asker ge-

ya değildir diyor 
Berlin, 30 (Radyo) - Ge

neral Göring, son bir söyle
vinde demiştir ki: 

- Şimdiki Almanya, 1914 
senesindeki mütereddit ve ce
saretsiz Almanya değildir. 

Hitler'in söylediği gibi şim
diki Al nan ya, bir eli le kılıncı 
ve bir elile sapanı tutmakta-

firi[mİŞ ve camilere yerleştirilmiş -~ı_r. --- --

/spanyol Grandi 
İngiltere hükumeti 
nezdinde teşebbüs. 

te bulunmamış .. 

M. Grandi 
Paris, 30 (Radyo) - İtalya'nın 

Londra sefiri Sinyor Grandi'nin; 
İngiltere harici ye sefareti nezdinde 
teşebbüste bulunarak İspanya mes
elesinin uluslar sosyetesinde mü· 
zakı>re edilmesini istediği YC aksi 
takdirde mühim hUdiı:.eler çıkaca
ğından baheeyledigi hakkındaki 
h bulerdr n ırihera harid e D•· 

Ankara, 30 (Hususi muha· 
birimizden) - Berut'tan gelen 
haberlere göre Suriye gazete
leri, orada da bazı müntehibi 
saniler istifa etmişlerdir. Se
çimde rey vermiyenlerin mik
tarı yüzde 90 dır. 

Halep' den isken derun' a ye
niden askerler getirilmiş ve 
bu askerler camilere yerleşti
rilmişlerdir. Camilere telefon 
tesisatı da yapılmakta oldu
ğuna göre askerler camilerde 
kalacaklardır. Bu eskerlerin, 
intihabat münasebetile her
hangi bir hadiseye mahal ver
memek maksadile Sancak'a 
getirildiği söyleniyor. Bütün 
Sancak'ta halk arasında heye
can fazladır. 

Antakya ve lskenderun' dan 
gelen haberlere göre köylerde 
silah aramak bahanesile bütün 
Sancak köylerinde Türk'lere 
zulüm edilmektedir. 

Haleb'te de müntehibi sa
nilerden birçokları istifa et
mişlerdir. Mahalli hükumet, 
istifa eden münlehibi sani leri 
vazifelerini görmeğc davet et
miştir. Vazifelerini yapmıyan
lara zorla ve hapsen yaptırıla

d 

sularında 
Sovyet vapur
ları araştırılıyor 

Paris, 30 (Radyo) - Sov
yet bandıralı vapurlar, müsel
lah İspanyol asi gemileri ta
rafından kontrol edilmektedir. 

Ayın 27 sinde petrol yüklü 
olarak Almanya'ya giden bir 
vapur durdurulup kontrol 
edilmiştir. Hamburg'tan Ba-
tum'a giden Sovyet bandıralı 
Perustay vapuru da araştırıl-
mıştır. Bu vapur, İran'a mal 

rgötfuü yordu. 

~J:KıKQ 
/stanbul, 30 (Hususi mu

habirimizden) - lrok hü
kumeti, Cumhuriyet Halk 
Partisinin programını tat
bik ederek bütün inkıliip
larımızı aynen kabul et
mige karar vermiştir. Bu 
cümleden olmak üzere şe· 
ker bagrr< ,,,.ında Irak' ta bü
tün hal ~ , '?ka giyecektir. 
Hl ım nı 

Boynes-Ayres 30 (Raılyo) - J>onanıerikan konferansı yarın resmen 
başlıyacaktır. Konferansla ı,ulhun korunması, Meksika körfezi ve cenubi 
Amerika devletleri ara:oınuaki münasebetler görüşülecektir. 

Boynes-Ayres 30 (Radyo) - Panaınerikan konferansı münasebetile 
bütün şehir ~enlik yapmaktadır. 

Birle~ik Amerika cumhur reLi f. Ruzvell'i kar§ılamak üzere hü· 
tün Arjantin donanma:;ı ,.e 35 tayyare hareket etmiştir. M. Ruzvelt fd. 
yanapolis kruvazörü ile gelmektedir. 

Bilbao'da iki konsolos öldürüldü 

lht.il81ciler tekrar ilerle
meğe başladılar. -----·-------İtalya hükumeti, askerlerini Barselon. 

dan çekmiyeceğini İngiltere'ye bildirdi. 

Asilerden bir grup 
Paris, 30 (Radyo) - Mad

rid müdafaa komitesi; bugün 
neşrettiği resmi bir tebliğte, 
Poioelo nehrinde hücum eden 
ihtilalci kuvvetlerinin Milisler 
tarafından tardedildiği ve Al
man olduğu anlaşılan tanklar· 
dan ikisinin zabtolunduğu bil
dirilmektedir. 

Paris, 30 (Radyo) - Paris 
gazetelerinin yazdıklarına göre 
ihtilalciler, Madrid'in şimalin
debüyük bir muvaffakıyet ka· 
zanmışlardır. 

General Varela kuvvetleri 

Madrid civarında 
mişlerdir. Milislerin, kale ye
rine kullandıklan büyük bir 
apartman, ihtilalcilerin eline 
düşmüştür. Milisler, bu muha
rebede altıyüz ölü bırakarak 
kaçmışlardır. 

Paris, 30 (Radyo) - İtalya 
hükumetinin de Balear'da bu
lunan ltaJyan askerlerinin Bar· 
selon'da sol cenah hükumeti 
bulundukça burada kalacağını 
İngiltere hükumetine bildirdiği 
söylenmektedir. 

Eko dö Pari gazetesi: 
İtalyan tayyareleri Katalanya 

taarru 
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:tJiKt-Q 
Emekli Muallimler 

3 Muallim {Y afar hoca, Hüseyin ,.e Danit) yanm as.ıra yaklaşan 

uzun bir zamanın mukaddes kitabını kapayarak cemiyetin en yiiksek 
bir küreü ünden indiler ve arkadaki emekliler arasında yer aldılar. 

S.ıçlannclaki ak, alınlarındaki derin çizgiler ve yorgun \ ücudları, 
t-rdiklcri saadetin, no uzun bir mücadele Ye çalıenıa safhalarıodan geç· 
tiğini açıkça gö teriyor. Mntıllinılik gilıi çok asil, çok temiz, çok ulvi ve 
nezih bir vazifenin deruni hazzı şimdi geri saflarda geçire<·ekleri yıllaruı 
boyunl'a onlardan Lir katre bile esirgcmİ)et•ektir. Yetişen ve yetişecek 

nc:ıildcki iftihar hisseleri hüriindiikleri asil tı>vazua rağmen, onlara ka
yıtı;ız, şartsız ve tapu· uz olarak 'crilmi~tir. 

Balıti) ar odur ki, yetiştirdiği bahçenin içinde t1oln~1r, ı,rülleriııi kok· 
lar, mep•ıılannı oıc,ar ve o bahı;.eııin ha) atı, ha,·ası, sıcak.lığı ve bereketi 
içinde ihtiynrlı~ının )lllarını gt•çirir. 

Ben ele onları şimıli, hö) le tahlil ediyorıınt. 
Yürüyorlar, ağır ağır gülüyorlar. Bir rüp gilıi gelip geçen bu uzun 

okutma )lllarınırı lıatmıforı ile cemiyete hak•) orlıır, 
\ e, yeniler, eskilt>r; herkes nyağa kalkıyor, onlara selam \·eriyor: 
- Saçlarını milletin çocııkl.ırını okutıırh·u ağaı ıanlıır; 

Di)e! 

lngiltera'de 
Bir kabile şefi! 

Glaskov' dan verilen bir ha
ber : 

Mül arasındaki şatosundaki 
Sir Fiçroy Donald Maklcan 
1O1 yaşında olduğu halde öl
müştür. Maklean ailesi binse
neden fazla bu şatonun ve 
adanın sahibidir. Sir Fiçroy, 
Kırım muharebesinde bulun
muş ve Sivastopol muhasara
sına iştirak etmiştir. 

Geçen sene 100 üncü devir 
senesi münasebetile Sir Fiç
roy'u lngiltere ve dominyon
lardan birçok yüksek kimse
ler tebrik için ziyaret etmiş
lerdir. Bu adam, ada halkının 
- ki nihayet küçük bir kabile 
demektir - şefi idi. 

Bir Peni'nin israrı ... 
Londra' daki Misters Stovald 

isminde bir kadını bir peni 
(en küçük lngiliz parası) ıs
rarla takip etmektedir. 

1925 Senesi Mayısında bu 
genç kadın çantasında üze
rinde hususi bir işaret bulu
nan bir peni bulmuş, bunun
la bir gazete almıştır. Fakat 
birkaç gün sonra bu para ge
ne eline geçmiştir. 

Saime Sadi 

şu kadar nüfusu vardır dime
yeceğiz. İngiliz nüfusunun bazı 
hususiyetlerini göstereceğiz: 

Son nüfus tahririne göre 
lngiltere' de yüz yaşını geçmiş 
156 kişi vardır. Bunların 129 
zu kadın ve 27 si erkektir. 

Zavallı erkekler, hayatın 

kahırları altında kadınlara nis
betle bire dört buçuk ezil
mektedirler. 90 - 99 yaşında 
565 erkek, 1,713 kadın vardır. 

işin en ziyade nazarı dik
katı calib kısmı lngiltere' de 

3972 "Denizde doğmuş" in
san vardır. Fakat 139,248 ki-

şinin nerede doğduklarını bil
memeleridir. Az garip değil
midir. 

BUyUk bir tayyare! 
Los Anjelos'da, evet filim 

fabrikaları diyarında hariku
lade bir tayyare inşa edil
miştir. 

Bu tayyare 60 yolcu nakle
debilecektir. Saatta 350 kilo
metre yapabilecektir. 

Tayyare 50 ton ağırlıktadır 
ve 35 milyon frank sarfedile
rek yapılmıştır. 

Mollison 
Bundanj sonra bu para in- Kahire, 30 (A. A) - Tay-

giliz kadınını hiç terketme- yareci Mollishn Pazar günü 
miştir. Misters Stovald, Kana- beş gün içinde Csp'a gidip 
da'ya giderken bu parayı va- gelmiye teşebbüs etmiş idi. 

purda sarf etmiş fakat üç sene Kendisi saat 3/27 de buraya 
sonra lngiltcre'ye avdetinde gelmiş ve 5/25 te Hartum'a 
ayni para eline geçmiştir. hareket etmiştir. -

Son olarak bir mağazadan r 
birşeyler satın alırken sarfet
miş, fakat onbeş gün sonra 
diğer bir mağazadan bu para 
gene kendisine verilmiştir. 

Bugün dof an 
çocuklar •• 

- Dün -lngiliz kadını nihayet bu 
parayı levhalatmış ve yatağı
nın başucuna asmıştır. 

Camdan insanlar 
Olur mu dimeyinizl 
Vardıı; i'- te size ispatı: Bazı 

çocuklar oynarlarken, bazı in
sanlarda ani ve biraz şiddetli 
hareket esnasında el, ayak 
kemiklerinin kırıldığını gö
rürler. 

Amerika'da bir tıb akade
misine, bilek kemiğini iki par
mak tazyikı ile kırmak müm
kün olan bir insan arzedil
miştir. 

Akademi, bu halin ve bu 
adamın kemiklerine kalker 
noksanına hamletmektedir. Fa
kat bu kadar azlığının sebe
bini henüz izah etmemiştir. 

Bugün merihin fena tesirleri 
baki kalacak, ve işler iı;in hiı;hir 

veçhile miisaicl olmıyacaktır. Bu
gün ) npılacak işlerde çok ihtiyat· 
lı hareket etmelc ve kat'i karar· 
lar vermemek lazımdır. 

Bugün doğacak 1;ocuklar ser
best ve hür fikirli olacaklar, fa. 
kal dikkaısizlikleri kendilerine 
çok zarar verecektir. Maamaf ih 
ticaret hayatında muvaffak ola
eaklardır. 

- Buıün -
Bugün Hat 16 dan itilıaren 

haşlıyacak fena tesirler; bilhaasıt 

emlôk ve arazi 1!3hipleri ic;in çok 

fena olacaktır. 
Bugnn doğacak ı;ocukların 

&ıkı bir di&ipliıı altmda terbiye 
edilmeleri lazımdır. Bununla be-
raher arzu ve ietidadlanna göre 
bir meslel \ erilmelidir. Akı.ıi tak-
dirde ha)atlarını nıe~rn yollardan 
kazanmaktan mahrum kalacak-

~EHiRMABt:RLERI 
Valimiz 

••••• 
Dün Ankara'ya 

hareket etti 
Valimiz Fazlı Güleç, dün 

sabahki ekspresle Ankara'ya 
gitmiştir. 

Basmahane istasyonunda be
lediye reisi doktor Behçet Uz, 
emniyet müdürii Selahiddin 
Aslan Korkud, sıhhat mü
dürü doktor Cevded Sara
coğlu, vilayet daimi encümeni 
azaları ve Karşıyaka istasyo
nunda vali muavını Cavid 
Ünver ile birçok dostları ta· 
rafından uğurlanmıştır. 

Ankara' da bir hafta kadar 
kalarak vilayetimizin umumi 
işleri hakkında alakadar Ve. 
kaletlerle temaslarda buluna
caktır. 

Liman 
İşleri Büdçesi. ---···----Haşmet Dülge 
Ankara'dan geldi .. 

İzmir liman işletme müdür
lüğünün yeni teşkilat ve büd
çesi için lktısad Vekaletine 
izahat veren ve bir müddet
tenberi Ankara'da bulunan 
şehrimiz liman işletme müdürü 
Haşmet Dülge trenle Anka
ra' dan dönmüştür. Yeni kadro 
ve büdçe, henüz encümende 

(Berberler; şükran teza
hüratı yaptılar 

Atatürk'ün heykeline çelenk koydular, 
büyüklerimize telgraf far çektiler 

• 

Bü}ük M le Mec1"si nce ka
bul edilmiş olan bir kanun!a 
hafta tatili kanunundan istifade 
etmeğe başlıyan fzmir berber
leri, Pazar günii saat 14 ,Je 
Cmnuriyet meydanında Ata
tüı k'ün heykeli önünde topla
narak tezahürat yapmışlar ve 

şükran duygularını izhar etmiş· 
lerdir. 

Berberler kurumu üyeleri, 
evvı·la İşçi · Esnaf kurumları bir
liğinde toplanarak oradan Türk 
ve parti bayrakları ellerinde 
olduğu halde Cumuriyet mey
danına hareket etmişlerdir. Me-
rasime iştirak eden yüzden 
fazla berber, o sıı ada hep bir 
ağızdan Onuncu Cumuhuriyet 
marşıııı söyliiyorlardı. En önde 
biiyük bir çelenk taşıyan ber
berler, Cumhuriyet meydanına 
g elince çelengi Atatürk'ün hey
keline koymuşlar ve selam va· 
ziyeti almislardır. Berberler 
kurumu idare heyeti azasından 
Kazım, bir söylev vermiş ve 
Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet 
idaresinin yüksekliğini anlata
rak hafta tatili kanunundan 
berberlerin de istifade ettiril
melerin Jen ötürü müteşekkir 
bulunduklarını söylemiştir. Al-
kışlanan söylevden sonra me
rasim bitmiş ve berberler, 
İşçi - Esnaf kurumları birliği 

önünde toplanarak mitli oyunlar 
oynamışlar, tezahüratta bulun· 
muşlardır. Ayrıca büyükleri-
mize şükran telgrafları çekil
miştir. 

te.~~~k edi.lmektedir:. Bilahar~ lnebolu facı· ası maznun-
Buyuk Mıllet Meclısı umumı 

heyetinde müzakere edilecektir., larının muhakemeleri 
Karşıyaka yolcuları 
için sür'atli ve yeni 1 Bir 
vapurlar alınacak 

~-~- --- ---------
şahid, filika indirilirken 
nasıl kesildiğini anlattı 

• • 
ıpın 

Şehrimiz liman işletme mü
dürlüğü, lzmir'le Karşıyaka 
arasında işlemek üzere 500 
yolcu alacak büyüklükte güzel 
ve seri iki vapur inşası ıçm 
Avrupa' da ki vapur inşaat fab· 
rikalarına müracaat etmişti. 

Gelen planlar üzerinden be
ğenilen iki vapurun inşası için 
fabrikaların son teklifleri bek
lenmektedir. Teklifler gelince 
tetkik olunacak ve vapurların 
inşası en müsaid teklifi yapa
cak tezgahlara ihale edile· 
cektir. 

Ağrar inkılabı 
Mühim bir 
Konferans verildi. 

Avukat Mustafa Nuri, dün 
akşam adliye binasında hukuk 
mahkemesi salonunda ( Ağrar 
inkılabı ) mevzulu mühim bir 
konferans vermiştir. Konfe
sansta Adliyeciler, Avukatlar 
ve münevverlerden kalabalık 
bir kütle bulunmuş ve bu mü
him mevzuu alaka ile taki· 
betmişlerdir. Mustafa Nuri, 
hükumetimizin yeni bir arazi 
Kanunu çıkarması mutasavvur 
olduğundan muhtelif memle
ketlerdeki arazi inkılablarını 

anlatmı,, Başbakanımız ismet 
lnönü'nün, son pamuk tedkik
leri ve arazinin sulanma işle
rinin ehemmiyetini izah etmiş
tir. Konferans, çok faydalı 

olmuştur. 

Kleveland pamuğu 
Adana saf pamuk tohumu 

üretme çiftliği, yeni senenin 
ilk mahsulü 460 alya KJe

dana'da 
· ret 

Batan İnebolu vapuru da
vasına, dün öğleden evvel 
saat 10 da Ağırceza mahke
mesinde devam edilmiştir. 

Dünkü celsede, istinabe yo· 
lile ifadeleri alınmış olan mü
teaddit hukuku amme şahid
lerinin ifadeleri okunmuştur. 
Bunlardan ekserisi; vapurun, 
fazla yük aldığını ve bu yüz
den battığını beyan etmekte 
idiler. 

Şahidlerden Sabiha, ifade
sinde diyor ki: 

- Vapura okadar fazla yük 
yüklenmişti ki güvertedeki eş
ya, ikide bir sağa sola eğil
mekten hali kalmayan vapu· 
run muvazenesini temin için 
mütemadiyen bir taraftan öbir 
tarafa aktarma edilmekte idi, 
hatta ben, güvertede gezinir
ken ikinci kaptan Besim'in: 

- Eşyanın aktarmasında 
yardım edenlerin biletlerinden 
tenzilat yapacağım. 

Diyerek yolculardan mua· 
venet istediğini işittim. 

Diğer bir şahid de, vapu
run, Antalya' dan hareketinden 
sonra mütemadiyen batmak 
tehlikesile çarpıştığını beyan 
etmekte ve kamaralara hücum 
eden suyun boşalttlması için 
vapur süvarisine müracaat edil
diği halde: 

- Ne yapalım? 
Diye cevab alındığını, va

puru kurtarmak için güverte
deki eşyadan bir kısmının de
nize atılması hakkında hiçb ir 
teşebbüs vaki olmadığını zik
rettikten sonra şunları kaydey
lemektedir: 

- Vapurun batacağını an-

kalmamıştı. Bunun üzerine bir 
kaç yolcu ile filikalardan bi
rine atladık. Fakat bu sırada, 
şahsım tayin edemediğim bir 
gemıcı: 

- Bu filika1ara süvariler 
binecek çıkın oradan! 

Diyip bizi çıkarmak istedi. 
Biz çıkmamakta israr edince, 
belinden bir bıçak çıkardı ve 
sandalın ipini keserek, daha 
vapur batmadan hepimizi de
nize döktü. Ben halata tutu
narak kurtuldum. Filikada be
nimle beraber binmiş olan 
diğer üç-dört yolcunun ne ol· 
duklarını bilmiyorum.,, 

İfadenin bu kısmı okunur
ken, muhakemeyi dinliyenlerin 
yüzlerinde infial çizgileri be
liriyor, gemicinin gayri insani 
muamelesinden herkes nefret 
duyuyord u. 

Muhakeme, diğer bazı am
me şahitlerinin ifadeleri alın
mak üzere ikinci kanunun dör
düncü pazartesi gunune bı
rakıldır. 

Karısını fuhşa 
teşvik eden garson 
6 aya mahkum oldu 

Tepecik mdhallesinde otu
ran garson Ali oğlu 22 ya
şında Mustafa; karısı Hatice-
yi menfaat mukabilinde fuhşa 
teşvik ettiği zabıtaca yapılan 

araştırma ve tahkikat netice
sinde anlaşılarak yakalanmıştı. 
Mustafa'nın karıs ı da 22 ya· 
şııı<la ve g üzeldir. Meşhud 
suçlar kanunu ile, ka rısını 
fuhşa teşvik edenler hakkında 
ceza vazedilmiş olduğundan 

Mustafa ve karısı Hatice meş-
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DU şünceler: 

Bir ankete dair 
Sun Po tu'nın lzmir ııniııcH·cr. 

]eri arasındaki anketi, nedense bil. 
meııı, burada geniş bir <ledike>du 
sahası v:ıratu. Suallerin içinden çı. 
kılmaz ' derect>de J;.anşıklığı olacak 
galiba, hepimizin, sürı:en, aıntan 

bir tarafını meydana alı) or Ve her 
hirimizie rakiplerinin veya aıka· 

daşlannın a)ağına çelme vunoak 
imkıinım \·eriyor. 

Dikkat eııiın, üzerinde en fazla 
gürültü kopnıı cernplar münevver
lerimizin aşk nıeHuıınıı da'r dü
şündükleri şe) lc.r etrafında döııü} or. 
Siıı irl erinC' . lıi ::.lı•rinr, t cltikkilcrine, 
lıattu talı~iliııc, muhakeme kahili
) tine göre lıcrkesiu aşkı bir haşka 
ıli rl ii a nlayı şı rnr. Kimiı:ıi Jlomeo • 
Jülyı-t gilıi, P ol c \' irjini gibi lirik 
\ 'C roın :ıntik , k imi i aşık Garib f:İbi, 
Leyl.i i le 1\l ccıııın ı,rihi yanık 'C içli, 
kimio:i de ) almz t aştan yaratılmıf, 

siııidl'rden ,.e histen malınım gi lıi 

sadece maddi ..... 
Xcdr n lıilmenı, bu lllC \ Ztı üze· 

rinde, fİındiyc kadar birlcşmi:, ayni 
f ikrc, ayni knouata salıib iki kişiye 
rastgeloıedim. 

Halbuki u~k insanlığın eu eski 
meuuudur. Onu ilk defa clu)aolar' 
\ 't' g('ne ilk defa olar.tk etrafında 

ınüııaka-n vapaular Adem lıabamızl• 
' J 

ilana anamız olmuştur. Isınlmn .. 1 

yaeak edilen, fakat o yaQaklık nis
Lc tindc ele insnnın n~zını sulandı• 
ran cima nıacalını cliişürıünüz ... in• 
s:ıulığın aşk etrafındaki içli talıa!" 
sürünü iki basit rcmz içinde bO 
nıa al kadar iyi hulasa eden bir 
hikaye daha batırlı)aıuıyorum. 

Adem babamız şe)lann U)rnl' 

) lp dıı • ah o ,eytaıı!. - Sal) aJarıJll 
iı;ine akıtsayılı, o nefi& elmayı bit 
kapışta bir a~gözlil gibi ısırmasaydı 
bize bütün insan oğullan buglO 
Cennette, o haur ve haylle gefnıi• 
yen güzellikler aru sıuda hulurıac.ak• 
tık, fakat bir sÜtlİ ko)un ~İLİ, b• 
tün o güzellikle re: kc1rtı hiatıiz ff 
habersiz eııcleı•e ~eviş getirecekti~!. 

• • • 
Hu saurlan yazdıktan ıoor/ 

durdum Vfl dütihıdüm. Şimdi)e iri' 
dar yalmz kı•ndime saldamı:~ 

hunlarl.ı ben de ll§k hakkın~ 
clü iincelerimi scirlcwit ıııi olurt" 
rom. Fakat haHr, çünkü Lence ~ 
maşeri foıanın• ferdi bir şeklidifı 
f ıuaıı, maşeri hayatta nasıl fa~ 
tin fedakarlığın, necabetin, kah*. , 
maıılı~ın ve nilıa) et güzclli~io Jrt 
bus.ı olmuşsa a9k ta ferdi .,.e güull 
hayatımızda ayni hislerin meınW" 
clır. Sevmiyen fazileueki, hasbi ~ 
dakıirlıktaki. ne•·ahetteki, kalıram.I 
lıktaki ve n.ihayct güzellikteki ı~ 
suz ulviyeti kabil de~il, hissede.mi'! 
hatta idrak bile edemez... ~ ), 

H. N_/ · -------
Müstak-
bel bulvar 
Kadife kalesine 
kadar uzanacak .. 

Şehrin müstakbel pli, 
göre bdediye, Kemer çtf 
civarından Kadife kalesine çı~ 
mak için otuz metre genif1İ' 
liğinde bir bulvar açtıracaktl' 
Müstakbel bulvar, şimdide' 
ağaçlandınlmıştır. 

Borsa komiseri 
Şehrimiz Borsa komiseri 

ki, lzmir borsasının işleri 
kında lktısad vekaletine iz• 
vermek ve temaslarda bu 
mak üzere d ün ekspresle 
kara'ya git mi:s-tir. 

müddeiumumilikten asliye 
mahkemesine verilmiş ve 
hakeme edilmişlerdir. G 
Mustafa; garsonluktan g' · 
90 kuruş kazandığını 
para ile geçinmekte 
çektiklerinden üç lira 
bilinde bazı kimseleri e 
kabul ederek karısı ile gö 
türdüğünü, karısının buna 
gösterdiğini söylemiştir. 
rısı Hatice de bunu itira 
tiğinden Mustafa altı ay 
se mahkum edilmiş ve ha. 

· tir. 



Uluslar ~osyetesi konseyi 
ayın 14 ünde toplanacak 

• • 
lngiliz gazeteleri, konseyin, lspany.a'nın müraca-
atiyle f ev kala de toplantı yapmasını istemiyorlar 

Cenevre, 30 (Radyo)-Ulus
lar sosyetesi lgenel sekreteri, 
Uluslar sosyetesi konseyinin 
Birinci Kanunun on dördünde 
toplanmasını tensib etmiş ve 
devletlere ona göre tebligat 
)'apmıştır. 

Londra, 30 (A.A) - Gaze
teler yakında toplanacak olan 
Milletler cemiyeti konseyi top· 
lantısı hakkında neşriyatta 
hulunmaktadlr 

birinci kanundan evel toplan
ması için tavassutta bulunul· 
masını rica eylemiştir. 

Paris, 29 (A.A) - Akşam 
gazeteleri Valance hüktimeti· 
nin Milletler cemiyetine yap
tığı müracaatı gayri müsaid 
bir şekilde karşılamaktadırlar. 

Jurnal Des Debats, Valence 
hükumetini b eynelmilel müş
külat çıkarmak için bu hüldi· 
metin asilere yapılan yardım· 

Romanya 
-···· 

dan şikayet etmesi ve fakat 
Sovyetler tarafından kendisine 
yapılan yardımlar hakkında 
sükut etmesini nazarı itibara 
almak kafidir. 

Temps, Milletler cemiyeti· 
nin lspanyol dahili harbine 
müdahalesi hakkında endişe
lerini izhar etmekte ve böyle 
bir müdahalenin tehlikeli ne· 
ticeler doğurabileceğini yaz
maktadır. 

lngi1tere ------.......... -
Timas gazetesi; ispanya va

~iyetinin Milletler cemiyetine 
titmesinden hiçbir netice ha
•ıl olmıyacağını yazmaktadır. 

Deyli Telgraf: ademi mü· 
dahale komitesinin tedkik et
ınediği mes' eleler hakkında 

konseyin karar alması imkanı 
olmadığını bi(diriyor. 

A 

Ayanında Titu,. Almanyayayeni 
lesko Siyasasına bir nota verdi. 

Muhafazakar, Morn·n1 Post, 
ispanya komünistleri tarafın
dan yapılmış olan bu talebin 
Milletler cemiyeti statüsünün 
15 inci maddesinin 2 inci fık
rası mucibince reddedileceğini 
Yazmakta, Liberal Niuez Kro
nikl ise Milletler cemiyetini 
idare eden büyük hükumetlerin 
fırsat kazanmak hususunda 
müteamil usullerin bu mes' e· 
lede de tatbik etmelerine 
lcartt komünistliğini saklamak· 
tadır. 

Roma, 30 (Radyo) - Lon· 
dra 'daki Şililsefirinin hükumeti 
namına gönderdiği bir nota 
da vaziyet ve hadiselere naza
ran Uluslar sosyetesinin içti· 
ınaınm hemen hiç arzu edil· 
ınediğfoi bildirmiştir. 

Londra, 30 (Radyo) - İn
giltere hükumeti, Milletler ce
miyeti toplantısına taraftar ol
makla beraber hiçbir müspet 
iş yapılamıyacağına kanidir. 

Londra, 30 (Radyo)- Şili 
hükUmetinin sefiri, Uluslar 
sosyetesi vekili sıfatile umumi 
katip M. Avenol' e gönderdiği 
bir tahriratta Sosyetenin 7 den 
14 Kinunuevele kadar içtimaa 
daveti lüzumunu bildirmiştir. 

Şili sefirine göre, içtima 
tarihi kat'i olarak tesbit edil
memiştir. 

Londra , 30 ( Radyo ) -
Deyli Telgraf gazetesi: 

41 Uluslar sosyetesi konseyi 
ispanya mes'elelerinde yeni· 
den hiçbir karar ittihH cde
miyccektir" demektedir. 

Hücum Edildi .• 
Bükreş , 30 ( Radyo ) -

Ayan meclisinde kralın nut
kuna verilen bir cevapta Ti· 
tulesko'nun siyasetine hücum 
edilmiştir. Profesör Okuza, 
Romanya'nın tabii siyaseti 
ltalya ve Almanya d<ıstluğu 
olduğunu söylerken çok gü
rültü yapılmıştır. 

Azadan Diyamandi de: 
- Romanya'nın Rusya ile 

aktedilmiş bir ittifakı yoktur. 
Fakat iatikhelde. Ruaya.'yı bir. 
halaskar telakki etmeğe mec
bur kalacağımız belli değildir. 
Demiştir. 

Kudüs 
civarında 
8 Yolcu .kam. 
yonu soydular .. 

Kudüs, 30 (R11dyo) - Nab
lüs'le Ülkerim yolu Arasında 
Arab çapulcular tarafından 
sekiz yolcu kamyonu soyul
muştur. Soyulanlar arasında 

bir Alman ve bir lngiliz 
vardır. 

Soyıuncular, kamyonları soy
duldan sonra dağlara çekil
mişlerdir. 

Sigorta 
ihtiyat akçeıi 
Pazlalaftınldı .. 

lstanbul , 30 (Hususi muha· 
birimizden) - Milli reanssu· 
ransının sigorta şirketlerinden 
aldığı ihtiyat akç~si yüzde el
liden yüzde 75 ze çıkarılmıştır. 

Me,hud suçlar 
Veni kanundan alman 
Netice çok gUzeldir .. 

Londra, 30 (Radyo) - ls
panya' nın bura sefiri, bugün 
lngiltere hariciye nazırı M. 
Eden'i ziyaret etmiş ve Ulus· 
lar sosyetesi komitesinin, 14 

Ankara, 30 (Hususi)- Cür
mü meşhud kanununun neş

•-----------.. ı rinden sonra, dövme, sövme, 
TAKViM kavga gibi vak'alar, yüzde 60 

nisbetinde azalmışbr. 
BiRiNCi KANUN Adliye Vekili Şükrü Sara-

1 coğlu, Cürmü meşhud kanu

Pazartesi 1936 

nunun meriyete girmesinden 
sonra Adliyenin matbuattan 
büyük yardım gördüğünü söy-

Arabi 1355 
RAMAZA 

16 
Rumi 1352 
Teşrinisani 

18 
Kanın 24 

Alaf- t1Ut Alat. 

7 ,Ol Günq 2,29 
12,02 Öğle 7,10 
14,29 ikindi 9;46 
16,42 Akpm 12;()() 
18,19 Yahl 1,37 

5,19 İmeak 12,36 

lemiş ve matbuata teşekkür 
etmiştir. Vekil, bundan böyle 
cürmü meşhud vakalaranın 
müddeiumumiler tarafından 

günü gününe gazetelere veril
} mesini bildirmiştir.I 

Londra, 30 (Radyo) - ln
giltere hiikumeti Almanya'ya 
yeni bir nota vererek bazı 
mühim mes' eleler hakkında 
fikir soracaktır. Resmi maha
file göre lngiliz kabinesi, Lon
dra' da ihzari bir konferans 
akdini teklif edecektir. 

Komintern 
Merkezi 
Paris'e mi, 
Barselon'a mı 
Nakledilecek •. 

Berlin, 30 (Radyo) - Mos· 
kova' dan alınan haberlere gö
re Komintern merkezi Paris' e 
nakledilecektir. 

Diğer bazı haberlere göre 
Komintem'in Barselon'a nak· 
lini istiyenler daha çoktur. 

Hindistan' da 
Yeni hadiseler oldu 

Londra, 30 (Radyo) - Hin· 
distan'daki kabilelerle İngiliz 
askerleri arasında vukubulan 
müsademelerde şimdiye kadar 
lngiliz'lerden 19 asker ölmüş
tür. 25 ve 27 İkincite.şrin ta
rihlerinde yeniden hadiseler 
olmuş, 13 kişi yaralanmıştır. 

Sıvas • Erzurum 
T alıvilleri. 
Halkın allkasile 
Ka.-.ılanıyor. 

Bolu, 30 (Hususi muhabi
rim=zden ) - Sıvas • Erzurum 
demiryolu inşası istikraz tah
villerinden Bolu ve Mudur-
nu'ya aid olanlar tamımen 
satılmışlardır. Mudurnu'lu Sa· 
im, bu tahvillerden (120) sini 
birden satın almıştır. 

Da.vas'da 
Nefis tütünler 
Miişteri bekliyor. 

Davas, 30 ( Hususi muha
birimizden) - Kalei Davas' da 
istihsal edilen tütünlerden he
nüz satılmamış olan miktar 
370,000 kilodur. Bu Tütünler 
çok nefistir. Felemenk Tütin 
kumpanyası ile Tüccar Şükrü 
arasında fiat hususunda reka
bet vardır. Fakat tütün fiatleri 
çok ucuz olduğundan tütün 
müstahsilleri mahsullerini sat· 
mamaktadırlar. 

.................................... _.sa_y1~3 
Kamutayın JanldJ milzakereleri 

~ ltalyan tayyare şirketi t • 
==

8
=. =( =- = sisabnı satln alıyoruz 
iZ --------

Türk donanmasının Malta 
ve Yunanistan ziyareti, yakın 
şarkın bu kısımdaki sularında 
sadece mütekabil dostluk ve 
samimiyeti ispat etmekle kal· 
mıyor. Bu, ayni zamanda, son 
günlerin Akdeniz müvazenesi 
gürültüleri arasında sulha hiz
met edebilecek bir deniz var· 
lığının mevcudiyetini ifade edi· 
yor. 

H"çbir kimseyi, hiQbir kuv
veti ima etmek istemedik ve 
istemiyeceğiz. Bütün hareka
tımızın mihveri ve ifadesi kat· 
iyetle tayin etmiştir. 

Sulh ve emniy~t içinde ya· 
şama ki 

Ve bu prensibimizin asil 
olan tarafıse, hodgamlıktan 
çok uzak, medeni ve beşeri 
düşünceler taşımasıdır. Beynel
milel faaliyetimizin karakteris
tik vasfı, budur: 

Topraklarımızda, sularımız
da hakim ve hür olmak, sulha 
hizmet etmek. 

Biz daima sulhperver mil
letlerle beraber yaşadık ve 
öyle yaşıyacağız da. Mütearrız 
herhangi bir siyaset, bizi ya· 
mnda kat'iyen bulmıyacaktır. 
K:uvvetimiz, süngümüz, hava· 
cılığımız, denizciliğimiz sadece 
sulh ve emniyetin müdafaasına 
tahsis edilmiştir. 

Taahhütlerimize, şerefli bir 
surette sadakat göstermişizdir. 
Prensiplerimizi, sosyetenin hü· 
kumlerile telif ederken bunda 
garazsız, ivazsız bir beşeriyet 
mefkuresi, bir sulh endişesi 
hakim olduğunu herkes anla-
mıştır. Dostluğa dostluk gös· 
teriyoruz. Bize uzanmış ve boş-
lukta kalmış tek el gösteri
lemez. 

Şunu da ilave etmek iste
riz ki, bütün bu samimi emel
ler ve faaliyetler içinde, vak
timizi hadiselerin ufuklarından 
ve kımıldamşlarından ayırmış 
da değiliz, Biliyor, görüyor ve 
anlıyoruz, Yani dikkatimiz, ba .. 
siretimiz bizi hiç. terketmiyor. 
Teenniyi, ihtiyatı, itidali üstad 
poletikacılara ders verecek ka
dar benimsemişizdir. Biz, her
şeyi, herşeyle. yep·yeni bir 
millet olmuşuzdur. Bunun ispa· 
tına hiç de hacet yoktur. 

Orun Ralımi Cölcçe 
• 

lngiltere 
mütemadiyen 
hazır.lanıyor 

Milli müdafaaya 
batlı bir iaşe 

ofisi kurulacak •• 
Londra, 29 (A.A) - Milli 

müdafaaya bağlı bir iaşe ofi· 
sinin kurulacağı haberi bütün 
akşam gazeteleri tarafından 

neşredilmektedir. 
Avam kamarası muhafazakar 

saylav Vılliamsm harb zama· 
nında lazım gelen hayvanat 
miktarının temin edilmesi için 
enerjik tedbirler alınması hak
kındaki t eklifini müzakere ede· 
cektir. 

Pres Association tarafından 
neşredilen bir listeye göre harb 
halinde lngiltere'uin 12 aylık 
başlıca iaşe ihtiyaçları şunlar 
olacaktır : 

Üç milyon ton buğday, beş 
milyon patates, bir milyar, iki 
milyon ton peynir, 625 ton 
yağ veya Margarin ile binlerce 
ton süt. 

Göçmen ifleri i,;,., 1,150,000 lira, Di. 
yarıbeltir ve Tralnon hastaneleri için 

135,000 lira tah:aisat ayrıldı --·- .. Anlcara, 30 ( A.A ) - B. vasıtalara haiz tam kadrolu 
M. M. bugün Refet Canıtez'in diter bir hastahane inşaatının 
başkanlığında toplanarak hu- 936 yılı içindeki masraflan 
dud ihtiliflımnın tedlcik ve karşılığı olarak nafıa bütçesine 
tesviyesine aid Türkiye ve yirmibin lirası Diyarıbekir'de 
Sovr.et Rusya arasında 6 Ağus· muvakkaten tesis editmiş 00. 
tos 1928 de imzalanmış olan lunan hastahanenin müstacel 
mukavelenin mer'iyet müdde- ihtiyaçtan için 15 bın liraa 
müddetinin uzatılmasma dair da Ankara' da te,,is edilecek 
notanın ve 28 Birinci teşrin 
1936 tarihli Türkiye· Yuğos
lavya ikamet mukavelename
sinin tasdiklerine dair kanun 
layihalannın birin i müzakere
lerini yapmıştır. 

Düyunu umumiye, jandarma 
umum kumandanlığı ve hari
ciye Velcileti biidçelerinde 
78,000 liralık münakale yapıl
ması, hava yolları devlet İş· 
letme idaresi büdçesine 400,000 
Maliye ve Sıhhat içtimai mu .. 
aven t ve Nafıa Vekaleti büd
çelerine de 1, 7 50,000 liralık: 

munzam ve fevkalade tahsisat 
konulması hakkındaki kanun 
layihaları da Kamutay'ın bu
günkü kabul ettiği kanun\ar 
arasında bulunmakta idi. 

Sonuncu kanun layihası ile 
verilmesi kabul edilmiş olan 
1, 7 50,000 liralık munıaın ve 
fevkalade tahsilatın l milyon 
lirası Sıhhat ve içtim.U mua
venet Vekaleti 1936 bütçe
sin de açılan hususi fasla ko· 
nulmuş bulunan 1,750,000 li
radan bugüne kadar muhtelif 
işler için 1,698,219 lirası sar• 
fedihniş ve geriye ancak 51 ,000 
küsur liralık hır tahsisat kal
mış olduğu cihetle içinde bu
lunulan mali yılda yaptırılacak 
muhacirler e ıi ve bunlara ve· 
rilecek pulluklar ve çift hay .. 
vanları ile mübayea edilen ve 
edilecek olan arazi bedelleri 
ve muhacir nakli iaşe, ibate 
masrafları karşılığı olarak v~ 
rilmektedir. 215000 liras• ise 
sahiller ve sıhhat umum mü· 
dürlüğünce cibayet edilmekte 
olan transit resminin boğaz· 
lar mukavelesiyle yüzde 62,5 

foisbetinde eksiltmesi dolayı

sile masrafları bu umum mü· 
dürlük büdç.esinden tes\iye 

tedilmekte olan merkez hıfzıs· 
sıhha müessesesinin tahakkuk 
edecek yedi aylı1'ı masrafları
nın karşılanmasına imkan bu· 
lunmadığı anlaşıldığından sa• 
biller ve sıhhat umum müdür· 
lüğüne muavenette bulunabil· 
mek için Maliye Vekaleti biit
cesinde yeniden açılan bir 
fasla tahsisat olarak konul
maktadır. 

400,000 Lira da devlet hava 
yolları umum müdürlüğünün 
üç senelik çalııma programına 
göre satın alınması icabeden 
dört büyük ve bir küçük yolcu 
tayyaresi için mevzu tahsisatın 
mukavelesi fcahedilmiş olan 
ltalyan tayyare şirketinin tesi• 
satının mübayeasile mezkur 
program tatbikatına devam 
için Maliye V ekileti bütçesin
deki fazla munzam tahsiaat 
olarak konulmuştur. Geri kalan 
135 bin liradan yüzbin liraaı 
bütün eşyaaile yanm)J olan 
Diyarıbekir nümune hastanesi 
yerine yeniden bir hastahane 
ile civar vilayet ve kazaları· 
nm ihtiyaanı karıılamak üzere 
Trabzon'da ve bütün sıhhi 

tıb fakültesi binasının inşaatına 
aid planlar ve buna aid dipr 
masraflar karşılığı olmak azere 
Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti bütçeleri munıam tala
sisab olar-ak konulmuştur. 

Zaharof'un 
Var.isleri 

••• 
Kadıkiiyün.de 
J ki lıaJın alıraba. 
lık iddia ediyorlar. 

lstanbu~ 30 (Hususi muha
biriıniıden ) -. Ölen Yunan 
milyarderi Baıil Zaharof'un 
Varisi olduklarını söyliyen 
Kadıköyünde iki Rum kadını 
meydana çıkmıştır. 

Bu kadınlar seksen yaşında
dırlar, biri Türk, biri Yunan 
tebaalıdlr ve: 

- Parayı Türk - Yunan 
hükumetleri alsınlar. 

Diyorlar. ---
Ankara 
-Jelediyesinck .• 
/kinci muavin. 
lik ihdas edildi .. 

lstanbul, 30 (Husu!Iİ muha · 
birimizden) - Ankara bele· 
diyesinde teşkil edilt!n ikinci 
muavinliğe Çankaya kayma
kamı Haluk tayin edilmiştir. 

Ereğli 
Kömür şirke. 
tini Eti Bank 
idare edecektir .. 

lıtanbul, 30 (Hususi ınuha· 
birimizden) - Hükumetçe sa
tın aluwnış olaA Ereğli kömür 
şirketinin bütün tesisab Eti 
Banka devredilmiştir. Banka, 
kömür iıini idare edecektir. 

Antenesko 
Bu ay Ankara'ya 

geli~or 
lstanbul, 30 (Hususi muha· 

birimizden, - Romanya dıı 
bakam M. Antenetko, h1a ay 
içinde Ankara'ya g,lecek ve 
hükumet erkia•ııla mühim 
görüşmelerde buluı-..kıttr. 
Mahmudpaşa hamamı 

lstanbul, 30 ( Hususi ) -
Mahmudpaşa hamamı, verese· 
sinin borçlarından dolayı sa· 
tıhğa çıkarılmış ve bu hamam 
13,500 liraya belediyece satın 
alınmıştır. Hamam tamir ve 
tarihi bir eser olarak muba· 
faza edilecektir. 

inzibat meclisi 
Maarif inzibat meclisi, dün 

Kültür direktörlüğünde top
lannuş, bazı öğretmeıılerln va· 
zifelerine ait tahsisat evrakı 
üzerinde müzakerede b11luna• 
rak bazı kararlar alquP\ 
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·nayeti lıazırlıyan, aevlı oe idare eden Camiden 
Çarlık Rmyaaı gizli teılıi(dtı idi aeccade çalm11. 

Dört zabit birden Redel'in 
Oda•na girdiler. Redel, =ma
t.at muuının yanındaki kol
... üzerinde canıaz yabyordul 

Kapalı bir otmaeb,il de ote
brtJllDcla gecedeaberi bek

•·· Zabitler, Rociel'in ce
ledi0ai0 kendileri aldılar ve oto-
~ kadar indirdiler. 

Otelin halla sabahleyin u· 
tnmClllı vakit Redel faciumm 

küçük bir izi bile kalma-

bazı efYUnı mirUÇaları satb· 
lar. Bu Cf)'a arumda bulunan 
bir fototraf makinesinin kö
rütG ve gizli yerlerinden bir 
liirii eYAk meydana çabnldı. 
Tabkilc heyeti bilbaua bu ev

rakı aram11 ve bulamamıfb. 
Bu kitıtlar, Arşidük Fransuva 
F erdinand ile Prat gizli teş
kilibnın uzlaıma şekillerini 
gösteriyordu. Bu, skandalların 
en büyülü idi. Ve bu sebeble 
Fransuva F erdinand Boma' da 
katlettirilmiftir. Hem de Çar· 
lak ve Habıburg hanedanı ta· 
rafından! Sırp'lar bu işte pek 
zavallı bir alet olmutlardır. 

Fransuva Ferdinand, liberal 
bir adamda. Lebistan'ı birlik
te tabim eden, Macar milli 
hareketini birlikte kana bo
pn Romanof ve Habıburg 
banedanlan için babclar bü
,ek bir cinayete tahammül 
mümkün delildi. Bir veliahd, 
bir Arşidük de herhangi bir 
mahkemeye verilemezdi. 

itte bunun içindir ki, Awa-: 
l1nya Veliahda için Ustatilerin 
müdhif &ir aufbad buarla
dıkları Viyana'ya malGm ol
muana rafmen Veliahdın bu 
seyahatine meydan verilmitti1 

Cinayeti hazırlayan, sevk 
ve idare eden Çarbk Rusya'· 
nan Ohrana gizli tetkilib idi. 

Redel bilhassa bu Veliahda 
taalltk eden bu evrakın ele 
geçmemesine gayret ediyordu. 
Bunan jçin intihar ~ ıece ... .....,., ............ 
caya elini ıürmemifti. 

O, bir kadın bekliyordu. 
Bu kadın gelecek kendisine 
bu evraka verecekti. Gelme
ditini görilace, gecenin son 
saatinde beynini datıtmlfb. Ra
del idam hükmünü veren ve 
tabancayı barakan da.t hikim 
dört zabit de bilhaua bu ka· 
dımn ilmini, adresini ötren· 
mele istiyorlardı. 

Bu kadın, Habisburg salta
nab vahdetini bozmata çalışan 
ve en fazla muvaffak olan bir 
tehlike idi. Redel imparator· 
lutu itte bu kadm için satmış 
bulunuyordu. Bu kaclm, bir 
türlü meydana çıkmaaİlfbr. 

Yanmka: 
- Bu kadın bir deniz kızı 

gibi idi. Var oldutuna ina· 
nanlar pek çok, fakat görenler 
yoktur. 

DecH. 
- Kadın m tamyonnu

aunuz?. 
- Sona """ -

Yaaı Orla Rdmi Gl!ge 

- Çok mu atladı Sumru 
ablan! 

- Evet apbey.. Hem de 
her tarafı alet gibi yanıyordu. 

Nermin banlan söyledikten 
IODra odadan çıktı. Sumru 
uyanm11, karyoluından ini
yGrdu: 

- Neredeydin Nermin? 
- Apbeyimin yanında; 
- Bu kadar erken onu ra· 

batm etmİf olmayuın •• 
- ...,_ Swau abla, bil&-

Azllı hırsız polisin elini 
ısırdı. 

Başdurak'ta omuzunda bir 
halı ile dolafbtı görülen Meb· 
med otlu Süleyman, zabıtaca 
yablanmıı, fakat tahkikat ıı
ruında kaçmıştır. Bunun üze
rine derhal faaliyete geçen 
zabıta, hın111 tekrar yakalamıı, 
Süleyman bu defa polise ha
karet etmit ve kurtulmak için 
elini ııırmıfbr: 

Seccadeyi Batdurak camiin· 
den çaldıtına ıöylemiıtir. 

YaGh mUtterl 
Dün, Çayırlababçe' de Ali 

oğlu Mehmed'in dükkanına 
kömür almak üzere gelen meç· 
bul bir tabı•, para çekmece
sinden 52 lira çalarak kaç
mıştır. 

Hayırll ahbap 
Mehmed otlu Mustafa ile 

birlikte ainemaya giden lsmail 
km Adile, Muatafa•nın SO lira 
parasını çalmıştır. 

Kavgaya kan9mamall .. 
Mes'udiye caddesinde Şev

ket, Emeato,:ı Abdullah Petro 
ve Sionarcla aarhot olmuılar 
ve bir kadın mes' elesinden 
aralarında kavga etmete baş· 
lamışlardır. Bunları banştırmak 
için araya giren Halil ile Me\P• 
IOd, farhoşlarla anlaşmafa ça· 
l11ırlarken dayak yimişlerdir. 

Annesini dBvmDt 
lkiçeşmelik'te Zekai ile Hur 

şid, anneleri Hasibe•yi döv
düklerinden yakalanmıılardar. 

--. ..... glı 
M..tefa lam tm.et'io 1Nt 

lirasım çalan Tepecik Meydan 
sokağında oturan Muammer 
yakalanmıştır. 

Tenoere hıram 
Çoraldrapı Pazaryeri mcv· 

künde HanHe'nin evine giren 
9 yapnda Turgud bir te11cere 
çaldıtından tutulmuştur. 
Par•yı annesi 9alm19 
Kaı,ıyab'nın Bostaah m~ 

kiinde oturan Ali otlu lbra
him, zabıtaya müracaatla dört 
lira paruımn çabndıtanı ti· 
kiyet etmq, yapılan tahkikat 
sonunda paranın anne9i Hafta 
tarafından çalmdıta anı.t· 
llllfbr. 

Acaba plmlf mı? 
Hükilmet caddesinde dolaş

makta olan sabıkalılardan Mua· 
tafa Cavid'in vaziyeti ıüpbeli 
görülmüı ve yakalanarak mm 
arandıp umaa, 21 FAm a
rs ile, ketacliaine aid olmadıfl 
,.,,.,_ ıs Met mahfelif te
kilde yllik ve ilci bilezik .bu
lunmuftur. 

- Neler IÖJ(eclin ona ba
kayım? 

- Hasta oldupuzu, uy-
kuda atladıtınızı •• 

Sumru kıp·kırmm oldu: 
- Sen çıldırdın mı Nermin? 
Nermin, küçücük gözlerini, 

korka korka ona dikti: 
- Fena mı yapbm abla

catım? 
- Tabii fenal 
- Benim aldım ermemifti. 

Sdaldıpu söyledim, o da çok 
ıılaldı. 

- Ne eledi bakayım? 
- Sanlan niçin anneme 

söylemeyip te kendisine anlat
.tıtum sordu.. 

- Ôyle ya, öyle yal Ba
na da IÖyle bab)'lm: 

Me1ell ben huta olmUfUID, .... ..,. ..,......... ... •... ~ 

Rad ·kaller ve M. 
Blum kabinesi .Bu alqamlli profrGm 

latanbul Radyoau 

Fransız harbiye nazırı M. Dala
diye m6him bir söylev verdi 

Saat 12,30-14 Plllda Türk 
muıikisi; haberler, hafif ınusiki. 

Saat 17 de üniverıiteclen 
naklen lnlalib d .. leri i Mala· 
mud Esad Bozkurt tarahMan), Paris, 30 ( Radyo ) - M. 

Daladiye bugün Evrö ve Na
burn' e gitmiştir. 

Yapılan içtimada M. Dala
diye vaziyet baklanda mühim 
bir nutuk iradetmit ve: 

•Ben M. Blum kabinesine 
iştirak etmif bulunuyorum; ve 
eğer bir gün halk cephesini 
teıkil eden partilerden birisi 
bu ittifakı bozarsa, bu parti 
her halde Radikal partisi ol
mıyacaktır. Radikal partisi, ka
binenin ıslahat programına ta· 
raftardır. 

Partiler arasındaki küçük 
ihtiliflaıa lcal'fl biı, hareket.iz 
kalıyoruz, ve, deruhte edilen 
vazife ve vuiJetlere blrmet 
edilmesini istiyoruz. 

Bu buusta tam bir ittibad 
ve mGtareket haklı olarak 11-
zımdar. 

Fnnaa. hürriyet memleketi 
olan Fransa, ayni zamanda 
tahai ve tuarruf hürriyetlerine 

de taraftardır. Bunun için bu an
anevi hürriyetlerin muhafazuım 
istiyoruz? Kabineye taraftarız, 
Fakat bu haklara tecavüz kar
ıısnıda vaziyetimiz detife
cektir. 

1848 de o1dutu gibi, kan· 
pklaklar içinde kalmak istemi
yoıu. Diaipıin her zaman ol
ckıP tibiı ... 

Siliblanma faaliyeti kartı· 
sınd~ vaziyetimiz de sarihtir. 
Eter bir gün relir ve cihan 
gene .barb atqi ioinde kalma. 
hatb hareketimizi bazırlam11 
bulunuyoruz. Müdafaamızı ta
mamlıyoruz. Silablasam• faali
yetimiz sulhperverane ve .. de 
müdafaa eta11na müstenittir •• 

Dem ittir. 
Meclisi meb•UIU R~ 

partisi reisi de •Jıpanya iıle
rine kartı siyasetimiz kat'i bir 
bitaraflık olacakbr •• Demiflir. 

Manilya, 30 ( Radyo ) -
Hüktmet miistefar_larmda Ma
dam Brazvig iradettili nutukta 
kadınların intibah hakkı alma· 
sını müdafaa etmiı ve: 

•eu hayreti mucib bir ta
leb delildir; kadın1-r bayabn 
her safbumcltı olchlto tibi 
siyaset ileminde de erkeklerin 
aamimi arkadatlan o.lacalclar
dar. Kadınlar hakkında aki 
dütünceler arbk kıymetini b,
betmiştir.. Demiflir. 

yerde neden gidip te apbe
yine anlatbn? 

- Bilmemi 
- Nuıl bilmem? 
- Bilmem iftel 
- Apbeyine de bu ceva· 

bı mı verdin, yoksa bafb şey
ler söyledin? 

- Ona da bilmem, dedim. 
içimden öyle geldi, aittim 
ona anlatbm. 

- Hay küçük afacan hay, 
kimbi&r ne zannedecek ap. 
be,in fimdil 

- Hiç biflef zannetmez. O 
çok iyi kalplidir abla! 

Samru kendi lceadine mı
nldandı: 

- o cihet dotru, fakat 
ketke ondan öteye geçme
seydi ve b.,a meziyetleri 
ohaua1ch •• 

Lil, 30 ( Radyo ) - Yeni 
dahiliye balwıı M. Malaı Dor
mur kalemi mahsus müdilrü 
ile birlikte buraya gelmif ve 
müteveffa Salenıro'nun meza. 
rına bir çelenk koymut ve 
ayni aiyuete devam hakkında 
bır nutuk iradetmiftir. 

18,30 pWda dans mu11kisi, 
19,30 Tıbbi konferanı, 20 R~ 
bia Riza ve arkadqları, 20,30 
Saz heyeti taraflannclan Tüdt 
musikisi, 21 lstanbul ıehir 
opereti sanatkirlan Bedia, 
Vasfi Riza ve Hum tarafla
nndan Stüdyo orkestrasile re-

Lİfvİnof 'a göre: ta1tatiıe muhtelif operet tem-
• sillerinden parçalar, 21,30 

Rusya, ne ferik, Stüdyo orkestrası, 22 .... 
J bl k • • ve:bora haberleri, Sololar. ne ue o ıatıyor -

• · • · • iki spor kula.bil. 
Almanya'nın 
aild/ıla bir miJ. 
dalıalui mrılitenael •• 

••• 
-Batı 1 btel ..,,, ___ 

Ahaua·J•poa pehm tüW edea 
iL Uttiaof demlt* ki: 

- lılet'ali7ederiml ........ 
mearik oluat temin edeldliılJD ki, 
Almaa·j•paa ..... ittifakı ja.,... 
yuma Bedia aıııı•Dtıw:I ile Al· 
mm diplometJıa aNUda ,..,.._ 
...... , ..... 0 ............ 

lerhı aetioaidir. 

So~ Bmya u terik ae de 
hlok Uliyor. So~ Bmya W-
111lb içia it Mrlilhd tekJif et
mektedir. 

Paris, 30 (A.A) - Ami Du 
Peuple pzeteai, muhtelif dev· 
Jet adamlarının merkezi Av· 
rapa payıtahtlanna 11Uf 

Birletme kararı 
veremedi. 

Göıtepe we lmainpor ku
lüblerinin müşterek WDWDt bir 
kongre aktederek birlqme ka
ran vereceklerini evelce yaz· 
mışbk. Evelki aktam HaJke. 
vinde ebeıipt bW olama-
dıtandan toplanb dün ak111ma 
blmıfb. Gelen üyeler tarafm
dan aktedilen konpe ..._ 
kefeleri pceniD ..at 23 ÜDe 

Ud• devam etmif, fakat hiç 
bir netice lbauaadan dajd-
mıfbr. Heniis bu birlqme me
aelelinin olpn bir hale pi· 
mediti anlaplmaktacbr. 

naibi hük4meti amiral Hoiti· 
nin Roma'yı ziyaretinden bah· vakıf. mü ne,; ver ve mukte"# 
sile m,.,r ki: bir genç. ticarethanelerde mii-

ait oartJarla ve keneli ~ 
- Roma, Berfin mihwri mtleri haricinde çalıpaak is-

etralında birçok tebrikler te- .;.or. Bö..le b:.. .. ...__ !...a.!L _ 

ati edilecektir. F-1-_.. b=-:- -ı 1• .. -- __.. 
... ~ -- de etmek iatiJealerin Y •İl-

dostlarımaz da bot darmıyor· leri aiiclürlülimiile müraca
lar, M. AntenelkD, M. Bek-

ten henüz ayrıldı ve gen~ lmatl•en···· -------• 
Rydz Smigli'nin yakında BGk- maktadır. Almanya'nın yaJa.. 
l'Cflİ ve kral Karot•un Vaqo- da komünizm aleyhtail+nı 
va'yı ziyaret edeceti tahmin umumi bir müdahale doktrini 
olunmaktadır. haline ıetirmeli. yani Sov,et-

Bitün ba banketler ortada lefmek irmm r6rdüP. bira• 
bir galeyan mevcud oldutunu -·ı..-..a.ı.: bu Ula ıiıllalııla 
p.teriyor. Belçika'nm bita- ,._._ 

ortadmı bldarmap b,- et-
raflıtı mea' elesi bütün deYlet· • -L..L.--elclir 4::-...l!I...! 

ı· bh d ••- ·~wa en mü emiyet için e bırak· halde kominizm -•~tarla• 
mlfbr. Bu mübhemiyet f(lrif lll'l:IT.. •• 
amillerini tetci edecek mabi· bazı diph>baatik .. kıtlwm 

ebemm-a.-!-l:Jl.:.d &tmelde yettedir. ·ı-191&U•-
Kom6nizm ...,.._.tı her iktifa eylemektedir. 

derde deva bir me.lek gibi Moskova, 30 (Radyo) - M. 
ortaya çıkmakta ve bu meslek Molotof, kongrede ~ 
M. Hitler'in kendi menfaatine aaat ıiireQ mühim bir nutuk 
pancermanizm lcorkuaunu or- irad eblUt • bir te
tadan kalclarmuna medar ol· kilde tlitiiJAnmıfbr. 

ru ablal -Bizim küçük ahıcu, ...,.. 
Samru ıiJWjclr• _..,.... leyin sizi rabatmı etmif. Olur 

tarıyordu: olmu pıJler. liiylemif. 
- Hayirl Ne çabuk ta du· - Fazla bhln·,· . ..a!fllllledi. 

yayor, aeziyonun.. Sumru lıa=•r Yatnil ıılanblı 
- Apbeyimin gmameq bir ~ ~itinizi anide 

U.ine.. O hiç alchrmaz ab- mak ~[ Ben de çok .-U-
lacıtam. dilm. 

- Mulıakbk.. - Y alnm o bclarak • 
Ve kendi kendine ilave etti: Bekir bey? 
- Bazen de chvar ol•nmr, - E et, temia ...... b.t-

-ı--• b fe)' ~edi. 
tatlaf1Yor.. IWafllU yerinden _ u_n..._L! L-.. ~91!1V· 
oynatabilmek için ıözbebeli· ıwuuu ~ _,,. 
ne ucu lazanmı ok •nlamalr lerden ele babıreltj. T IU 
lizım. -r ki, IİIİD 10rduktennıa ela ay-
Sumnı odadan çabrken, nen ben IOl'Clum. 

Bekir de oda bplllDı açıDll .. ~li,ordu~ apk 
ve bir adım atmıfb. Biribirine klarl 
baktılar. tereddüd eder, f}eld- Ewe<::8Ne;min cevab verdi; 
lir gibi oldular. Nihayet S-- - GeB,oruz aanel 
ru tüldü: ermin ham• ..,._ 

-Bonjur. ~ 
- .... . !imi&lll 'll•I;.\; A ..... . ... ~ .. •· '-"' 
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1 F 1rt1 na A ı:i j 1~!:;n;::~;;,~:Tr. dün _V_iy_a_n_~_d_a_n_a_yrıldı 
c···-·-· BUyUk Korsan Romam P•-rr' J Dün bir şikayet mektubu M. Dökanya, Macaristanın da komünizm-
- 24. Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin · aldık. Mevzu, aşağı yukarı bir- le mücadeleye hazır olduğunu söyledi 

Osman reis, gözlerini ufuk· kalp taşıyorum reis. Kendimi : çok karilerimiz tarafından def-
lara çevirdi. Çünkü bu göz- onun tesirine kaptırdım. j atlc tekrar edilmiştir. Mühim • 'X·::f':?]'"· .11> 

lerin içinden yıldırımlar, şim· - Sevdin demek onu? gördüğümüz için mektubu ay-
şekler yağıyordu. Kızı hatırına - Sevdim reis. Keşki se· 

1 

nen neşrediyoruz: 
geldikçe, içinde bir cehennem vemez olaydım. Nafıa komiserliğinden 
patlıyor, yureğini cayır cayır - Our sana birşey sorayım: bir rica: 
yakıyordu. - O kız, benim kızımı Müsteciren oturduğum Al-

Şaşı Pandeli sözüne devam gördü mü? sancak'ta 242 No. lı evin elek-
etti: - Gördü ve çok beğendi: tirik cereyanı kesildiğinden 

- Evet, taliin, tesadüfün - Mükemmel -dedi- bu kız elektirikçi bozukluğun mühiirlü 
cilvesi, onun gemisinde, onurı satılırsa dolgunca bir hasılat saatin içerisinde olduğundan 
en yakın adamı olmuştum. getirir. el süremiyeceğini söylemesi 
Bana çok güvenirdi. Doğrusu· Osman reis, kalbine hançer üzerine, Elektirik şirketirıe te· 
nu da söyliyeyim : saplanmış gibi irgildi ve inledi: lefon ettim. Birisini göndc-

Bu adam, Yunan korsanla- _ Kızımı satmak ha? rerek beş dakika zarfında sa-
rının en müdhişidir. Zeki, ce- ati tetkik ve bozukluğu tamir 

- Tabii değil mi reis?. d k · A d b sur ve cür'etkardır. Ayni za- e ere gıtti. y sonun a en· 
Başka ne yapacaklar kil. Bil- d f b d ı· ·ı manda zalimin biridir de. Ben en sar iyat e e ı namı e 
hassa böyle bir güzel kız olduk- 858 k ld l b de korsanım. Ben de avımdan uruş para a ı ar, unu 
tan sonra onun vücudundan · 

istifade etmek isterim. Mesle- çok gördüğüm için itıraz et· 
esir pazarında istifade ede- M b 290 

g .. im izin bize emrettig" i budur. ·tim. eğer u paranın 
cekler. h Kaptan, sen de takdir eder- kuruşu memur harcıra ı ola· 

- Anlat, sözüne devam et. ld .. sin. Fakat onun muvaffakıyet- rak alınmış o uğunu oğren-
lerinde, şöhretinde, merdlik Panayot reisin kızının adı da dim ve hayret ettim. 
namına birşey yoktur. Yani Mariya'dır. iyi okutulmuştur. Her ay 38 kuruş kira Üc· 

Seneler var ki babası ile be- · d'ğ' "h .. l'" t iyi ruhlu, kalbi büyük yiğit· retı ver ı ım mu ur u saa -
raber denizlerdedir. Harblere k" b kl kt b · lerden değildir. Bilakis kan· te ı ozu u an enım ne 
alışmıştır, hiç korkmaz. Hatta 'b' ' t k · · olu k' dan, irinden, çamurdan yara· gı ı sun u· a sırım r ı 

tılmış gibidir. Kızının böyle kılıç bile kullanır. Aşkım gün kumpanya tamiri için 290 ku· 

Peşteden bir manzara 
Viyana, 30 (Radyo) - Ma- ler k .. rşılıklı dostluklara isti· 

caristan krallık naibi amiral nad etmektedir. Ben sizin bu 
Horti, bugün Viyana'nın res· 
mi müesseselerini ziyaret et· 
miştir. 

Macar Başbakanı Müsyü 
(Drami) Avusturya Başbakanı 
M. Şuşnig ile olan temasları
na bugün de devam eylemiştir. 

güzel hükumet merkezinize 
gelmeden evvel ltalya' da bu· 
lundum. 

Orada gördüm ki İtalya hü
kumetinin bizlere karşı taki
bettiği siyaset bütün ltalyan 
milletinin müzaheretine dayan· 
mal:tadır. 

Memleketlerimizin üçüncü 
bir hükumete karşı hasmane 

Alay beşinci sınıf hesab 
memuru Uşak'lı Ali Riza 
Ôzdel ansızın rahatsızlaşarak 
vefat etmiş ve cenazesi dün 
Karantina askeri hastanesin· 
den süel merasimle kaldırıl
mıştır. Cenaze merasiminde 
alay erkan ve zabitanı ile 
merhumun dostları ve tanı
dıkları kalabalık bir halde 
bulunmuşlardır. Haluk, temiz 
ve namuslu bir zat olan mer· 
humun cenaze namazı Keme
ra ltı camiinde kılındıktan 
sonra gözyaşları içinde asri 
kabristana götürülerek def· 
nedilmiştir. Ailesi halkına 
samimi taziyetlerimizi sunarız. 

Teşekkür 
Babamız alay beşinci sınıf 

hesab memuru Uşak'lı Ali 
Riza Ôzdel'in ani vefatı se
bebile bir müfreze asker gön· 
dermek lütfunda bulunarak 
süel merasim yaptıran alay 
komutanına, cenaze ihtifaline 
iştirak eden alay erkan ve 
zabitooa~ -;:;-e;h~-dost
larına ve arkadaşlarımıza ve 
taziyet lütfunda bulunanlara 
sayın gazeteniz delaletile ale· 
nen°Şükran:d~la;iinızı s; 
narız. 

Merhumun oğlu Remzi Ôzdel 
Damadı Kasım bir adam eline düşmesi, hem geçtikçe alevleniyordu. Onu ruş alıyor? 

kızının, hem de senin ve ana- her zaman görüyordum. Oda- Gerçi mahkemeye müraca· 
sının talisizliğidir. Kızına çok sına girip çıkıyordum. Ben atle ikamei dava edeceksem 

Amiral Horti ile zevcesi ve 
Macaristan baş ve dış bakan· 
ları, dün gece yarısından 
sonra Viyana'yı terketmiş
lerdir. 

hiçbir fikri yoktur. Biz mer· '---------·--,., 

acıdım. yaşta bir erkeği, denizlerde de, keyfiyetin bir kere de 
- Bu sözün doğru olaydı, tasavvur et reis! tarafı alinizden tetkik buyu-

Roma, 29 (A.A) - Gaze
teler Macar hariciye nazırı 
De Kanya'nın matbuat mü
messillerine hitap eden aşa· 
ğıdaki beyanatını iktibas et· 
mektedirler: 

onu da getirirdin. Ne yapar - Sonra?. rulmasını rica ederim. 
yapar kaçırırdın. Ve ben de - Nihayet kendisine ıztı· Alsancak ikinci kordon 
sana, rüyanda göremiyeceğin raplarımı anlattım. Evvela la- 242 No. lı evde 
mükafatları verirdim. kırdı oyunları ile beni reddetti. Abidin Kocamaz 

Şaşı Pandeli başını salladı: Ümidimi kırmadım, bekledim, KöylUnUn sevinci: 
- O kadar kolay değildi sık-sık, aşkımı tekrarladım. Akhisar'ın Meder köyünden 

Başlıca Avrupa hükumetle
rinin Alman • Japon muahe
denamesi karşısında ne gibi 
bir hattı hareket takibede
ceklerini kimse tahmin ede
mez. Fakat unutmamak lazım· 
dır ki, ltalya, Avusturya ve 
Macaristan gibi komünizm 
aleyhtarıdır. Komünizme kar· 
şı mücadele etmeğe hazırız ve 
daima da hazır bulunacağız. 

reis. Ben sahile yüzerek çık- Babasına haber vermiyordu. aldığımız bir mektupta, köy-
tım. Genç bir kızı nasıl taşı· Fakat beni reddetmekten de de halkın bağ, bahçe, zey· 
yabilirdim. Bunun tecrübesi ieri durmıyordu. O böyle tinlik vesairesine ziyan veren 
bıle feci olurdu. Çünkü ben yaptıkça, benim iradem, sinir· bazı leoyun sürülerinin köyden 
sularda kurtulabilirdim, fakat lerim de kopuyor, yavaş-yavaş uzaklaştırılması için Manisa 
kızınız.. şuurumu kaybediyordum. Ni· Valisi ve Akhisar kaymakamı 

- Devam et! 
- Kendimce karar verdim. 
Onu kurtarmak için ne la

ıımsa yapacaktım. Onunla son 
dakikada konuştum. İtiraf ede
yim ki, bu arada daha bazı 
sebepler ve tesirler de vardır. 
Mademki buradayım, herşeyi 
açıkça söyliyeceğim. 

Onun, gemide bir kızı vardır. 
Osman reis başını çevirdi : 
- Kızı mı? 

- Evet reis, kızı. Çok sev· 
diği, ihtimamla büyüttüğü ye
gane kızı.. Uğrunda can ver· 
meğe hazır olduğu bir kızı. 
Öyle bir kız ki, hem güzel
dir, hem de şeytan kadar zeki. 
Babası kadar cür' etkir ve hat
ta korkunçtur. 

Osman reisi merak sarmıştı: 
Mevzu nereden nereye gı· 

diyordu. 
- E, çabuk anlat! 
Şaşı Pandeli içini çekti : 
- Ben de insanım, ben de 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve ba~yazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi ne~riyat \'e yazı işleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet Çançar 

İdarehanesi: -
İzmir İkinci Beyler sokağı 

C. ll:ılk partisi binası içinde 
Telgr:ıf: İzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 - Po~ta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, nç 

aylığı 500 kuruştur 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 2 7 liradır 
Heı yenle 5 kuruştur -~ünü geçmiş nüshalar 25 kunı~tur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASIUllŞTIR 

hayet son defa kendisine baş tarafından emir verildiği ve 
vurdum, gemiden kaçmadan bu emrin tatbikından bütün 
iki gün evel.. köy halkının çok sevindiği ve 

Şaşı Pandeli burada yalan şükran duyduğu bildirilmek Viyana, 30 (A.A) - Reisi
cumur M. Miklas ile refikası söylüyordu. Fakat bu yalan, tedir. 

onun için zaruri idi. 

- O kadar yalvardım, öyle 
ağladım ki reis, taş olsa erirdi. 
Evvela reddetti. Ben hiç ol
mazsa istikbale ait bir ümid 
istedim. Alayla karşıladı. Fa· 
kat nihayet o kadar hakaret
ler savurdu ki, her kelimesi 
birer hançer gibi yüreğime 
sapladı. Beni, babasının adi 
bir uşağı gibi gördüğünü söy
leyince, ben de kendisini teh
dide kalktım. Fakat o da na
file.. Hakaret hakaret üstüne. 
Nihayet ondan intikam almıya 
karar verdim ve yemin ettim. 
itiraf edeyim ki bu hadise, 
kızınızı kurtarmak için hare· 
kete geçmekliğim de beni tak· 
viye etti. Şimdi görüyorsun 
re ıs; 

Bir taşta iki kuş vuracağız. 
Yani biz faaliyete geçince, 

hem sizin arzunuz yerine ge
lecek, hem ben de intikamımı 
almış olacağım. Korsanlığım 

şerefine yemin ederim ki reis, 
intikam almaktan başka hiç 
bir şey düşünmiyorum ve 
içimde öyle bir kin kaynı
yor kil.. 

Şaşı Pandeli çok samımı 
olarak konuştuğu, vaziyetinden 
belli idi: 

Pandeli, yarı kuduz bir mah· 
IUka benziyordu şimdi! 

· - Bana, insanca söyliyebi
lirdi. Yüzüme tükürmesine ne 
lüzum vardı. Hayır, öyle yap· 
madı: 

- Sonu 11ar -

Nazilli'de Macaristan hükumet naibi ami-
Odun, ktimUr şabşları ral Horti'nin şerefine bir zi-

Nazilli' de bir kariimizden yafet vermişlerdir. 
aldığımız mektupta denili· Ziyafette bütün nazırlar ha-
yor ki: zır bulunmuşlardır. 

Soğuk ba~ladı. Kar serpin· M. Miklas ziyafetin sonunda 
tileri keza. Belediyemiz, odun irad ettiği nutukta demiştir ki: 
ve kömüre nark koydu. Fakat -Mazide olduğu gibi bugün 
bu karar üzerine şehre kömür de Avusturya • Macaristan iki. 
odun gelmemeğe başladı. Ge· iyi arkadaş gibi kendi siyaset 
!enleri de belediye memur va· adamlarının çizdikleri hedefe 
sıtasile bir yere toplıyarak doğru yan-yana yürümektedir-
ihtiyaca göre dağıtmak iste· ler. Gayelerini tahakkuk ettir-
mektedir. Fakat bunda mu· mek hususundaki azimleri ka· 
vaffakıyet doğmamaktadır. t'idir. Her iki hükumet Av-

Belediye, bu vaziyeti dü- rupa sulhu için el bir liğile ça
şünmeli, ona göre tedbir al· lışmaktadır. Bu noktada altes
malıdır. Şarbayımızdan buna [lerile benim tamamile müttefik 
bir nihayet verilmesini istiyoruz. olduğumıni-şüphe yoktur:-Bu- · 

- rada bunlardan bahsedişim 
F. Hidayet Keşfi her iki memleketin de Roma 
Taze bahk satacakmış protokolları dahilinde İtalya 
Şark filozofu Hidayet Keşfi krallığı ile olan samimi dost· 

vilayete müracaat ederek, Mer· luğuna ve mesai birliğine işa
sinli ile Salhane arasında de- ret etmektedir. 
nizde 100 metre uzunluğunda Temenni ederim ki üç mem· 
ve 50 metre genişliğinde bir leket arasındaki bu iş birliği 
balık kafesi kurmak için mü- sulhu temine hizmet edecek 
saade istemiştir. Filozof, bu· ve bilhassa iki Alman mem· 
rada cins balık yetiştirecek ve leketi olan Avusturya ve Al-
satacaktırl Belediye, bu mınta· manya arasında dostane mü-
kanın balık yetiştirmeğe mü- nasebetlerin yeniden kurulma-
said olub olmadığını tetkik sı bu mesai birliğinin muvaf-
etmektedir. fakıyetlerini daha çok kolay-

Kumar oynatmış laştıracaktır. 
Kemer' de akşam sokağında Macar naibi amiral Horti 

oturan Rasim Süleyman'ın evin- buna cevab olarak ezcümle 
de kumar oynattığı anlaşılmış şu sözleri söylemiştir. 
ve yapılan baskında 20 kuruş -Büyük bir memnuniyetle gö· 
para ile bir deste iskambil rüyorum ki memleketlerimiz 
kağıdı ele geçirilmiştir. araşındaki samimi münasebet-

kezi Avrupa' da hakikatleri ta-
mam ile vakıf olarak samimi 
bir surette sulh istiyoruz. Di
ğer memleketlerin menfaatle
rini kendi menfaatlerimizi ayak 
altına almadan temin etmek 
isteriz. Bu arzu diğer hüku
metlere kurmak istediğimiz 
dostlukla tamamen kabili te-
liftir. 

Almanya ve Avusturya ara
sındaki tabii dostluk müna· 
sebetlerinin yeniden doğması 

bunun en büyük bir delilidir. 
Viyana, 30 (Radyo) - Dün 

akşam, Cumhur reisi M. Mik
las amiral Horti ve Macar 
ricaline bir ziyafet vermiş ve 
sefirlerde bu ziyafette hazır 
bulunmuşlardır. 

M. Miklas, irad ettiği nu
tukta "Avusturya'yı Macaris
tan'a bağlayan rabıtalar ve 
menfaatler çok kuvvetlidir. 

Bu menfaatler hep sulh 
kadrosu dahilinde ve tecavüz
karane bir mahiyetten uzaktır. 
demiştir. 

Amiral Horti de ayni esas 
dahilinde cevab vermiş ve sul
hun ancak Roma protokolla
rile temin edileceğini söyle
miştir. 

Amiral Horti, bu esaslara 
komşu devletlerin de iştirak 

edebileceklerini ve Macaristanın 
haklarını silahla değil, sulh· 
perverane yollarla istiyeceğini 

ve alacağını söylemiştir. 
Viyana, 30 (Radyo) - A

miral Horti bugün Avusturya 
Cumhurreisi M. Miklas'a bir 
ziyafet vermiştir. 

M. Darani ve Dekanya ile 
Şansölye M. Şuşning arasında 
resmi müzakereler başlamıştır. 

İki devlet ricaline muhtelif 
rütbelerden nişanlar verilmiştir. 

Avusturya-Macaristan dost
luğu tezahürlerine rağmen Vi
yana' da pek nazik bir saha 
bulacaktır. Filvaki Budapeşte 
Anschluss'ı büyük bir tehlike 
saymaktadır. Macaristan beş 
yüz bin kişiden mürekkep 
müdhiş bir Alman ekalliyeti
ne sahip olub, harbtan sonra 
Avusturya'ya raptedilmiş olan 
Bergenlandı istemektedir. 

Diğer taraftan bazı Avus
turya mahafili Macarların 
harbtan sonra mütearrızane 

Belediye · cezaları 
Şehir içinde fazla sür'atle 

giden 3 taksi şoförü ile bir
birlerile yarış eden iki otobüs 
şoförü, yerlere tüküren altı kişi 
ve kapularının önüne süprün· 
tü tenekesi bırakan iki ev sa· 
bibi belediyece cezalandırıl· 

mışlardır. 

Sopran şehrine yerle~miş ol
malarını protesto etmektedir
ler. 

Avusturya'nın Almanya ile 
arası açık olduğu ve Avustur
ya ile Macaristan arasında 
münasebatın iyiliği bu iki dev
letin müşterek hamisi olan 
İtalya tarafından temin edil
mekte bulunduğu zamanlarda 
bu meseleler uykuya dalmıştı. 

Almanya'nın Macar metali
batının inkar etmiş olduA-u an· 
dan itibaren bu mes' eleler tek
rar ortaya çıkmış ve Maca· 
ristan İtalya tarafına geçmiş 
Avusturya da ltalyan müzahe
retinden yavaş yavaş sıynlarak 
Almanya'ya yaklaşmağa baş
lamıştır. 

Avusturya hiçbir arazi iste
memektedir. Avusturya kendi 
hesabına yeniden silahlanmış 
olup Çekoslovakya ile iktısadi 
mesai birliğinde bulunmak ça
relerini araştırmaktadır. 

Diğer taraftan Avusturya· 
Macaristan' ın araziye aid me· 
talibatına müzaheret etmeğe 
hiçbir veçhile mütemayil de· 
ğildir. 

işte bu noktalarda Avustur
ya Macaristan'dan sorulmak· 
tadır. Bununla beraber her iki 
devletin Roma itilafları saye
sinde elde etmekte oldukları 
iktısadi menfaatlerin muhafa· 
zaya matuf mücamelekarane 
tezahürat ile iktifa etmeleri 
muhtemeldir. 

Avusturya'lılar M. Horti'yi 
memleketinde komünist ihtili· 
]ini bastırmış bir adam olarak 
saymaktadırlar. 

Her iki memleket M. Horti 
ve M. Daranyi'nin Vatikan ile 
yapmış oldukları görüşmeler 
dolayısile katoliJderin de mü
zahereti ile tensik edilebilecek 
olan müşterek bir vaki siyaset 
takibi noktasından mutabık 
kalmağa çalışacaklardır. 
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~~~~~~~~ lhtililciler,tekrar i erleme-
Alsancak sahasında tören ğe başlamışlardır. 

--·-Güreşler yapılamadı. Bisiklet yarıfları yapıldı .. Futbol maçında 
iki takım 3-3 berabere kalmı,lardır 

Pazar günü saat 
ll te Alsancak stad· 
yomunun açılma me· 
rasimi yapıldı. Hava 
ço,k soğuk olmasın
dan davetlilerin an· 
cak yarısı gelebilmiş· 
ti. Seyirciler meya
nında sporcu Vali· 
uıiz Fazlı Güleç'te 
vatdı. 

Açılma töreni 110 
metre manialı koşu 
ile başladı. Bu koşu· ll!!lfll&ılL.. 
ya A1tay'dan Sulla ve 
Göztepe'den Süreyya iştirak 
etti. A1tmordu' dan Hüseyin 
Şükrü rahatsızlığı dolayısile 
kOŞmadı. Neticede Altay' dan 
Süha iki mania farkla birinci 
geldi. Bu müsabakayı 10000 
metre mukavemet koşusu ta· 
kibetti. Bu müsabakada asker· 
liti dolayısile lzmir' de bulunan 
Ateş-Güneş kul:ibün<ıen Tür
kiye birincisi Riza Maksud' da 
koştu. Bu koşuya Riza Mak
sud' un iştiraki hususi bir ala-
ka uyandırdı. Ve koşu baş
langıcından nihayete kadar 
heyecanla oldu. Neticede Riza 
Maksud lzmir şampiyonu K. 
S. K. h lbrahim'i 300 metre 
keri bıraltarak birinci geldi. 
ikinci İbrahim ( K. S. K. ), 
Üçüncü Ali (Altay). Bu yanş
lardan sonra güreş müsabaka-
lan yapılacaktı. Fakat havanın 
çok soğuk olması hasebile 
güreşlerden vazgeçildi. 

Sıra- fotbot maçına gelmişti. 
Bu sırada Kemalpaşa' dan iz. 
mir' e 25 kilometrelik bisiklet 
yantma iştirak eden bisiklet
çileri.n geldikleri magafonla 
haber verildi. lzmirspor' dan 
Kizım rahatsızlığı hasebile ya
rışa girmemişti. İzmir birincisi 
Altaydan Mustafa da bisikleti 
kınldıi'Jndan yarışa çıkmama
ğa mecbur oldu. Geriye dört 
kişi kalmıştı. Neticede Altay
dan Bayram birinci, lsmail 
ikinci; Göttepe' den Hüseyin 
üçüncü geldiler, Bisikletçiler 
sahaya girerken A. B. takım-
ları arasında futbol maçı da 
başlamıştı. Heriki takım da 
oynayan oyuncular sabahleyin 
saatlarca çalışmış ve zoraki 
oyun kabul etmiş vaziyette 
idiler. Bu şeraid tahtında baş
layan maç baştan nihayete 
lcadar lezzetsiz ve zevksiz geç
ti. Birinci devrede tam bir 
hakimiyet tesis eden B. takı
mı yaphğı müteaddit hücum
larda gol çıkaramadığı gibi 
A. takımınm bir golüne de 
mini olamadı. 

Bu golden sonra kazandığı 
iki serbest vuruştan ancak bir 
tanesini gole tahvil edebildi. 
Ve devre bu suretle 1-1 be· 
rabere bitti; ikinci devrenin 
ilk dakikalarmda A . takımı 
ağır bastı ve birbiri arkasına 
iki sayı kazandı. Fakat bu ha-
kimiyeti çok sürmedi. B. ta
kımı azimkir bir oyunla bu 
iki sayıya mukabele ederek 

nu 3-3 berabere bitiriyor. 
!llılNUııJ yeri 

Açılma töreninde hazır bulunanlar 

/ki tank g6nderdiler. Ye
niden intihabat istiyorlar 

Sancak'ta zulüm 
devam ediyor 

------------~-.~~~~ 

Haleb'ten Iskenderuna getiri-
len sker camilere yerleştilmiş. 

- Başı 1 inci sahi/ede 
taki müntehibi sanilerden bir
çoğu daha istifa ettiği gibi 
Beyrut'ta da istifalar olmuştur. 

Haleb'in Geylin kazasına 
tabi Kömürçukuru nahiyesinde 
ve köylerinde silah aramak 
bahanesile halk tazyik edil
mektedir. Bu nahiyede yapı

lan araştlrmada yalnız bir ki
şide bir silah bulunmuştur. 

Burhaniye ve Karamut na
hiyelerinde de birçok münte
hibi saniler istifa ettiler. Ha
lep'ten bildirildiğine göre bazı 
mektuplar ve telgraflar posta
nece açılmış ve okunduktan 
sonra sahiplerine verilmiştir. 
Bu hareket, çok çirkin dedi
kodulara sebebiyet vermiştir. 

Birot'ta seçim d~lay~sile bir 
çok hadiseler olmuştur. 

İstanbul, 20 (Hususi muha
birimizden) - Gelen haber
lere göre Antakya ve lsken
derunda Fransız'lar Türk'lere 
zulüm yapmaktadırlar. Bazı 

bahanelerle Türk'lerden yeni-

den vergiler alınmakta ve tev
kifat yapılmaktadır. Antakya
ya 3 tank ve 100 milis gel
miştir. 

Hükumetimiz, bu vaziyet 
karşısında resmi ve mühim 
teşebbüslerde bulunacaktır. 

Antakya ve İskenderundaki 
Ermenileri, Türklük aleyhine 
teşvik ederek bazı hadiselere 
sebebiyet verilmek isteniyor. 

lstanbul, 30 (Hususi muha· 
birimizden) - Sancak'tan bll
diriliyor. Sancak'ta yeniden 
intibah yapılmak isteniyor. 
Onun için Sancak mümessil
leri Fransa'nın Suriye komi
serliğine bir protesto gönder
diler. Bu münasebetle bütün 
Sancak'taki dükkanlar yeniden 
kapatılmıştır. Her taraf ıssız 
bir haldedir. Yeniden Antak
yaya gönderilmiş olan milis 
ler, camilere yerleştirildiler. 
Camiler, telefonlarla kışlalara 
bağlandı. Yeniden seçilmiş 
olan müntehibisaniler de istifa 
ediyorlar. 

IM~ıwlr'ta lnfa edilecek 
Kültiirpark'ta bir 

~ı-.,.pacaktır. Bura· 
,_pdmaktadır. Kül

>ll!rMh4r-'a giren patenciler, bu 
yerden istifade edebilecek
lerdir. 

İtalya hükumeti, Askerlerini Barselon 'elan 
miyeceğini İngiltereY.e bildirmiştir 

cek-• 

- Başı 1 inci sahifede -
yardım edecektir. İngiltere hü
kumeti bu vaz;yeti ciddi ve 
vahim telakki etmektedir. 

Deme! tedir. 

Se ı Jan Dönör,30(Radyo)
Madr:d üzerinde yeni yapılan 
hava taarruzlarında 500 kişi 

ölmüş 1000 kişi yaralanmıştır. 

Madrid müdafaa komitesi 
Bitaraf bir mıntaka teşkilini 
kabul etmemiştir. 

Paris, 30 (Radyo) - ihti
lalciler, Madrid üzerine yeni 
ve umumi bir taarruz için bü· 
yük hazırlıklar yapmakta de
vam ediyorlar. 

Son gelen haberlere göre, 
Eskoryal ve Guadarama yol· 
)arı, tamamen ihtılafcilerin elin
dedir. 

Milislerin neşrettikleri bir 
tebliğ, ihtilalcilerin, milisleri 
püskürttükleri hakkındaki ha
berleri tekzip ediyor. 

Milis kuvvetleri, Şatander 
cephesinde bazı köyleri istir
dad eylemişlerdir. 

Kartajon limanında ihtilal· 
ciler tarafından batırılan üç 
gemiden biri, milislere obüs 
topu ve mühimmat tahliye et· 
mekte id•. 

Royter ajansının Cebelütta
rık'tan aldığı haberlerde, ih
tilalciler tarafından bombardı
man edilen Alikante şehrinin 
ateşler içinde bulunduğu bil
diriliyor. 

Paris, 30 (Radyo) - Bil
bao' dan alınan habere göre 
Avusturya ve Paragovay hü
kumetleri konsolosları anar
şistler tarafmdan katledilmiş· 
!erdir. 

General Franlco, bu iki ha
dise hakkında neşrettiği bir 
tebliğde, bu cinayetlerin kızıl
lar tarafından ika {edildiğini 
bildirmiştir. 

Cebelüttarık', 30 (Radyo)
Asiler nezdinde büyük hazır· 
lıklar vardır; Bu faaliyetin ge
niş bir taarruz baıırbğı olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Madrid cepnesinde Hopera 
köyü ve bir mezarlık asilerin 
eline geçmiştir. Alikanta ve 
Malaga limanlannm bombar
dımanı devam etmektedir. 

Malaga' da bir ticaret vapu· 
ru batırılmış, Alikante'ada da 
dört vapura bombalar isabet 
ettirilnıiştir. 

Kartajen' de bombardıman 
devam etmiş, 8 milis tayyare 
tahrib edilmiştir. 

Roma, 30 (Radyo) - Bar
selon 'dan bildirildiğine göre 

Katalonya kumandam hasta 
değildir. Fakat anarşistler ta
rafından konağında hapsedil
miştir. 

Madrid, 29 (A.A) - Har
biye nezareti tebliğ ediyor : 

Cumuriyetçilerin kuvvetleri 
dün Tagein oenubundaki mm
takada ileri hareketlerine de
vam etmişlerdir. Bu kuvvetler 
Naldemero' da düşmanı boz .. 
muşlardır. 

Guadalajara cephesinde cu· 
muriyetçiler Santolin ve Las 

Cabezadas kasabalarını işgal 
etmişlerdir. 

. Madrid cephesinde cumuri
yetçilerin toplu kuvvetleri Pont 
Des Francais yakrnmde top
lanmış olan düşman kuvvetle
rini dağıtmıştır. 

Valenscianın meşhur fişenk
hanelerinin mühendisleri pro
paganda oüüsleri imal etmiş
lerdir. Bu obüsler infilak etti
ği zaman etrafa rengarenk bir 
çok ufak kiğıdlar saçılmakta• 
dır. Bu kağıdlardan isi a~ 

:kerlere hitap eden Arapça ve 
İspanyolca yazılar vardır. 

Madrid, 29 (A.A) - Milli 
müdafaa meclisi, cumhuriyet· 
çi kuvvetlerin Asturies cep
hesinde taarruza geçmiş ol-
duğunu bildirmektedir. Bu 
kuvvetler birçok mevkileri 
zaptetmişleı ve Oviedo ile 
Grados de yerleımiş olan 
asilerin karargahı arasındaki 
münakaleyi kesmişlerdir. 

Bask, milislerinden mürek· 
kep bir kuvvet Vergara Le
gazpi Villa-Real ve Villa -
Franca'yı işgal etmiş olub 
şimdi T olosa yf&kınında bu
lunmaktadır. 

Şimdi Talavera istikametin· 
deki taarnız hareketi devam 
ediyor. 

Salamank, 30 (A. A) -
Asilerin karargahı Madrid 
önündeki muharebelerin pa
zar günü yeniden başlamış 
olduğunu bildirmektedir. 

Po:zelo köyü asiler tarafmdan 
zaptedilnıiştir, Hükumet kuv· 
vetlerinin zayiatı 400 ölü 100 
esire baliğ olmuştur. 

Asi tayyareler Santa Mar
yade Kabeza ~kilisesinin üze
rinden uçarak dört ton kadar 
yiyecek atmışlardır. Bu kiliseyi 
hükfimetçilere karşt muhafaza 
eden 500 lspanyol vardır. 

Paris, 30 (Radyo) - ispanya 
vekayii karşısmda kat'i bir netice 
alınması için aleni bir içtima 
yapılması hakkındaki komü
nistlerin teklifine başbakanm 
menfi cevab vereceği tahmin 
ediliyor. 

Paris, 30 (Radyo) - Al
man açık deniz torpido ve 
muhriplerinden Volga, Tijer, 
Alnis ve Yağvar sefineleri 
Fransa'nın Brest limanma uğ
rıyarak kömür ve yiyecek al; 
dıktan sonra gene ispanya 
sularına hareket etmişlerdir 

Londra, 30 (Radyo) - Bir
leşik Amerika devleti lspan
ya'ya dört sahra hastanesile 
40 doktor ve hasta bakıcı 
göndermiştir. 

Lizbon, 30 (Radyo) - Bur
goz' dan alınan haberlere göre 
Alman generallerinden Fon 
F avten Alman maslahatgüza
rile birlikte Burgoz' a vasıl ol
muştur. 

Madrid 29 (A.A) - Elyevm 
hüküm süren fena havalan 
sevinçle karşılayan Madrid 
gazeteleri onun hükumet kuv· 
vetlerinin en iyi müttefiki 
olduğunu yazmaktadırlar. 

Dün sabahtan akşama ka· 
dar ağır topçu ateşinn se• 

si işitilmemiştir. Üniversite 
mahallesi yakıninde bulunan 

hükumet ağır topçu batarya. 
lan büyük bir faaliyet gös· 
termektedir. 

22 Gün lüle bir muhasaradan 
sonra askeri vuiyette hiçbir 

değişiklik yoktur. Gazeteler 
vaziyet hakkında tahkikat y~ 
mak üzere ispanyaya gelmiş 
olan alb kişilik İngiliz parla
mento heyetinin bir tebliğini 
neşretmektedirler. Bu tebliğ 
muharebeye iştirak etmiyen 

kadm ve çocuklara yardım 
edilmesi için bütün bitaraf 

devletlerin derhal gel\İf bU 
yardım hareketine girişmeleri-

ni uvsiye etmektedir. Bu te°" 
liğde ezcümle deniliyor ki: 

Madridin hemen dörttd biri 
ya kısmen tahrip edilmı. veya 
oturulamıyacak bir hale ~ 
miştir. Halk arasmda çok 
ağır zayiat vardır. Ac;hlt: tim• 
didew bafi'ÖAerditi gibi sari 
hastalıkların çıkması da mu· 
hakkaktır. -
OORSA 

Ozum sat,.ları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

746 S. Süleyma. 12 12S 17 75 
585 O. kurumu 13 50 16 50 
402 K. Kazım 14 21 
293 A. R. üzüm. 14 50 21 
144 H. Alyoti 13 375 16 25 
117 T. Erman 12 14 25 
91 M. J. Taran. 17 50 18 50 
77 inhisar ida. 6 6 25 
63 Alyoti bira. 15 16 25 
61 Beşikçi o. 16 17 50 
44 Vitel 16 25 19 25 
36 j. Tara. mah, 14 15 375 
21 S. Gom~I 16125 16125 
18 J. Kohen 15 25 15 2.5 
12 Şınlak o. 20 21 
11 Celal kaptan 11 25 11 25 

2731 
351903 
354624 

incir satışları 
Ç. Ahcı K. S. K. S. 

11 
171321 
171332 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 
490 Buğday 5 50 6 625 

4 Vag. Arpa 3 75 3 75 
8 Susam 15 50 15 50 

215 Ken. pala. 250 430 
81 B. pamuk 49 50 

lzmir P. T. T. bq müdiirlü
ğünden: 

İzmir ·· Manisa arasında da telefon konuşması başlamışhr. 
Bu arada yapılacak üç dakikalık adi bir- münakale yirmi beş 
kuruştur. 

Konuşmalar şimdilik saat 8/30 dan· 9 a ve 16/30 dan 17 
ye kadardır. 29 2 1382 
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'f unan krah amirahmız Ş. ı lzmir viliyeti Defterdarlığın-" Öğretmenler, öğ-re-n-cı--: b-a-b-al-~-rı" 
Okan'ı kabul etti daı n; . b d .. .. .. h ·ı· ı .. AHMED ETiMAN Kitap Evı· 

ss1sının vergı orcun an oturu ta sı ı emva yasasına gore 
-Başı 1 inci sayfada - ral Şükrü Okan cevabında ez· haczedilen Mes'udiye mahallesinde Karakol sokağında kain 

ııu ve Hariciye YeI..ilimiz Rüşdü cümle demiştir ki: 12 sayılı hane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa 
Aras'a amiralımız vasıtasile selam· - İki memleket arasında çıkarıldığından pey sürmek istiyanlerin Defterdarlık tahsilat 
larını bildirmiş, Şükrü Okan'da samimi ve gıpta edilmiye layik kalemine gelmeleri. 20 24 28 1 1271 
'tavuz'dan Ankara'ya telgraf çekmiş 

dostane münasebetlerile tama- lzmir Mı'll"ı Emlak Müdürlüğünden: "e cev.ıb almıştır. 
men hemahenk olan samimi 1 - Alsancak Mes'udiye caddesinde 178 No. lı Milli Emlak Atina, 29 (A.A) - Atina 
kabulden dolayı çok mütehas- ambarında mevcut hurda kamyon kırık, para kasaları, 

ajansı bildiriyor: sis bulunuyoruz. Yunan hüku- ambalaj sandıkları, müstamel boş çuvallar vesair buna 
Dün gece başbakan tarafın- metine ve bahriyesine teşek- mümasil eşyalar 7 112/ 936 pazartesi günü saat 13 te 

dan Türk amiralı Şükrü Qkan kürlerimi ' arzederim. mahallinde satılacaktır. 
Şerefine verilen ziyafette M. Dost bahriyeye ve millete 2 Alsancak Mes'udiya C.180 No. lı ambarda gazoz imaline 
Metaksas nutkunda ezcümle Türk milletinin samimi sela- mahsus makine ve bazı hurda eşya ile boş gazoz şişeleri 
demiştir ki : d V d 8 / 12/ 936 salı günü saat 13 te mahallinde satılacaktır. mını getir ik. e gör üğümüz l 

-Tu"rk fı"losu ı'lk defa olarak 3 Karantina postahane~ binası altında kese kağıdı y3pı -dostluk tezahürlerile işittiğimiz 
Yunan SuıarlnJ Zl·yaret etmek- d l . magu a yarar eski kağıtlar ile piyano hurdaları ve fizik 

ostane ve samimi söz erın k il l J 9112/ 936 b tedir. Bu mes'ud hadiseden tecrübelerinde u anı an a at . çarşam a günü 

d 1 
'k' 1 k "h" d hatırasını memleketimize götü- saat 13 te mahallinde sattlacaktır. 

o avı ı ı mem e et tarı ın e u • 

· recegız. 4 Maliye binası altında toplanmış olan eski tahta dalap, 
bir merhale teşkil etmesi iti- Kadehimi Yunan kralı Ma- sandalya, masa ve buna mümasil eşya ile kese kağıda 
barile bir kat daha seviniyo- jeste ikinci Jorj'un şerefine yapmağa elverişli kağıtlar avizo ve telefon parçaları 
ruz. Bu sembolik ziyaret bu kaldırıyor ve Yunan bahriye- 10 /12/ 936 perşembe günü saat 10 da mahallinde sa-
tnemleketin kat'i uzlaşmahrını sinin itilasına, dost, müttefik tılacaktır. Taliplerin mezkiir gün ve saatlerde mahallinde 
Ve Avrupa'nın bu kısmında ve . kardeş Yunan milletinin toplanacak satış komisyonuna müracaatları. 1297 

barışın muhafazasına ve bu refah ve saadetine ve ekse· J • •ı" • D ft d ) 
suretle kendi imkanları dai- ıansınızın sıhhatına içiyorum. zmır Vl ayetı e er ar 1-
resinde umumi banşın teşki- Atina, 30 (A.A) - Atina g"' ID. dan•, 
latlandırılmasına matuf olan ajansı bildiriyor: 
Yorulmaz gayretlerinin tevec- Matbuat Türk filosunun mu- Tire' de Bakırhan sokak 55 numarada şişecilik yapan Yusd 
cühünü göstermektedir. vasalatı münasebetile hararet- Elgiranti namına 1 /1/ 935 ten 30 16/ 936 gününe kadar olan 

İki memleket nadir bir si- li makaleler neşrine devam müddetiçin 16 lira 88 kuruş kazanç vergisi tarh ve bu ver

yasal kıyaset göstererek teş

riki mesailerinin ve itimatlı 

dostluk münasebetleri teessü
sünün kendi hayati menfaat
larmın himayesi için bir zaru
ret olduğunu anlamışlardır. 

Birbirlerine ellerini uzata· 
tak realist ve manevi yüksel
me fikri için mukayese kabul 
etmez bir örnek vermişlerdir. 
En iyi istikbal ümidi üzerine 
tesis edilmiş banş ülküsünden 
mülhem olan ittifakımız öyla 
hayırkar bir şekil teşkil et
mektedir ki, bunun kıymeti 

evvelce okadar karışık ve bu
lanık olan bu bölgeye girdiği 
yatışda sükun ve müsalemet
le ölçülebilmektedir. 

Yunan ulusunun müttehit 
hissiyatına tercüman olarak 
dost ve müttefik milletin Tür-
kiye ile Yunanistan arasında 
yaklaşmanın ve ittifakın kat'i 
taraftarı olan Büyük Şefi ek
selans Kamal Atatürk'ü tazimle 
anmayı ve hayatta iken tarihe 
geçmiş ve yaratıcı dehası şim
di milli organizasyon ve terakki 
yoluna kat'i bir surette giren 
Türkiye'ye yeni bir hamle 
vermiş olan bu kiyasetli ihya 
edici şahsiyet hakkındaki de· 
rin hayranlık hislerimi burada 
ifade etmeyi vazife addeyle-
rım. 

ittifakımızın faydalı inkişaf
lara mazhar olmaktan hali 
kalmamasına ihtim~m edeceğiz. 

Bu ittifak şimdiden Balkan 
paktının akdine kıymetli yar
dımda bulunmuştur. İki mem· 
leket bu pakta sadık bir su
rette merbut kalmaktadırlar. 

Diğer iki müttefikimiz Ro· 
manya ve Yugoslavya ile sıkı 
bir teşriki mesai dairesinde 
müsalemetperver gayretlerimizi 
müştereken takipten hali kal
mıyacağız. Zira hedefimiz an
cak barıştır. Herkesin haysi
yeti müsavatı ve kazanılmış 

vaziyetlere hürmet üzerine mü
esses bir barıştır. 

Aramızdaki ikametinizden 
iyi bir hatıra saklıyacağınızı 
ümid ederek bu dostluk teza
hürünün iki memleketi bağlı
yan bu kadar sıkı rabıtaları 

bir kat daha kuvvetlendirece
ğine kani bulunarak kadehimi 
dost ve müttefik Türk milleti
nin itilasına, refahına ve Türk 
bahriyesinin şan ve şerefine 

kaldırıyorum. 

Türk filosu kumandanı Ami-

giye de buhran ile yüzde 15 zam olarak 652 kuruş ilave 
ediyor. edilmiştir. Kendisinin terki ticaret etmiş olup nerede bulun-

Katimerini gazetesi yazıyor: duğunun bilinmememesi hasebile ihbarnamesi usule tevfikan 
Atina'ya gelen Türk zabit~ ilanen tebliğ olunur. 1395 

leri Yunan milletinin Türk 

bahriyesine karşı beslediği Izmir ikinci no- lzmir ikinci No-
hissiyatın samimiliğini tekrar ı• • 
müşahade ve tesbit ve ayni terliğine; ter ığıne: 
zamanda Akdeniz' de barışın İzmir 

müdafaası hakkındaki müşte- Muhatap: Doktor Kamil kı-
rek endişe ile kendilerine bağ- zı Bayan Hasene-lkinci Sulta· 
lı olan Yunan zabitlerile ta- niye M. Nezaket sokağında 
mşmak fırsatını elde edecek- 2312 No.lu evde. 

lerdir. "İkinci sultaniye nezaket so-
Elefteron Vima diyor ki: kağında 23/2 No.lu ev için 
Evvelce bir asır iki filo ferağ vadının yapıldığı tarihte 

birbirlerini muhasım olarak tahmin edilen kiraların borç 
addetmişlerdi. Yunan istiklal taksitlerine tekabül edebileceği 
harbleri esnasında bu filolar farzolunarak iadei ferağ vadı 
sık sık Ege denizinde boy yapılmış ise de bu vadın ya-
ölçüşmüşler ve bu muharebe· pıldığı tarihten bugüne kadar 
lerde birbirlerine hürmet et- alınan neticelerin bu gayeyi 
meğe alışmışlardır. teminden uzak görülduğü ci-

Deniz efsaneleri tevlld eden betle aylık taksitlere tekabül 
bu karşılaşmalarda iki filo etmiyen kira farkının her ay 
karşılıklı değer ve faziletlerini muntazaman bankamıza veril-
öğrendiler. mek suretile hesabın munta-

Türk'lerle Yunan'lıların bir- zam bir şekle ircaı için bir 
birlerini muhasım zannettikleri ay zarfında bankamıza müra· 
zamanlar şimdi geçmiştir. Bu- caatla hazırlanacak taahhüdna· 
gün Türk'ler Sultanların bo- menin kabul ve imza edilmesi 
yunduruğllndan kurtulmuşlar aksi takdirde iadei ferağ için 
ve her iki millet bundan böyle evvelce takarrür eden şekilde 
aralarında eski anlaşmazlıkları tayin olunan onbeş sene ınüd-
halletmişlerdir. Bu iki milletin det nihayetinde borcu itfa ede-
artık birbirinin topraklarında miyeceği sureti kat'iyede an-
gözü yoktur. Ve artık birbir- !aşılmış bulunduğundan yapı-
lerinin hürriyetine suikastta lan iadei ferağ vadının geri 
bulunmıyorlar. Şimdi dost ol- alındığını bildirir. 
muşlardır. Ve yalnız barış için- İşbu ihtarnamemizin yuka-
de yaşamakla kalacaklar ayni da yazılı muhataba tebliğini 
zamanda hükumet reisi Metak· ve tebliğinden sonra diğer 
sas'ın ziyafetinde söylediği ·gibi nüshasının bankamıza gönde· 
birbirlerine daha şimdiden yar- rilmesini rica ederiz. 
dımda bulunmakta ve yakın Saygılarımızla 
doğuda devamlı bir barış te- Emlak ve eytam bankası 
mini için teşriki mesai etmek- lzmir şubesi 

tedirler. İmzalar okunamamıştır. 
Diğer gazeteler de bu şe- 25 kuruşluk damga pulu 

kilde tefsiratta bulunmakta- 10-Te~rinisani·936 
dırlar. . Hususi No. 11935 

İstanbul, 30 (Hususi muha- Hususi No. 2/135 
birimizden ) - Falerde bulu
nan donanmamızın Amiralı 
Şükrü Okan, bugün ( dün ) 
Boroton harabesini gezmiştir. 
Gece Yavuz Zırhlısında Yunan 
hükumet erkanına mükellef bir 
çay ziyafeti verilmiştir. 

Sa majeste kral ikinci Jorj, 
yarın Yavuz zırhlımızı ziyaret 
edecektir. 

Ortodokslar kongresi 
Atina, 30 (A. A) - Orto

doksluk kongresi kral ve Me
taksas hazır olduğu halde 
açılmıştır. 

Daire dosyasında mahfuz 
aslına mutabık olan işbu ih-
tarname sureti İkinci Süley· 
maniye M. Nezaket sokak 
23/2 No.da Hasene'ye tevdi 
için tasdik kılındı. 

Bin dokuz yüz otuz altı se
nesi T. saninin on birinci günü 

11 T. Sani 1936 
İzmir ikinci noteri M. Emin 

Erener resmi mühürü 
ve imzası 

60 kuruşluk harç pulu 
20 kuruşluk tayyare pulu 

. 1392 

İzmir 
Muhatap: Doktor Kamil kızı 

Bayan Hasene-lkinci Su,ltaniye 
Eşrefpaşa 543, 545 No. evde 
1, 2, 3, 4 No.lu ev ve dük
kanlar. 

İkinci Sultaniye · Eşrefpaşa 
543-545 numaralı 1, 2, 3, 4 
numaralı ev ve dükkanlar 
için ferağ vadının yapıl
dığı tarihde tahmin edilen 
kiraların borç taksitlerine te-
kabül edebileceği farzolunarak 
iadei ferağ vadı yapılmış ise de 
bu vadın yapıldığı tarihten 
bugüne kadar alınan neticele· 
rin bu gayeyi teminden uzak 
olduğu görüldüğü cihetle aylık 
taksitlere tekabül etmiyen kira 
farkının her ay muntazaman 
Bankamıza verilmek suretile 
hesabın muntazam bir şekle 
ircaı için bir ay zarfında ban
kamıza müracaatla hazırlana
cak taahhüdnamenin kabul ve 
imza edilmesi, aksi takdirde 
iadei ferağ için evvcJce takar· 
rür eden şekilde tayin olunan 
onbeş sene müddet nihaye
tinde borcu itfa edemiyeceği 
sureti kat'iyede anlaşılmış bu
lunduğundan yapılan iadei fe· 
rağ vadının geri alındığını bil
dirir. 

İşbu ihtarnamemizin yuka
rıda yazılı muhataba tebliğini 
ve tebliğinden sonra diğer 
nüshasının bankamıza gönde-
rilmesini rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
İzmir Emlak ve Eytam 

Bankası lzmir şubesi 
İmzalar okunamamıştır. 

25 Kuruşluk damga puiu 
10 T. Sani 1936 

Umumi No. 11937 Hususi 
No. 2/137 

Daire dosyasında mahfuz 
aslına mutabık olan işbu ih
barname sureti İzmir İkincı 
Süleymaniye M. Eşrefpaşa so 
543 ve 545 No. Hasene'ye 
tebliğ için tasdik kılındı. 

Bin dokuz yüz otuz altı se
nesi T.Saninin onbirinci günü 

11 T.Sani 936 

İzmir f kinci noteri M. Emin 
resmi mührü ve E. 

Erener imzası 
60 Kuruşluk harç pulu 

20 kuruşluk tayyare pulu 

Liselerle orta ve ilk. okul k.itaplarımn satış yeridir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kısa bir zamanda dürüstlüğü ile sayın müşterilerinin alakalarını 

kazanarak. (İzmir)e yaraşır bir şekilde genişletilmiştir. 

Kültür Bakanlığının k.itaplan ile çıkan eserleri günü gününe tal ip 
eder ve Lütiin müşterilerine sunar. Ahmed Etiman Kitup Evi lz
mir'in yegane kitap ''e kırtasiye deposudur. Hariçtt'n siparişler sür' t· 

le gönderilir. 

izmir Hiikfı.met caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535] --. ' 
lzmir harici askeri satın alma ilanları 

Burnava Tümen satın alma komisyönundan: 
Cinsi Miktarı Umum tah- Muvakkat Münakasa Tarih Gün Sa. 

Kilo min tutarı teminatı şekli 

Pirinç 72300 13731 1031 kapalı 14/ 12/36 pazar- 10 

Sabun 22600 
Zeytin- 12250 
yağı. 

7910 
5513 

594 
415 

" 
" 

" 
" 

tesi 

" 
" 

11 
16 

1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı üç kalem erzak hiza· 
l.tırında yazılı şekilde münakasaya konulmuştur. 

2 - Kapalı zarf usulile münakasaları l 4/ 12/ 936 pazartesi 
günü hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminatları hiza
larında yazılıdır. 

4 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin muayyen vaktinden bir saat evvel teklif 

mektuplarını Burna va' daki Askeri satın alma kom is· 
yonuna vermeleri. 26 1 5 9 1323 ------

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
3 / 12/ 936 perşembe günü açık eksi itmeleri yapılacağı 

evvelce ilan edilen 35 kalem dağ melbusat ve teçhizatı bazı 
sebeb dolayısile tehir edilmiştir. Bu malzemenin açık eksiltme 
suretile münakasaları 21 /12/ 936 pazartesi günü saat 10, 
11, 15, 16 da yapılacaktır. 1386 

İzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Müstahkem Mevkı satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alayının göstereceği yerde yaptırılacak cepha· 

neliklerin kapalı zarfla ihalesi 12/1. inci kanun/936 
cumartesi günü saat 11 de İzmirde kışlada satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 17457 lira 14 kuruş olup muvakkat te· 
minatı 1309 lira 29 kuruştur. 

3 - Şartname plan ve keşifnamesi satın alma komisyonun· 
da görülebilir. 

4 - isteklilerin ticard odası vesikasını ve Şdrtnamesinde 
yazılı vesikaları ibraz etmek mecburiyetindedirler. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddele
rinde yazılı vesikaları t~minat mektup veya makbuz· 
larını havi teklif mektuplarını ihale saatmdan en az 
bir saat evvel komisyona vermış bulunmaları ilan 
olunur. 26 29 5 10 1335 

lzmir ili Vakıflar direktörlü
ğünden: 1402 

Lira Vakfı Mevkii No. Cinsi 
80 Kazak oğ. vak. Burnava dere sokağı 15 Arsa 

400 " " " " türkmen " 15 " 
150 " " •• " yıkık minarede 78 " 
400 .. .. il " patersn civarında Bila " 
120 İhsaniye camii vak. Yapıcı oğlunda çeş- 8 Bir oda 

400 " (j 

me dere s. 
" Çukur çeşme mevk~- Bila 

inde. 
700 Yapıcı oğlu vak. Saraç ali sokağında 2/4 

1000 İhsaniye camii vak. Çukur çeşme mev- 637 
kiinde. 

150 Sarı hafız ınes. vak. Medine yokuşunda 
250 " " " " " " 

4 
2 

Baraka nal
bant dükkarı 
Altı dükkan 

üstü üç odalı 
ev. 

Araba tamir· 
hanesi önün· 
deki arsasile 
Oda 

" 
20 MahlUI evkaftan Abdullah ef. mahallesi Arsa 

400 Alaca mes. Uzun imam s. 4/6 Ev 
200 Hasta mesçidi Hasla sokağında 43/ 55 Ev 
500 Peksimetçi ibrahim Kestelli çıkmazında 67/ 69 Arsa 
400 Müstağna anha lkiçcşmelik caddesinde 226 Dükkan 

1000 Batçı mesçidi " " 318/246 Kahvehane 
400 " 11 Gedikli sokak 2 Sütçü dükkan 

Yukarda mevkii, vakfı, numara ve cinslerile muhammen be 
delleri yazılı ev, dükkan ve arsalar paraya çevrilmek uzerı 
mülkiyetleri 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 2491 
sayılı arttırma, eksiltme ihale kanunu dairesinde muameleler 
bitirilecek olan bu akaratın ihalesi 21112/ 936 pazartesi gün 
saat onbeşte Kemeraltındaki Evkaf direktörlüğü binasında ya 
pılacaktır. Satış peşin para iledir. istekli olanların hususi şarl 
)arını öğrenmek Üzere her gün Evkaf direktörlüğü varidat m€ 
murluğuna ve ihale günü de % 75 teminat akçelerile birlikt 
toplanacak olan komisyona müracaatları ilan olunur. 1-7-14-2 

SIHHAT BALIKY AGI 
Norveçya balıkyağlarımn en halisiclir. Şerbet gibi içilir, 2 defa süzülruüı 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Bü) ük Saleııçio~lu hanı karfısında 
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S. A. ROYALE HONGRO
iSE DE NAVİGATİON 

DANUBIENNE MARİTİ
ME -- BUDAPEST 

'
1BUDAPEST,, Motörü 29 

son teşrinde limanımıza gele
rek DANUP (TUNA) liman
Jan için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT-
HAMBURG 

"MARİTZA,. vapuru 30 
son teşrinde bekleniyor, ROT
TERDAM HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük
leyecektir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2008 2008 .................... 
Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

"Uı.. YSSES,, vapuru 30/ 11 
36 gün beklenmekte olup 5-
12/36 gününe kadar ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları ıçın 

yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LİNES 

"AASNE,, motörü 21/ 12/36 
tarihine doğru beklenmekte 
olup 26/12/36 ya kadar ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
5KANDINAVY A limanları 
için yük tahmil edecektir. 

FINSKA AGFERTYGS 
KUMPANYASI 

"SAVONMAA,, motörü 28 
11/36 günü limanımıza gele
rek 3/12/36 gününe kadar 
ANVERS ve FİNLANDİYA 
için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
KUMPANYASININ 

'
1SARMACJA,, v~puru 7-

12/36 günü beklenmekte olup 
12/12/36 gününe kadar AN
VERS ve GDYNIA için mal 
yiikliy~cektir. 

SERViCE MARITIME 
RUMEN KUMPANYASININ 

0 SUÇEAVA,, vapuru 16-
12/36 günü gelerek MALTA, 
MARSİL YA ve ALGER li
manlarına yükliyecektir. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
kordonda FRA TELLı SPER
CO vapur acentalığına müra
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 200412005/2663 
••lll!ll!l .... mııl! ... ~11111!1~--·· Deri ve Tenasül Hasta-

hkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

ıu ıı• 
1 l 

r: Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Hellic en Lines 

Limited 
Kamçı oğlu Hamburg - Bremen, Rotter-

CTif'veTenaSul h~a-s_t_a..,.....h-=-k- dam --Amsterdam ve Anvers 
ıarı ve elektrik tedavisi limanları için her ay munta· 

zam iki sefer yapacaktır. 
İzmir - Birincij beyler sokağı Ren, İskandinav ve Baltık 
Elhamra Sineması arkasında: limanları için doğru Konşi· 
-- Telefon : 3479 mento ile eşya kabul eder. 

Oli vi':•v=E=Şlll:m:liiür1111e=k•dı:::s;-rı Anglo. Egytian Mail 
Limited line 

vapur Acentası Marsilya ve lskenderiye için 

Birinci kordon Rees biuası 9600 tonluk "Cairo City,, va· 
~uru her ay Pireden munta-

T el 2443 zaman iki sefer hareket ede~ 
ELLERMAN LINES L TD. 

''THURSO,, vapuru 20 ikin
ci teşrinde Londra, Hull ve 
Anvcrs'ten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpol ve 
Glasgov için yük alacaK,.~-. 

"POLO,, vapuru 3 birinci 
kanunda Londra, Hull ve An· 
versten gdip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru 10 bi
rinci kanunda Liverpol ve 
Svanseadan gelip yük çıka
racaktır. 

GENERAL STIM 

cektir. 
Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd· 

deti 7 5 saat, 
Port-Sait ve İskenderiye li

manları için 11VELOS,, vapu· 
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha· 
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentahğı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 

"PHlLOMEL,, vapuru 18 
ikinci teşrinde gelip Londra 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

;.M··cellit Ali Rıza 

olunur. 
Adı Ton 

50 
10 
15 

Kilo Gram Teneke 
Maden kömürü (Fin lave zero 
Türk antrasiti (Zonguldağın) 
Motorin 
Gargıl oy (Dizel makine yağı) 
lstupi (Birinci nevı 
Benzin 
Gazyağı 

diz) 

384 
85 

1 7 15 20 1368 

135 
20 

I2mir Vilayeti defterdarlığın
dan; 

fssısının vergi borcundan ötörü tahsil emval yasasına göre 
haczedilen Karşıyakada Kemalpaşa caddesinde kain 163 sa-
sayılı hane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle' satılığa 
çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat 
kalemine gelmeleri. 18 25 1 6 1237 

Çırpı Zirai kredi kooperati
finden 

428 Sayılı Çırpı köy Tannı kredi kooperatifi ambarında 
mevcut 300,000 kilo pamuk kozağı 30,000 kiloluk on müza
yede kaimesine taksim suretile müzayedeye çıkarılmıştır. 

Talipler şartnameyi Çırpı köyde kooperatiften Bayındır'da 
Ziraat bankasından öğrenebilirler. Mektupla istenildiği taktirde 
adreslerine gönderilir. Muvakkat teminat beher kaime için 
202,5 liradır. 

İhale 9/12/936 çarşamba günü saat 14 te Çırpı köyde ko
operatif binasında icra kılınacaktır. Kooperatifimiz Ankbaşı 
istasyonuna çok yakındır. 22-24-26-28-1-3-6-8-9 1291 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlü günden; 
Kırıkkalede Yapılacak inşaat 

Keşif bedeli 132089 lira 36 kuruş olan yukarıda yazılı 
inşaat Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Ko
misyonunca 18/12/936 tarihinde Cuma günü saat 15 te kapah 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname altı lira 61 kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
7854 lira 50 kuruşu havi teklif mektuplannı mezkur günde 
saar 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
No. lı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesaikle mu
ayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. 1 3 5 7 1351 

Devlet Demiryollarından; 
Aşağıdaki gayri menkuller 9/ 12/936 çarşamba günü saat 

15 te İzm ir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda açık attır
ma suretile üçer sene için ayrı ayrı kiraya verilecektir. lstek
l!lerin gayri menkuller hizasında yazılan miktarda muvakkat 
teminat vermeleri ve işe girmeye manii kanuni bir halleri ol
mamadığına dair beyannameler ve araılan vesikalarla muayyen 
vakılta komisyona müracaat etmeleri laz ımdır. 

Şartnameler Alsancak komisyonundan parasız alınır. 
1 - Alsancak Şehitler Yadigar sokağında Uray Havagazı 

fabrikası civarında 20 kapı ve 45 A harita No. lı depo mu
httınmen lira bedeli 450 lira. 
Muvakkat teminat 3375 kuruştur. 

2 - fzmir Birinci kordonda Çelikel sokağında 88190 kapı 
ve 38 harita No. lı depo muha.nmen kira bedeli 120 lira mu-
vakkat teminat 900 kuruştur. 27 1 1352 

Izmir nakliyatına tenzilat 
1 1121 936 tarihinden itibaren irmik te D. D. 9 No. h 

zahire tarifesine ithal edilmiştir. Tafsilat için istasyonlara mü-
racaat edilmesi. 1390 Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 

BE~' sas++.am:;;mı.ım111111111 ............ m;::::-ım .... ~ .............................................. j ,,~ .. , $2 

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

Adres: Kem'!raltı Şamh Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb 
sokak No. 19 • rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. · 


