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Dr. Tevfik Rüşdü Aras dün, 
Paristen ayrılmış bulunuyordu 

Telefon: 2776 

lstanbul 
Fevkalade 

Hariciye Vekilimiz Atinamemnun .. 
ve Belgrad' ada ruğrıyacak --Fransızl'ar Kilis ve Payas ~hududlarına- sevkıyat 

• 
yapıyorlarmış. lskenderun'a iki vapur silah~ve mü-
himmat ta cıkardıkları bildiriliyor. Bu ne demektir . 

' ~ 
Paris, 26 (Radyo) - Türkiye 

Hariciye Baknnı Dr. Tevfik Rüştü 
Aras, dün a 1,şam üzeri Ankara'ya 

dönmüştür. 

Ankara, 26 (Hususi) - Haber 
aldığıma göre: bugün Paris'ten ay· 
nlacak olan Hariciye Vekilimiz 
Tevfik Rü~tü Arae, Belgrad ve Ati· 
na'ya uğrıyarak, Yugo-,lav ve Yunan ' 
devlet adanılan ile görüşecek; iki 
Kanunsanidc Ankara'da bulunacaktır. 

Roma, 26 (Radyo) - Fransız· 
lann Ki1is ve Payas hudutlarına 
sevkıyatı devam etmektedir. 

İki Fransız nakliye vapuru, 
fı;kenderun'a silah ve mühimmat 

çıkarmışlardır. 

Bütün Sancak Fransız askeri 
i~gali altına alınmış ve mülki idare 
lağvedilmiş · gibidir. 

-=..,,.,.. Fransız askerleri 
i lk yazısına aykm bir fikir ileri 
6Ürmesine rağmen, Sancak Türk'le· 
rinin, Suriye muahedesinin ihdas 
ettiği yeni vaziyette emniyet altında 
olmadıklarını itiraf etmek dürüst· 
lüğünü de göstermiştir. 

Aşağıya &)nen aldığımız bu 
yazının, Türk · Fransız dostluğunun 

mutlaka korunması Iazırngddiği hak· 
kındaki mütalea~ına aramızdan işti· 

rak etmiyecek kimse hulunmıyacağı 
tabiidir. An,.ak bu dostluğa en iyi 
hizmeti, karşılıklı anlayışın görece· 
ğini söylemek de yerinde bir mü
şahede olur. 

- Sonu 3 üncü sahifede-

Bu ayin mes'elesi de ne

Nafıa bakanı Ali Çetinkaga 
İstanbul, 26 (Hususi ımıhabi· 

rimizden) - Şark demiryoJlarıoın 

salto alınması münasebetile, bir 
ecnebi devlet idaresinde bulunan 
bu demiryolunun da devletimiz la· 
rafından idareye haşlanması mille· 
tin fevkalade memnuniyet ve alıi· 

kasını mucib olmuştur. Yılba~ında 

şark demiryollarınıo idaresi dev
lete geçecektir. Bu münasebetle 
yılbaşında husus\ bir tren donatı· 
lacak ve İstanbul'dan Edirne'ye 
gidecektir. Halk, hu münasebetle 
mühim tezahürat yapacaktır. 

Bu törende Nafıa Vekili Ali 
Çetinkaya'nıo da bulunacağı söyle
niyor. 
--------------

İstanbul, 26 (Husnsi muhabi· 
rimizden) - Sancak'tan gelen ha· 
berlere göre Türk'ler üzerinde zu· 
lüm devam etmektedir. Sözde San· 
cakta asayişi ihlal cürmile ı\ntak
yada adliyeye verilmiş olan 90 Jci. 
aiden 40 kişi, tevkif eclilmiştir. Bu
lunamadıklan için henüz tevkif 
edilmemiş olan 50 ki~i aranmakta
dır. Sancak'tn taheihlarlar gftya 
Tergi taluıili maksadile Türk halkı· 
uın mallarını satmakta ve bunu 
nrgi tahsiline bahane etmektedirler. 

İstanbul, 26 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Paris'te bulunan Dış 

reden çıkarıldı? 
Birkaç kişi içmişler. J:liri de ba- Halkevlerinde 
şından hafif ce yaralanmış ve bu Karagöz oyunu ihya 

h Ad. J' b J .b . edilecek. 
Q lSe, Saaece Unaan l arettır lstanbul, 26 (Hususi muha-

r ' 
lngiltere-ltalya 

Muahedesinin Salı günü im
zalanacağı söyleniyor 

Gaziantebin kurtulusu 
~ 

Şefimizin Gazianteblile
re veciz bir cevapları 

-~-----
5"Tarihi .. Türk yurtlarında Türk'lüğü 

kahramanlıkla tesbit edenlerle sah-, 

sen beraberim.,, diyorl~r. 

Caziantebten bir manzara 
Ankara, 25 (A.A) - Bugün 

:Halkevinde Gazianteb'in kcrtulu· 
şunun 15-inci yıldönümü kutlu-

landı. Bu münasebetle Anleh'in 1 
müdafaası hakkında Anteb meb'ueu 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

C.H.P. merkez kaza kon
gresi dün açıldı 

• ------
idare heyeti seçildi. Vilayet kon-

gresi de yarın toplanacaktır 
Cumhuriyet Halk Partisi mcr• 

kez ka2a kongresi, dün saat 15 de 
Halke \·i salonunda toplanmı~tır. 

Vali ve parti başkanımız Fazlı 
Güleç, kongreyi açtıktan sonra bir 
reis, bir ikinci reis ve iki katib 
seçilmesi lazım geldiğini bilclirdi. 

Kongre reisliğine avukat Baha Na
suh, ikinci reisliğe Şehime Yunus 
ve katibliklere de l\luzaf fer 'Ye 
K emal seçildiler. 

Parti kamunlarından gelen ıJi. 

leklerin vilayet kongresine gönde-

- Sonu 4 üncü sahifede-

•Bakanımız doktor Tevfik Rüşdü 
Aras, pazartesi günü İstanbul'a ge
lecektir. Tevfik Rüşdü Aras ve 
refakatindeki zevat, gelirken Bel· 
grad ve Atina'ya uğrıyarak Yugos· 
lavya ve Yunanistan devlet rical.ile 
görüşeceklerdir. Doktor Tevfik 
Rü§dü Aras, Ankara'ya varınca 

parti gurubu toplanacak ve orada 
Sancak için Parie'te cereyan eden 
müzakereler hakkında izahat vere· 

cektir. 

Cuınao\'ası nahiyesinin Bulgurca köyünde bir vak'a olmuştur. Narlı· birimizden) - Halkevlerimiz· Kıskançlık yüzünden ha. 
dere köyünden Ali, Aydın'lı Halil, Bayram oğlu Murtaza, Ahmed oğlu de karagöz oyununun ihya 

Cenevre, 26 (Radyo) - San· 
cak'a gidecek olan müşahidler, bu-
gün burada bir toplantı yapmışlar-
dır. l\1ü~ahidlcre müşavir olarak 
Norveç'li .Anker ile İsviçre'li Mutye 
iltihak ede<'cklerr1ir. 

· Müşabidler, bu ayın 31 ioci 
günü Antnkya'da bulunacaklardır . 

• • • 
Fronsız muharrirlerinden jean 

Pierre Gerarıl gr.çcnlerde Trihuue 
ve Nations gazetelerinde, Sancak 
<la\·amızt kayıtsız ve şart~ız haklı 
bulundu~unu vazmıştı. Ayni mu· 
harrir, L:ı Rcpublique gazetesinde 
ayni mce'eleye dnir ikinci bir yazı· 
@ıoda , Fran~ız gazetelerinin umumi 
temposuna uyarak Fransız tezi~i~ 
hukuk bakımından sağlamlı~ g1bı 
-------

İstanbul'da 
lzmir Lisesi namına 
Sahte diploma 
Satan bir şebeke .. 

İstanbul, 26 (Hususi muha
birimizden) - İzmir Lisesi na
mına sahte diploma satan bir 
şebekenin faaliyette bulunduğu 
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 
ihbar edilmiş ve ehemmiyetle 
tahkikata başlanmıştır. 

"' ... "' 
Dün akşam telefonla şehri· 

mizdeki alakadarlardan tahki
kat yaptık. İzmir' de bu mesele 
hakkında henüz hiçbir malu· 
mat bulunmadı&-mı öirendik. 

Hüseyin davet üzerine Bulgun·a köyünde Muharem'in evinde toplanmış· edilmesi kararlaştırılmıştır. Vada doğan bir facia: 
}ardır. Bu toplantıya Aydınlı Halii'in metresi 16 yaşında Germcncik'li - - -----

Fethiye'de gitmiştir. İçki masası kurulmuş ve içmeğe başlamışlardır. ~~-~~ 1 -- Bir ka~.ı~ t~yyarede sev-
Halil'in karısı da toplantıda imiş. - Sonu 5 inci sahifede - .:~~ _ 

Şan-Su-Liyang 
Berlin 26 (Radyo) - Jsvestiya 

gazcte~ine göre Şan·Kay-Şek'iıı Son
Su·Liyang tarafından tevkifi çok 
mahirane bir manevradır ve tama· 
men Japon'lar tarafından idare 
edilmiştir. 

Japon'lıun bundan maksadı, 

Şan.X.ay·Şek'in Çin'i idarere gayri 

muktedir olduğunu ve Çfo'de bol· 
şevizmin hüküm sürdüğünü gös· 
termektir. 

Tokyo 26 (Radyo) - japon 
millet meclisi bugün açılmış ve 
.Mikado'nun nutku irad edilmiştir. 
:.\likado'nun bu iftitah nutkunda 
muhtelif d~vlctlerle japon müna· 
sebetleriniu mühim bir salah gös· 
terdiııioden huhsedilmiştir. Büdce 
1937 ele 3 milyar yenlik bir fazla
lık göstermekte ve geçen seneye 
nisbetle 700 milyon daha fazla 
açık vardır. 

Şao~hay 26 (Radyo) - Mare· 
şal Şan·Koy-Şek, avdetinde ilk iş 
olarak San-Sn-Liyang üzerine askeri 
hareket yapılmasını menetmiş ve 
bütün taarruz hareketlerini dur
durmuştur. 

Asi genPral San-Su-Liyang, çı· 
kan hu hadisenin bir sui tefeh
hümden VP. ~ankin tarafından as
kerlerinin maaşlannın verilmedi. 
ğinden çıktığını bildirmiştir. Yapı· 

Iaıi tahkikatta San·Su-Liyang kıta· 
!arına Nankin'den gönderilen tah
sisatın bir yaver tarafından çalın

dığı anlaşılmıştır. 

Şan.Kay·Şek knraTga lıı um umi · 
11ini Luyanga nakktmi~tir. l\lnl.ıosa-

- Sona S inci sahifede -
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Turizm ve lzmir 
Hatıramda aldanmıyorsam, tqrizm mevzuu üzerinde benim de bir· 

Jı,aç yaz1m çıktı . Anadolu'nun dünkü haberleri araaında İzmir valiainin 
büyük btr turizm programı üzerinde durduğunu görünce, sevinmekten 
4'e ayni mcvzua dönmek ''eiaretindcn kendimi alamadım, 

Bizde turizm için, yeni yeni fikirler ileri sürülmeğe baılamııtır. 

Fakat bütün bunlar, parlak hayo.1 mahaulleridir, ideal şeylerdir, Hiçbir 
saman işin pratik kısmına tatbik kabiliyetine inmemiştir, İoi şöyle 
kavnyacağız: 

Turizmde, incir, üzüm mahsulü, yerli maden k.ümürü, Türk mamu· 
)Atı kumaş gibi, )erli, tabii birşeydir. Nasıl ki her memleket, bunları 
yapamaz \'eya yetiştiremezse, turistik: ersaf ta her toprağa nasib olmaz. 
Fakat toprağın kendi sincsiude ta~ıdığı meziyetleri, servetleri, zenginlik· 
leri, oldukları gibi bıraktığımız takdirde, mühim bir iş, bir kazanç 
mevzuu atıl ve ölü bir halde terketti~imiz manası çıkar. 

l\lemlekete her sene iki yiiz bin seyyah celbt•debibek ve:her seyyah, 
25 lira bıraksa, elimize yılda bt'Ş milyon liı-a para geçer. Fakat istihsal 
için, nasıl ki ekmek toprağı işlemek lfızım~a, turizm için de ayni enerji· 
yi, ayni sermayeyi, ayni dimağ faaliyetini harcamak lazımdır. 

Seyahatin istedikleri şunlardır: 
Emin, munta.ıam bir yı>l, bol bol konfor, iyi tercüman, muhtelif 

eğlence mahalleri, )"rli, orijinal eğlenceler. O) uular, aıuzikler, bayram
lar, panayırlar, içki vesairt ! 

Fakat ayni zamanda ve mutlaka, ucuzlukta ister, bol alıika, geniş 

mii!af irperverlik te İttn. 
fzmir'e gelen bir ııeyyulı, pasaport hkelcsinde ekseriya ya bir şoförle 

karşılaşır, ya bir arabacı ile.. Müzeye kadar gider, Eşrefpaşa'ya kadar 
çıkar, Vt')'8 Karşıyaka'p Ucşadiye'yi gl"zer. 

İzmir'de bir gece hayatı yoktur ki, o da içine dalsa. 
Bir bar, bir gazinoya girecek olsa, [O da yok ya!] fitatlerin azameti 

karşısında kesesinin ağzını sıkıca y:ıkalıyarak kaçar. Bunlar turizmin 
muvaffak olmao:ıasmıo başlıca sebcb ve iimilleridir. 

rostluk başka, alış-veriş 
de gene başkal 

Amerika' da Çinçinoti' de ga
rjb bir tazminat davası açıl
mıştır. 

Zengin delikanlının birisi 
Mis Atkinson isimli bir dil
bere gönlünü arzetmiş ve ... 
Nişanlanmışlar! Fakat nedense, 
delikanlı bu nişanlanmanın so
nuncu merhalesinin papanın 

huzuruna gitmek olduğunu 
unutmuş. 

Amerika'lı kız durur, bu 
işe papuç bırakır mı hiç?. Bir 
iki ihtardan sonra mahkemeye 
müracaat etmiş ve tam 50,000 
dolarlık bir tazminat davası 
açmış. 

Kız, cidden Amerikalı. Taz
minatı havaya istinaden değil, 
hesaba dayanarak açmış; ni
şanlısına verdiği davetleri, da
vetler yüzünden sarfettiği elek
trik, su, yemek paralarını birer 
birer tesbit etmiş; hatta, ran
devuya bile giderken verdiği 
tramvay paralarını hesaba kat
mağı ihmal etmemiş. Böyle 
bir davaya hangi hakim haklı 
hükmünü vermez? .. 
Ski merakı ve masrafı 

Kar mevsimi başladı, Ski 
meraklıları da faaliyete geçti. 

Ski öyle bir spordurki şöyle 
böyle hersene bir milyar fı 'lnk
lık bir alış-verişe sebeb olur. 

r ' Bugün doğacak 
cocuklar .. • 

Merih ve zuhalin arz iizerioe 
bugün yapacaklan ani ıesir iyi 
olacaktır. Mevcudiyl"timizltı al:ika· 
dar muallak mes'deleri pratik bir 
hal şekline malik olaca~ımız için 
bugüne İ) i nazarla bakmak tabii· 
dir. Fakat bııgiin aşk ve zevk için 
hiç müsaid değildir. İş v~ bayat 
nokıHmdan mcs'ııd ve memnuu 
olanlar lıi~f mee'eleler üzerinde 
bedbaht olaaaklardır. 

Saime Sadi 

Bir Ski kostümü 700 frank
tır: Ski mutlaka dağlık ve 
karlık yerlerde olur. Bunun 
için her ski meraklısı bir şi
mendifer seyahatine mecbur
dur. Bunun ı.çm dağlık ve 
karlık mıntakalara gitmek için 
her skiyör 400 frank sarfeder 
ve hiçolmazsa 700 frank otel 
masrafı verir! 

Avrupa' da ski müptelası ya
rım milyon sporcu vardır. Bun
ların bu masrafları ve yiyecek 
paraları takriben bir milyardan 
fazla para tedavülünü mucib 
olmaktadır! 

Garib ve... Bol kanunlar! 
Birleşik Amerika malum 

olduğu gibi bir sürü devlet
ten mürekkebdir. Her devlet 
hududları dahilinde kendine 
mahsus kanunlarla idare olu-
nur. 

Bazı devletler, bazı şeyleri 
kabul eder, hemen yanıbaşm· 
dakilerde meneder! Birleşik 

Amerika hükumetleri arasında 
ayrı, ayrı konan kanunların 
bir kısmı da çok garibdir. 
Mesela; İllinnaz' da balo ve 
balolarda dansa müsaade eder, 
fakat evlerde dans edenlere 
ağır bir para cezast vermek· 
tedir. 

Birleşik Amerika diye ta
nıdığımız muazzam hükumetin 
şubeleri olmak, bu her adım· 

da değişen kanun bolluk ve 
garabeti hasebile cidden güç 
bir işi 

Muhnik gazm yeni bir 
tatbik sahasd 

Milletler arasındaı<:İ harb
dan sonı ... , kasa sahibleri, 
polisler ve kasa hırsızları ara
sında da müdhiş bit kasa 
harbı vardır. Milletler arasın
daki harb bazı bazı durur, fa
kat zabıta ve kasa hırsızları 
harbı hemen hiç durmaz. 

Bugün dogaeak çocuklar aile· Zenginler ve kasa fabrika-
leri için feref teşkil edecekler, törleri bir taraftan, zabıta beri 
ııeki, çnlı~kan ve namuslu olacak· taraftan hırsızlara karşı alda 
lardır. Hemen her teşehböste mu-

ve hayale gelmez usul ve ted · 
\'affak ve neticede zengin ola· 
cakludır. Nevyork'tan gelen aon bir 

\_..., ___________ .) iHetede gördük: Şimdi hırsız-

,{EHiRMABERLERi 
lzmir üni
versitesi mi? 

••••• 
Kollej binası sa. 
tın alınmıştır .• 

Kızılçulludaki Amerikan kol
leii binası, Kültür Bakanlığınca 
satın alınmıştır. Bundan evel 
Kollej binasının satın alınma 
parası olarak 54,000 lira gel
mişti. Dün de vilayete 8100 
liralık havale gelmiştir. BinH, 
Kültür Bakanlığı tarafından 
istimal edilmek üzere hazine 
namına tapuya bağlanacaktır. 
Kültür Bakanh~ı, bu güzel 
binayı satın a1m ~k'a çok iyi 
etmiştir. Bina; yakınindeki çift
likle birlikte satın alınmıştır. 
Kültür Bakanlığının bu binayı 
köy öğretmen okulu olarak 
kullanması çok muhtemeldir. 
Bu suretle köylerimize lazım 
olan öğretmenler yetiştirile

cektir. Binanın, ileride lzmir
de açılacak Üniversite binası 
olarak kullanılacağı hakkında 

da bir şayia vardır. 

C. H. P. 
Dolaphkuyu partililerine 

büyüklerin cevabları 
C. H. Partisi Dolaplıkuyu 

kamun kongresi münasebetile 
Atatürk'e, İnönü'ne ve Şükrü 
Kaya'ya çekilen telgraflara 
cevablar gelmiştir. Bunları ya
zıyoruz. 

Atatürk'Un teşekkürleri 
Dr. Hasan Kemal; 
C. H. P. kamun kongresi 

başkanı ve arkadaşları 
İzmir 

Parti kamun kongresinin yıl
lık toplantısı münasebetile gös
terilen temiz duygulara Ata
türk'ün teşekkürlerini bildi
ririm. 

R.C. umumi katibi vekili 
Süreyya Anderim 

lnönü'nden cevab 
Kongreyi muhabbetle selam

lar, başarılar dilerim. 
Başvekil 

ismet lnönü 
ŞUkrU Kaya'nm telgrafı 
Teşekkür eder, kongreye 

muvaffakıyet dilerim. 
Dahiliye Vekili ve C.H.P. 

genel sekreteri 
Şükrü Kaya 

Tren kazası 
ihtiyar kadmın 
Bacağı kırıldı ... 

Dün sabah saat 7,45 te 
Kızı lç.u l 1 u civarında bir tren 
kazası olmuştu. 1309 numaralı 
katar, Lrıı ir' den Aydına git· 
mekte idi. Kızılçullu istasyo
nuna yakın bir yerde Devlet 
demiryollarında manevracı Naz
mi'nin anası Şerife'ye çarpmış 
ve kadının sol bacağı kırıl
mıştır. Kaza üzerine katar 
durmuş ve kadının vaziyeti 
tedkik edilmiştir. Yaralı Şerife 
elli beş yaşlarındadır. Kaza 
tahkikatına Müddeiumumi mu
avini Ali Akkaya tarafından 
el konmuştur. 

..... 111111111 ........ -.a .......... 
lar tarafından açılınca muhik 
gaz neşreden kasalar ya· 
pılmış ve bu nevi kasalar hır
sızları çok korkutmakta· imiş .. 
birleri ittihaz etmektedirler. 
Elektiriklenmiş, tabancalanmış 
su mecra 1 arına merbut ve 
açılınca su i>asan kasal::ır ya
pılmıştır. Kasa hırsızları bun
Ian şimdi hiçe saymakta , ge
ne faaliyetl erine devam rtnıek

tedirler. 

Dr.r Şakir · Saracoğlu söylüyor: 

K8dınıara-a- sakal, 
bıyık mes'elesi 

Bu hastalığa tutulan bir kızcağız 
vardır, hadise büyütülmüştür 
Kaşing hastalığı sebebile 

İzmir' de bir kızın yüzünde bı
yık ve sakal, vücudunda kıllar 
çıkması İzmir ve İstanbul ga
zetelerini işgal edib durmak
tadır. Bazı gazeteler, bunun 
uydurma ve mevhum bir vak'a 
okluğunu, hakikatta böyle bir
~ey mevcud olmadığını söyle
diler, bir kısmı da hastalığın 
salgın halinde bulunduğunu 
yazdılar. 

Kaşing hastalığına tutulan 
kızcağız, memleket hastanesi 
dahiliye mütehassısı doktor 
Kemal Şakir Saracoğlu'nun 
tedavisi altındadır. Bu hasta
lık üzerinde uzun etüdler yap
mış olan değerli doktoru gö· 
rerck gazetelerdeki neşriyat 
münasebetile son sözü söyle
mesini rica ettik. Bize mühim 
tafsilat verdi. Birçok doklor
larımız için de fay dalı olan bu 
tafsilatı aşağıya yazıyoruz: 

-Gushing hastalığına müptela 
olan birkaç kızcağızın hasta
l ıJ' n.n çok naJir ve enteresan 
oluşuna binaen tarafımdan iz. 
mir memleket hastanesi mü-

samerelerinde gösterilmiş olması 
ve bunun havadis olarak Ana
dolu gazetesinde intişarı o 
kadar garib şayialar icadına, 
o nisbette gülünç ve hatta 
hayrete seza telakki ve tefsir· 
lere sebep oldu ki nihayet 
mes' el ede asıl söz sahibi ol
maklığım hasebile beni de 
söz söylemiye sevketti. 

İlk önce şunu tebarüz ettir· 
meliyim ki mesele herhangi 
enteresan bir hastanın tıbbi 

bir toplantıda gösterilmesi gibi 
gayet basit bir şey iken bir 
kısım İstanbul matbuatında 
şişirilmiş ve ~arib bir şekle 
sokulmuştur. 

İkinci şayanı hayret noktada 
eğer şaşılacak derecede mü· 
him bir hadise var sa, bu teb
liği yapmış olınlklığım hase· 
bile tavzihini benden istiye
ceklerine başka başka mem· 
balara müracaat edilmiş, bu 
suretle de garip, komik şeyler 
meydana çıkmış olmasıdır. 

~esela, gazetelerden birisi 
( Kaşing yoktur. H irsutizme 
vardır.) Diye ortaya bir mü
talea atmış ve bundan da ma· 
IUmat iste diği membaca Ka
şing hastalığının meçhul ol· 
duğunu meydana çıkarmıştır. 
Diğer bir muharrir de hasta
lığın sebebini hazım bozuklu
ğuna atfetmiştir ki, bunu bir 
doktorun söylemesine imkan 
olmadığına göre nakil veya 
istihbar bozukluğundan bu 
acayip fikrin doğduğunu sanı· 
yorum. Gelelim mes'elenin 
esasına: 

insanların (Bittabi birçok 
hayvanların da) beyninin al
tında Hypohyse denilen bir 
gudde vardır, bu guddenin üç 
parçasından ön kısmının Ba
sophyle hücrelr.rinden bir ur 
husule gelir. Bundan da Ka· 
ş ing d enilen bir hastalık tab· 
losu meydana çıkar. Bu has· 
talık i s~ sackce bıyık, sakal 
veya kıllanmak demek olma-

yıb birçok arazı meyanında 
kıllanmak da bulunan bir has· 
talıktır. Bu araza gelince kol, 
bacakta olmadan yalnız gövde, 
boyun ve yüzde fazla yağ top
lanması, büluğ yaşlarında gayri 
tabii surette kıllar çıkması, 
kahil insanlarda ise bilakis 
kılların düşmesi, hasta kadın 
ise aybaşı görmemesi, erkekse 
ademi iktidara uğraması, kar· 
nının derisinde kırmızı lekeler 
ve doğuranlarda görülen çat
laklara benzer çatlaklar oluşu, 
tansiyonun, yani kan tazyikinin 
artması, kan şekerinin artması, 
kemiklerde tagayyürat olması, 
yorgunluk, ifrat derecede hal
sizlik, cildde çürükler, bereler 
tarzında lekeler, görmede bo
zukluklar, çok yimek, çok 
içmek, çok idrar etmek, karın 
ağrıları (Metabolisme basle} nin 
artması, kanda kollestrinlerin 
artması gibi birçok araz bu
lunan hastalıkta lıllanma da 
bir arazdır. 

Bir bardak suda koparılan 
fırtına da işte bunca arazın 
ihmal edilerek yalnız kıllan
manın ele alınmış olmasından
dır. T ekrar edeyim ki, hastalık 
nedretinden dolayı müsamere
ye çıkarılmıştır. Bu izahattan
da anlaşılacağı üzere bıyık, 

sakal sa lgın ı da efsa neden 
ibarettir. H<'rgün rastlanan 
bıyıklı, sakallı dudulara gelince 
bunlar da ( Vrilisme, Mascu
lisın c , Hirsutisme } gibi tena
sül ve böbrek üstü guddeleri
nin iç ifrazlarındaki bozukluk
tan doğmadır. Binaenaleyh: 

1- Bıyı k, sakal salgını hal
kın tccessüsii istismar edile
rek uydurulmuştur. 

2- Kaşing hastalığına ait 
bir vak'a servisime yatmış ve 
tıbbi bir müsamerede göste· 
rilmiştir. Ümit ederim ki tav
zihe muhtaç başka bir şey 

kalmamıştır. ----
Adliye tayinleri 
Yeni adliye tayinleri listesi 

gelmiştir. Torbalı müddeiumu
miliğine Silvan miiddeiumumisi 
Subhi Nahid, Tire hakim mu
avinliğine Hukuk mezunu Pi
raye, Zara hakim muavinliğine 
Reşadiye sorgu hakimi İbra· 
him Tali, Reşadiye sorgu ha-
kimliğine hakim namzedi Ah
med Erdoğdu, Erzurum hukuk 
hakimliğine İzmir azası Ali 
Rıza, Kars müddeiumumiliğine 
Muğla İhtisas müddeiumumisi 
Fuad, tayin edilmişlerdir. Fo
ça müddeiumumisi Ihsan, bir 
derece terfi ettirilmişlerdir. 

Ööretmen tayinleri 
İzmir erkek lisesi yardımcı 

öğretmenliğine açıktan Muhid
din, kız lisesi Almanca og
retmenliğine ilavei vazife ola
rak cumhuriyet kız enstitüsü 
öğretmenlerinden Ayşe Akıncı, 

erkek lisesi fen bilgisi öğret
menliğine Memleket hastanesi 
laboratuvar şefi doktor Zühdü 
Ka mil, t>rke k li sl'si biyoloji 
yardımcı öğretmenliğine em
razı sariye hastanesi bakteri· 
yoluğu Hüseyin tayin edilmi ş· 
lerdir. 

Yarın baroda 
yapılacak 

Baro umumi heyeti yarın 

saat 14 te baro dairesinde 
toplanacaktır. inzibat meclisi 
raporu okunarak münakaşa 
edilecek, hesap meclisinin ra• 
poru da okunduktan sonra 
inzibat meclisi ibra oluna· 
caktır. 

1937 senesi bütçesi müza· 
kere edildikten sonra yeni in
zibat meclisi reisi ve azalannın 
seçimi yapılacaktır. 

Dün akşam baroda mukay
yed avukatlar, parti merkezin
de vali ve Parti başkanımız 
Fazlı Güleç'in başkanlığında 
Parti gurubu şeklinde topla
narak görüşmüşlerdir. Bir de 
yoklama yapılmıştır. 

Güzel eserler 

Ruhsar Hüsnü ve eseri 
Karataş Biçki ve Dikiş 

yurdu müdürü Ruhsar Hüsnu; 
geçenlerde Ankara' da açılan 
El ve Ev işleri sergisine iki 
kıymetli portre ile bazı eserler • 
göndermişti. Portreler, Cumur 
reisimiz Atatürk ile Başbaka
nımız ismet lnönü'nün idi. Ve 
ipek bir kumaş üzerine renkli 
ipekle, iğne ile işlenmişti. Bu 
eserler, sergiden sonra Cumur 
reisimizle Başbakanımıza tak
dim edilmiştir. 

Yüksek Riyaseticumhur ma
kamından kendisine gelen tak
dirnamede memnuniyet beyan 
edilmiştir. Başbakanımız da 
bu güzide sanatkarımızı ikra
miye göndermek suretile tal
tif buyurmuştur. 

Ruhsar Hüsnü, uzun yıllar
dan beri şehrimizde açını~ ol
duğu Biçki ve Dikiş yurdunda 

600 den fazla talebe yetiştir
miş ve onları \ayata hazırla
mıştır. Talebelerinden bir kıs
mı, civar Vilayetlerimizde ay
rıca Biçki ve Dikiş yurdları 

açmışlardır. Dürüst ve sistemli 
bir çalışma ile işlerinde büyük 
muvaffakıyetler gösteren Ruh
sar Hüsnü'yü son muvaffakı
yetinden dolayı takdir ve teb· 
rik ederiz. - ---

Yeni kanunlar 
Hudud ihtilaflarının tetkik 

ve tesviyesine müteallik hü
kumetimizle Sovyet cumuri
yetleri ittihadı arasında akdo
lunan 6 Ağustos 1928 tarihli 
mukavelenamenin yeni anlaşma 
mer'iyet mevkiine girinceye 
kadar uzatılması hakkındaki 
kanun ile hükiimetimizle Yu· 
g oslavya arasında 28 Birinci 
Teşrin 1936 tarihinde imza 
edilmiş olan ikamet mukave· 
lesinin tasdikine dair kanun 
vilayete gelmiştir. 
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11 1 -1 •.. 1Haric1ye Vekilimiz Atina 
1 : .J ..., • ., -'1 ~ ~ ve Belgrad'a uğrıyacak 

-- .. _ .. Başı 1 inci sahifede - cek iktiqarı suiistimal etme .. 

1 • ıt it ı h d • Hatay davamız La Republique gazetesinin sinden endişe etmektedirler. 

ngl ere • a ya mua e esı herhalde d~ş politi~a muharriri Jean • En~işel~rin doğru çıkmaması· 
Pıerre Gerard 14/12/936 ta· nı ısterım, fakat bunun mev· 

1 
.. ae • 1 muz af fer olacak.. rihli gazetesinde yazıyor: cud olduğunu görüyorum. 

sa gunu Yor Artık ne TürbFransız dost• Milletler cemiyeti konseyi, işte Cumhuriy~t Türk'leri• ) ımza anı e luğuna, ne Türkiye'nin Akde· Paris hükümetile Ankara hü· nin Sanca' 'taki vatandaiları 

Diğer taraftan da Yugoslavya mes'elesinden mü
zakerelerde bi~ gerginlik olduğu söyleniyor. 

Belgrad, 26 (Radyo) - İngiltere ve Italya diplomasisinin Akdeniz mes'elesi üzerindeki 
müzakerelerinde Yugoslavya'nm vaziyeti ehemmiyetle görüşülmektedir. Bu yüzden müzakere
lerde bir gerginlik hasıl olmuştur. Çünkü Yugoslavya'mn, Akdeniz mes'elesi ile ehemmiyetle 
alakadar olduğu anlaşılmıştır. Balkan yarım adası devletleri, Akdeniz menafiile ehemmiyetle 
alakadardır. M. Mussolini'nin, Yugoslavya ve diğer Balkan memleketlerinin vaziyetini ehemmi· 
yetle nazarı dikkate al~cağı tahmin ediliyor. 

Roma, 26 (Radyo) - lngiltere'nin bura sefiri Sir (Erik Dromon), bugün Hariciye Nazırı 
Kont Ciyano ile uzun müddet konuşmuştur. 

lngiltere ·• ftalya Akdeniz muahedesinin, gelecek 
leniyor. 

pazartesi veya salı günü imzalanacağı söy· 

~~~~~~----............... ~------~~~~~~ 
Ankara 

Atatürk'ün 
Qy ak bastığı 

rünü kutlulıyacak 
fstanbul 26 (Hususi muha

birimizden) - Atatürk'ün An· 
kara'ya ilk ayak bastığı gü
nün yıldönümü Ankara' da bü
yük merasimle kutlulanacaktır. 

Ankara'da 
Yeni ve büyük 
inşaat hazırlığı .. 

Ankara, 26 (Hususi) - Dev
let mahallesinde inşası mukar
rer olan yeni Kamutay binası, 
Riyaseticumhur sarayı, Başve· 
kalet ve Hariciye vekaleti bi· 
naları için 4,5 milyon lira ka
dar sarfedilmesine salahıyet 
veren kanun layihası hazırlan· 
mıştır. Layiha yakın Ja meclise 
verilecektir. 

Atılcara, 26 (Hususi muha· 
birimizden) - Yenişehir' de 
Riyaaeticuaıhur sarayıle Büyük 
Millet Meclisi binası, Başve· 
katet ve Hariciye Vekaleti bi· 
nalan inşa edilecektir. Bunun 
için bütçede 4,6 milyon liral ık 
taMisat ayrılmıştır. 

Türkiye- İtalya 
Arasında bir ticaret 
muahedesi imzalandı 

/ngiltere'de Noel 

Kral altlncı Corç, bir be
yanname neşretti 

-------
Eski kral da Viyana'drın saray 

erkanına telgraflar çekti 

lngiltere Kralı 
Londra, 26 (Radyo) - ln

giltere' de noel yortuları milli 
bir yoıtu şeklinde tes'id edil
mektedir. Kral altıncı Corç ta 
halka bir beyanname neşret· 
miştir. Fakat radyoda beya
natta bulunmamıştır. Bunun 
sebebi de sekizinci Edvard'ın 
hal'ı dolayısile yeni kralda 
husule gelmiş bulunan tees· 
sürdür. 

altıncı Corç 
Alis, Elizabet ve Margarit ta
rafından nor:I ayini yapılmıştır. 

Kraliçe Mari, doğurmak 
üzere bulunan Düşes dö Ken· 
tin yanında kalmış ve ayinden 
dönen saray erkanına doğan 
prensesin müjdesini bizzat 
vermiştir. 

Kral, saray erkanına noel 
hediyelerini kendisi vermiştir. 
Sabık kral da Viyana' dan sa· 
ray erkanına tebrik telgrafı 
çekmiştir, Sabık kral ilk defa 
olarak Viyana protestan kili· 
sesinde noel merasimini yap· 

nizdeki nafiz ve müessir va· kiimetinin enternasyonal hu· için olan aksiyonlarını izah 
ziyetine ve dolayısile Fransa· kuka saygının güzel ve çok eden budur. Feliiket şurada 
nın kendi menfaatine iid mm· nadir bir misalini vererek Mil· dır ki bir Türk irredentisme'j 
taka, ne aramızda mevcud letler cemiyetine havale etmek doğmuştur ve lskenderun Türk 
itilafın hükümlerine ve ne de hususunda mutabık kalmış ol- ~i.likyanı~ tabii }imanı o!du~u 
b . d ğ 'b" 1PI d dukları Sancak mes'elesini ted· ıçın bu ırr""dentısme vahımleş· 
ır a gı ı sapasa~ am u· k d" r·· k'J . d d l 

·· ·· d ld · h k"k kik için bugün Cenevre' de me te ır. ur er ına cı ır ar. 
r~n ~e goz~. o . uran a ı a· toplanmaktadır. lskenderun'dan ve Sancak'tan 
tm t_ a. kendısme 1şaret edecek kolayca vazgeçecekler midır? 
d I Geçen gün M. Pierre Vie· 
eğı ız. . .. . t' k d ğ .. 1 d"ğ" Milletler Cemiyeti onları hak· 
Bunları kısmen bız soyledık, no un ço 0 ru soy e ı 1 sız çıkarır.sa • ki bu çok muh· 

teşrih ettik. Kısmen de kendi gibi mevzuubahs olan Türkiye temeldir • General Seligors-
nutukları ve ağızları itiraf edi· ile Fransa arasında bir ihti· ki'nirı Vilno üzerine hareketine 
yor ki, Fransa, samiınıyet çer- laf değildir, çünkü bütün Su- benzer bir darbeden korkan 
çevesi içinde ve kendi men· riye işlerinde, Fransa ancak insanlar tanıyorum. 
foatlerinden mülhem olarak, Milletler Cemiyetinin manda· Şark hadiselerini itina ile 
Hatay'a aid hakları kabule teri sıfatile hareket etmekte- takibedenlerin hepsinin dikka-
mecburdur. dir. Bu itibarla hadiseden tine çarpan bir vakıa vardır: 

Bütün bunlar, söylenmiş, Fransız-Türk dostluğunun mÜ· Bu Suriye mi1letleri, iki bin 
düşünülmüş, sarahat kesbet· teessir olmıyacağıııı ummak senedcnberi asla müstakil ,,1. 
nıiş, lizerinde durulmuş, mü· istiyoruz. Birçok sebepler ) Ü- mamışlardır. Halbuki istiklal 
zakere ve münakaşadan geçi· zünden bu dostluğa hususile ve hürriyet güçlükle yetişen 
rilmiştir. Evet, hcpc;İ, hepsi bağlı kalmamız lazımd r; çün· nazik nebatlardır. Bundanbaş-
olub geçmiştit. Şimdi de bun- kü, evela bu dostluk, fsviçre· ka, din ve milliyet mozaiki 
!arı, bir nokta ve bir karar ninkıle beraber Fransız dost- olan bu kompleks memleketin 
etrafında toplamak icabediyor Juklarının en eskisidir ve 1525 dai mi kavgalarını hal için ha· 
ve o da şudur: den 1914 e kadar fasılasız kim bir hakeme ihtiyacı yok-

H cr ne pahasına .olursa ol· devam etmiştir. Ve çünkü mudur? 
sun, Sancak istiklaline kavu· sonra, Türk milleti iyi kalpli Osmanlı imparatorluğunun 
şacaktır. olduğu kadar merddir, ve Ke- sukutundan sonra, bu büyük 

Biz, Fransız diplomasisinin mal Atatürk'ün cumuriyeti, ya- rolü Fransa görmüştür. Fransa 
bu şayanı hayret tenakusları kın şarkta, en sıhhatli ve en bundan vazgeçerse kimin mü· 
ve zikzakları karşısında itidal kuvvetli devlettir. dahale ettiği görülecektir. Ke-
ve temkini ve müzakereye Hukuki bakımdan va1iyeti· mal Türk'lerinin mi, Mussolini 
vermek istediğimiz samimiyeti miz çok sağlamdır. Manda- İtalyan'larmın mı, Hitler A'· 
elden bırakmadık. Fakat Fran· mızı Milletler cemiyetinden man'larının mı yoksa, lbnis-
sn, bütiin <l<•stluk teranelerine aldık ve bunun, inkiyad et· suud Arablarının mı? 
rağmen ve geı e eski hamam, ınck mecburiyetinde olduğu· Pads, 26 (A.A) - Anado-
eski tastır. Biz dostluğu haki- muz }'rensiplerini ve şartla- lu Ajansının husvs· muhabi i 
katen hürmete lay"k bir key- rını 1922 tarih!i bir vesika ile bildiriyor: 
fiyct, bir kıymet, telakki ede· tesbit etmiş olan da odur. Delegelerimiz dün akşam 
riz. Yoksa onun, hadisatın Bundan başka, Franklin. Buy· saat 22 de Semplon'la hare.-
palyaço külahı giydirdiği gü· yon muahedesi denilen 1921 ket ederlerken istasyonda Pa-
lünç bir nesne olduğunu gör· Fransız· Türk muahedesi ve ris büyük elçimi B. Suad Da-
düğümüz müddetçe, ancak onu tasdik eden Lozan mu- vas, Londra büyük elçimiz B. 
omuz silker, geçeriz. ahcdesi, Suriye hududlarını Fethi Okyar ve B. B. Politis~ 

Hani, dostluk endaze ile, tahdid ediyor ve Sancağı bu· Puritch ile Türkiye büyük el· 
alış·veriş miskalle Derler ya; na ithal ediyorlardı. Hatta çiliği erkanı tarafından uğur· 
Fransa'nın vaziyeti de tıpkı Türk hükumeti, lskcnderun lanmıştır. 
öyledir. Fransa, bu çeşid bir için bir mahalli hükumet ve Delegelerimiz Belgrad ve 
dostluk endazesini bırakarak, Türk delegelerinin tayini hu· Atina'dan geçeceklerdir. 
karşısına dikilen alacaklıya susunda bizimle mutabık bile Petit Journal diyor ki: 
borcunu verseydi, -Adilane de kalmıştı. - Bu devirde Akdeniz'in 
miyeceğiz· kendi vaziyeti ba· Buna mukabil, Fransız· Su şark kapısını kontrol eden bir 
kınımdan daha akilane hare· riye muahedesinin akdi çok millete çok iyi münasebat mu· 
ket etmiş olurdu. vahim bir mes'eleyi ortaya çı· hafaz:ı etmek pek mümkün· 

karmış oldug" unu kendimizden dür. Türkiye ile bozuşmakta 
Mademki bunu yapmamıştır B 

saklamak ta beyhüde olur. hiçbir menfaatımız yoktur. i-
ve madem ki; bizim de ısra· 

Y c.ni Suriye devleti içinde ka· lakis onunla dostluk harici 
rımız, azmimiz kat'ifür, şu hal-

la a 1 ki ' l · ·· t k'I politika ananelerimize uygun· de gene bizim dediğimiz ola- n z 1 ar mes e esı, mus a ı 
b . S · d 1 t· · k d' · dur. Geçimsizlik hiçbir tehli· 

caktır. Değişen şey, ancak ır urıye eve ını en ı ın-

lstanbul, 26 (Hususi muha
birimizden) - Hükumetimizle 
ltalya arasında yeni bir tica
ret muahedesi akdi için cere
yan etmekte olan müzakereler 
iyi Bir şekilde neticelenmiş ve 
yeni ticaret muahedesi, bu
gün merasimle imza edilmiştir. 

Sandrgam sarayının kilise· 
sinde kral ve kraliçe, validei 
krali, Dük ve D.ışeş Glocester, 
kontes Atlan ve zevcesi, prens 

Y unanistan' da 

ımştır. k. f b k ğ keyi bertaraf edemez. Fazla 
'" Zamandır, şekildir. Hadiselerin ışa ına ıra aca ız. -- ş· d' k d b" · h' olarak taahhütlerine sadık mem· arzedebileceg" i ciddi simayı, ım ıye a ar ızım ıma-u • d'' ·ı . d f d l 1 leketlcrin cesaretlerini kırar lstanbul, 26 (Hususi muha. 

birimizden) - İtalya ile yeni 
akdettiğimiz ticaret muahedesi 
ile hususi takas işlerine son 
verilmiş olduğundan nlç takas 

liste yoktur. 

Arab'laP 
Knngre 
akdecliyorlar .. 

Kudüs, 26 (Radyo) - Siyasi 
halle p a rt isi Şam ve Suriye' de 
faaliyete geçmiştir. Bir kongre 
akdedilecektir. Kongrede, baş· 
laması muhtemel cihan har· 
bına karşı Arap'lann vaziyeti 
görüşülecektir. Kongl'ede F ilis· 
tin mes' desi de konuşulacak· 
tır. Bir (Panarab federasyonu) 
teşkiline çalışılmaktadır. 

Tiran elçimiz 
lstanbul, 26 (Hususi muba· 

birimizden) - Tiran elçiliği· 
miu Ali tayin ~dilmiftir. 

n ın Ll er her halde Fransız dostlarımız yemız en ay a anmış 0 an 
h . t' D"' A T"" k ve sulhu korumak isti.ven po-

Bir, komünist partisi Kongresi meş. 
meydana çıkarıldı. rutiyeti reddetti .. 

B.elgrad, 26 (Radyo) - Yu- Londra, 26 (Radyo) - Yir· 
nanıstan'da gizliffaaliyette bu- mibin azadan mürekkeb olan 

lunadn bir komünist partisi Hint'lilcr kongresi, bugün top· 
mey ana çıkarılmıştır. Yunan K H. d' ' 
dahiliye a V lanmıştır. ongre. ın ıstan ın n zırı, reme gaze- · 
tesi muhab' · b b dahili vaziyetı hakkında uzun 

ırme eyanatta u-
lunarak demiştir ki : uzadıya müzakerelerde bulun· 
.. - YAunani~tan komünist par· duktan sonra, İngiltcre'nin 

tısı, lağvedılmişti. 'Kanuuen Hindistan'a bahşetmiş olduğu 
memnu 1olduğu hal~e bu parti meşrutiyeti gayrikafi görerek 
mensup arının f aalıyettc bu· dd l . . 
l d kl 

.... 
1 

•• re ey emışhr. 
un u arı goru muştür. Yapı· 

ıan araş~ırmalarda mühim bir Fransa-Rusya 
çok vesıkalar bulunmuş, mü
sadere edilmiştir. Bu vesika-
larda adları yazılı olanları 
tevkif edeceğiz. 

Fransız madencileri 
Paris, 26 (Radyo) - Ma

denciler federasyonu toplan
mıştır~ Bu toplanma Rusya'dan 
dönen delegenin izahatını din· 
lemek içindir. 

Paris 26 (Radyo) - Kabine 
gelecek hafta umumi bir içti
ma aktederek dahili ve harici 
siyaset üzerine müzakcratta 
bulunacaktır. 

Moskova 26 (Radyo) - M. 
Delbos'un Alman sefirile yap· 
tığı mülakat Moskova'da men

fi bir tesir husule getirmiştir. 

pek beğenmiyeceklerdir amma, ırıs ıyan, urzı ve ur az-
] ki t k d. litikamız da yanımızda olması ne yapalım ki, başka türlü çı- ı arını ona er e ıyoruz. 
G · Ş h."kA · b elzem olan bir devleti bizdr.n karı da yoktur. Biz işimizi ba· erçı am u umetıne u 

1 ki h k k · t h uzaklaştırmak gibi korku veri-şardıktan sonra, gene dostlu· az 1 arın u u una rıayc u-
d h .. k.. 1 ci bir hata olur. 

ğu tazeleriz. susun a u um er empoze ------
• * • ediyoruz. Fakat bütün bunlar Harp maktiJ.lleri 

imzalar, hukuk ve kağıttan 
Tashih - Dünkü "Verem,, 

başlıklı yazımda " O zat sü· 
ibarettir. Fransız askerleri, 
Fransız memurları gittikten 

kiit içinde, ağır ve elemli bir sonra, oradaki insanlar ken-
düşünce ile bir miiddet duru· dilerini bekliyen akıbetin ne 
yor ,, şeklindeki cümlenin son 

olduğunu pek iyi bilirler. Şar· 
kelimesi, " susuyor ,, olarak 

kı, şark adetlerini, usullerini, 
çıkmış .. Bu usiikut içinde sus· hiikfımet otoritesi hakkındaki 
mak ,. şeklindeki nahoş yan-

despotik telakkisini bılirler. 
lışlık birazda gülünçtur amma, 

Maruni'ler, Dürzi'ler ve Türk
ne yapalım ki, vakidir. Düzel· 

ler Suriye'li dedikleri insan· 
tirim. O. R. G. l d k. 1 A l d ------ ar an çe mir er. sır ar an· 

Alman 
V apara kurtarıldı 

Londra 26 (Radyo) - Pre
torya adlı Alman vapuru, 400 
yolcusile karaya oturmuş ol
duğu yerden kurtarılmıştır. 

beri onlarla temas halindedir
ler. Daima mücadele halinde 
olmuşlardır. Bütün bu ayrı 
soydan insanlar birbirlerine 
karşı nefret ve kin hisleri 
beslerler. Yarın, müstakil Şam 

hükumetinin kendisine V\!rile· 

• • • 
ıçın merasım 

Paris 26 (Radyo) - 30 
kanunuevvel çarşamba günü 
harp ma .tuHerinin Mermoz 
gibi tayyarecilerin istirahatı 

ruhu için merasim yapılacak 

ve nutuklar irad edilecektir. 
Bu münasebetle bir de askeri 
geçid rPsmi yapılacaktır. 
Romanya ve Adisababa 

Bükreş, 26 (Radyo) -
Adis·Ababa' da bir general 
konsolosluk tesis kararı, M. 
Antovanesko'nun Paris'ten av· 
detinde verilmiştir. 

Başvekilin avdetinde bu hu· 
susta bir kararname neşred1· 
lecektir. · 
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imparatoriçe Ojeni'nin 
gerdanlığı etrafında 

Asilerin bir vapuru batırma. 
sının~ S.QI Rusyadaki akisleri F~~-& 

Asiler şimdi de deniz ab- 8~ k k. 
Amerika'da __ haydudlar ~bir Fran· 
sız zevç ve zevceye ne yapmışlar? 

Yangm 
Dün sabah, Karşıyaka' da 

Dündar sokağında 22 numa· 
ralı evde, mangaldan sıçrıyan 
bir kıvılcımdan yangın çıkmış, 

1 k d b h d
. u a sam ı program 

0 asın an a Se lyOr .. ---iSt~n-buİ-radyos~--·~ 

Tarihte meş· 
hur bir uğursuz 
ger da nl ık var
dır : Mari An
tu va net'in ger
danlığı. 

-bir battaniye ile bir yorgan 
~ış ve ateş derhal yetişen 
itfaiye tarafından söndürül· 
müştür. 

Cephelerde Noel mütarekesi var. Alman. 
ya'nın da sevkiyatı kesmesi bekleniyor 

Fakat impara
toriçe Ojeniden 
kalan ve bugün 
Fransız fabrika
tör ve zengin
lerinden M. Ma
tis'in zevcesinde 
bulunan bir ger· 
danlık-da her- Mm. ve M. MatlıisJ 

halde uğursuzlukta Mari An- siyesinde bulunmuş. Madam: 
tuvanet'inkinden geri değildir. "Omuz silkerek: 

M. Matis ve madamı bir - Ben •Amerika'nın haydut·" 

Hırsızhk 
Bayraklı'da Menemen cad

desinde Osman oğlu Cemal'in 
bir ceket ve bir pantalon ile 
180 kuruş parasını çalan Meh· 
med oğlu Ahmed yakalanmış 
ve bu çalınmış eşyayı sandık
larından Ömer oğlu Ahmed 
ve Abdullah oğlu Osman hak
kında da kanuni takibata baş
lanmıştır. 

19 Lira -uçtu 

aydanberi Nevyork'ta bulun· -ıru:ından korkmaın:-Onların 
maktadırlar. Geçen cumartesi ... taarr.uz~-beni eğlendirec~ktirl 
gecesi tiyatrodan çıkan Müsyü Demiştir. 

Gaziler mahallesinde bir 
handa yatan Hüseyin'in 19 li
rası, meçhul bir şahıs tarafm· 
dan aşırılmıştır. Hırsız aran
maktadır. ----- ·Milislerden bir grup 

·~=--~------~-----
-· 

ve Madam Matis, Belçika'lı ----------
Yaralamak 

Sevil, 26 (Radyo) - Milis
lerin Saragos yolu üzerinde 
yapmak istedikleri bir taarruz 
akim kalmıştır Milisler rüc'at 

hemşehrilerinden Prenses Ka
raman Şimay ile otele döner
lerken beşinci cadde köşesin
de birdenbire iki adam ile 
karşılaşmışlar ve : 

- Eller yukarı! emrını al· 
mışlardır. 

Bu müthiş emir üzerine oto· 
mobil durmuş, fakat M. Matis 
soğuk kanlılığını kaybetmeden 
otomobilden inmiş ve müte
arrızlarla mücadeleye başla· 
mıştır. 

Mütecavizler, Madam Ma· 
tis'in gerdanındaki imparato
riçe Ojeni' den kalan kıymetli 
zümrüd ve yakut gerdanlığı 
aşırmağa çalışırlarken hem M. 
Matis'in cesaretinden, hem de 
Madam Matis'in "fmdad" diye 
bağırmasından birşey yapama
mışlardır. 

ilk olarak Madam Matis 
kendisini haydudların elinden 
kurtarmış ve bir otele ilticaya 
muvaffak olmuştur. 

Bu sırada iki haydud daha 
hala mücadele ve müdafaada 
devam eden M. Matis'e doğ
ru gelmeğe başlamışlarsa da 
Madam Matis telefonla zabı
tayı haberdar etmiş olduğun· 
dan hiçbirşey yapamamışlar 

ve hepsi birden zabıtanın 
önünden kaçmışlardır. 

Bu hadisenin garib bir saf
hası da Ford müessesesinde 
geçmiştir. Maruf otomobil fab
rikalarından birisinin sahibi 
olan M. Matis M. Ford'u zi
yaret ettiği zaman, Amerika'lı 
otomobil kralı Madam Matise: 

- Madam, Amerika' da bu 
kadar kıymetli mücevherat ile 
gezmek çok tehlikelidir! Tav· 

Kütahya 
Parti il kongr;ii 
Kütahya, (Hususi)- C.H.P. 

Kütahya il kongresi 21/12/ 
936 pazartesi günü saat 14 te 
Kütahya parti kurağında (46) 
delegenin katılmasile toplandı. 

İle bağlı 5 kaza ile merkez 
kaza delegelerinin bulunduğu 

bu toplantıda çok esaslı işler 
Üzerinde konuşmalar olmuş, 

halkın mühim dilekleri üzerin
de durulmuş ve kararlar alın-
mıştır. 

Kongrede; ilçebaylar, ilgili 
daire müdürleri ve birçok halk 

hazır bulunuyordu. Kongre 
başkanlık divanı seçimi ya-

pılmış, ittifakla birinci reisliğe 
Rifat Emet, ikinci reisliğe Ali 

Akif Kütahya, sekreterliklere 
Hakkı ve Zihni Kütahya se· 
çilmişlerdir. 

Hesab bakma, büdçe yap
ma ve dilek komisyonlarının 

Ahmed oğlu Hüseyin, sar
hoş bir halde Gazi bulvarın· 
dan geçerken Ahmed oğlu 
Muharrem'i solbacağından bı· 
çakla yaralamıştır. Zabıtaca 
Adliyeye verilmiştir. 

Kadın kavgası 

Alsancak'ta oturan Galib 
karısı Leyla, Ramiz karısı Mu
radiye'yi dövdüğünden yaka
lanmıştır. 

Hakaret 

,;ederlerken çok zayiat vermiş
lerdir. Asi tayyareler Kartajen 
şehrini bombardıman etmiş
lerdir. 

Bütün Bask cephesinde Noel 
yortuları münasebetile bir mü
tareke hüküm sürmüştür. 

Avilla, 26 (Radyo)- Mad· 
rid'in Libertad gazetesi mü
dürü milisler tarafından tevkif 

Kağıthane caddesinde Atıf edilmiştir. Müdür Avilla' da 
oğlu Niyazi, Hakkı oğlu Beh- muhakeme edilecektir. 
çet'e, Veysel hamamı çıkma· 
zında Sabri oğlu Cemi), Ha- Salamank, 26 (Radyo) -

Asilerin karargahı umumısı san oğlu Hamdi'ye; Şamlı so-
kağında Ahmed o~lu Mehmed, Madrid hükumetine mensub 
Mehmed oğlu Ahmed'e haka- Bilbao. Gihon ve Satander 
ret ettiklerinden yakalanmışlar limanlarının da abloka altına 
ve Adliyeye verilmişlerdir. alındığını ilan etmiş ve ecnebi 

Bıçak taşıyanlar vapuların hemen çekilmelerini 
Demirci köyünde oturan Os- bildirmiştir. 

man oğlu Mustafa' da, Sancak· Moskova, 26 (Radyo) -
lar köyünden Mehmed oğlu Bütün Rusya'da Franko'nun 
Ali'de ve Söke'nin Yenihisar Komsomol vapurunu batırt
koyünden Salih'in Üzerlerinde ması üzerine büyük bir heye
birer bıçak bulunarak zabıtaca can vardır. Rusya hükumeti 

seçimleri yapılmış, bu komis- mu"sadcre edı'lmı'ştı'r. · t l h f' tıcare vapur arına arp se ı-
yonların çalışmalarına ait ha· neleri terfika karar vermiştir. 
zırladıkları raporlar üzerinde Bir günde 

Meksika, 26 (Radyo) -
ve bilhassa dilek komisyonu· Yerlere tUkUren 100 
nun raporu üzerinde durulmuş, 
münakaşa ve görüşmeler ya· 

pılmış, İcab eden hususlar 
hakkında ilbay ve parti baş-
kanı Sedad Erim'in izahatı 

dinlenmiş ve kararlar alın-
mıştır. 

Büyüklerimize; kongrenin da
imi saygılarının bildirilmesi al

kışlarla kabul edilmiş, yeni 
ilyönkurul seçimi yapılmış ve 
bu suretle kongre çalışmasına 
son verilmiştir. 

Kişiden ceza alındı.. Meksika hükumeti Burgos hü· 
kumeti mümessilini hudud ha

Belediye, gribin salgın bir 
hale gelmesine mani olmak rici etmiştir. 
için, yerlere tükürenler hak· Burgos, 26 (Radyo)- Mad
kında derhal ceza kesilmesini rid'in dünkü topçu bombar· 
bütün belediye zabıta memur- dımanında telefon merkezi tah-
larına bildirmiştir. rip edilmiştir. 

Dün, yalnız Kemeraltından Brüksel, 26 (Radyo) - Bel-
Balcılar içine kadar olan mm· çika meclisi, dün gönüllü sevki 
takada, yerlere tüküren 100 hareketini meneden kanunu 
kişiden birer lira ceza alın- kabul etmiştir. 
mı~tır. Bunların yüzde yirmisi, Paris, 26 (Radyo) - Fran· 
civardan İzmir'e gelmiş olan s.a'nın, Berlin, Lizbon, Roma 
kimselerdir. ve Moskova'ya ispanya işleri 

..................................................................... ıımıı ...... -.----
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- Y okl.. Kimsem yok!.. Ve - Kapalıdır efendim .. 
lkimse de beni beklemiyor. Onun kokusu, onun sıcak, 

Ben de hiçbir kimseye kavuş- bayıltıcı nefesi mi idi yakla-
mağı düşünmüyorum. Sadece şan, ne oluyordu? 
vatanın davasının tahakkuk Omuzundan dolaşan bir kol 
etmesini istiyorum. kendisini hafifçe çekti. Dudak· 

- Hayatta hiç sevdiniz mi? larının üstünde, ateş gibi ya· 

88 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe - Fakat.. nan bir çift dudak hissetti. 

dahilinde buna imkan göre
medim. Belki de kasaba halkı 
için felaket tevlid edebilir. 
Düşmanın, bugünlerde Öde
miş'e kuvvet çıkaracağını ve 
bunları bölük bölük Alaşehir 
istikametindeki dağlara sev
kedeceğini haber aldım. Ta· 
hakkuk ettiği takdirde, müf -
rezeniz, bu bölüklerden bazı· 
larının imhasına memurdur. 
Son dakikada vaziyet değiş
miş olduğu için, size kat'i 
emirler verebilecek vaziyette ı 

de~ilim.. Ancak 2 gün sonra, 
talimatı almış olacaksınız. Aksi 
takdirde bu hava\ide vekayie 
ve emre intizar edeceksiniz .. 
Anladınız mi Yanık Bekir beyi 

- Anladım efendimi 
Evlimisiniz Bekir beyi 
Hayırl 
Ölümden korkar mısınız? 
Hayır! 
Hayatta hatırladığınız, 

sizi bekliyen, yahud sizin ka· 
vuşmak istediğiniz hiç kimse 
var mı? 

- Emrediyorum,~söyleyinizl Uzun, çıldırtıcı, yakıcı bir buse 
Bekir içini çekti idi bul 
- Bir defa sevmiştim .. Yal· Hafif bir rüzgar, meçhul 

nız ve yalnız bir defa! Yıllarca kadının saçlarını Bekir'in yü-
evele aid birşey.. zünde dağıtıyordu .. 

- Ya şimdi? Bekir, hiç mukavemet et-
- Hiçi.. Kalbim artık du- medi. Gözlerini de açmadı. 

mura uğramıştır. 
- Nerelisiniz? 
- Urla'nın( ... ) köyündenim. 
Bekir tam bu sırada, sıcak 

bir elin, elini tuttuğunu his
setti: 

- Gözleriniz kapalıdır de
iil mi Bekir beyi 

Bu, öyle bir öpüştü ki, 
zevki, ebedi ve tatlı bir ha· 
tıra gibi dudaklarında kala· 
caktı. 

Kadın yavaş yavaş kolunu 
çekti. Sesi, bir sıtma nöbeti 
ile titriyordu. 

- Bekir bey, beni dinle-

hakkında vereceği nota üzeri·I 
ne Paris sağ cenah gazeteleri 
uzun neşriyat yapmaktadır ve: 

"Bu teşebbüsün hiçbir kıy· 
meti yoktur, çünkü diğer dev
letlerden istediğimiz şeyleri 
biz Fransız'Jar yapmamaktayız. 
İspanya' dan Fransa' ya müte· 
madiyen altın gelmesi buna 
bir delildir. ,, Demektedirler. 

Paris, 26 (Radyo) - Ha
vas ajansı, Evening Standar 
gazetesinin Fransı~ erkanı har
biyei umumiye reisi general 
Gamelen 'in harbiye bakanına 
Pirene (ispanya hududunda) 
ve Fas'ta mühim tedbirler it
tihazı teklifinde bulunduğu 
hakkındaki haberi tekzib et· 
miştir. 

Paris, 26 (Radyo) - Fransa 
ve İngiltere Roma, Berlin, 
Moskova ve Lizbon'a birer 
nota vermeğe, gönüllü ve yar· 
dım sevkinin durdurulmasına 

karar vermişlerdir. Fakat bu 
nota Noel dolayısile tehir edil
mişti. Pazartesi günü bu te· 
şebbüs yapılacaktır. 

Almanya hükumeti lspan· 
ya'ya yeniden gönüllü sevket-
memeğe karar vermiştir. Fransa 
ve İngiltere hükumetleri bunun 
üzerine Almanya'ya kredi aça
caklardır. Söylendiğine göre 
Hitler bu teklifi reddetmiye· 
cektir. 

Paris, 26 (A.A) - ispanya 
büyük elçiliği tebliğ ediyor: 

Amerika birleşik devletleri 
matbuatı, Bask Milliyetperver
lerinin asilerle ayrı bir sulh 
müzakerelerine amade bulun
duklarına dair olan bedhahane 
şayiaları hassaten kaydetmek
te olduğundan Bask muhtar 

yiniz .. Ben size " Gözlerinizi 
açınız,, deyinceye kadar şim· 
diki vaziyetinizi muhafaza ede
ceksiniz. 

- Peki efendim .. 
Kadın uzaklaşırken, Bekir 

tahammül edemedi: 
- Müsaadenizle, birşey, tek 

birşey soracağım. 

- Sorunuz .. 
- isminizi, asıl isminizi 

vermez misiniz? 
- Hayır, maalesefi 
- Peki, hiç olmazsa başka 

bir defa görüşebi'ecek miyiz? 
Siz kimsiniz? Benim hayat . ve 
ruhuma nasıl karışmak istedi· 
nız .. 

Kadının sesi, bu defa biraz 
daha uzaktan geldi: 

- Ben, benim. Birisiyim ... 
Başka bir defa görüşmek im· 
kanını da maalesef elde ede· 

Gündüz neşriyatı: 12,30-14 
halk türküleri, havadisler, ha· 
fif muzik. 
Akşam saat l 8,30 varyete 

muzik, 19,30 konferans Suat 
Derviş tarafından 20 Rifat ve 
arkadaşları tarafından Türk 
musikisi, 20,30 Belma ve ar· 
kadaşları tarafından Türk mu
sikisi, 21 Stüdyo orkestrası, 
22 Ajans ve Borsa haberleri, 
plaklarla güzide sololar. 

C. H. P. Merkez 
kaza kongresi 

dün acıldı. , 
- Başı 1 inci sahifede -

~rilme~i kabul eılildikten sonra gizli 
reyle merkez kaza idare heyeti 
intihabına geçildi. Reyler taRoif 
edildikten sonra idare heyetine 
Haydar, Karşıyakalı Tnbir, 1 Bclkis, 
Halim Cavid ve Burnava'dan Cc· 
mal Kavukçunun scçiIJiklcri an· 
laşılılı. 

Daha sonra i~aret reyi için 
alınan kararla vilayet kongre de· 
legeleri eeı;imi yapıldı. Delegeliğe 

ee~·ilen zevat ıunlarJır: 

Bahaeddin Nasuh, gazeteci İb· 
rahim Ôzdel, doktor Zıihtü Kıimil, 
avukat Murad Çınar, Kemal Erim, 
doktor İsmail Hakkı, Repd Leh· 
lebici, Bnrnava belediye reisi Fch· 
mi, avukat Halid Tevfik, l\luzaf. 
fer Ôıgen, Bumava'dan Cemal 
Knvukc;u, Ilalim Cavid, eczacı Faik, 
avukat Haşmet, Bclkis, Şehime 

Yunus, Nazif, Şevki Demir, doktor 
Hasan Kemal, nvuknt Agah Sabri, 
öğretmen llilınü, eczacı T.ütfü, 
Mümtaz 

• • • 
Partimizin vilayet kongı:esi pa· 

ıarte.;i giinü s:ıat 17 de Ilalkevi 
ı;alonunda toplanacak ve kongre 
üç gün sürecektir. 

Diplomatlar 
Ava Çıktılar 
Bükreş, 26 (Radyo) - Yu

goslavya Başbakanı M. Stoya
dinoviç, Temşivar'a muvsalat 
etmiş ve orada Romanya Baş
başbakanı M. Tataresko ile 
hariciye nazırı M. Antonesko 
ve İngiltere'nin Bükreş sefiri 
tarafından karşılAnmıştır. Dip· 
lomatlar, oradan tertip edilen 
ava çıkmışlardır. Bu heyete 
Fransa'nın Bükreş maslahat
güzarı da iştirak etmiştir. 

......................... 
hükumeti Vaşington büyük 
elçiliğine bir telgraf göndere· 
rek bu şayiaları kat'i surette 
yalanlamış ve Bask' ların ancak 
tam zaferinden sonra mücade
leyi terkedeceklerini bildir
miştir . 

miyeceğiz. Sizin hayat ve ru· 
hunuza da karışmak istedim .. 
içimden kopan bir çılgınlıktı 
bul.. Allaha ısmarladık Yanık 
Bekir bey .. 

- Güle güle efendim .. 
Daha öteden kadının sesi 

tekrar duyuldu: 
- Gözlerinizi açabilirsiniz! 
Bekir, gözlerini açınca ile

riye baktı, meçhul kadının 
silueti, virajda kaybolmuştu .. 
Put gibi, olduğu yerde duru· 
yordu.. Parmakları ile dudak· 
larına dokundu, 

- Dudak değil, ateş par· 
çalan idi sanki! 

Diye mırıldandı. Tam o sı· 
rada, bir otomobilin uzaklaş· 

tığını duydu.. Sen <le!edi, ora· 
cıkta bir kayanın üstüne otu
rup, yanan başını avuçlarının 

içine aldı. -Sonıı var-
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5 $!}~ Bu ayin Japonya Kont Bethlen 
f F 1 r t 1 n a A ı i ~ mes' elesi de imparatoru Triano: .•.• 

zn•:••• BUyUk Korsan Roman! u-·zr··4' nereden çıkb? Di,yet :.~~llsini açtı muahedeai laak-
-42- Yazan: M. Aglıan, Faik Şenueddin Vapurda _ Bt11ı ; i;;t sahifede Tokyo, 26 (A.A) - lmpa· kında ne yazıyor? 

Denizlere sığmıyan bu kah· alhna alacağım. Onu, boy• Vapurda, bir yıtın talebe Bulgurca köyündeki tarlalar rator bugün saat 11 de yeni Budapeşte, 26 (A.A) 
raman Türk denizcisinin kal- nundan zencire wracağım. arasındayım, sanki kamara, mes'elesinden devam edegelen· parlamento binasında diyetin Kont Bethlen Petti Naplo 
bini, irade ve tuurunu esir Karşısında kahkahalarla güle· bir denanedir. Kız, erkek ta· ihtilaflar, bu içki masasında 7o inci içtima devresini aç· zetesinde yazdığı bir :m 
edecekti. ceğim .. Çünkü, onu seviyorum. le ·imtihanlar münasebetile· kendisini göstermit ve bu yüz· mıştır. de yeniden Trianon mua 

Deniz o kadar kudurmuş, Diye mınldandı. Nihayet babire okuyorlar, habire yazıb den kavga çıkmıştır. Halil, ~mparator nutkunda Japon· sinin aleyhinde bulunma 
dalgalar o kadar şahlanmıştaki o da, kalbinin içindeki meç· çizip çalıfıyorlar.. ev sahibi Muharrem'in taban· ya nm gerek muahedelerle her şeyden evel Maceristao 

t k ·ı · kd "ğ · b 1 h' · l b h' n!'-1--t tti B f ı· bağlı bulunduğu devletlerle sı'Ja"hlanma hakkının ven'I ar ı pmı erm ye ı erme u ıısı an amııb ve u 11, VUUUI e m. u aa ıyet casını alarak kabzesile orada 
t · · k" k 1 b" d k k .. ı.k ki · · d b'le olan münasebatınm çok iyi sı'nı' ve Macan'stan'dan ko rampa e mesı ım anı ama· ıraz a ıs an'i" , n, ızzetı için e ı , spor ve artist illeti bulunan Hüsevin'in b.aına vur· ld x.. d ıc 

f b d 
, -r o u5 unu ve mütema iyen KUV· nlan to. praldardakı' Macar' 

mıştı. ne is acııı, gurur isyanı ıi i ken iıini gösteriyor. muş ve Hüseyin yaralanmıfbr. t b ld ~. h · tle 
M · d" d b 1 l d k kt O ve u u5 ... nu e emmıye hayat haklanmn iadesinı' ı· 

arıya, umen e, ayrete şey er e e arııı ı.. ç kız talebe, Londra kon· Bulgurca iandarma karakol kaydettikten sonra hükOmetin 
pyan manevralar yapıyordu. Fırtına Ali bir manevra ya· feransı hakkında, biribirine ma· efradı hadiseye ehemmiyet ve· f tevdi edeçeği büdceyi ve ka· mektedir. 

Fırtına Ali bile, düşman pıyordu.. lilmat ,terip alırken birisi: rerek evi jandarmalarla sarmış uun liyihalannı tasdik etme· Kont Betblen aksi takdi 
gemisinin harekatında derhal Mariya keıkin bir kahkaha - Şey -dedi- Londra kon· ve vak'a faillerini yakalamıştır sini diyetten rica etmiştir. Macaristan'ın derhal ·Milleti 
bir değişiklik başladığını ve attı. Bunu, Ali bile duymuştu.. feransı dediniz de aklıma gel- Hüseyin, lzmir Memleket has· Gerek diyet gerek senato cemiyetinden çekilmesi lizı 
geminin artık şuursuzluktan Tüylerinin ürperdiğini hissetti. di. Şimdi Londra' da yeni bir tanesine getirilmişse de yara· imparatornn nutkuna methe· geldiğini söyledikten sonra 
sıyrılarak ustaca bir idare ile Gayri ihtiyari: film çevireceklermiş ve bu sının hafif olduğu görülmüş ve dici cevaplar vermiştir. carulusuna karşı hük6met içip. 
rüzgan sancağa aldığını gördü, - Onun kahkahası da gü· film bu yılın en güzel eseri pansımanı yapılarak hastane· yeni sene bütçesi 3 milyor en. mübrem bir vazife hal" 
ve homurdandı; zelmişl olacakmıt.. den çıkanlmıştır. 38 milyon yen olup şimdiki alan silahlanma keyfiyetinia" 

- Kim olsa gerek? Dedi. _ Acaba hangi artistler E~de toplananlar tahtacı bütçeden 777 milyon fazladır. Trianon muahedesinin arazİJ!: 
Rüzgir Ahmed cevap verdi: _ Reis, Reisi.. rol alacak?. denilen köylülCTdendir. Bir A l U müteallik ahkamının tadili ile 
- Kaptanın kızı.. Bak, Rüzgar Ahmed bağınyordu. gazete, bunlann Muharrem'in mira cıOrfi hiçbir alakası olmadığını b• 

dümende oturuyor:. Ah dl - Bilmem .• Ah ne olurdu, v L J B l nun ilerinde dücünülecex.:..:; - Ne var me .. ş 1 Bo ·ı Gr G b d evinde toplanmalannda iyin ı a«ınua e • y •·~ 
Mariya'nın bu e~ı tehlikeli _ Yunan kadırgaları ge· alr alsae 1 e eta ar 0 a ehemmiyetle kaydetmektedir. 

ro lard ? kokusu bulunduğunu yazmışsa· orad'a gı· -'ecek .• 
dakikadaki cesaret ve itidali, 1 e • aı liyor. A d L_ da tamamen asılsızdır. B 1 d 27 (Rad \ M Bir kadın 
taliin rüzgar ve istikametini de Fırtına Ali bir bakışta va- - ' opusu uen onlan Yapılan tahkikat, hadisenin e f.İaı' et .~01 A.n· aİ 
oynatmlfb. Tayfalar, yenir~ ziyeti, hatti tehlikeyi kavradı. pek sevmem .. Jan Gravfor'a udece bir içki ileminden iba· cHarm·• ~ m k ·nad 1 1B 

1 
ıdr~ tayyarede 

hayretle bakıyorlardı. Panik - Tüh linet olıun1. Oros· bayılırım. Ah benim de vücudum ret bulunduğunu meydana çı· ~ ;.n :.ua ~~ a - ~ gr~ a aevgiliaini yaralaJı 
bitMmişti. Toplar ditkliykorddu. puyu kaçıracağız galiba!.. onunki ribi olsaydıl.. karmıttır. Yani ortada bir içki fia=s~an v:eY:go:r!;:ı~:: -81111 1 inci sag/ada-

ariya, tu a i a a ne - Ondan sarfınazar, a..mı'. - Bizim Macide vardı bani, ilem' ·ı b" h f'f aral d 
k d 

.. ld'? • ·- kt b b 1 1 e ır 8 ı Y 1 an ıında devam etmekte olan - Bugün yükseklerde e~ 
a
5

ar
1
guze ! ~-~- __ ,__ mizi batıracağız.. r

0
eçen sene me e i itirdi. batka bifley yoktur. gayri tabii münasebatın düze· fes bir hava var. Bu bava 

aç an ruzgMW1 savnuu- Many· a'nın ~mı·11·, •---- &n sokakta r.a.t-ldim: v --. Ay· • 1 · · rta ı ~ k ti .. 'd d'l' .- ~~ -.... RAlf m meı c esının o ya ece5 , uwe e umı e ı ıyor. · tif d tm k · · O • 
yordu .. Açık kolları ve göğsü, bir yunus batax.. oibi, kendi lannı tıpkı Marlen Dibih'in 1 tıld x.. h-1-1.. da hk' ıs a e e e ııtenz. caur x.. d b' d •• • L •• •-- ' . nası a 15• atUUn ta ı· Devran eden pyialara göre ler ve madamın . 
ay 1t15•D a ır mermer o- gemisinin r:ından sıynlarak -.ıanna benzetmlf.. kata devam edilmektedir. Bul- Amiral Horti, Yucrnılavva kral '-1 x... · • d d' M · .. •- 'J binmiılerdir. 
nu" U5... ıçın ey 1• avı goz· geçiyordu. stikameti, karşıdan - Yalnız kqla olmaz ki gurca karakol komutanlığına naibi prens Pol tarafından da-
leri, harikulade bir panlb ile gelen gemilerdi. Fırtına Ali kardqimf .• Ben de saçlarımı Muharrem'in evinde iyin ya· vet edilmiştir. Havalanan tayyarenin • 
ve, yakıcı, eritici bir bakııla manevra yapıncaya kadar epi· Lilyan Harvey gibi hazırlatbm pıldıtı hakkında ihbarda bu- _T___ mevkiine M. Dolleman 
Fırtına Ali'ye dikilmifti. ce a"'•lmlf olacakb. amma, nafilel... l ld I 8D mişti. Fakat Sene Uaz üze.': 

Bu güzellikte pbane bir Fı;;ına Ali, yumrux..•nu ısır· Zavallı Londra konferansı unu utu IÖy enmipc de dün rinde tS dakika kadar bir 
ı kik b. b~'-' . t b' ·- yapılan tahkikatta bütün ali· M. Bena'in bevanatı .... M o 11 

par a ı ' ır u;ımıye ' ır dı. Deli oluyordu. artık kenara atılm•..... Kızlar, kadarla b.. 1 b · 'bb 1 ., uçui' ... n sonra, • 
0 

e 
ourur uardı v . . d ~·· r, oy e ır 1 ar ya· • • J.• ' bir patlama -.w duymu•- '--'-
• .... · - ay geçmııine yan ığı· ipin ucunu lcaçırnnı; artistlerin pılmadıx..nı söylemiılerdir. ıçın ne uıyor. _... '" ..-

Man·ya e~er b' r aynaya •• kat makinenin bir kısmında 
5 1 mın talii vay!.. Ne oldu bu kqma, gözüne, bacağına, 18• Belırad, 26 (Radyo) -

bakıp ta kendisini seyretseydi, böyle? Avı tam falca kıstımuş çına kapılmışlardı. Çin isyanı artık Paris'fe çıkan Tan gazete- bozukluk olduğunu wımıftir• 
denizlerin melikesi olduğuna iken şimdi uçuruyoruz. sinde Çekolovakya'nın Cum· hemen sür'ati azaltmııtır. 
bir daha inanırdı. Bu ıırada u..;,a•nın l:en· d 5:!1:1~ ~k talebe bitmi,ıir. Şen· har reiai M. Benes'in IOD be- ni zamanda kürek kem· 

TaYfa Marko batırdı: disine baktığını gördü • . Rüz· ~O •-- :_rk 1
•• yanabndan ehemmiyetle hah· rinde tiddetli bir acı duym 

- Reis, reiı, arkaya baki. girda. bir 1eı iıitti. Bu Mari· b n .. n
1 

din1e en içlerinden likler yapılıyor.- setmektedir. M. Bcnes, mü· bu ande altlı b8fın• gel • 
Mariya, derhal betım çeYI- ya'nın 1esi idi: iri; *ine cevab vermiyen him hitabesinde ispanya hi· arkasında bulunan ICvgİ ~ 

rince: H arlcadqına kızdı; yumruğunu -0--ı 7 inci Mn1ada- dıselerinin dünya sulbunu teh· lren'in kendisine tabanca - eeeey, Türk denizciıil. d _.... -;,I' 
- Mutlaka Yunan tedlileril Güzel, kahraman Alil.. Pana· göster i: matın nihai tekilde hittili tahmia did edecek veziyettc olmadı· ateş ettitini anlamıfiır. 

Bizim tiptenl. yot reis öldü iae bundan son· - Vallahi bir kroıe atar· ;!~;::r~a:::.:-.:=. 5:: tını söylemiflir. Piyer ile lren arasında bir 
Diye batwrdı. ra karıında kızı vlr. Seninle sam yok mu yal. reket edecekdr. S.ji ftlili s... Ankara müddettcnberi oldukça ti 
Hakikaten, ufkun karanlığı kozumuzu paylatacatız. Seni Burada da mevzu, fizik deni, Su-Lnyang ruı•üanmn idareaiai ilse· detli bir kıskançlık kavgua 

içinde üç kadırga ile bq-on bu denizlerde bucak bucak gürültüye gidiyordu. rine alm11br. Vildyet kongreai vardı. Piyer, buna rağmea: 
kalyonun yaklaşmakta !>lduk· arayıp kartma dikilecetim.. _ Bırak kroteyi, mıroteyi Mubaaamaba nihayet bulma• Ankara, 26 (A.A)- C. H. sotukkanlılıtını lcaybetmemij 
lan görillüyordu. Mariya'yı tanıyacak ve anlıya- amma her ne bahasına olursa =~~r. Naukin'de tenlik yapıl- Partiai Ankara Viliyet kong· ve tayyareyi Gudron taVVll•--' 

Omid ve cesaret artmıfb. cabın •• Seni ..,aklanma •-- olsun ben bu hafta sahaya resi bugün saat 14 te Halkc- meydanı civanna indirmi 
b 1 ·b· -ı 11U1- Pekin, 26 (A.A) - Tien 1 

Mariya diti ir arı an gı ı pandırmazsam yub olsun banal. gideceğim .. Güzel maçlar var.. vinde brabim Rauf Ayaslı'.nın muvaffak olmuflur. 

Y
erinde do~ruldu. Gemi, sanki Tsin'deki Çin mahallesinde Iİ· L--kanlırnda iki umumi celse p· · h b 

5 Fırbna Ali, küfretmemek - Benim de niyetim var mali Çin isi ordusunun bir ~ ıyer, vazıyeti • er v 
insan tuurunun fevkinde bir · · k d' • · --l! 1 1 k · aktedere büdçe, hesaplan k d ·ıı. ıçın en mı zor tuttu. Avuç· amma, mı .. nr er ge ece mış kararga"hı meydana çı'---lmıc.. me ve yarasını sar ı 
k d ti daloalan parçalıyor b' Baba kaf b ~ Y tetkik, dilek encümenlerı'nı'n · · d 1 f-•--u re e o lannı bir boru oibi ya-·-L ıze.. mı ese solca i· B lca h Ça S ıçın tayyare en ayn mıı, ~ 

1 · b' b 1 o· .-.- tır. u rargi ı ng ue la lcab 1 tın' 1 ve top ar, yenı ır ru a mıt cCYap verdi: lirsem, beraber oideriz.. rapor rını u e ış ve biraz sonra, Madam ren'ia 
'b' 1 d t icra t o· Liang'ın kardeşi idare etmek· k ·ı tak · ı · gı ı, ağız ann an e r a et - Bana bak Panayot'uıi - Dün ağabeyime öyle bir d B 1 -•~ı.-d 1 ongreye ven en nr enn pilot yerine geçerek tayy • 

sar.mata L.-ı---lardı. k d ki tey i. u it e ..U. ar görü en ilyönkurul Batkanhğına tevdii b ·ı h al d ..:...1 • 
..... - Ut19&•1vu kızıl.. Deniz dediğin neane, ız ım ·,sorma! Göztepe kulü· 17 kişi tevkif edilmiftir. ÜJÜn sürati e av an ııw 
Mariya karannı da detit·· Ali dediğin korsan, kadın gü· bü Şimdi yeni oyunculan ile Lang Sue Liang'ın kardeşi tasvib olunmuıtur. Kongre ya· görmüıtür. 

tirmitti: zelliğine papuç bırakmazlar. artık güzel bir takım oluyor- ailesile birlikte kaçmaya mu· :kt:-t 
14 te tekrar toplaM· Piyer~ geçen bir otomo 

Teslim olmıyacaktı.. Kaç· Erkek olsaydın sana yapaca· muş diye kabanyor. Hele dur vaffak olmuıtur. durdurmut ve kendisini Veft 
mağa çalıtacaktı ve muvaffak tamı bilirdim .. Fakat gene gö- bak, Altay biraz çalışsın da... Ele geçen vesikalara göre Yugoslavya' da say hastanesine dar atm 
oldux..• takdirde de, bilahare " ~· F rt Al'' · d P k' F d' .. 1 · L h H t ' 1 ' H 1 cd 5... rutece5ız ve ı ana ı nın e - e ı, ua ın tut en- isi orduya iltihak etmek --rki 8 • ırva mes 8 esı emen yapı an muayen 
F ırhna Ali ile bizzat kartıla· Y l'lca al k l? .,.. B 1 d 28 (Rad ) k k S unan pa ı ry arına ne a- nası Hopel' de 20,000 kiti hazır e gra , yo - urtunun anca santime~ 
~acakb.. dar benzemeditini sen de ıö- - Bas-bayağı ıüt ittel Sait bulunuyordu. Skopçina meclis reisi Novisad· derinlip nW..Z ettiti ve y 

- Onu seviyorum •. Kalbimi recebin.. gibi, Vahab gibi bir oyuncu ,. --- da bir nutuk irad ve Hırvat nın tehlikesiz olduğu anm11M 
çalan bu herifi, ayaklanmın - Görüşürüz Alil. o da •. Halbuki Avrupa'da ne- Uciincii mıntaka gaea'eleainia sureti tcsviyeain· mıttır. 

ADOLU - Görüşürüz Mariyal.. ler var? T den brbaetmiftir. Mühendis, 1e~ıini · AN Yunan gemisi kaçıyordu, Gittin de mi rördün kalın Müfetfİfİ laaatalan~ Reis: etmekte ve bunun fazla 
onu takib etmek, mahvolmak kafa? lstanbul, 26 (Hususi muha· - Hırvat ve Sırp'lar bS- bnçlılc netieesi muvakkat 

Günlük si~ ~ete 
Sahip Ye bqyugam 

Haydar Rütdü ôKTEM 
Umumi neıriyat ye yan itleri 

mildlril: Hamdi Nl.dıet Çuıçar 

ldarehaneei: -
hmir ikinci Beyler eobtı 

C. Balk partisi bİ.llUI içinde 
Telgraf: fnoir - ANADOLU 

Telefon: 2776 - Poata kahlMI 405 

ABONE ŞERAiTi 
Y.Jhiı 1200, alb aybiı 700, it 

aylJiı 500 kurafhD' 
Yabana memleketler için 1e11elik 

abone Gcreti 2'l Jindır 
Bea yerde S kunıttar -~tbdl geçmlt dehalar 25 kmaf111l'. 

A?;ADO.ı,U MA'TBAA.SINDA 
~ 

demekti... Gazetede okudum. Babam birimizden) - Üçünctl umumi birile her zamandan fazla delilik eseri oldağunu 
Rüzgar Ahmed, reisi bile· bir gazete almıştı. Spor sütu· müfettit Tahsin Uzer hastalan- müttehiddirler ve vatama me- mektedir. Fakat gazeteler, 

ğinden tutup yüzüne bakb: nuna basbm makası, parçayı dığından kendisine kısa müd- nafiini ayni ıekilde müdafaaya hudis Piyer'in bugünlerde 
- ~eis, ben sana bifley cebime indirip kaçtım. Epice detle izin verilmiıtir. Batmü- karar vermiıtirlcm Pem• lenmek üzere oldutuna 

ıöyliyeyim mi? ıöylenmiı amma, kim dinler? tavirlite tayin edilen Nizamed. Şirketler maktadırlar. 
- Söyle Ahmedl.. Zavallı fizik dersi kanad- din, acele giderek Üçüncü Umumi topianblen • •• 

B 
umumi müfettif)ik itlerini tct· h 

- u kız sana tutuldu!. lanmış. uçup gitmifti. Bizim kik edecektir. Ankara 26 (Hususi) - ut· 
Ali bir kahkaha attı; ahbaplar K&r1ıyaka'ya kadar bsad Vekileti tetkik heyeti 
- Amma yapbn ha?.. golden, ıuttan, ofsayttan eşa· Paris reisi, tirketlerin umumi heyet· 
- Eter yanılıyorsam, Yu· peden, 100 metre koıudan Soa"alistleri Jannnya lerinin toplanb tarihlerini tes· 

nan konanı olayım.. bahsettiler. Erkek talebenin ., ,.,- bit etmiı ve alibclarlara bil· 
- Haydi canım, sen de akb sabada, kız talebenin de için iane toplıyorlar. dirmiştir. 

neler düfiinüyorsunl. sinema artistlerinde, Hollivut· Paris. 26 (A.A)- Sosyalist Şirketlerin umumi heyetleri 
- Eb, birgün gelir •~n de ta dolapyor. birliğinin hükumetçi ispanya toplantısı hakkında lktısad 

anlarsan .. Yalnız, yüreğini sıkı imtihanda ııfın yiyince, göz· için toplamakta olduğu iane Vekaletince bir nizamname ha· 
tut.. leri açılıyor amma, it işten miktarı S milyon 292 bin fran· zırlandıtı haberinin buradan 

- Son• Var - ıetmit oluyor. Çinttlilc kı bulm111tur. çıktatı anlqılmıttır. 

Fransız zabıtası, lren'i 
tayyaresini aramakta ve 
yarenin diiterek parçaland 
sanmakta iken, lren'in 
tere'ye geçtiği anlaıılmıftlr. 

Tayyare, lngiltere'de 
inerken kazaya uğramış lren 
hafif surette yaralanmııtır. 

Mühendis Lallemon, me 
sioden davacı olmamalcta ı 
etmektedir. 



1 ~~6------------------------ANAAGLU 27:?J~~ 
~azianteb'in Akseki Ticarei! Bankasının 30-Eyliil-936 tarihindeki mali 
~urtuluşu. vaziyetini gösteren hesap hulasasıd:r. -.. 
- Başı 1 inci sahifede - Bugünkü 
ını Ak qy bir nutuk verdi. An· 

bli gem;lcr madafnayn aid halk Lig maçları 
rkftleri ıöyledilor, şfü ve des· 
olar okunclu, Projeksiyonla Gazi· 
teb manzaraları gösterildi, Sonra 
çen ıeue Anteb'de yapılan 14 cil 
ldönilmilne nid film gfüıterildi, 

Antebli bir genç Hataylılııno 

ıızianteb müdafauındn ynptıldan 

ırdımı unutmadıklarını ve Hatay· 
ann istiklal mücadelesinde mu· 
f fakıyetlerini temenni etti. 

Bu münasebetle Gaziantep 
ıylavı Ali Kılıç ve Nuri Cön
er Reisicumur Atatürk' e şu 
~lgrafı çekmişlerdir : 
IUyUk Kurtarıcı Atatürk 

Ankara 
Gaziantep kurtuluşunun 15 

ıci yıldönümü bugün Anka
a' daki Gaziantep'liler ve An· 
ara halkı tarafından Halke· 
inde salonun istiap edeme
liği büyük bir kütle tarafından 
oşkun tezahüratla kutlandı. 

Cenup hududu üzerindeki 
:ahraman şehrin bütün mah
umiyetler ve imkansızlıklar 

En kuvvetli 
Takımlarımız karşılaşacak 

Bugün Lig maçlarına de· 
vam edilecektir. Maçların proğ· 
ramım yazıyoruz: 

A. Takımları Alsancak sta
dında: 

Saat 9 da, Buca-Egespor; 
11 de D. Spor - Göztepe; 
13 de K. S. K. - Altınordu; 
15 de fzmirspor - Altay. 

B. Takımları Halk sahasın
da: 

Saat 9 da Altay-İzmirspor; 
11 de K. S. K. - Altınordu; 
13 de D. Spor - Göztepe; 
15 de Egespor - Buca. 

OORSA 
Üzüm satışları 

Aktif: 
K14sa: 

Bankan ot 
Ufaklık 

12917 
232,85 

Bankalar: Emre amade bulunan, şehir dahili 2002S,76 
Ticari senedat cüzdanı: 167803,44 
Esham ve tahvilat cüzdanı: Ergani ve Sıvas tahvilleri 3000 
iştirakler: Cumhuriyet Merkez bankası hisse senedatı 3500 
Avanslar: Emtia üzerine avanslar 46830,51 
Borçlu hesabı carileri: 32376,77 
Demirbaş eşya: 15120,75 
Gayri menkul emval: 56009,84 
Sair muhtelif borçlular: 356921,49 

Hissedarlar 
Sair muhtelif borçlular 

Nazım Hesaplar: 

250000 
106921,49 

14161,51 
Tahsile mevdu senedat cüzJanı 12200,80 

,, ., ,, muhabirleri 1960, 71 

Kefaletten dolayı lıcrç1 u~u 

Tesis masarifi 

"" 
107287,46 

300 

836,487,38 

Esas defterle uygundur. 
25 Eylul 1936 

Akseki Ticaret bankası 
İzmir merkezi 
Tayyar Evin S. Altın 

•31DrllilED 

Pasif: 
Sermaye: 

İhtiyat akçesi: Alel'ade nizami ihtiyat 

Sair muhtelif alacaklılar; 
Hisse senedatından tahsilat 
Sair muhtelif alacaklılal'. 

Muhabirler, 

Nazım hesaplar: 

akçesi 

157920 
22102,91 

Tahsil olunacak senedat 
Kefaletten dolayı alacaklılar: 

mudileri 

Talep olunmamış temettüler: 
935: senesi karı 

Henüz tevdi edilmiyen oakiye 

. Murakıp 
Onaylanmıştır. 

Murakıp 

Örs H. Ali K. Serbes 

500,000 
29,062 

180,022,91 

720,28 

14, 161,51 
107,287,46 

3,509,22 
1,724 

836,487,38 

cinde on bir ay düşmanla 
ıasıl merdçe savaştığı anlatıl-
Jı. O şanlı celadetten hatıra· 
ar yadedildi. 

Türkiye Ziraat Bankası Türk Anonim Şirketi 
Çu. Alıcı K. S. K. S. J 

237 Vitel 11 50 15 50 zmir belediyesinden 
330 A. R. üzüm. 13 20 Bütün ölçü sahiplerine ilan 

Bu münasebetle Türk ev
atlanna istiklal ve Cumuri-

223 J. Tara. mah. 13 7.5 17 50 Ellerinde bulunup 35 se· Alaşehir Sandığından: 
Sa ılığa çıkarılan gayri menkullerin ıeti emanet ederken tasvir 

Juyurduğunuz elim vaziyeti 
~atırlıyan halk, bir gün gene 
stiklali müdafaa mecburiye
tine düşerlerse Gaziantep mü· 

191 İnhisar ida. 7 50 12 75 nesi damgasını taşıyan el kan-
176 F. Solari 14 125 14 875 tarları, baskül, masa ve el te· 

226 M. ]. Taran. 17 25 17 30 razileri, tartılar. kurulan ve 
23 P. Klark 14 75 14 75 akıcılar ölçüleri ve metre gibi 

Dekar MT Parça Cinsi Mevkii Köyü Se. sa Borçlunun köyü adı sanı 
1 16 020 4 Tarla Koz, güldürmez Eşme-kıran 15 Kıran köyden şer ahmet oğlu 

29 Beşikçi z. bi. 14 50 15 
27 Esnaf banka. 1750 17 50 

9 S. Emin 14 18 
25 T, Erman 14 50 15 

dafaasında olduğu gibi vazi
feye atılmak için içinde bulu
nac..akları vaziyetin imkan ve 
şeraitini düşünmiyeceklerini, da· 3 1r-· Galemidi 14 25 
marlanndaki asil kana güve· 1 63o9 

nerek haykırdılar. Ve Türk· ı 38 423 

14 25 

ölçü tartı ve aletlerin 937 yılı 
senelik muayenelerinin zama· 
nında yapılması için 1782 
No. lı ölçüler kanununun 18 ci 
ve 14826 No. lı ölçüler ni
zamnamesinin 17 - 19 ve 20 ci 
maddelerine tevfikan 937 se· 
nesinin ilk ayı 2 inci kanun 
içinde bir beyanname ile İzmir 
gurup merkezi belediye ayar 
memurluğuna müracaat etmeleri 
lüzumu, bu müddet zarfında 

müracaat etmiyenler hakk.ında 
kanuni takibatta bulunula· 
cağı ehemmiyetle ilan olu-

ı "V•• b"' "'k k • 381732 ugun uyu urtarıcısına mın-

net ve tazimlerini sunmağa Zahire sat.şiarı 
bizi memur ettiler. Çu c· · K S K S . ınsı . . . . 

Ellerinizden öperek arzederiz. 480 Buğday 6 125 6 625
1 N. Cönker A. Kılıç 22 Susam 16 50 16 50 

Atatürk şu cevapları vermiş- 17 B. pamuk 50 50 
!erdir: 923 Ton p. çekir. 3 3 

Nuri Cönker ve Ali Kı- 953 Keo. pala. 230 450 

---------------------------------------------
nur. 23 25 28 30 1538 

hc'a, 
(Ankara) 

On beş sene evel Anteb 
( ki sadece bir Türk şehridir) 
her nasılsa yabancı kuvvetle
rin eline düşMÜŞ bulunuyordu. 
Bu tek Türk şehri hiçbir yer
den maddi yardım görmeksi· 
zin kendi kahram~nlığile ken-
dini kurtardı. Ve Gazi unva
nına bihakkın liyakat kesbetti. 

Gazianteb'lileri o gün ol
duğu gibi bugün dahi derin 
hürmetle takdir ederim. Türküm 
deyen her şehir, her kasaba 
ye en küçük Türk köyü Gazi
anteb' lileri kahramanlık misali 
olarak alabilirler. 

En eski çağlardanberi tarihi 
Türk yurdlarında Türk'lüğün 
yüksek varlığını kahramanlıkla 
t esbit etmiş olanlarla şahsen 
beraber olduğumu beyan et
mekten duyduğum zevk ve 
saadet yücedir. 

K. Atatürk (!---
Kır koşusu 

Bugün, Buca Atkoşu alanın
da beş bin metrelik Kır ko
şusu yapılacaktır. Hava yağışlı 
dahi olsa, yarışın tehir edil
memesi Atletizm Ajanlığınca 
kararlaştırılmıştır. 

J 1 , ...... 1 4. 
Deri ve Tenasül Hasta· 

lıkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

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

Adres: Kem~raltı Şamlı 
sokak No. 19 

Kültür direktörlüğünden 
ilk okullar için 50 adet öğretmen masası pazarlıkla yaptırı

lacaktır. Yapılacak masalar numunesinin ayni olacaktır ve ayni 

kereste kullanılacaktır. Numunesi dairemizdedir. Numunesini 
görmek ve pey sürmek istiyenler ilan tarihinden itibaren bir 

hafta içinde dairemize müracaat etmelidirler. 1585 

Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğünden: 

1000 metre mik' ahı ceviz 
tomruğu 

Tahmin edilen bedeli 4050n lira olan yukarıda . miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar uaıuın müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 14-1-937 tarihinde perşembe günü saat 
15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 2 lira 3 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 3037 lira 50 kuruşu havi 
teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerininde 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. 27 29 31 2 1571 

lzmir liman işletme müdür
lüğünden 

Mendirek ijzerinde bulunan kömür depolarından 39/55 No.lı 
deponun çatı inşaatı 25 kanunevel 936 tarihinden itibaren bir 

hafta müddetle eksiltmeğe konulmuştur. Eksiltme 30 kanunevel 

936 çarşamba günü saat 11 de liman işletme idaresi bina

sında yapılacaktır. Çatı inşaatının bedeli muhammeni 1615 
lira 20 kuruştur. Muvakkat teminat akçesi 121 lira 50 kuruş

tur. Taliplerin bu parayı nakden idare veznesine yatırmaları 

veyahud milli bankaların birinden bu miktn .. da bir teminat 

mektubu getirmel~ri ve bu gibi işieri yapabileceklerine dair 

vesika ibraz eylemeleri mecburidir. Fazla izahat almak istiyen
lerin levazım servisi şefliğine müracaatları ilan olunur. 

'27 29 1600 

74 030 5 ,. 

22 080 
" 

Bakacak, armutlu 
Ml zikler, erkeçler. 
Torumlat 

Takmak 17 

Eşme-Takmak 18 

22 080 
48 680 

11 960 

1 
2 

1 

" 
" 

" 

Güld iirınez 
Yenikuyu, Sakız
lıgüncy. 
Karagünc 

Eşme-kıran 

Kıran 
25 
29 

E.şıne·t•lvaniar 31 

42 780 5 " 
K. civarı, torum· K. knya 36 
lar. 

23 1 il Bakacak Eşme·takmak 37 

59 557 2 
" 

Yunus dede bag· Eşme-takmak 38 
kaşı. 

27 600 1 .. Kepir Eşme-kıran 49 

67 461 3 
" 

Yalamak, erkeçler Takmak 53 

Yukanda adları ve sanları 
yazılı borçluların Alaşehir Zi· 
raat bankasından ödünç aldık
ları paraları vadesi geçtiği 
halde ve ödenme.si için 30 
gün müddetle kendilerine teb· 
!iğ olunan ihbarname müddet
leri mürur ettiği halde gene 
tediye etmediklerinden dolayı 
Öanka namına birinci derece 

ve birinci sırada ipotekli isim· 
leri hizasında mikdar ve rrıev
kileri gösterilen gayri menkul
leri aşağıdaki şartlar ve 1697 
sayılı kanunun 4 üncü mad· 
desi hükümleri dairesinde açık 
artırma ile satışa çıkarılmıştır. 

1 - 28112/936 tarihinde 
başlamak ve 11/2/937 tarihin
de bitmek üzere birbuçuk ay 
devam edecel<tir. 

2 - Muvakkat ihale 11/2/ 
937 tarihine müsadif Perşem
be günü saat 14 de ve Ala
şehir Ziraat bankası binasında 
yapılacak ve 1697 sayılı ka· 
nunun 4 üncü maddesinde de 
yazılı olduğu üzere mal sahi
bine de bilairilecektir. 

3 - Borçlu mal sahibine 
yapılan tebliğatın tebliği tari· 
hinden 15 gün sonra borç 
ödenmemiş bulunursa ihalenin 
tn'.idikı yapılmnk üzere do"ya 
icra başkanlığına tt:vdi o!uııa · 
caktir. (İcranın tasdikini mü· 
teakib ihale kat'iyet kesbeder.) 

4 - Bu açık arlırmıya işti
rak edeceklerin iayri menku· 

lün muhammen kıymetinin (ban- 1 
ka~a takdir edilmiş olan kıy. 
melin) yüzde yedi buçuğu nis
betinde depozito vermiş olma· 
!arı ~veya buna muadil milli 
bir banka teminat mektubunu 

. .. vermeleri veya bankaca mute
lber teminat:'göstermiş bulun
maları:şarttır. 

5 - Gayri menkul üzerin· 
deki irtifak hakları vesair mü· 
kellefiyetleri ile birlikte satı

lacaktır. Ve borçlunun bu gay
ri menkul ile temin edilmiş 

şahsi borçları dahi (varsa) alı
cıya intikal edecektir. 

6 - Gayri menkulün iha· 
lesi üzerinde takarrür eden 

müşteri açık art rma kağıdında 
yazılı ikametkahına bankaca 

yapılacak (mektupla) tebliğat 
üzerine şahsan tebellüğ etsin 

veya bulunmadığı için mektup 
adresine bırakılmış bulunsun 
ihale bedelini derhal ve peşi· 
nen ve her halde yedi günü 
geçmemek şartile öde .iye 
mecburdur. 

7 - İşbu ihale ve satışa 
müteallik gayri menkulün bil· 
cümle harç ve masrafları ve 
dellaliye resmi ve gayri men
kulün teslim, tesellümüne ve 
ferağına vesaireye ınütcfcrri 

bilfımum diğer harç ve resim 
ve vergi \'e ması aflar mü~te

ı iye ait olacaktır. 

8 - Açık aıtırmıya iştirak 

edib uhdesinde iayri menku· 

Hasan. 
Takmak kö, çakallı Veli oğ
lu Mustafa. 
Takmak kö. sarıağa oğ. Meh
met kızı fati ve zeybek oğlu 
Mustafa kızı /-:\yşe. 

Kıran kö, Ekdi oğ. Halil. 
Kıran kö. akoğlan oğlu Mab:nut 

Elvanlar Ma, Buran oğlu Dur
muş. 

Kolankaya kö, Himmet oğlu 
Faik. 
Takmak kö. keskin oğ. Osman 

Takmak kö, emedli oğlu Meh· 
met. 
Kıranköy, kahveci oğlu Hüse
yin. 
Takmak kö, Salih imam oğlu 
Ömer. 
lün mu·ıakkat ihalesi icra edi· 
len talih taahhüdünden nükul 

eder veya ihalenin kat'iyet 
kesbetmesini müteakib banka-

nın tahriri talebi iizerine ihale 
bedelini 6 ıncı maddede ya

zılı olduğu şekilde tediye et
mezse (1697) sayılı kanunun 

sükUtüne binaen- 2004 sayılı 

icra ve iflas kanunun 118 ve 
133 üncü maddeleri hükmü 
tatbik olunacaktır. 

9 - K at'i ihale yaptınb 
yaptırmamakta banka muhtar 

olduğu gibi kat'i ihaleye ka
dar borçlu borcunu faiz ve 

masraflarile birlikte öderse 
muamelenin fesih ve iptali ic-

ra olunacak ve bu vaziy~ 
karşısında müşterinin pey ak-

çasını istirdattan başka bir 
guna hak ve ınütalebesi bu
lunmıyacaktır. 

10 - Bankadan başka ipo· 
tek sahibi alacaklılarla diğer 
alacaklıların gayri menkul üze· 
rindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddiala· 
rını evrakı müsbitelerile yirmi 
gün içinde Ziraat bankasına 
bildirmeleri a' ; takdirde hak
ları tapu sicilı.c sabit olma
dıkça satış bedelinin paylaş
masından hariç :bırakılacaktır. 

Daha fazla izahat almak 
istiyenlerin Ziraat bankası Ala· 
şehir sandığına müracaatları 
ilin olunur. 1608 
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GayriMe 
KemalpafR Ziraat Baakasıncla11 : 

1 oibalı tapu daıtesitıden: 

iftli Hoktar M. M, HUDUDU Banka Kary..t 
No. 

Mevkii Borçlunun llllli 

Çapak köyünün kuyu ,_.., 
mevkiinde dotusu Fatma ve 
Hüseyin ve Havva ve Ali miif· 
terek tarluı batııı Hacı Ali 
kuzeyi Amavud otlu Mahmud 
veresesi güneyi bacı Mehmed 
vereıeıile çevrili 9190 metre 
mgrabbaı i9inde 20 zeytin 
ağacı bulunan tarla Akç.ah 
otlu Alinin ıenetaiz olarak 40 
yıldanberi tasarrufunda oldu• 
tundan köy kurumu ilmühabe, 
rile adına yeniden tcsçilini 
istemektedir. Bu yerin tapuda 
kaydı bulunmadıtından itin 
tahkiki için 5· 1-937 gününde 
yerine gidilecetinden alikuı 
olan varsa beJgesile birlikte 
10 gün içinde tapu dairesine 

.. 
• 
• 

• 
• 
• 
• .. .. 

• 

• 

• 

• 

" .. .. 
.. 
.. 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

1 
l 

1 
1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 
2 

3217 
1028 
1028 
7151 

4136 
4136 
6893 
1838 
3217 
9190 
6433 
6772 
1028 

9190 

OloıJ 
2298 
3117 
N09 

4595 

689] 
8380 
27SS 

ms 

1028 
1379 
6433 
3676 
3676 

Ş. tarik g. karnava ş. tarik c. Ank oğlu Fevzi 
Ş. Kadriye H. I· yol ş. Rifat, cenup hidayet B. C. yol 
Ş. atanq g. kara kawr oğulları f· eakici zade c. fUH yolu 
Ş. t.rrik i• Hasanaki vereıct1f f. Nebi otlu Mehmet c. bodura 
Hüseyin 
oıŞ. Mehmet vereaeai I· llel Talair vere1e1i f· yorgi..c. bofnak Halit 
Ş. ta,kuluz aımza I· kel M~ I· kalaycı otlu yorgi c. tarik 
Ş. imam Alamet lrm Lldye I'· llafız ali I· botnak halil c. todori 
Ş. baflz ati g. Niketaki I· lht•t c. yol 
Ş. H. Ali g. tarik 9. Aı..et c. ukiye 
Ş. Ataut g. Hoca Ali.el f· tenk am c. bala paman 
Ş. dere g. kundaraca Dilllitri f· Aydın yolu c. yapıcı Filip 
Ş. tarik g. babl Todoti f· • r&k veresesi c. Mıstamn Hüseyin 
Ş. Mariya I· Yani I· z.ı.,.. e. Mimiku 

Ş. Arif ata 1. lzmir'I eo.a f. ovalı paraşko c. ko Hüseyin 

Ş. Manyat ofla I· Anpl ş. yol c. Manyat oğlu Hıristo 
Ş. tarik I· koca itd• f. CJ8Y c. biraderi Kerim 
Ş. Dimo •· karla Hüseyin ve tarik ş.biraderi lbrahim c. lstalyuni 
$. w,.dıaft K4'ria r.la otlu hacı Ahmed ş. Kıryako c. Morah 
Hüseyin vereseai 
Ş. Habip otlu Mustafa g. yol ş. Mustafa bey veresesi c. hatip 
otlu Osman veresesi 
Ş. H1risto g. yapıcı Panayot ş. sarı Mehmed c. kasap Mibal 
Ş. Emin bey g. Hacı Hasan ş. Hacı Hasan c. Ali 
Ş. Giridli Nami bey g. bakkal Ahmet ş. Mehmet E. c. ka
laycı Kosti 
Ş. tarik I· Ali bey zade Raşid ş. Dimo oğullan Hu'İlto c. bez. 
zaz Hasan 
Ş. kara berber ş. ve c. Y anako fi. çay 
Ş. mutap otla g. Tanu şi. çay cenup lstirati 
Şark kara gül çayı G. ank Ş. Vasil C. Andun. 
Ş. Ali G. Yorgi ş. kel Osman C. zevcesi. 
Ş. Tank Ş. Çay prp Ebaraf C. Salih. 

187 K~malpaşa Nif altı 
Çeltik 
Savanda 
Bahçeler 

Şeyh Ramiz bemıireal Huriyo 
Y anyalı Rifat 190 

191 
185 

184 

201 

186 
210 

211 

204 
205 

206 

203 
209 

194 

192 

" ,, 

" 

" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" .. 

" 

" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 
• .. 

Havut içi 

• 

Hüıeyin ata kızı Ayşe 
Seydişehirli Ahmet kııı Siiheda 

" •• ,, ,, 

" .. • " 
" .. " .. .. 

Küpli pınar Berberi lbrahim kızı Rabia 
Çeltik ., ,. ,, 

• lzmirli H. Hüanü 
Çelebi yaka ,. ,. 
Nif altı Muhip bey 
Çayırlar Selanikli Naciy'! ve Mehmed 

ve Ayşe ve Mediha 
Hideliler Arif çavuş zade Zeynep ve 

Hüseyin, 
Çelebi yaka Kel Hasan 

Sotuk pınar Enik Ali oğlu Mustafa 
Demirli çay " ,. " " 
Küpli pınar " " ,. " 

Büyük yerler Manastırlı Abdullah 

Yeni kahve ,, ,, 
Kayacık pınan Bahriye ve Ayşe 

Harıldak Yanyalı Murat 

Kayacık pınarı 
" " 

Y atlaca başı Selinikli şeyh Ramiz 
Buda hı 
Çakaltepe 
Savanda 

Hideliler namı 
diteri hanldak 

" " " 
Sclinikli Şih Ramiz 
Mustafa oğlu Osman 

" • 

başvurmaları. 1599 

Üçüncü mıntaka tapu sicil 
muhafızlığından: 

Kırım mescidi vakfında de
bağ Ahmet ağa sokaA"ında 
3, 5, 7 numaralı hanelerle ay
ni mahaldeki arsanın alelusul 
tesçile tapu senetlerinin itası 
evkaf müdürlüğü tarafından 
taleb edilmekte olduğundan 
mezkur hanelerle arsaya t.a· 
sarruf iddiasında bulunanlann 
vaziyetlerini tesl it etmek üzere 
5-1-931 tarihine tesadüf eden 
Salı günü mahalline gidecek 
olan memuruna veyahud 10 
gün zarfında üçüncü mıntaka 
tapu ıicil muhafızlıA"ına vesaiki 
tasarrufiyelerile beraber müra· 
caat etmeleri ilan olunur. 1609 

Dördüncü mıntaka tapu sicil 
4136 Ş. Hüseyin G. Tarik Ş. Ahmet C. Hatice. ,. ,. ,, ,. muhafızbtından: 
2751 Ş. Haca Hüse,in. G. Bakkal Mehmet Ş.Yetim Mehmet C. Tarik 137 ,. Kulakdere Berber Boşnak Mehmed usta Burnava kamununun Işıklar 
8271 Ş. Nori G. Y anako ş. H.:a bafut C. Halil E. • Kır çeşme • " ,, ,, köyünde azmak mevkiinde gün 
62ıM .Ş. '(dnarlı Mustafa G. Hmr otlu Mustafa f· Ahmet C. Tarik. 208 • Kili panar Kemalpqda deveci Hilmi dayı dotuıu Hamza otlu Mebm~ 
9190 Ş. Su yolu Mutafa G. Ferhat Hüseyin ş. iplikçi Mehmet C. ,, SaYMCla ,, • • ,. kansı Münire'nin keıik.e ayn· 

Hacı Osman. lan tarlası, gün babsı Şerife.. 
1947 Ş. Iraklı G. Zeduriça ş. Nikolaki C. Tarik. 195 ,, Koca kıyı Selanikli Mustafa Cevdet nin kesikle ayrılan bağı kuzeyi 
1379 Ş. Haralumbi G. Mihal ş. Haralumbi C. Kaya oğlu Nikolaki. ., " ,, ,, ,, Esmanın kesikle ayrılan batı 
19117 • Beti Aaıd G. Kelle- fbralaim f· Hiriato C. Yol. • Armıatlu yolu ,, ., ,, peyi hacı yetim oğlu Meb-
2975 Ş. Heaifireli G. Anuuati I· Mimiko C. Çay. ,. Palamut " ., ,, med Ali hemşehrisinin kesikle 
2298 'Ş. T-arik G. Salepçi ve Arif ş. lzmir caddesi C. Vasil yetimleri. ,, lzmir C. ,. ,, ,, ayrılan tarlasile çevrili 5514 
t!f/9 Ş. G. Tarik 1· Papol Vaeil kızı Paraşkula C. Topal Dimitri. ,. Kasaba C. " ,, ,, metre çevresinde bir kıt'a tarla 

• ~7 Ş. G. Ş. Tarik C. Bocaı. Manol. • Nif altı ,, ,, ., Çakır Ahmed oğlu Yusufun 
• 1149 Ş. Tarik G. Dimitri Ş. Tarik C. Topal Zah•rya. ,. Kaaba C. ,, " ,, iken ölümile mirasçıları karisı 

Mat. Mv. Mt. al. ko. n. den: 

Yakanda adı ve sanı yazılı kimselerin bankannza olan burçlann vadesi hulul ettiti ve teblit olunan ihbarname mijddeti dahi geçtiği halde elyevm bu Jiine kadar Halil laza Gülsüm ve çocuk· 
t.orçJannı ödemeditinden ipotek bulunan yukarıda evsafı yazılı k•rk p•ça gayri menkul 1697 sayıh kanun mucibince lctk bet güiı müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. lan lstnail, Ahmed, Halil' e 
~ı 1/2/937 tarihine müsadif Cumartesi g(inü saat 10 da başlayarak saat 12 de isteklilerin arzusuna göre toptan veya parça-parça olmak üzere son kaldığından bab~le yeniden 

•baleli icra ~adan iateldilerin %yedi buçuk pey akçasile ismi geçen günde Kemalpaşa ziraat banbsıncla ham bulunmaları veya daha fazla tafsilat almak tesçili istenilmektedir. Kaydı 
'yenleria laer pa Ke ziraat bankasına müracaatları ilin olunur. bulunamayan bu tarlanın mül· 

'-ııİlıllılılı .. jiıiılliiıii••lilllİl••••-••••• ... lliiliiil••••••••••••••••--lllllı••-•--•-••-.J kiyet ve evsafı 7· 1-937 Per-
l•mı·r "omatanl ı ı·•A-',,,.ı ant 14 te -latlada Mıt. Mv. satın alma komisyonunda .. . d hldk 

• Al IUlllu. Birinci Sınıf Mutahassıs tembe günu yenn e t.a 

Hava ildiyac1 için ANADOLU gazetesinin 17 /11/ 936, 
2, 17, /12/ 936 tarihli nisbalarile ilin edilen 20 metre mikabı 
bitbtadak uı..a tahmin edilen bedelinin 9600 ve muvakkat 

y1pılaktlr. kk Dr. Demı·r Alı• edilecektir. Mülkiyetinde, sıın· 
2 - Meıcnıa tutMıl 1867 lira SO kuruş, muva al teminatı nnda diğer herhangi bir ayni 

140 lira 6 kuruştur. Kamçı ollrı hakkında ilgisi oldupnu iddil 
3 - Şartnamesi komisyonda görülebihr. Cilt ve TenasUI hastahk- eden varsa 0 gün yerinde tah· 
4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtli bulunmaları şart kı"k memuruna yahud 0 gu·ne temiamaaa 7IO lira oldutu taıhihen ilan olunr. 1610 

Mit. Mv. sat. al. ko. n. den~ 
1 - Anbra ıamizon kıtaat ve müessesat hayvanatı ihtiyacı 

için 675700 kilo arpa ve yulafın kapalı zarfla eksilt
meai 14 /11. Kh/ 937 perşembe günü saat 1 S te le
vazna iminiti satıa alma komi11onunda yapılacaktır. 

2 - Aıpanın batan 25338 lita 7S brut olup muvakkat te· 
minab 1900 lira 41 kuruştur. Yulafın tutan 3378S 
lira ol• muvakbt teminatı 2533 lira 88 kuruttar. 

3 - Arpanın ..,mamesi 127 kuruş, yulafın tartnamesi 169 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

4 - fsteldllerift kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve· 
sib ve teminat makbuzlannı havi teklif mektuplannı 
belli pn ve saatten bir saat eneliae kadar komis· 
yona ftfllleleri. 27 2 6 10 J607 

Mat. Mv. le. l8L al. ko. n. den: 
t - Mat. u.. lat'at ihtiyacı için pazarhkla 79200 kilo 

Soma linit maden kömürü alınacaktır. ihalesi 30/12/936 
çarwamlMa günü saat 14,30 da kıtlada sahn alma ko
miayoa•n4a yapılacaktır. 

2 - Mecmu tatan 1188 lira, mUYakkat teminatı 89 lira 

10 bruttm'· 
3 - Şartaemai komiayonda görülebilir. 
4 _ ı.t.1c1iJ.;n Ticaret oduada kayıtlı bulunmalan prt 

olmakla .,...._ 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 ünoü 
machleleriDtle ,_.h ftlibları ve teminat makbaz'-ile 
birlikte ihale eutinclea eYftl kbliliıJ'Oll ............. 

'l7 29 1606 

2 3 ları ve elektrik tedavisi 
olmakla beriber 2490 sayılı kanunun ve üncü kadar lzmı'r dördüncü mmtaka 

add 1 rind ı 'kal • • •-"- l ·1 lzmir - Birinci beyler sokağı m e e e JBZ• 1 veaı arı .ve ttmmat maııtuuz an e tapu sicil muhahzlıtına belge-
b1rlikte ihale saatinden evvel komiıvona müracaatları. Elhamra Sineması arkU1nda kt ti b'I 

~ Telefon : 3479 lerile birli e müracaa arı ı • 
27 29 1605 dirilir. 

lzmir Müstahkem mevki sabo alma komisyonundan: 
1 - Her bir kilosuna biçilen ederi yfiz otuz kuruş olan 

16500 kilo pamuk çorap ipliti kapalı zarfla alına· 
caktır. 

2 - Şartnamesini 107 kuruşa almak ve örneğini görmek 
istiyenlerin hergün komisyona gelmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı 1608 lira 75 kuruştur. 
4 - ihalesi 11/1/937 patarteıi günü saat 11 dedir. 
S - Münakasaya gireceklerin 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde yazılı vesikalan ilk teminatları ile 
birlikte teklif mekteplanm ihale aaatından en az bir 
saat evel M. M. V. Sat. Al. komisyonuna vermeleri. 

25 27 31 8 1SS9 

lzmir Müstahkem mevki atın alma komisyonundan: 
1 - Ankara lcamizonu kit'at ve müessesab için 16000 kilo 

sadeyatının 29 /12/ 936 salt günü saat 15 te kapalı 
zarfla eksiltmesi yapllacaktır. 

2 - Sadeyafınln tutarı 16000 lira olup ilk teminatı 1200 
liradır. 

Şartnamesi hergin eksiltmenin yapılacatı LeYU1Jn 
amirliği satın alma komisyonunda para11z görüllr. 

3 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmalan ,art ol
makla beriber 2490 sa~h ltanvaUft 2 ve 3 üncü •• 
tlelerincleld veaib Ye teminat makbulannı ve teklif 
mektuplarını havi zarflannı ihale gün ve saatinden 
eti az bir saat evvel komisyona vermeleri. 

13 19 2J 27 1478 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Alsancak Şehitler demirhan,~ sokağında 39 eski 37 /2 yeni 

33 taj sayılı Yün ve iplik tarama fabrikası Hancı Halil mah
dumlanndan Ahmed Ragıb"ın bilahare getirttiği makineler ve 
kapı yanındaki kendileri tarafından inta edilen evi müstesna 
olarak fabrikada mevcut diğer müfredab ·Milli Emlik dairesinde 
mahfuz listede yazılı makine alat ve edevat, kazan ve boya: 
hanesi bina ve yeri 5000 lira muhammen kıymet ve bedelı 
peşin para tediye edilmek üzere 15 gün müddetle artırmaya 
konulmuştur. ihalesi 7 /1/ 937 perşembe günü saat 15 tedir. 
Fazla izahat almak istiyen taliplerin Milli Emlak müdürlüpne 
müracaatlan. 1561 

Manisa' da beyne 
milel Moris Şinası 
ha nesinden: 

Beynelmi1el Moriı Şinasi hasta•esinin ihtiyacı olan (50) ton 
yerli finlave zero diz maden kömürü ile (10) ton Zonruldak 
semi kokana münakasada talip çıkmadıtından artırma ve e~ 
ıiltme kanununun 43 ve 7 inci maddeleri mucibince bu mi
nakua ilin tarihinden itibaren daha on gün temdit edilmif 

bulundutundan bunlan v~mefe talip olanlann 7-1-937 tarihine 
rastlayan P•rtelllbe pnü ual onbefte Manisa sıhhat müdibıP 
lü~e al»t11eklcil bmiayona müracutlan ilin oıw.:. 1 
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ratelli Sperco 

Vapur Acentaaı 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"0RE8TF.S,, vapuru 28 bi· 
~ kinundan 3 ikinci kinu· 
:.u kadar ROTTERDAM, 
AMSTEDAM ve HAMBRG 
limanlan için yük alacakhr. 
SVENSKA ORIENT UNES 

"ISA,, motörü 21 birinci 
ünunda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve SKANDINA VY A liman
ları için yükalacaktır. 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"PELEŞ,, vapuru 24 birinci 
kanunda MALTA ve MAR· 
SILY A'ya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul ede. 
llindaki hareket tarihlerile 
lunlardaki detitiklilderden 

8CeDta mes'uliyet kabul etmez. 
aha fuJa tafsilit için ikinci 

onda FRA TEU.ı SPER
vapur acentahğına müra

AUt edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004/2005/2663 

Jlırı 

Olivier VE ŞiJrelıdu 
Limited 

Vapur Acentaaı 
Birinci kordon Reea binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

•AD JUTANT. vapuru 22 
bitinci kanunda gelip LON
DRA içil' yük alaqaktır. 

0/040 
lktısad etmek iıtiyen· 
ler, ışılı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı aı 
olan: 

Metali um 

" D " 
Limbalannı beryerde 
aramalıdırlar. 

1937 
TiJrlı. Hava kurumu 

Yılbqı 
Piyangosu 

•LESBIAN" vapuru ikinci 
kanun iptidasmda LONDRA A,D!T URA 
ve HOLL' den ı~lip yük çıka· 1 Mükifat 406,000 

100,000 
500,000 
200,000 

rap HayUnLi Lzamanda k ~~N~RA 1 ,, 
ve için yü llHIC8 br. t ikramiye 

•GRODNO,, vapuru 15 
ikinci kinunda LONDRA, 1 " 
HULL w ANVERS'ten ıelip 1 " 
yük çıkaracak ve ayni zaman· 1 ,, 
da LONDRA ve HUll için t ,; 
yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"EGYPTIAN,, vapuru 26; 

birinci kanunda IJVERPOOL 
ve SWANSEA' dan gelip yük 
çıkaracakhr. 

1 
1 
1 
1 
1 

10 
20 
60 

"ALGERIAN,, vapuru 10 
ikinci kanunda gelip LIVFR· 
POOL ve SWANSEA' dan 
yük çıkaracakbr. 100 

DEUTSCHE LEVANTE UNIE 400 
8000 -8600 

" 
" 
" 
" 
" " (10,000) 
,, (S,000) 
" (2,000) 
tt (1,000) 

" (500) 
" (SO) 

500 Mükifat -9100 

150.000 
100,000 
70,000 
60,000 
S0,000 
30,000 
20,000 
ı.s,ooc 

100,00C 
100,00C 
120,000 
100,()()( 
200,()()( 
400,()()( 

2,71S,00Cı 

Doktor ~1111u111n1111111n11111111n11 
& 

== A. Kemal Tonay ı 
~rigoloı N lnılaşılc, salıın lıutalılcları •~uı. 
5 Bumahane iatasyonu karpnndaki dibek eobk bqmda 30 eayı· E 
§ h ev ve muayeaehaneeiııde ubah uat 8 d• akpm uat 6 a kadar ı = hutalannı kabul eder. -
§ Milraeaat edaa butalan yapılma11 lhımgelen eair tablillt ve § 
E miboakopik muayeneleri ile veremli baa&alara yapılmaana cena §1. 
== 16ri1Jea l>non1otonb muay....ı.aneeiııde muntazaman yapılır. 5E 
l11H111111111111111111m11111111111111111111111ım111mmın Telefon: 411 s IHlllllll -

Norveçya balıkyağlarmın en halieidir. Şerbet gibi i9ilir, 2 defa ıfiaillmiltlGr 

Hamdi Nüzlwt Çançar 

Sıhhat Ea.aneıi 
Bqdurak Belrfik Salepçio&lu hanı karpınada 

FOTO OR 
&,Refik LiJtli Or ve Halim Londarl 

F ototraflannızı bizde çıkartınız 
Znlcl11i•l olipgaealc poz 

Te•u lfPli/c Ke•nl# ,,. • .,, / iat 
HikGmet cİftrl kaymakam Niha~ beY. caddesi No. 20 

Lise ve Orta okilfiar sabn al· 
~ komiayo wıdu: 

Fenni hususi prtnamelerile kepine ıöre lzmir Erkek li• 
tubeıinde tamiren yapbtılacak olan itlerin açık ebiltmeai 7 / 
1937 pel'felllbe pnü uat 16 da lzaİlir Kültür d~örlqG 
odaamc:la -toplanacak komiıyoncla yapılacaktır. KeP.f bedeli 
1050 lira b2 karut ve muvakkat temiDl!lı 78 lira 80 lpıraftur. 

1 - Bu işi üzerine almak iıtiyenler eksiltme .Onif tarihin• 
den en az ıekiz aüa evvelki tarih.le bayuadırlık cfirektörliiin· 
den ehliyet velilcası almalıdırlar. 

2 - Sartnamelerile ketfini ve iti yerinde ıörmek ~na 
her ıün !rkek lisesine miiracaat etmelidir. 23 Ti l 6 

den: 
411/937 pazartesi günü saat 45 te lataabulcla Nafia 4niidir

lül6nde 27000 lira bfif l;edelli in' .-W. V.t~*ltlda kl 
in Pravantoryomda yapılacalc talebe ~ ötretmen anat'dryomu 
İDf&ab kopalı zarf asulile eksiltmeye -bnulm1qtur. llulaavele 
eksiltme bayındırlık itleri genel huaUIİ -' feani ~i 
proje keşif hulisası ile buna m6teferri di~l'"'ICVIU 13S ._, 
mukabilitıde dairesinde verilecektir. Mavak-~nat 2025 
liradır. isteklilerin teklif mektuplarını ve en U" 20,~ liralık 
bu ite benzer iş yaphtına dair Nafıa vekAlaindeq .-ımıı '01-
dutu müteahhitlik ve ticaret odaal veliblannı havi~ _Ppalı 
zarflanm 4/1/937 pazarteai günü um 14 e kadar Utanbul 
Nafıa müdürlütüne vermeleri. 11 19 22 'l7 3'1111472 

inhisarlar umum "miiaar. 
liipnden 

Aded- CiMi Muham..,Ndeli 
Lira ~ 

699 
43SO 

S90 

ispanya mamulatı 7 .67 
Brovning sistemi 
ispanya mamulih 6.3S 
Brovning sistemi !5Şl 

83 D. W. M. markalı 7.65 726 
1 7.6.5 Dreyze marka 6 
2 6.35 Valter ts 

1372 7679 
Yukanda cinı miktar ve muhammen bedelleri J8Dh 1372 

adet tabanca şartname ve numuneleri mucibinee 11-1-937 ta• 
rihine rastlıyan pazatleai günü saat 10 d• puarlalda ~ 
caktır. Bu ıilihları alıp 1atmata •ezun bulanan ideklit,rm 
numuneleri g&melr ibere her gün ve pemhk iıgin- -de ~ 
oluaan tün w. saatte yüzde 7,5 pvenme J*Ut -.. 576 lira 
ile wlikte KabaWta inh1aarlar levazun 'ft mfib.,_.ı t6e.i 
midiirlQündeki-•bf komf11onuna milracaatlan. 27 1 5 !>' 


