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ihracatımızda bir rekor 

lstanbul, 2 (Hususi muhabirimizden) - Tutulan İs· 
tatistiklere göre dokuz aylık ihracatımız,· geçen seneye 
ve tahmi!llere nazaran dokuz milyon lira fazladır. Bu 
fazlalık, ıhracatımızda bir rekor tesis etmiştir. 

' 

Şanlı donanmamız bugün lzmir' de 
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Rusya, donanmasını boğazlardan geçir- Karşıyakalılar Anka-
mek için hükfımetimizden müsaade diledi raya telgraf çektiler 

ltalya limanlarındaki Rus Karaburun seferleri için 
vapurlarında ne düşünülüyor? 

araştırmalar yapılmıştır Haşmet Dülge "ii:ıi1ı-;· çürük vapurlarla 
Madrid üzerine y~;ılan umumi taarruz taşıdığımız doğru değildir. Halkın emni-

akamete 'ığradı.~M. Eden'in beyanatıl (Yarnzuınuzun güvertesinde denizcilerimiz şehri selamlarken) yet ve istirahatı düşünülmektedir, diyor. 
- YAzısı 3 ÜNCÜ SAHİFEDE _ Inciralbna vapur işliyecek. 

Çelik fabrikası S. Rusya ana 
inşaat mukavelesi yasası değişti 

imza edildi .. 
letanhul, 2 (Husu;i nıulıabiri

mizden) - Karabökte inşa edilc
cı>k çelik fabrikası için yapılaıı mü
zakereler neticelenmiş ,.e lktısıul 
Vekili Celal Bayar'la in~aatı pp:ı· 
cak fngiliz sermny~ıiar ~urubu mfi. 
mesaili Mieter Makenzi arasında 

muka,·ele bugün imza edilmİ§tir. -Köylünün refahı 
HUkOmat mühim bir 
Kanun llyihası hazırhyor. 

220 Kişilik bir ko
misyon, yeni kanonu 
esasiyi hazırlayor. 

l\loskova, 2 
(A.A) .- Sekizin. 
ci Sovyetler fev· 
kalade kongresi 
alh gün çalıoma-

dan ıonra Sov· 
yetler birliğinin 

yeni kanunu eaa· 
sisi projesi hak· 
kında Stalin'in 

raporu ilzerineStalin Yoldaş 
yapılan mftzakereleri bitirmittir. 

Mamur Madridin tayyare bombardımanlarından 

Ankara, 2 (Hususi muhabiri· 
mizden) - HilUmet köylüyü tam 
refaha kavuııuracak bir kanun la
yihası hazırlamaktadır. Bu kanımla 
topraksıı köylüye toprak, sermaye 

Bu bahiı üzerine 5 7 delege 
söz almııur. Kongre müzakerat 
neticesİJide ıunlan kararla~tırmııtır: 

sonraki acıklı hali ve ıiraat makineleri ile her tiirlü 
ziraat vasıtalan temin edilecek ve 
k.öylü borçtan k.urtarılacak.lır. 

Madrid, 2 (A.A) - Havas 
Ajansının muhabiri, asilerin 
\>azartesi·salı gecesi Mfldrit'in 
bütün cephelerinde girişmiı 
oldu~ ları büyük taarruzun 
akamete uATamamış: olduğunu 
bildirmektedir. 

Salahiyettar mahafil hüku· 
met milislerinin dünkü muvaf· 
faluyeti üzerine Corunna yolu _______________ , _________ _ 

Bitaraf Mıntaka 
41man'lar tarafmdan 
tamamen kaldırıldı .. 

ile münakalatm yeniden tesisi 
-Sonu 6 ıncı sayfada-

Artık bakaJarına Ja 
lahamm'iJl edemeyiz 

Sancak'taki kardeşleri
mize zulüm ve işkence 

yapılmaktadır 
Sancak mes'elesinin ayın onunda 
Uluslar Sosyetesinde konuşulması 
muhtemeldir. 4 Türkü aüngülediler 
İetanbul, 2 (Hueuei) - Fran· 

sa hükumetinin, Hncak mes'eleai· 
nin Milletler cemiyetince tedkik 
edilmesini istediği ve bu teklifm 

hükt1metimizce de kabul edildiği 

mah1mdur. 
Ancak, bu mes'elenin Milletler 

- Sonu 6ıncı say/atla-

Yangın sahasının imarı 

Bir çocuk hastanesi ile 
bir şehir garajı yapllacak -

l - Sovyeller birliği merkezi 
icra komitesinin kanunu esasi ko
mi.ayoını tarafından hazırlanan ka· 
DUDU eta8İ projedai ta8'1'ib etmek 
ve esas olarak almak, 

2 - Teklif edilen ilıhe ve 
tadilleri tetkik eylemek ve kanunu 
esasinin kat'i metnini hazırlamak 

üzere 220 kiıilik bir tahrir komis
yonu 1eçmek, 

3 - Bu komiıyonıı kanunu 
esa&i projeıinin bütün millet tara· 
fıodan münakaıa ve bizzat kongre· 
de tetkiki esna1ında varılan neti· 
celeri nazan itibare alarak kanunu 
esaeinio kat'i metnini hazırlıyarak 

-Sonıı 6ıncı sayfada -

O/o 7 
Faizli Sivas • Erzurum 

demiryolu tahvilltlmn sa· 
tlş müddeti Cumartesi 
gUnU bitiyor. 

Yıırddaş, bu çok karlı 
tahvilattan herhalde bir 
dane edinmeğe gayret eti Hal, santral ve yeni müze binaıı da!Kül. 

türpark :civarında yapılacak.~Baımahane
;l-e ;tramvay0işletilmesi için bir teıebbüs ----

M. Bitler 
Herlin, 2 ( A-A) - Üniforma 

ta ıyan Alman askerlerine Çekos
lovak, Fran&JM ve Belçika hudut· 
ları boyunca bet kilometre derin· 
llkte bir mıntakaya girmekten me· 
lleden harhiye hnanuun emirna· 
llıe~i lağvedilmiştir. 

"iman gençliGinde birlik 
Bedin, 2 ( A.A ) - Hükumet 

hütün Alman gençliğini Hitler
0

ci 
g"nçlik birliğine dahil eden bir 
kanun neıretmiştir. Ekonomik Sa· 
~otaj hakkıodaki diğer bir kanun· 
da Alman ekonomiıine zarar ver· 
llıek makladile mallann kaçak ola
tılk başka memlekete götüren veya 
haeka memlekette para biriktiren 
her Alman tebaası ölüm veya mal. 
!arının mii .. deroti cesa1ına çarpı• 
lacntır, 

Kültürpark ve Fuarın antresi ~~~ 
Kültürpark. civanndaki yangın tiya(.~01 karıılayacak büyük bina· 

yerlerinin çirkin vaziyetinden kur· lann buralarda Uıpnm kararlaıtır· 
ıanlman için, belecli7e tehrin ih· - Sonu S inci ıalai/ede -

lstanbul, 2 (Hususi mu· 
habirimizden) - Yugos· 
lavya, Romanya, Yunanis
tan ve ltalga lıülcumetleri, 
Çekoslovakya' da Skoda si
lah ve mühimmat fabrika
larına müthiş miktarda 
harb levazımı sipariş et
mişlerdir. 

Atina, 2 (Radyo) - Me
ta/esas hükfJmetini devirmek 
için bir şebeke taklibi hü
kumet teşebbüsünde bulu· 
nacağı sırada yakalanmış
tır. Bu şebeke arasında es
ki nazır ve saylavlardan da 
bazı kinuelerin bulunduiıı 
tes6it edilmiıtir. 

Körfez vapurla· 
nndan bir k11mınıo 
çürüğe çıkanlması, 

halk arasında dedi· 
kodulara sebebiyet 
\'ermiş, liman iflet· 
me idaresinin çürük 
vapurlar itlettiji ıen• 
kid edilmiıti. 

Dün, bir mubar• 
ririmiz, Ankara'dan 
yeni dönmöı olan 
liman itletme idare• 
si genel direktöril 
Baımet Dülgeyi gör· 
müı l'e bn mes'ele Giizel lzmir vapura, idarenin tersa-
ile diğer iıler hak· 1111sinde tamir edilirken 
kında mühim maldmat alm~ıtır. Ge- için sıraya koymuttuk: Eueea ilk 
nel direktör muharririmise de· ıık tamir gören, levhalan çdrilyeıa. 
mittir ki: makineleri aıınan, kasan boralan 

- Tabii ömürlerini çoktan eskidiği içUı değiıtirilen gemiler .. 
ikmal etmiı olan vapurlanmızı, bn ıuretle yenileımiı olacaku. 
tersanemizde esaslı ıurette tamir - Sonu 4 iincii sahifede • 

Hava hücumlarına karşı 
korunma li Ka-

mutaya veriliyor 
•• 

Sivil seferberlik halinde kadınlarımız 
birinci derecede vazife almaktadırlar 

için seferber bale getirebilecektir. 
By eebepl~, ıivil balkın vuifeleri
ni ne ıuretle yapacak.lan da göe
terilmektedir. 

Bu ifte kadmlar,mısa birinci 
derecede vazife dilşmektedir. 

Şehir, kasaba ve köyler de, il· 
ğınaklı yapılacaktır. Banan için 
belediyelere, belediye bankannd•u 
para yardımında bulunulacakbr. 
Şehirlerde geniı teşkilit y.pılacak 

ve lüzumunda bu teoeJtkdl derhal 
faaliyete geçecelı.tir. Seferberlik 
anında, askerlik mükellefiyetleri 
haricinde kalan bütün siTil halk 
vazife alacaklardır. 

Kıılarımız askerlik dersinde -------
Ankara, 2 (Husuei)- Dahiliye Fransa-

Vekaletince hazırlanan hava taar· • 
ruzlanna karşı sivil korunma ka· 
nunu layibaBl, son teklini almııtır. 
Yeni proje, yakında Baıvekilete 

verilecektir. Bilkt1met, kanunu mec· 
lise ııevkedeeek ve müstacelen mü· 
zakereaioi isteyecektir. 

Yeni projede ıunlar vardır: 

lngiltere .. 
Almanyaya müıtere. 
ken nota verecekler •• 

Paris, 2 
(Radyo)· Fran· 
sa01n Berlin 
eef iri, M. Pon· 
se, yann Al· 
man hükdme· 
t i n e nehirler 

Tahrip bombalan taııyıtD hava 
kuvvetleri, mühim fabriltalar ve 
gaz depolan bulunan yerleri bom· 
bardıman edecek imhaya çalışa· 
caktır. Bu gibi yerler, ne kadar 
müdahale olunursa olunsun hava 

hakkındaki mu· 
bombardımanlanndan korunamaz. 

ahedenin feshi 
Bu sebeple yan•yana yapılan bina· 
lann dağıtılması ve yeni yapılacak· münaı ebet ile 
lann da birbirlerinden uzakta bu· bir nota vere· 
lunmalan lazım gelmektedir. cektir. 

Yeni doğmuf olan ve her gün fngiltere'nin 
biru daha iokipf eden endüstri· Berlin sefiri M. Leon Birun 
misi ve mühim devlet bioalanm Sir Erik Filipı te ayni tekilde bir 
korumak için, milyonlara malolan teıebbilıte bulunacaktır. 
bu binalann büyük hedef teık.il Franaa'mn nota11, M. Eden'in 
edecek tarzda yapılmaması muva· avam kamarasıodaki beyanab gibi 
fık görülmektedir. Şehirlerde alı· muahedelere karıı yapılan bu ba
nacak tedbirler için, bu kanunla rekete beyanı tee .. iir ve teeulftea 
hükumete geoit &elihiyetler nril· ibaret olacak ve Almanya'nuı ha 
mektedir. 1 hareketinin denm etaekte 

Hükdmet ieabmcla bütün aivil ıolhpenerau .......... 
balkı, haTa taamıaundan korUJlmak ed.cef de b~ 

• 
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Zifos 
Yaz giinlerincle rüzgirın önüne katılarak İzmir sokaklarında ıun'i 

liır bulut gıbi 'aola9an toz ve 'topru , kıo basınca temiıliğimizle, sıhha· 

timizle, medeuiyetimizle istihza için bir zifos dalga'il halinde her çukur· 
dau, her bozuk kaldırım aralığından §nlıa kalkıyor, aaga tükürüyor, sola 
salya saçıyor. 

Gar.ib bir Mütahassıs belediye 
hır.sız/ık reisine izahat verdi 

Balıkla k~~~ını do- Kom na ünde i'.5,000 
yaran hırsız bir de kilo ekmek çıkaracak Sür'atle geçen bir otomobilin 14 tiklerinin altından küstah ve müs· 

tehzi bir ı lık çalarak inııanın yüzüne, ter-temiz elbisesine yapı~ıyor. 
Sağdan kis kis, soldan kis kis! 

Dün ikinci .kordonda gözlerimle gördüm: 
Müdhiş bir zifos dalga ı kalktı ve yoldan geçen, temiz, itinalı gi· 

)İnmiş, genç ve güzel bir kadını, hem de ağzına bile girmek suretile, 
tepeden tırnağa kadar çamura boğdu. 

Evet, sağdan gülüştüler, soldan gülüştüler. Çünkü insan ruhunun 
öyle bir tarafı vardır ki, üstüne dokununca açllan bir kutuya beczcr. 
Bir damla zifos onu açmağıı kiif i gelmektedir vo içinden, derhal insan 
yaradılışının terbiye gürıncmiş müstehzi, afacan ve ııı~aşık tebe sümü 
&ıntıyor. 

Yaz günlerinde aol.:aklarıuıızda esen dumanlı, tozlu, topraklı, kumlu, 
çivili rüzgar ve kış günlerinde dört ayağı üstüne uçrıyan kü talı zifol', 
hakikatte iddia ettiğimiz medeniliğin yüzüne inen tera bir şamara benzer. 

Onu yarııtan hiziz, dayağını yiyen de biz! 
Avrupa'mn birçok yerlerinde ~inek dei:liğimiz haşere, anrak böcek 

\'esaire kolleksiyonlanrıJa bulunur. Bir:dc sinek, doğ<ln~muz gün bumu· 
muza konan ve cenazemiz mczarn girerken başka lıir bcbegin burnu 
istikametinde uı;an ezeli ve ebedi bir a~inadır. 

Zifos \'C toz toprak ta öyle •. 
Her sene, acaba ciğerlerimiz, ağzımız, burnumuz, vücudumuz, elbi· 

selerimiz ne kadar toz toprak, ne kadar 1.ifos istihlak ediyor, şunu bir 
ög-ıenebilsek! 

Saime Sadi 

Zavlh Zenci Şimdiye kadar bir atın ni-
Amerika' da zavallı bir Zenci hayet 2000 kiloluk bir yükü 

namile 500 dolarlık bir kredi çekebileceği kabul edilmiştir. 
bulmuş, fakat bu borcunu va- Bu kadar bir yükü çeken at, 
desinde ödeyememiştir. birinciliğ~ layiktı. Şu halde 

Alacaklılar Zencinin eşyasını 3500 kilo yük çeken ata ha-
haciz ettirerek sattırmışlardır. rika demek yersiz olmıyacaktırl 
Fakat satılan mallar borcun Muhnik... Detjil 
ancak beşte birini ödeyebil- Ayıltıcı bir gazi. 
miş. Bunun üzerine alacaklılar Amerika' da Boston şehrinde 

mektub bırakmış .. 
Evelki gece şehrimizin bir 

semtinJe hayli garib bir hır
sızlık vak'ası olmuştur. Bir 
bakkal dükkanının arka tara
fındaki dıvara merdiven daya
mak suretile kiremitliğe çıkan 
bir hırsız, oradan dükkanın 

içine girmiştir. Kim olduğu 

henüz bilinmiyen bu hırsız, 

dükkandaki çekmeceden 12 
lira para almış ve bir sardalya 
balığı kutusunu açarak için
deki balıkları yimiş karnını, 
doyurmuştur. 

Hırsız, çekmecede bir mik
tar para daha bulunduğu halde 
bu paralan almamış ve kana· 
atkar bir adam gibi hareket 
etmiştir. Mes' elenin asıl garib 
tarafı, hırsızın bir mektub ya
zarak dükkanda bırakmış ol
masıdır. 

Sabahleyin bakkal dükka
ninın kapısını açan zat, masa 
üzerinde içi boş bir sardalya 
kutusile bir mektub bulmuş· 
tur. Hırsızın yazdığı bu mek· 
tupta; ihtiyaçtan bahsedilerek 
kusuruna bakılmaması, çok 
parasız kaldığı için bu hırsız· 
lığı yaptığı bildirilmektedir. 
Adliye ~e zabıtaca dün bak
kal dükkanında keşif yapılmış, 
dükkana nasıl ve nereden gi· 
rildiği tetkik edilmiştir. Hırsız 
araştınlmaktadır. 

Zencinin ağzındaki iki altın iki doktor yeni bir gaz keşfet-
dişin ve Amerika'nın son mo· mişlerdir. 'itli şh d SUClar 
dası mucibince üzerinde bulu- lYie U , 

Bu gaz öldürücü ve muzır ld 
nan iki küçük Elmasın sökü- bir gaz değildir. Harblerde de Yüzde 35 aza ı. 
lerek satılmasını istemişlerdir. kullanılmıyacaktır. Meşhud suçlar kanununun 

Hadise hakime alcsetmiş ve h tatbı.katı, memlekette bu ka· Bu gaz, sar oşları ayıltmıya 
hakim şu kararı vermiştir: mahsustur! nunun tatbikinden beklenen 

" Zenci borçlu Silok'un ağ· gayenin istihsal edilecegv ini 
zındaki iki altın diş ve üzer- Yüzde 90 müvellidülma ile 

· ;..) H k b d .. göstermeğe başlamıştır. Ka· !erindeki iki elmas parçası, yiızae umzu ar on an mu· 
kk 1 b b. k nunun tatbikine başlanalı zaruri levaztmdan olduğu için re ep o an u gaz ır mas e 

Ehiç bir kimse tarafından hiç vasıtasile sarhoşlara tatbik henüz iki ay olduğu halde 
bir veçhile söktürülemez!,, edilmekte ve harikulade bir meşhud suçlar hayli azalmıştır. 
Şu karara göre bir dişçi de tesir göstermektedir. C. Müddeiumumiliğince tu· 

bu iki dişe el süremiyecektir. Boston memle\..et hastanesi tulan istatistiklere göre Birinci 
Gelell·m Patatesı'n b k teşrin ayında müddeiumumi· u yeni gaz ve mas esini res-
Faziletinel men kabul etmiş ve kullan· liğe meşhud suçlara aid 225 

Parmantiye, on sekizinci as- maktadır. iş gelmiş olduğu halde ikinci 
rın iptidalarında Patatesı· Fran- teşrin ayında gelen evrak mik· Telefon terakkileri sa'ya idhal ettiği için tarihe tarı 145 tir. Aradaki azalış 
geçmiş bir adamdır. Fransız Fransa'da ilk telefon hattı farkı 80 dir ve bu miktar çok 
Fen akademisi bu zata para l8?9 Eylulunün sekizinde uza- mühimdir. Kanunun tc..tbikine 
mükafatı verdiği gibi 1795te de tılmıştır. 1879 senesi K~nunu başlandığı ilk aya nazaran 
azası arasına almıştır. sanisinin birinde Paris'te an- ikinci ay; meşhud suçların 

Ayni akademi son zaman- cak 300 telefon abonesi vardı. azalış miktarı yüzde 30-35 
}arda, yarım asırdanberi Pata· Bu miktar, 1881 senesi ipti· nisbetindedir. 
tes ziraatı ve cinsi ıslahı için dasında 11.314 olmuştur. Memlekette herkes meşhud 
!'alışan M. Kostantin ismin- Bugün Fransa'da 1,440,000 suçlar kanunundan sür'atle 
deki zata da 50,000 franklık telefon postası, 889,205 tele- elde edilen faydalı neticeleri 
bir mükafat vermiştir. fon abone"; vardır. Bu mik- görmektedir. Bu suretle kısa 

Fakat fen adamı bu müka· tarın 253,000 adedi Paris bir 1,amanda meşhud suçların 
fatıan istifade edememiştir; aboneleridir ki, Londra ve çok azaldığını, hatta hiç kal-
Çünkü mükafatı aldığının er· Nevyork'a nisbetle pekaz de- madığını göreceğiz demektir. 

tesi ~günü rahmeti rahmana mektir. Mel<teplerdeki 
ka\·uşmuşturl r °'\ talebe miktarı .. 
işsiz Amerikan'larm işil Bugün doğan Şehrimiz Kültür direktörlü-

Şikago'da yeni bir sergi cocuklar.. ğündcn bütün ilk mektepler 
açılmış ve bu sergiyi çok az ' başöğretmenliklerıİne gönderi-
zamanda, 300.000 kişi ziyaret Bugün - len bir mektupta mekteplerde 
etmiştir. Bu sergi son keşiflere Bugiln vakıa fena olarak baş. bu sene mevcud talebe mik-
aid değildir. Otomobil, Radyo, lı)ac.ık fakat bu fenalık çnbuk tarının bildirilmesi istenmiştir. 

" T . . kalkacaktır. Ö~lcden sonra i~leri· lzmı·r-Karşıyaka şosesı· motor veya... ayyare sergısı-
miı, tatlı Lir met•raya girtcektir. 

de değildir. l\laaınaffö gere bazı nahoş aile Şehrimiz Nafıa müdürü~Ah-
Nedir biliyor musunuz? lı.lılio:elcri çıkar.aktır. med Turhan, dün İzmir·Kar-
Briç oyununa mahsus bir Bugün ıluğacak ._ocuklar çok şıyaka arasındaki şosenin kışın 

sergi! zeki \'e hafızaları ı;ok km vctli suların hücumilc bozulınasın-
Harika nevinden bir atf olacaklardır. Her işle fakat en dan kurunınasını temin rnak-

fskoç gazeteleri bu şehirde zi)adc fikri mesaide, ilim saha· sadilc lll"a edilmekte olan 
lan uda muvaf fök olacaklardır. Y 

bulunan bir atın 3500 kilo Buna mukabil de her zaman mü· istinad dıvarlarını tetkik clmiş-
yükü araba ile kolayca çektiğini tev87.i ve hahik' kalnl'aklarılır. tir. Dıvarların inşası yakında 
yazmaktadırlar. ~ '_,/ bitecektir. 

Şehitlikte kurulacak olan 11ekmek kombi. 
nası yalnız lzmir'in değil, civar kazala. 

rın bile ihtiyacını karşılıyabilecektir 
Şehrimizde kurulacak ek· 

mek kombinası için tetkikat 
yapmak üzere Rusya'dan gel
miş olan mütahassıs, etüdle· 
rinin ilk kısmını bitirmiş ve 
dün belediye reisi Behçet Uz'u 
ziyaret ederek tetkikleri hak
kında uzun izahat vermiştir. 

Mütahassıs, kombinanın Şe
hitlikteki belediye un fabrika· 
sının yanında kurulmasını; 
elektrik ve: mazotla işlet lıne
sini muvafık görmüştür. Çür:
kü havagazı veya kömürle iş· 
letmek, daha fazla masrafı 
mucip olacaktır. Un fabrika· 
sında üğütülen buğday, un 
halinde ekmek fabrikasına ge· 
çirilecek ve buradan da ka
ğıtlara sarılmı~ yarım ve bi· 
rer kiloluk ekmek halinde çı
kacaktır. 

Kombina, şimdilik günde 
75 bin kilo ekmek çıkarabile· 
cektir. Bu miktarın ileride faz· 
la 

1 aştırılmast için de şimdiden 
tertibat alınacak ve yalnız ma
kineler yerlerine konmıyacaktır. 

fzmir'in bir günlük ekmek 
ihtiyacı 45 bin kilo olduğun

dan civar belediyelerin, yani 
Burnava, Buca ve sair yerle· 
rin ekmek ihtiyacı da buradan 
temin edilebilecektir. 

Belediye, icabında yakın 
kazaların ekmek ihtiyaçlarına
da cevap verebilmesi için te
sisatı geniş tutmaktadır. İsten· 
diği takdirde, Bergama'ya ka
dar kamyonlarla ekmek gön
derebilecektir. 

Sovyet mütahassısı; ikinci 
bir etüd daha yapacaktır ki, 
bu defa ekmeğin maliyet fia· 
tını ve fabrikanın kaça çıka

bileceğini bildirecektir. Bu se
beble kendisine kömür, elek
trik kilovatı, mazot, buğday, 
un ve şimdiki ekmek satış fi
atleri hakkında malumat veril
miştir. Mütahassısın raporunu 
iki güne kadar hazırlıyacağı 

tahmin edilmektedir. 
Belediyenin kombinayı kur

masındaki gaye, halka ucuz 
ve sıhhi ekmek yedirmektir. 

Kordon 
b·r ot 

a içi ·yolcu dolu 
e ri i 

Kadınlar feryada başladılar. Bir 
kişi yaralandı. Şoför tutuldu 

Alsancak'ta birinci kordon· 
da bir otobüs kazası olmuş
tur. Ahmed oğlu Hüsnü, ida· 
resindeki otobüs, yolun sol 
tarafında bulunan taş yığınla
rından birine çarptırarak oto· 
büsün devrilmesine sebebiyet 
vermiştir. Büyük bir gürültü 
ile devrilen otobüsün içinde 
...... Rılil ............ . 

B·ir terfi 

Müddeiumumi muavını 
Orhan Köni 

Şehrimiz müddeiumumi mua
vinlerinden Orhan Köni ter· 
fian İstanbul müddeiumumi 
muavinliğine tayin edilmiş, 

emri diin Adliye Vekaletinden 
C. müddeiumumiliğine gelmiş· 
tir. Orhan Köni, sempatık, 
çok çalışkan, bilgili ve düriist 
adliyccilcrimizdendir. Kendi
sine yeni vazifesinde de mu· 
vaffakıyetler dileriz. 

yolcular da vardı. Bilhassa ka
dın yolcular çok korkarak 
feryada başlamışlardır. Yolcu
lardan yalnız Aziz oğlu Yusuf 
adında biri yaralanmış, diğer
lerine birşey olmamıştır. Şo· 
för Hüsnü, kazaya sebebiyet 
vermek suçundan yakalanmış, 
adliyeye verilmiştir. Bazı oto· 
büs şoförleri, arkadan gelen 
otobüslerin önüne geçmesine 
mani olmak ve müşteri kay
betmemek için arabaları fev
kalade sür'atle sevketmekte 
oldukları için bir kaza vukuu 
ihtimalini :hiç düşünmemekte· 
dirler. Bu yüzden Kordonda 
birbirlerile yarış eden otobüs
ler ekseriya görülüyor. 

Fakat aksine olarak arka· 
dnn başka otobüs gelmediği 
zamantarda da otobüsler, fazla 
müşteri almak için sokak baş
larında mütemadiyen bekliyc· 
rek korna çalınaktadırh.ır. 

Yukarıda yazdığımız kaza, 
bu otobüsün arkasından Kar
şıyaka'ya işliyen bir otobüs 
çıkıp geldiğinden ve aceleden 
olmuştur. 

Çekoslovakya 
Komünizm ve faşizimden 

korkmıyor 

Prağ, 2 (A.A) - Adliye 
nazırı M. Derer Advcrul adın
daki Romen gazetesinin mu
habirine beyanatta bulunarak. 
Çekoslovakya komlinizıne karşı 
fikir sahasın<la mücadele ile 
iktifa etnH'kte olduğunu, Çe· 
koslovakya'ııın faşizm tehlike
sini bilmediği gibi komünizm 
tehlikesinden de haberi olma
dığını söylemiştir. 

Tü k-Y nan 
dostluğu 

Türk donanması cumartesi gii· 
nündenberi "Falcr,, de Yunan hü· 
kUwctinin misafiri hulunU)Or. 

Bir asırlık Lir iğtirabdan son· 
ra tckrıır Akdenizin temiz lıavasile 
göğüslerini ı:işircn bahriyelilerimizc 
Yunani tan'da yapılan tezahürat 
iki dost \'e müttefik millet arasın· 
daki samimi münasebata lıir ııem• 

bol tclı'ikki edilebilecek kadar par· 
lok ve candıındır. 

Türk milleti Sa l\lajeste İkinci 
Yorgi"nin 'avuz"u ziyarctilc tctviç 
eden hu tezahüratın kıymetli ha· 
tıra•ım lıer znıııan canlı olarak 
muhafaza edecektir: 

Tiirk-Yunau dostlu~u şarki Ak· 
denizin eıı kuv\'etli rn en ı;ok lın· 

yat kabiliyetine malik bir nıÜ\'a• 
zene unsurudur. "En çok hayat 
kalıiliyctine malik,, :tabirini kul• 
lanırkr.n bunun altını hillıas~a çiz· 
mek isterim. Çünkü bu sôz.lcr gc· 
çici Lir dostluğa cemile yapmak 
için uydurulınu~ yapma tabirler 
değildir; bilnkis hakikntiu tfi ken· 
disini ifade etmektedirler. 

Türkiye'uin son istiklal nıücn· 
delesile kapanan sııf ha sonuna ka· 
dar 'fürk"lerle Yunan'hl:ır )ckdi· 
ğerinin kanına susamış iki millet 
\aziyeıinde idi. GarLda Alman"Inrln 
Fransız'lar 1Jasıl hiçbir zaman yıl· 
dızlan barışmaz iki millet halinde 
iseler, yakın şarkta da Türk'lerle 
~ unan 'lı1nr ııy ni halde telfikki edi· 
liyordu. 

Umumi lıarbı kapayan müta· 
rekc ve onu tnkib eden \ ersııf 
muahedesi Alman'larla I'raıısız'lar 

arasındaki husumeti söndürmek 
şöyle dıır uıı, nfovlendirmektcn baş· 
ka birşeye yaramadı. Bunun kaba· 
hati kime nid oldu~unu t:ı)in el· 
ınek Lizc lc\'eecüh etmez. 

Halbuki Türk'lerlc Yuııan'lılar 
arnsındnki kunlı boğuşmayı kapa· 
yun Loznn mıınlıeılcsi ise hilukis 
bu iki millet arasında hügün mev· 
cnd olan samimi dostluk \'C ittifa· 
kın bir başlangıç noktası olmuştur. 

Bizce hunun da yegane sebebi 
Lozım muahedesinde galib ile mağ· 
llıb gihi her zaman ı.lcği~ehilen iti· 
bari nıziyctlcrc değil, yalnız ve 
sadece h~kka istinnd edilmesi, bir 
hak teslim edilirken onun galibe 
mi ma~lfıba mı aiJ ol<lugunun 
düşünülmemesidir. 

Asırlarca sehebli 'ScheL-iz bo· 
ğu,.ınu~ olan iki millet eıı salahi· 
yetli ınüme&!'illcriniıı imzasını ta~ı· 

yan bu muahede de "llak,, prcn· 
sibine böyle sadakatli bir bağlılık 
günlükleri içindir ki bugün gillü 
b'lŞııız bir do tlukla el·ele 'er mi~ 
Luluntı) orlar. 

Yannın tarihi, I..ozaıı munhc· 
de ini ve onun pek tabii Lir malı· 
sulü olan Türk· Yunan do thığunu 
lıutün dünyn)a milletler aracında 

cari uluıası lazım gelen nıiinasehn· 
ıırı en parlıık Lir örncgi olarak 
gü tcrccekıir. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Gümrük 
ambarları 

--.a ....... ~--

Liman işletme idare-
sine devrediliyor. 

Gümrük depo ve antrepo· 
larının lzmir liman işletme 
idaresi umum müdürlüğüne ta
mamen devredilmesi hakkında 
dün Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaletinden şehrimiz gümrük
leri başmüdürlüğüne bir emir 
gelmiştir. 

ihracat gümrüğü binası ta· 
maınen boşaltılacak ve bu bi· 
nadaki ihracat gümrüğü mü· 
dürlük ve muayene heyeti bü· 
roları tamamen boşaltılarak 
buradaki memurlar idhalat 
gümrüğü binasında çalışacak· 
!ardır. ihracat gümrü~jndeki 
barakalar, birkaç gün içinde 
tamamen idhalat gümriiğü bi· 
nasına nakledilecektir. 
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il ] -1 :J • .. •••'Japonyanın Çine ve Rus. 
- .J ..., • ., ...., lara karşı tuttuğu yol 

1 - ~=~=,,====· -Kuvvetli bir Japon partis 

Ş ı d b ·· Namlı bu yolu tehlikeli görüyo an 1 onanmam z ugun ucunda seçim - ll 
Şili; Japonyaya ikrazda bulunacak. Mi 

Izmı•r'de bulunacak· Fransız demokrasisi.sancak Çin memleketlerinde nümayişler 
intihabatında, Suriye'linin bir 
maskarası haline getirilmiş bu
lunuyor. Mitralyözler karşısın-----------

Yunan başbakanı; Atatürk'ün inkılab ve te-
ceddüd yolundaki hareketlerini sitayişle andı 
Türk ve Yunan mekteblerinde Yunanca ve Türkçe dersler oku

tulmasını temenni etti. Yunan Gazetelerinin neşriyatı 
İstanbul, 2 (Hususi muhabirimizden) 

Yunan sularını ziyaret eden donanmamız, Fa· 
ler limanından hareket etmiştir. Şanlı donan
mamız, doğruca İzmir limanına gidecektir. 

nan Türk gazetecilerini kabul eden Yunan 
Başbakanı Genwral Metaksas, samimi hasbi
hallerde bulunmuş ve Atatürk'ün inkılab ve 
teceddüt yolundaki hareketlerini, mühim ba-
şarılarını sitayişle anmıştır. General Metaksas 
gazetecilere beyanatında: 

• 
* * 

Donanmamız, bu sabah limanımızda bulu- - Türkiye ve Yunanistan mekteplerinde 
Türkçe ve Yunanca dersleri okutalım. Demiştir. nacak ve şehri selamlıyacaktır. Kahraman Ya

vuz'la torpido muhriplerimiz ve denizaltı ge
milerimiz birlikte gelecektir 

lstanbul, 2 (Hususi muhabirimizden) -
Ati na' dan bildiriliyor: 

Şanlı donanmamızla birlikte Ati na' da bulu

İstanbul, 2 (Hususi muhabirimizden) 
Ati na' dan bildiriliyor: 

Donanmamızın Yunan sularını ziyareti mü-
nasebetile bütün Yunan gazeteleri, uzun ve 
dostane makaleler yazmaktadırlar. 
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Kamutayda --·····--- Atatürk 
Tuz kanununun mü- v ·1··~de Cum 

1 
reme gaze esm , • 

zakeresire başlandı. ·hur Başkammız ve mem· 
Ankara, 2 (A.A) - Kamu· 

tay bugün Fikret Silay'ın baş
kanlığında toplanarak tuz ka
nun layihasının birinci müza
keresini yapmıştır. Kamutay 
cuma günü toplanacaktır. 

Hakem kanunu 
Kabul edildi 

Paris, 2 (Radyo) - Patron 
ele ihtilafları hakem kanu

nu sabaha yakın Meclisi meb
usan tarafından kabul edil
miştir. 

Bu gece de yeni matbuat 
kanunu müzakere ve intac 
edilecektir. 

Bulgar Polisinde 
Birçok aziller oldu. 

lstanbul, 2 (Hususi muha
birimizden) - Sofya' dan bil-

leketimiz hakkmda mü
him bir makale çıktl. 

Belgrad, 2 ( Radyo ) -
Vreme gazetesinin bugünkü 
sayısını (Türkiye fevkalade 
sayısı) şeklinde çıkaran ve 
gazetede bir makale neşre

den Yugoslavya'lı gazC'teci 
Svetovski Atatürk idaresinin 
Türkiye'yi kısa bir zamanda 
nasıl bir mamureye çevirdi
ğini anlatmakta ve Ankara'
nın imar işleri hakkında ma
lumat vermektedir. 

Türk gazetecilerinin Yu
goslavya' da yaptıkları seya
hatlere dair gazetelerinde 
yazdıkları yazılardan bahse· 
den gazeteci, bu gibi temas
ların devamı çok faydalı ola
cağını, bunun için bir büro 
tesis lüzumunu zikretmekte 

' 
ve: 

Zaharof --·····---Bütün servetini 
üvey kızına bırakmış 

İstanbul, 2 (Hususi muha
birimizden) - Paris civarın

daki malikanesinde ölen eski 
silah ve mühimmat kaçakçısı 
Baz il Zaharof, bir vasiyetname 
ile bütün servetini üvey kızı 
Madam Burlen'e bırakmıştır. 
Bu kadın, Fransız'dır. 

Romanya 
ve Lehistan. 
lttif akı yenileşiyor 

Berlin, 2 (Radyo)- Roman· 
ya hariciye bakanının yakında 
Berlin 'e geleceği söylenmek
tedir. Bu haber henüz resmi 
menabiden teyid edilmemiştir. 
Maamafih ticari bir itilaf mü
zakeresile alakadar addedil
mektedir. 

Anı Tang gazetesi: 

da ve süngü ucunda tiril-tiril 
titreyen mukaddes intihap hak
kı, Fransız medeniyetinin ayak 
ucunda can ç.ekişmektedir. Ne 
hazin, ne inanılmaz şey? .. 

Diktatör rejimlerde bile İn· 
tihabın bu kadar iptidai ve 
geri şartlar içinde, vatandaşın 
burnuna namlı dayıyarak vu
ku bulduğu görülmemiştir. 

Ana Fransa toprağında bu
nu yapsalar, Fransa'da ihtilal 
için ölenlerin kemikleri me
zarlarından fırlıyarak bu kah
ramanları diyar diyar koğa
lardı. Onyedinci, onsekizinci 
asrın dipçikli müstemleke si
yaseti bile, bu kadar çirkin 
ve şaşkınca bir yola düşme
miştir. 

Biz, istiklaline kavuşan Su
riye'yi, bu saadetin ilk hatve
sinde, bu kadar beceriksiz ve 
düşüncesiz görmek istemezdik. 
istiklal, hakikaten, layık ol
duğu milletlerin hakkı imiş. 
Tıpkı hürriyetin de ancak onu 
anhyanlara ve yaşatabilecek 
olanlara layık olması gibi.. 

Bir çöl bed,wisine otomo
bil verseniz, lastiklerini söküp 
süs olsun diye boynuna tak· 
mıya kalkar, çünkü o, deveyi 
bilir. Ona layık olan sadece 
düztabanlı, iki parmaklı de· 
venin ta kendisidir. 

Dünya devletleri beşiğinde 

nennisi Fransız dadısı taraf m· 

dan söylenen Suriye, ne çabuk 
kundak yırtıp ta eline süngüyü, 

Fransız mitralyözünü aldı! Anla-1 
şılıyor ki, bu oyuncağın ne 
tehlikeli ol~uğunu idrak ede
cek bir rüşde gelmemiştir. O 
kadar ki, Türk diyarında git-

tikçe hızlanan ve toprağı çö
kerten ayak seslerimizi, asabi-

Japon askerleri 
Nankin, 2 (Radyo) - Milli girmeği doğru bulmamakta ve 

Çin hükumetinin her tarafında fırsat beklemeği muvafık gör-
italya ile Japonya arasındaki mektedir. 
muahedenin imzası münasebe- Tokyo, 1 (A. A) - Domei 
tile nümayişler yapılmış ve ajansının bildirdiğine göre, 
protestoda bulunulmuştur.Man- Minseito partisi icra komitesi 
çurya'nın, Japonya idaresinde hükumetin dış siyaseti üzerinde 
ayrı bir hükumet olarak idare tahkikat yapmak üzere bir ko-
edeceğini vaktile ilan eden misyon kurmıya karar vermiştir. 
japonya'nın, Mançurya'da ni- Bu parti azası hükumetin 
ha yet bir mandater sıfatile Çin'e karşı hassaten Sovyet-
kalması muvafık olacağı iddia lere karşı tuttuğu yolun çok 
ediliyor. Milli Çin hükumeti, fena olduğu kanaatindedirler. 
Mançurya'nın Japonya'ya ilha- Parti azası Sovyet'lerin ba-
kını asla tanımıyacaktır. lıkçılık hakkında yeni bir mu• 

Tokyo, 2 ( Radyo ) - Ja- kavelename imzasından istin• 
ponya'da, Milli Çin hükumeti kaf etmekte olduğunu da ileri 
memleketlerinde Mançurya'nın sürmektedir. 
ilhakı aleyhinde yapılan nü- Londra, 2 (A.A) - Finanı 
mayişlere ehemmiyet verilme- bakanı M. Neville Çamberlayn 
mekte ise de siyasi mahfiller- Avam kamarasındaki beyana-
de komünistlerin fazla bulun- tında Şili'nin; Japonya'ya bir 
duğu Çin' de tahrikattan endişe ikrazda bulunmak için müza· 
ediliyor. kereye girişmiş olduğunu söy· 

Japonya, ş·mdilik bir harbe lemiştir. 

lngiltere, Fransa ile Bel 
çika'yı koruyacak 

--------

dirildiğine göre Bulgaristan 
polis teşkilatında birçok azil
ler olmuştur. Bir Bulgar hü
kumet partisi kurulacaktır. Bu 
pa• ti liderliğini maarif nazın 
Nikolayef yapacaktır. 

Adana Türkkuşu 

Yüksek Atatürk Türki
yesinde hergün yenilikler gö
rülüyor. Bütün bunlar, Ata
türk'ün ve onun kurduğu ida
renin eserleridir. Demektedir. 

\.. _) 

"Romanya erkanı harbiyei 
umumiye reisi general Sanso
toviç 'in Varşova ziyareti Ro
manya - Lehistan askeri itti
fakının yenilenmesile alaka
dardır. 

Romanya ile Lehistan ara
sında 1931 de askeri bir itti
fak yapılmış, fakat Lehistan, 
Rus - Romanya ademi tecavüz 
mukavelesile mer'iyetten sakit 

yetimizin tezahürlerini de duy
mıyor. Çünkü kulakları bile 
henüz duymağa alışmamış. 
Dün onun istiklalini şiddetle 
alkışlamıştık. 

Şimdi ellerimiz havada kal
dı ve biribiıine çarpacağı yerde, 

Fransa hariciye nazırının verece 
1 

Adana, 2 (Hususi) - Türk 
hava kurumu başkanı Fuad 
Bulca, buraya gelmiş, hava 
kurumunun çalışma vaziyetini 
tedkik ederek Mersin'e geç-
miştir. Adana Türkkuşu teş

kilatı takviye edilecektir. 

Arjantin 
Hariciye Nazırı ne 

demişti 
Riyodcjeneyro, 2 (Radyo) 

Gazeteler, Arjantin Hariciye 
Nazırının beyanatını hüsnü 
suretle telakki etın iştir. 

Bu nutuk, Arjantin'in Ulus· 
lar Sosyetesi ile bir işi olma
dığı esasına müstenid idi. 

TAKViM 
BiRiNCi KANUN 

3 
Pertembe ·- 1936 

Arabi 1355 
RAMAZAN 

t ; 
Rumi 1352 
Teşrini.ıani 

20 
Ka111m ... 25 

ı Alaf- saet Alat. saa 

7,06 Güneş 2,25 
l 2,03 Öğle 7 ,22 
14,28 ikindi 9;46 
16,41 Ak14m 12,00 
18,19 Yatsı 1,38 

5,22 tmeak. 12,40 

Necaşi'nin 
Katibi 

Bir Rasia beraber 
ltalya'ya geldi. 
Brindizi, 2 (Radyo) - Mar

kopolo vapuru ile iki Habeş 
ras gelmiştir. Bunlardan birisi 
Necaşi'nin hususi katibidir. 
Diğeri de Kudüs Habeş kon
solosudur. Bunlar Roına'ya 

gideceklerdir. 

Erzurum 
ovası sulanacak ... 

Ankara, 2 (Hususi) - Na
fıa Vekaleti, Erzurum ovasının 
sulanmasına karar vermiştir. 
Bu iş için, Sıvas ıı mağından 
istifade edilecektir. Üç fen 
memurundan müteşekkil bir 
heyet, Erzurum'a hareket et
miştir. 

M· Heryo 
Liyon akademisi 

reisi oldu. 
Liyon, 2 (Radyo) - Liro~ 

akademi"i M. Heryo'yu reıs 
intihap etmiştir. 

olmuştur . ., demektedir. 

galiba şımarıklaşan zihniyetin 
ve hareketin tam suratına 

inecek. Orhan Rahmi Gökçe 

Maraş 'taki Baltık 
ücüzler .. ldevletleri 

' ··---~ İkisi göbeklerinden 
birbirine yapışıktır 

Maraş, 2 (Hususi) - Ma
raş'ta Darendeli oğlu doku
macı Mehmed'in karısı üçüz 
doğurmuştur. 

Çocuklardan ikisi, göbekle
rinden birbirine yapışıktır. İkisi 
kız, biri erkektir. 

Mollison 

Konferans önümüz
deki haf ta toplanıyor 

Riga, 2 (Radyo) - Baltık 
devletleri konferansı önümüz-
deki hafta toplanacaktır. Bu 
içtimada Pansovyctik kongre-
sinde Kamarad Zinadovun Bal
tık devletleri hakkındaki nutku 
müzakere edilecektir. 

yolunu kaybetti Konya' da Karasaz 
Kap Aluğligo, 2 ( Rad- bataklığı kurutuldu .. 

go) - Rogter Ajansı: Kapa Konya, 2 (A.A) _ Sıtma 
taggare ile gelmekte olan ve mücadele teşkili.tanca kurutul-
Atlas okganasunu bir lıam-
lede aşan meşlıur taggareci 
Mollison, yolunu kaybet
miştir. Şimdiye kadar bu
raqa gelmesi l8zım iken 
gelmemiştir. Yolundan iki 

1 giiz mil uzaklaşmış bula
nugor • 

masma devam edilmekte olan 
Karasaz bataklığını besliyen 
en son mem balarda bugün 
ana ve yan kanalla bağlanmış, 
yurddaşlara ölüm saçan bu 
geniş felaket kaynağı da orta
dan kaldınlmııtır. 

ği söylev merakla bekleniyor 
Paris, 2 (Rad o) - Eksel

siyor gazetesinin verdiği haber· 
len· göre, M. Delbos'un yarın 
irad edeceği nutukta İngiltere
nin Fransa ve Belçika'nm ta
mamiyeti mülkiyesini tekeffül 
ettiğini bildirecektir. 

M. Delbos ta bilmukabele 
Fransa' nın ayni surette İngil
tere 'ye müzahir olacağını bil
direcektir. 
Jur gazetesi de ayni mevzu 
Üzerinde: 

- Bu kararla Fransa'mn 
emniyeti temin edilmiştir. 

Demektedir. 
Paris, 2 (Radyo) - Harici 

siyaset hakkında yarın yapı

lacağı söylenen müzakere ve 
münakaşalar şimdiden başla
mış addolunabilir. 

Maliye encümeninde, hari
ciye bakanlığı bütçesinin dün
kü tedkikinde komünist aza
lar, hükumetin siyasetini şid

detle tenkid etmişlerdir. 
Paris, 2 (Radyo) - M. Del

bos, konseydeki hath hareketi 
hakkındaki hazırlıklarını bitiı
miştir. M. Delbos lngiltere ile 

birlikte İspanya' da bir müta· 
reke esasını teklif edecektir. 

Bu mütareke talebinden baş· 
ka alakadar devletlerden silah 
ve mühimmat sevkini kat'i 
surette menetmeleri istenile

cektir. Bundan sonra asiler ve 
milislerden de muhasamatın 

tatili istenilecektir. 

İngiltere ve Fransa bu tek· 
lif notasında bu iki tarzı ha· 
reketin insaniyet ve sulh na-
mına şiddetle lazım olduğunu 

alakadarlara bildireceklerdir. 
• 

ltalya H. nazı 
Kont Ciyano ---·---Japon sefirini 

kabul etti. 
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~m rikada harb ihtimal- .~ fKarşıyakahlar An ara'ya 
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•anamerikan kongresinde reisi- Taflan gazinosunda 

R l Polise hakaret edildi 
CUmUr UZVe l neler söyledi Evvelki gece Kemeraltında 

Boenos-Ayr.es 2 (Radyo) - Am~rika ve Taflan gazinosuncla doktor 
anamerikan konferansında M. Milletler cemiyeti Raif oğlu Cahid; gazinonun 
uzvelt'in dünkü sözlerden Boenos-Ayres, 2 (A.A) _ büfe kısınma geçmek istemiş 
aıka: Amerika birleşik devletleri büfeci Sabri mani olmuştur. 

A b Bunun üzerine doktor Cahid 
'' yni aileye mensu yirmi reisi Ruzvelt Ariantin gazete- büfeciye ağır sözlerle hakaret 

·, devletin ayni maksad üze- cilerinin suallerine cevaben 
etmiş ve hadiseye polis me-

nde buradn toplanmasından Amerika birleşik devletlerinin muru da karaşmıştır. Doktor 
uyduğum zevk ve saadet çok Milletler cemiyetine yeniden polise de hakaret ettiğinden 
üyüktür. Alakadarlara bilhas· girmesi ihtimali olmadığını meşhut suçlar kanununa göre 
!l teşekkür ederim. Bütün bildirmiş, fakat Amerika dev· tutularak mahkemeye veril-
ıesaimiz su\hun teminine ma- letlerinden mürekkep b·r bir- miştir. 
Jftur; buraya arazi taks;mi lik vücuda getirilmesi ihtima- Ağır yaralandı 
e ilhakı için gelmiş değiliz, linden müsbet bir surette Keçeciler caddesinde 1091 
ımamen sulhperverane bir bahseylcmiştir. numaralı tek yük arabası ile 
edcf ıiçin toplanmış bulunu· Londra; 2 (Radyo) M. taş taşıyan Hasan oğlu Ali, 
onız. Milletlerin yeni bir harb Ruzvelt'in Pnn Amerikan kon· arabayı geri basarken hayvan 
ecayiinden mümkün olan her gresindeki nutku lngiliz ma- ürkmüş ve arabacı yere düşe· 
asıtaya başvurarak kaçmaları hafilinde memnuniyetsizlik u· rek tekerleklerin altında kal· 
izımdır. yandırmıştır. mlştır. Muhtelif yerlerinden 

Ben, sulh içinde yaşamağa İngiliz'lerİn hoşuna gitme· ağır surette yaralanan Ali 
,a.x.Jıyım,· bu sulh için feda- memleket hastanesine kaldml-

5 yen Ruzvelt'in bütün Amerika 
:arlık icabederse yapmahyız.,. devletlerini bir devlete karşı mıştır. 

Tehdid 11 Bazı devletler vardır ki, tahrik etmek esasıdır. 
~endileri baş döndürücü bir • -------
ıilahlanma rekabetine düş- l zmir 
nüşlerdir. Bu devletler, sanayi 
layatıarmı cebri surette dik Adliye kadrosu 
:utma için bu fasliyeti yap- • • •• - --
naktadırlar. Bu; tehlikeli bir 
,.oldur. Bir gün ya kendi if
laslarını görecekler ve iskam· 
bil kağıdlarından yapılan bir 
kuleyi kendi kendilerine çö
kertecekler, ya da komşularına 
saldırmağa mecbur kalacak· 
)ardır. Bu saldınşın da sonu 
tabii daima meçhuldür. 

Biz istikbal için Amerikada 
her türlü h-arb ihtimallerini 
kaldırmış bulunuyoruz. Her 
ihtilafı sulhen halledecek mes
ut vaziyetteyiz. Bütün Ame
rika devletleri de, aralarından 
birisine vukubulacak harhangi 
bir taarruzda müttehiden def
cdeceklerdir. 

iptidai maddelerin milletler 
arasında yeniden taksimi ben 
ce insai bir hareket olacaktır. 
Dediği anlaşılmıştır. 
Şlli'nin garib hareketi 
Buenos-Ayres, 1 (A.A)-Şili 

hükumetinin Habeşistan'ın il
hakını tanıdığı hakkında Ro
ma' dan gelen haber Amerika 
konferansının toplantısı arife
sinde diplomatik mahafilde 
büyük hayret uyandırmıştır. 
Şurasını kaydetmek lazımge· 
lir ki Şili Dış işleri Bakanı 
daha birkaç gün evel bu ta· 
nımayı yalanlamıştı. Eğer ta· 
nıma keyfiyeti tahakkuk ederse 
Şili'nin bu kararı gene Şili'nin 
Amerika hükumetleri ile im
zaladığı pakta muhalif bir 
hareket olarak telakki edil· 
mektedir. 

:Yeni tayinler ve ilci. 
veler bildirildi. 

Geçenlerde Ankara'ya git
miş ve Adliye Vekaleti ile 
lzmir adliye işleri için temas
larda bulunmuş olan C. müd
deiumumisi Asım Tuncay'ın 

teşebbüsleri müsbet semere
lerini vermiştir. Adliye Veka
leti, izmir adliye kadrosunun 
vaziyetini naıarı dikkate ala
rak müddeiumumilik kadrosu
na üç müddeiumumi muavin
liği ve Kemalpaşa ile Tor
balı kazaları hakimliklerine 
birer muavinlik ilave etmiştir. 

Bunlara ait emir, dün yeni 
ihdas edilen müddeiumumi 
muavinliklerine Denizli müd-
deiumumi muavinlerinden Rüş
dü ve Kırklareli sorgu hakimi 
Hayri ile Kozan mahkemesi 
aza muavini Demir ve lzmir
de çalışan Kırkağaç müddei
umumisi Nadır tayin edilmiş

lerdir. 
Birinci hukuk mahkemesi 

azasından Ali Rıza, yetmiş lira 
maaşla terfian Erzurum Asliye 
hukuk mahkemesi reisli~ine, 

lzmir hakim namzetlerinden 
Makbule Balıkesir hakim mua
vinliğine Suada Mersin sorgu 
hakimliğine, Muhiddin Fethiye 
sorgu hakimliğine, Eşref Avni 
Manisa icra memurluğuna, 

Muhsin Göksun sorgu hakim
liğine, Saib Bodrum sorgu 
hakimliğine terfi ve tayin edil
mişlerdir. 

69 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

olmıyor. Manevi bir hadise, 
bir iç varlık hadisesi, bir şuur 
kımıldanışı kafi geliyor. 

Şimdi kendimi, gözlerini 
etrafa hiç kaldırmadan ibadet~ 
hanelerin merdivenlerinde ha
yaletler gibi kımıldanan rahi· 
belere benzetiyorum Bekir .. 

Benim bu saçma şeylerim, 
bu hafif, fakat masum duy· 
gularım, kimbilir sende nasıl 
bir tesir yapacak? Seni, siyah 
gözlerini gene ufuklara çe' ir

·kirleri, kafanın 

o çelik değirmeninde, hiç kı
mıldamadan üğütürken tahay
yül ediyorum. Ara-sıra, alt du· 
dağını büküyorsun. Kaşların 
asabi hareketler yapıyor. fs
tihzan da korkunç, fakat sana 
mahsus birşey olacak Bekir! 

Nasıl istersen öyle düşüne
bilir, öyle hareket edebilirsin .. 
Bilmem b ııi hiç hatırladınız 
mı? Umuyorum ki, Nermin
cik bazen benden bahsetmiş· 
tir. Fakat hatırlanmaklığım, 

eğer Nermin'e kalırsa ne fena? 

Tepecikte Lale sokağında 

Abdüsselam oğlu lbrahim, 
umumhaneci Ihsan Zehra'nın 
evinde sermaye Mehmed kızı 

Sabahat'ı sözle tehdid etti· 
ğinden yakalanmıştır. 

Memuru tahkir 
fkiçesmelikte Uzunyolda İs

mail karısı Servet, tebligat 
için kendisine müracaat eden 
belediye icra memuruna ha-
karet ettiğinden hakkında tah· 
kikata başlanmıştır. 

Yaralamak 
Peştemalcılar çarşısında Sü

leyman oğlu Mehmed, araba 
sürücüsü Mahmud'u sustalı 
çakile küreğinin sol tarafından 
yaraladığından zabıtaca tutul-
muştur. 

Bıçak çekmek 
Abdullah efendi mahalle· 

sinde fenerci sokağında otu-
ran Ali oğlu Mahmud karısı 
Emine'ye bıçak çektiğinden 

zabıtaca yakalanmıştır. 

ÜfUrUkçUIUk 
İkiçeşmelik'te Hacıali. cad

desinde 4 numaralı evde otu
ran Ahmed oğlu Salih ve ka· 
rısı Fatma üfürükçülük ve 
muskacılık yaptıklarından za
bıtaca yakalanmışlardır. 

Yangm 
Karşıyaka' da Banka soka

ğında oturan Ali oğlu Hamdi 
Kantar'ın, evinde sigara içer
ken minderin üzerine düşen 
ateşten yangtn çıkmışsa da 
derhal söndürülmüştür. 

Bir kaza 
Keresteciler çarşısında Kız· 

larağası hanında Mehmed oğlu 
hamal Kadri, arabaya pamuK 
balyası yükletirkcn devrilen 
bir balyanın altında kalarak 
yaralanmıştır. 

lstanbul, silik bir perde ar
kasında ve bu siliklik, bu bu
lanıklık ağır ağır üstüme çö
küyor. Siz nasılsınız? O gün
denberi Bozyaka'ya çıktınız mı 
hiç? Oradan denizi seyretmek, 
ta uzaklara kadar kıvrılan sa-
hile doya doya bakmak ne 
güzeldi? 

Ben hiç unutmıyacağım: 
Fakat sen bilmem, hatırlar

mısm, o gün arabada bana 
neler söylemiştin? Sen, gtiya 
bir fikri anlatır gibiydin. Hal
buki o mevzuu, sırf bana hü-
cum etmek için seçmiştin. Her 
cümle, her kelime birer muşta 
gibi yüziinıc iniyordu. Meğer 
benim içimde, şu tarihlerin 
bahsettiği meşhur Eyüp pey
gamber sabrı varmış ta ha
berim yokmuş. Evet, sadece 
beni hırpalamak, benim his-

-Başı 1 inci sag/ada - Bu gibi vapurlar, Avrupa 
tezgahlarında 6-7 sy zarfında 
inşa edilebilmektedir. Eğer 
şartlarımız kabul edilirse, va
purların önümüzdeki yaz mev
simine yetişeceğini tahmin edi
yorum. 

Nitekim ilk olarak Karşıya
ka vapurunu, müteakıben de 
Dokuz Eylul ve Güzel lzmir 
vapurlarını tamir ettik ve baş· 
tan başa yenilethk. Bu arada 
Göztepe vapurunun (la, tamir 
masrafı pek ağır olduğundan 

çürüğe çıkardık. Tamir sırası 
Cumuriyct ile Çankaya vapur
larına geldıği zaman, bu iş 
üzerinde tedkikat yapması için 
bir Alnıan miitahassıs 'getirt· 
tik. Mütahassıs, her iki vapu
run da vaziyetlerini tedkik 
etti ve raporunu verdi. 

Gemilerin lstanbul'da Şir
ketihayriye'ye sipariş edilme· 
~i de düşünülebilirse de, ihti· 
yacımız fazla ve vak-timiz dar 
olduğundan Avrupaya sipari
şini daha muvafık görmekte· 
yiz. Cevabını vermiştir. 

lnciraltı'na vapur işliyecek 

Cumhuriyet vapurunun ka· 
zanında yapılması lazım gelen 
tadilat ve teknesinin t~miri 
için çok ınası af icnhediyordu; 
esasen Alman mütahassısı da 
bu kadar fazla masraf yapıl
masına taraftar değildir. Bu 
sel>eble Cumhuriyet vapuru
nun da tamirinden vazgeçtik 
ve vapuru çürüğe çıkardık. 

Liman işletme idaresi, yazın 
İzmir fialkının en yakın eğlen
ce yeri olan lnciraltı'na tek
rar v;ıp!..lr işletmeği de düşün
mektedir. Haşmet Dülge di
yor ki: 

- Bu seferlerin kaldırılma
sının yegane sebrbi vapur 
noksanlığı idi. Çankaya tamir 
edildikt~n ve Avrupa'ya si
pariş edilecek vapurlar da 
geldikten sonra, bu seferlere 
tekrar başlıyacağız. 

Şimdi, Çankaya vapuru, mü
tahassısın verdiği rapora göre 
esaslı suretle tamir edilmek
tedir. Halkı çürük vapurlarla 
taşıdığımız katiyen doğru de
ğildir. Bilakis, vapurlarımız 
sık·sık kontrol edilmekte ve 
halkın emniyet ve istirahatı 
daima göz ö 1iinde tutulmak
tadır. 

Karaburun'a 
vapur işletilebilir mi? 

Yeni vapurlar 
Haşmet Dülge, muharrir:

nı:z!n yeni vapurlar hakkın

daki sualine: 
-Avrupadan aldığımız tek

liflere göre, mukabil sualleri
mizi bildirdik. Şimdi cevab 
bekliyoruz: Eğer gelecek ce· 
vah müsbet ıolursa, derhal 
Vekalete bildirecek ve tasdik 
ettirdikten sonra, gemilerin 
derhal inşası için Avrupaya 
yazacağız. 

Tebeşir tahta
sile yaralamak .• 

Kemer' de Kağıthane cadde
sinde Şerif oğlu Halil tebeşir 
tahtasile Tahir oğlu Kasım'ı 
yüzünden hafif surette yarala
dığından tutulmuştur. 

Tabanca taşımak 

f smetpaşa bulvarında vazi· 
yeti şüpheli görülen Behçet 
oğlu Mehmed'in üzerinde bir 
brovonik tabancasile 9 mermi 
bulunmuş ve zabıtaca alın· 
mıştır. 

Hırsızlık 
Alsanc:ık'da Mızraklı soka

ğında 26 numaralı Siileyrnan 
oğlu Kaya ve Nuri'nin evine 
dıvardan atlamak suretile giren 
bir hırsız tarafından bir palto 
ve bir pantalon çalınmıştır. 
Hırsız zabıtaca aranıyor. 

!erimin, benim fikirlerimin bi
çareliğini, benim zevklerimin, 
benim telakkilerimin giilünç
lüğünü yüzüme vurmak için 
söyledin, anlattın, vurdun! 

Gücendim zannetme Bekir, 
hayir, ne hakla. ben kimim kil 
Gözlerinin içine baktıkça, ara· 
mızdaki uzaklığı görüyorum. 
Sen beni, bir uçurumun karşı 
tarafında dolaşan bir insan 
nazarı ile bakıyorsun. Aldırış 
bile ettiğin yok ve gücenmek· 
)iğim, bittabi senin için hiçte 
ehemmiyet taşımıyan birşey 

olabilir .. 
Sumru, daha çok, pek çok 

şeyler yazıyordu. Bekir, hay
ret içinde idi. Fakat yüzü ya
nıyordu. Şakakları atıyordu. 
Ne yapacaktı, buna ne cevab 
verecekti. Mektubu annesine ı 
göstermek lazımgelınez mi idi? 

Bundan birkaç gün eve!, 
gazetemizde, Mordoğan ve Ka
raburun 'luların bir isteklerini 
yazmış, halkın çok defa, ve
saitsizlikten lzmir'e kadar yaya 
olarak gelmeğe mecbur kal-
ıklarını bildirmiştik. Karabu

rrun'lular, Karaburun vapur 
seferlerinin tekrar başlamasını 
yalvarıyorlardı. 

Genel direktör: 
- Karaburun seferlerinin 

tekrar başlatılması müşküldür. 
Çünkü masraf çok aJırdır. 

Vaktile biz Karaburun se· 
ferlerini genişletmeği bile dü
şünmüş, hatta Uşak vapuru
nun dahili teşkilatını tebdil 
ederek bu vapuru hem yük 
ve hem de yolcu gemisi ha
line getirmiştik. Fakat o za
manlar Karaburun tacirleri mal-
larını -Daha ucuz naklettiğimiz 
halde- bizim vapurlara verme
diler, motörlerle ve kamyon• 
larla lzmir' e getirdiler. Hal-
buki buraya yalnız yolcu için 
vapur işletilemezdi. Zira bu 
hattın aylık masrafı altı bin 
lirayı geçiyordu. İşte bu se
bepledir ki seferler tatil edildi 
ve Uşak vapuru da bağlandı. 

Maamafih tacirler maliarını 

bizim vapurlarımızla naklede· 
ceklerini temin ederlerse, ufak 
tefek tamire muhtaç olan Uşak 
vapurunu bu hatta tahsis et· 
mek mümkündür. Ve vapur 
ihtiyacımız tamamen bertaraf 
edildikten sonra bu mes' ele 
üzerinde de duracağız.,, 

Genel direktör, talebenin 

Sumru kemanından da bah
sediyordu ve arada bir hatı

rayı tazeliyordu: 
- O gün .. Bilmem onu da 

çarçabuk, hcrşey gibi unutu
verdin mi? 

Ben odada keman çalı
yordum. Hiçbir zaman ken
dimi, o seslere o kadar ver-
memiştim? İçimden bir alem 
konuşuyordu. Neydi bu alem, 
nereden doğmuştu? Ben onu 
hiç tanımamış, hiç görmemiş-
tim.. Sonra, senin, kar,şıki 
komşuda yaptığın şey: 

Hakikaten layiktı o şımarık 
çocuk! 

Ben piyanoya oturınu~tum. 
Sen de salonda, onun f kardeşi 
ile bir miinakaşaya tutulmuş
tun. İtiraf edeyim ki, ben pi
yano çalarken, bütiin varlığım 
dışarıda, salonda idi. 

_: : -~it l·)VJ({). 
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Bu akşamki proğram 
lstanbul Rattyosu 

Saat 12,30 · 14 plakla halk 
şarkıları, haberler, hafif mu
siki, 18,30 dans musikisi, 19,30 
sıhhi konferans, 20 Rifat ve 
arkadaşı, 20,30 Safiye ve ar
kadaşları tarafından Türk mu
sikisi, 21 stüdyo orkestrası, 
22 ajans ve borsa haberleri. 

Ankara Radyosu 
Saat 12,30 · 13,30 plakla 

halk şarkıları, haberler, hafif 
musiki, 19 Süzan ve -arkadaş
ları tarafından Türk musikisi, 
19,30 Türk saz heyeti, 20 
konfcranş, 20,25 plakla mu· 
zik, 20,40 ajans haberleri, 21 
stodyo orkestrası. 

Göcmenler • 
5017 'Kişi 
İskan Edildi .. 

Şehrimiz iskan müdürlüğü 
tarafından bu sene lzmir vi-

layetinde iskan edilmiş olan 
göçmenlerin bir istatistiği ha
zırlanmış ve İskan umum mü
dürlüğüne gönderilmiştir. Bu 
istatistiğe göre Romanya ve 

Bulgaristan' dan bu sene fz
mir' egelen göçmenler 1385 
ailede 5017 nüfustur. Hepsi 
de muvakkaten iskan edilmiş· 
ltr ve kendilerine altışar ay
lık yemeklik buğdayları veril
miştir. Bunlardan bu göçmen
lerin 2414 dü Romanya' dan 
2603 ü de Bulgaristan'dan 
gelmiştir. ilkbaharda inşa et
tirilecek göçmen evlerinde is
kan olunacaklardır. 

mektepten çıkınca vapur bu· 
labilmesi ve iskelelerde boşu· 
na vakit geçirmemeleri için, 
akşam seferlerinin de mektep 
saatlerine göre tanzim edilme
sini alakadarlara emretmiştir. 

* * * Karşıyakalılar, müteaddid 
imzalarla Ankarada bulunan 
Vali Fazlı Güleç'e telgraflar 
çekerek lzmir - Karşıyaka ara
sında işliyen iiç vapurdan bi· 
rinin veya ikisinin tamire muh
taç bir vaziyete geldikleri tak· 
dirde lzmir'le Karşıyaka ara· 
sında nakil vasıtasından mah
rum kalacaklarını bildirerek 
buna karşı tedbir alınmasını, 
yani vapurlar siparişi mes' ele· 
sinin biran evel temini için 
lktısad Vekaleti nezdinde te
şebbüslerde bulunulmasını ri· 
ca etmişlerdir. Karşıyaka'lılar. 
körfez yolcu vapurlarının sık 

sık muayene ve kontrol edil· 
mesinin teminini de ayrıca is· 
temişlerdir. 

Bir aralık, onu, Sabih de
nilen o şımarık maymunu ya· 
mbaşımda hissettim. Bir tuhaf 
ve gülünç jestle yüzüme ba
kıyor, saçlarımı, kaşlarımı, 
gözlerimi ve kollarımı tetkik 
ediyordu. 

Sonra yavaş yavaş fısılda
mıştı: 

- Ne güzelsiniz? 
Demişti. Birdenbire piyano

dan kalkmak istemiştim. Fa-
kat bu bir rezalet olabilirdi. 
Daha sonra çekilır gibi yaptı. 
Birdenbire ensemde, hafif ve 
ılık bir nefes duymuştum. f şte 
o dakikada kendimi kaybetmiş; 

- Bekirl 
Diye bağırmıştım. Odaya 

girdiğini görmedim amma, 
onu kollarından yakalayıp ta 
havalandırdığını, sonra yavaşça 
yere bırakarak; -Sonu t1ar 
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Gönlünün sevebileceği kah- - Admı işitmiştim reis. ve doğum evi.. bir ihtifal yapılmıştır 
taınanın tloğmadığmı bile Kahl·amanlıkta eşi az bulunur Yeni hazırlanan pilana göre ~ 
Soytedi.. bir gemici imiş. Hatta bizim İsmet paşa bulvarı iizerindc ve 

- Demek, Panayot reis kı- kaptanın kulağına bile çalın· Kültiirı ark·m n .. smahane kapısı ile 
~tnı çok seviyor öyle mi?: mıştı. Çayırlı balıçe"deki <!vlerin yanına 

kadar uzanan 2!!722 ıııctr~ mnrab-
- Evet reis; onun can da- - Belki! Sana istersen pa-

nıarı kızıdır. Panayot reisi ra vereyim, kendin adam tut, 
Vurmc.k için onu vurmak kafidir. istersen, tanıdığım gemiciler-
. - Dur bakalım, o kadar den vereyim. 
~eri gitme.. Hülasa, sözünü Pandeli derhal cevap verdi: 
ağla! - Hayır reis, adamları da 
- Hülasası şu reis: sen seçi. Sana da emniyet 
Ona karşı hareket etmiye gelsin, kolay değildir çünkü .. 

~~zırım. Ve bu hareketi, ben, Yalnız onlara söyle ki, harfi-
tzzat idare edeceğim. yen benim emrime itaat et-

it - Anlatabildim mi reisi.. sinler. Açık söyleyeyim ki, ben 
ltıtindeyim. Hazırım, fakat emrimi tutmayan gemiciyi öl-

Şıınu tekrar edeyim ki, vere- dürürüm. Bunda ne tereddü-
~(!ğin gemiyi ben kullanaca- düm, ne şakam, ne merha-
~ın. Sana kızım getireceğim. metim vardır. 

ern de en kısa bir zaman - Haklısın. 
~atfında.. Buna mukabil sen- - Seni ne vakit görebile-
den hiç, hiçbir şey istemi- ceğim? 
Yorum.. - Beni değil, kızını göre-

Osman reis ayağa kalktı. ceksin, mensup olduğum din 
()dada bir müddet dolaştı: namına yemin ederim, kızını 
k - Demek ki husumetin, getireceğim reis. Hatta sen 

1 .ır aşk macerasından ileri ge- hiç zahmet edip denize Çlkma. 
'Yor. - Orasını aynca düşünü-

- Evet reis! rüm. Tekrar ediyorum: 
b Osman reis, bir aşk yeisinin Sözünün eri ol!. Ben de 
b~zan ne kadar korkunç ola- sana, intikamını her ne suret-
dıl~~eğini bilirdi ve şa~ı Pan- le olursa olsun, almak için 
elı nin bunda tamamıle sa· yardım etmeğe söz veriyo-

llıiını olduğunu da anlamıştı. rum. Ben de, damadım da, 
S - Kabul ediyorum korsan arkadaşlarım da .. 
hana, senin istediğinden da- Osman reis biraz sustu. 
a rnükemme1, yep-yeni bir f htiyar bir hizmetçi kahve ge-

Reıni vereceğim.. tirmişti. Her üçü de içtiler. 
- Ne zaman reis?. Çünkü Osman reis kalktı: 

Reç kalmama~ lazım. Onu - Dur -dedi- hem sana 
b~an evvel yakalamalıyım.. para getireyim, hem de kızı-
d - Derhal!. Gemi limanda mm anası ile bir konuşup ka-
h Utuyor. Onu, bizimkiler da- rarlarını ona haber vereyim. 
a birkaç giin evvel avlayıp İnsanlık hali bu, ben ö]ürsem 

R~tirrnişler. Ben de çok ucuza bile, bundan sonra kızımın 
Batın aldım. Yolu gayet iyi. anası sana her yardımı yapar, 

en Yunan'lılarda bukadar Osman reis, bir ara kapı-
f~el bir gemi olabileceğini dan yanıbaşınaaki odaya geç-
d~ç düşünmemiştim.. Bak, iyi ti. Biraz sonra elinde kenarı 
ltıle: işlemeli bir baş örtüsü ile 
Sana, mertçe emniyet edi- çıktı: 

~()rum ve bir gemi veriyo- d d" b - Al Pandeli - e ı- u 
turn.. Mükafatın ayrıdır.& İs-
t~tsen bana ihanet edebilir

~İ·tı." Yani gemiyi alıp savuşa-
ılırsin. O da senin bilece

~in bir iştir. Fakat şunu unut
~a ki, ben, bununla sadece 
it gemi kaybetmiş olurum. 
~1Zını elimden almdıktan son
ta yağmadan alınmış bir ge
~iye 'YÜreğim yanacak aeğil
~lt. Ancak şu var ki, benim 
h~tikamım da o nisbette müt
bış olur. Nasıl olsa ben de 
, l.lgün, yarın denize açılaca
~11tı. Damadım Fartına Ali de 
şittıdi onun peşindedir. 

- Fırtına A'.li mi? 

- Evet, tanıyor musun 
Yoksa? 

Sahip ve başyazganı 

Haydar Rüşdü OKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

lı:ıüdürü: Hamdi Nüzhet Çançar 
t..ı -'-'lrehanesi: 

e İ2nıir İkinci Beyler sokağı 
· llıllk partisi binası içinde 

'l' 1'elgraf: İzmir - 1lNAUOLU 
elefon: 2776 ·-Posta kutusu i105 

ABONE ŞERAİTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 
\' aylığı 500 kunı~tur 
ahancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
llcı yerde 5 kuruştur 

,_ -
~geçmiş ııüsh1alar 25 kuruştur. 

ANADOLU MA'rBAASlNDA 
BASIUII~TIR 

örtü sende kalsın. Bunu kı
zım da tanır, damadım da.' 
Karşılaştığın vakit, hemen bu
nu gösterirsin. Bizimle konuş
tuğunu, bizden olduğunu an
larlar. Damadım da istediğin 
şekilde sana yardım eder. 

Osman reis bunu müteakip 
belinden renkli bir kese çı
kardı ve Pandeli'nin onune 
fırlattı, bu kese para dolu 
idi: 

- :Al lazım olur .. 
Pandeli keseyi alıp ayağa 

kalktı. Osman reis, Davud 
reise döndü: 

- Haydi Davud, -Pandeli
yi gemiye götür. Arkadaşlar
dan kimi münasip görürsen 
seç, emir ver. Bakalım, allah 
neler gösterecek? Sana ela 
uğurlar olsun Pandeli.. Yol
larm açık olsµn. K'.ızımın ana-
sının kalbi temizdir, göğe el 
açınca duasını allah kabul 
eder. Umarım ki, çabucak ve 
beraber dönersin .. 

- İnşallah reis!. 

Randeli geri dönerek oda 
kapısına yaklaşmı~tı ki, kapı 
hızlı, hızlı, telaşlı, ielaşh vu
ruldu. f>ışarıdan sesler geli

yordu. 
- Reis, reis kapıyı aç! 
Her üçü biribirine baktılar. 
Ne vardı, ne oluyordu? Ay-

ni ses tekrarladı: 
- Reis, çabuk kapıya gell 

- Sonu var -

balık ::-ııha, bir doğam evi il~ ÇO· 

cuk lıaeıtarıesi için ayrılmıştır. 
},urada, dört tarafı geniş b., lı. 

~elr·rle muhat, Lüyük bir doğum 
evi ile bir çocuk haı;tanesi knı u· 
la,,..aktır. İzınir"Je ilk defa olarak 
yalnız çocuklara mahsus olmak 
üzere yapılacak Lu har,.t we, yalnız 
İzırıir"in drğil, ciwır k.ızalann bile 
ilıtipcına cevap Hrebilt cektir. 

Yeni müze binası 
Basıııalıane'Jl'ki Altrnpar!< ile 

Kühiirpark arasınCla ve ceplıcsi 

Kültiir buharı olan ve 32119 met· 
re muıabhaı genişliğinde bulunan 
arkaı;ı Rülıürpark'a kaılar dapıııan 

yer de, İzmir müzesi iı;in 8) nl-
aıı~tır. 

ŞimJiki müze binası, ı;elıire 

azıık ve çok dardır. Burada geııiş 
bir müze binası yapılacak, bahçe
sinde <le tarihi eserler için yerler 
a}nlacaktır. Müzenin ba!ıı;esinde, 

gayet giizcl parklar vücude gc-tiri
}er.ek ve eserler dağınık bir şekil· 
de teşhir olunacaktır. 

Şehir garajı 
Şehir içinde ve mülhakata 

sefer yapan otobüsler ve kam
yonlar için de muntazam bir 
şehir garajı yapılacaktır. Ga
raj, bugünkü süt damlasının 
bulunduğu , yerden başlı yarak 
Şükrü Kaya bulvarının bir kıs
mı ile Kültürpark' a dayanan 
[ 7500 metre murabbalık saha 
üzerinde kurulacaktır. 

M ülhakattan gelen bütün 
otobüs ve kamyonlar bu ga
raja gelecek ve şehir otobüs
leri de burada bulunacaktır. 
Burası, istasyonlara ve pasa· 
porta yakın olduğundan ve 
merkezi vaziyette bulunduğun· 
dan yolcular kolaylıkla iste
dikleri yerlere gidebilecek
lerdir. 

Garajda benzin satış yerleri, 
tamirathaneler, kahvehaneler, 
lokantalar, şoförlerin yatma 
yerleri, hatta hariçten gelecek· 
ler için bile yatabilecek yerler 
bulunacaktlT. 

Hal santral 
Evvelce Kemeraltı ile Baş

durak caddesi arasında inşası 
düşünülen, bilahare bazı se
bebler dolayısile bundan sar
fınazar edilen Hal santral bi
nası da İsmetpaşa bulvarı üze
rinde, itfaiye merkezine giden 
yoldan başlıyarak belediye sa
rayı bahçesi (Eski fuar yeri) 
ne kadar uzanan 24 bin metre 
murabbalık sahada yapıla
caktır. Bütün gıda maddeleri 
doğrudan doğruya buraya ge
tirilerek satılacak ve dükkan
lara buradan tevzi olunacaktır. 
Hal santra'de soğuk hava de
poları da bulunacaktır. 

Belediye reisliği, hazırlanan 
planlarla birlikte bu teklifi 
encümene vermiş ve encümen 
kararile bu yerler ayrılmıştır. 
Harita1ar şimdi belediye fen 
heyetine havale olunmuştur. 

Bunun üzerinde etüdler yapı
lacak ve binaların da planları 
hazırlanacaktır. 

Haber aldığımıza göre, be
lediye reisi Dr. Behçet Uz, 
fen heyetince bu yerlerin me· 
todları yapılır ve planları ha
zırlanırken, masrafları karşıla
mak üzere para teminine ça
lışmakta ve bir kombinezon 
aramaktadır. 

Bütün bu binalar inşa edi-
lince, erinden geniş 

Namık Kemal 
Dün saat 16 da Kız lisesi 

konferans salonunda Kız ve 
Erkek liselerinin müştereken 
hazırladıkları (Namık Kemal) in 
ölümünün kırk sekizinci yıl

dönümü ihtifali yapıldı. İki li
senin talebeleri salonu doldur-

· muştu. 

Memleketin her tarafında 

gençlik böyle toplantılar yapa
rak Kemal'e bağlılıklarını gös
teriyorlar. 

Tören'e başlanmadan eve!, 
Namık Kemal'in resmini taşı

yan rozetler dağıtıldı, göğüs
lerimize taktık. 
Yanımda bir arkadaş kendi 

kendine mırıldanıyor: 
-- ~ilfEllmı:-

b i r saha tamamen kapanmış 

olacak ve belediyenin elinde· 
de satılık arsa hemen-hemen 
hjç kalmıyacaktır. Gazi bul
varı, İsmet paşa bulvarı ve 
Basmane civarı tamamen imar 
edilecek ve işlek bir vaziyet 
alacaktır . . 
Basmaneye 'tramvay 
işletilmesi işi: 

Belediye, Tramvay ve Elek· 
trik Şirketine bir mektub gön-
dererek, buralarda yapılacak 
tesisattan şirketi haberdar et
miş ve Basmaneye tramvay 
işletilirse, yalnız halkın ihtiyacı 
değil, ayni zamanda şirketin-
de istifadesi temin edilmiş 
olacağım bildirmiştir. Şirketin, 
bu hat için yeni teklifleri 
beklenmektedir. 

* * * Fuar komitesince, Kültür-
park'ta muvakkat barakalar 
halindeki paviyonlarm yıktırı
larak yerlerinde daimi büyük 
bir fuar binası inşasına ka
rar verildiğini yazmıştık. Bu
nun için yapılmakta olan tet
kikler ilerlemiş ve güzel bir 
plan hazırlanmıştır. 

Verilen karara göre fuvar 
sahasının ön kısmındaki bü
tün ahşap paviyonlar bütün 
yıktırılacaktır. Bu paviyonlar
da tesisat yapmış olanlara fu
var kc•mitesi reisliğince teb
Jiğat yapılarak bu tesisatı bir 
an evvel kaldırmaları bildiril
miştir. Fuar komitesi; bura
daki paviyon!ar kaldırıldıklan 
sonra zemini geniş bir beton
arme olarak inşa edilecektir. 

Daimi fuar binası, hersene 
biraz daha geni~letilmek ve 
birer kısım ilave edilmek su
retile mükemmel bir bina 
olacak ve birçok kısımları ih
tiva edecektir. 

- Sanki buna ne lüzum 
var o göksürnüzün içinde. 

* * * Törene piyanoda Perizat'm 
çaldiğı (Marş Fiünebr) le baş

landı. 
Ve<lia güzel bir açılış hita

besi okudu ve bizi buraya 
toplayan sevginin enginliğini 
veciz bir dille anlattı. 

Kemal'in meşhur {Vaveyla) 
smı müzik öğretmeni Ferit 
Hilr.ıi muvaffakıyetle bestele
miş ilkte bir bayan sonra da 
küçüklerden miirekkep bir 
koro bu şarkıyı pek güzel 
okuyarak bize Kemal'in mü
zikle kaynaşmış bir şıırını 
zevkle dinlettiler. 

Hayatı; bu yurd için çeldi
ği cefalar ve şahsiyetindeki 
sonsuz feragat ve idealistliğini 
anlattılar. 

Muhtelif kıt' aları okundu. 
Kemal'in cemiyetimize getir
diği ülküleri ve ~a'rliğini usta 
bir edebiyatçının yazılarından 
dinledik. 
Şefık bir gazcl'i sesine ha· 

kim olarak ahenkle okudu, 
Meşhur ( Hamaset kaside

si ) ni okuyan Bayan çok gü
zel okuduğu halde bize Ke
marin erkek sesını işi ttire

medi. 
Bu kasideyi bir Bayana 

okutmakta büyük bir isabet
sizlik gösterilmiş. 

İhtifal dolgun programı ile 
bize Kemal'in şahsiyetini ol
dukça kuvvetli hatlar1a çize
bilmiştir. Yalnız göze çarpan 
bir noksanhk, yıllarca, her 
ihtifalde tekrar edilmiş basımı. 
kalıp bir programa bir yeni
lik katılmamayışıdır. 

Halbuki biz Kemal'in o 
zaman fedakarlıkla yapmıya 
çalıştığı ülkülerin, zamanımızda 
yaptığı tesirleri, bugan her 
sahada yarattığımız devrimle
rin ondan alınmış hızını, mua
sır düşüncelerimizde Kemal'in 
ülkülerinin hissesini inccliyen, 
müşahede eden genç çalışma 
mahsullerini dinlemek isterdik. 

Nihad Kürşad 
NOT: Dün ayni sütunlarda 

çıkan yazının bazı yerleri yan
lış tertip edildiğinden mühim 
mana yanlışlıkları doğurmuş
lur. Şöyle düzeltilmesini di
lerim. 

"Senin ruhun halin ve istik
balin viicüdüdür.,, 

"Çünkü ben sosyalist geçi· 
nen bir insanım.,, N. K. 

Komünist değilim; fakat fa
şist olmakta benim için im· 
kansızdır; Çünkü ben bir ko· 
yun ve sümüklüböcek değil, 
fakat kafatası içinde işliyen 
diınağt bulunan bir insanım! 

Fakat bugün Kamaracl Kabal
lcro ile general Frnnko'ya 
karşı kalbimde ayni iğbirar ve 
husumeti hissediyorum! Çünkü, 
kültür ahidclerinin en mühim· 
lerindeıı birisi olan Madrid 
kütüphane.,i tchbkedt' dir; B i-
ki de bu kütüphane} i bir daha 
bir :ırada bulmnk ve görmek 
dimağ sahibi, koyun \ 'e 'SÜ· 

muk üböcck olarnıya·1 insanla
ra nasib ohmyacaktır! 

Madrid kütüphanes~nin ge· 
çen sene, A1man ıkütüphane
lerjndt·ki en s.on usullere gör~ 
beton ve çelikten bir .salonun 
açılma mcrasımı yapılmıştı. 
Bu salonun çelik dolaplarına 
eşi cihanda ve başka bir kü
tüphanede bulunmıyan 38,500 
kıymetli eser yerleşliriimişti. 
Bunların 2500 ü ise, matbaa
cılığın ilk zamanlarında la,ıl
mış emsalsiz ve çok kıymetli 
kitaplardan mürekkep idi. 
1641 de basılmış ve meşhur 
Bülhens'in yaptığı 40 resmi 
havi bir Kronik, 18 inci asır

da İngiltere' de basılmış bir 
metre murabbaı cesametinde
ki kitap ve 1812 de Paris'te 
basılmış 1 t,5 santimetrelik· 
mini-mini " Yılbaşı hediyesi " 
kitabı çok mühimdir. 

Sen Jan'a aid bir " Apo 
Kalips " in kıymeti 300,000 
Peçeta' dır! 

Beşeriyetin bu en kıymetli 
eserleri, hırsız ve yangınlardan 
muhafaza için çelik dolaplara 
ve beton binaya konulmuş-

lardı. Fakat ne çareki biri en 
sol, diğeri en sağ, ikisi de 
muhrib akideler bu asrın eser
lerini tehlikeye koymuş bulun
maktadırlar! 

Bence, dimağ sahibi insan
lar da iki oıühiın kısma ayrı· 
lırlar: Yapanlarla yıkanlar! 

F-B 
~~~~~-..ı--~~~~~-

Romen ve Yugoslav 
milli bayramları 
kutlu/anıyor 

Bükreş 2 (Rady.o) - Dün 
akşam üzeri Romanya ayan 
ve meb'usan meclisleri tarihi 
bir içtima yaparak Romanya 
ittihadını tes'id etmişlerdir. 

Bu içtimada Çekoslovakya 
ve Yugoslavya parlamento 
heyetleri de hazır bulunmuş-
lardır. Çekoslovakya ve Yu
goslavya meclis reisleri bu 
içtimada birer nutuk irad 
etmişlerdir. Nutuklarda müş· 
terek hudutların kat'i bir itti
hat ile müdafaasından bahse· 
dilmiştir. 

Bu, bir küçük itilaf müşte· 
rek parlamentosu demek ol
muştur. 

Belgrad, 2 (Radyo) - Ro
manya ve Yugoslavya milli 
bayramları münasebetile baş
bakan M. Stoyadinoviç mü
him bir nutuk irad ederek 
Yugoslavya, Romanya ve Çe
koslovakya arasındaki mazi 
beraberliğini tebarüz ettirmiş 

Avrupa sulhünü, küçük itila
fın idame ve muhafaza etti
ğini söylemiş ve: 

- Tehlike nereden gelirse 
gelsin korkmıyoruz. Demiştir. 

Prağ, 2 (Radyo) - Çekos
lovakya Hariciye Nazırı M. 
Krofta bir nutuk irat ederek 
küçük itilafın barışı muhafa-
zaya çalıştığını, komşularından 
birşey istemediklerini söyle-
miş, fakat onların da isteme
melerini tavsiye etmiştir. 

Bükreş'te Romanya Başve
kili M. Tataresko'da bir be-

yanatta bulunmuştur. 
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ltalya limanlarındaki Rus oonsA s. Rusya ana lzmir Komutanlığı ilanları 
Vapurlarında K yasası değişti ~zm_ir ~~:!:~~fd n~!v~e sh~ı:Sbı~~a t~il!?~d~~d2n7654 Iıra 

-Başı 1 inci sayfada- 54 kuruş olan 14557 kilo 650 gram yün çorap ipliği 

araŞt malar yap lmlŞtlr Ozum satışları bunu üç gün zarfında kongrenin ~çık eksiltme ile satın alınacaktır. 1 r 1 Ç. Alıcı K. S. K. S. tasvibine arz ne tavzif eylemek. 2 lhalesdi 21 Birinci kanun 936 pazartesi günü saat 
690 K. A. Kazım 12 50 21 Bütün kongrenin sürekli alkı~- 15 te ir. 

- Başı 1 inci salıi/ede 
muhtemel bulunduğunu beyan 
etmektedir. 

Geutra mıntakası kuman
danı general Pozas kıtaatı 
tebrik etmiştir. 

Barselona, 2 (A.A) - Hü
kumetin dokuz tayyaresi Sala
manka yakıninde askeri he· 
defleri bombardıman etmiştir. 

Kopenhağ, 2 (Radyo) -
Sovyet Rusya; Madrid hüku· 
metine muavenet için gönde· 
receği askerleri taşıyacak nak· 
liye vapurlarına harb gemile
rini terfik etmeğe karar ver
miştir: Bu münasebetle, Rus 
hariciye nezareti, hükumetimize 
müracaatla, Montrö muahedesi 
mucibince gemilerini boğaz· 
lardan geçirmesi için müsaade 
istemiştir. 

İstanbul, 2 ( Hususi muha
birimizden) - Sovyet Rusya, 
ispanya harbı münasebetile 
bükumetimize müracaat ederek 
donanmasını İspanya sulanna 
göndermek için boğazlardan 
geçireceğini haber vermiştir. 
Bu haber Londra'ya akset
miştir. 

İstanbul, 2 ( Hususi muha
birimizden ) - Rusya harb 
gemilerinin ispanya sularına 
gitmek üzere boğazlaıdan ge· 
çeceği hakkındaki haber tek
zib edilmektedir. 

İstanbul, 2 ( Hususi muha
birimizden ) - ltalya hüku
meti, kendi limanlarında bu
lunan Sovyet vapurlarında 
araştırmalar yaptırmıştır. Rus· 
ya; ltalyan'lann bu hareketini 
protesto etmiştir. 

Moskova, 2 (A.A) - Tas 
Ajansı bildiriyor: 

Gelen haberlere göre ltal· 
yan makamları ltalyan liman· 
lannı ziyaret eden Sovyet ge· 
milerinin birkaçı üzerinde ta· 
harriyat icra etmişler ve Sov
yet gemicileri hakkında farklı 
bir rejim ihdas eylemişlerdir. 

Givitavecchiadaki ltalyan po· 
lisleri Nogini Sovyet gemı· 
sinde taharriyat yapmışlar ay
rıca bu geminin mürettebatı
nın bir kısmım da bu araştırma
lara tabi tutmuşlardır. 

Gen ova' daki İtalyan polis· 
leri de oradaki Sovyet gemi
lerinin ancak kumanda heye· 
tinin karaya çıkmasına müsa· 
ade etmişler ve bu heyet aza· 
sını gerek karaya çıkışlarında 
gerek gemiye dönüşlerinde 

hususi taharriyata tabi tutul· 
muşlardır. 

Dekabrist vapuru mürette
batının bir kısmı üzerinde de 
araştırmalar yapılmıştır. 

Bu hakaret amiz hareketler 
muhtelif ltalyan limanlarında 
ayni zamanda icra edilmiştir. 

İtalya' daki Sovyet büyük elçi
liği İtalyan makamları nez
dinde şiddetli protestoda bu
lunmuştur. 

Londra, 2 (Radyo) - M. 
Eden Avam kamarasında : 

- lspanya'daki gayri resmi 
dahili harb, artık ispanya top· 
raklarında bir beynelmilel gay· 
ri resmi harp halini almıştır. 
Bu vaziyetten bizim tevakki 
etmekliğimiz bunun ıçın la
zımdır. 

Bu vaziyeti ihdas eden ya
bancı devletler bu hatalı yol· 
dan vaz geçmezlerse, lngiltere 
ispanya itlerinden büsbütün 
kilaaını kesecektir. Demiştir. 

Belgrad, 2 (Radyo) - M. 
Eden, ispanya işlerinde ademi 
müdahale komitesinde mühim 
beyanatta bulunarak Alman 
askeri kıyafetinde İspanya'ya 
çıkan Alman'ların, vaziyeti çok 
nazik bir safhay soktuklarını, 
ispanya mes'elesinin, Avrupa 
barışını kat'i surette tehdid 
ettiğini söylemiştir. 

Londra, 1 ( A.A ) - Ka· 
diksten Sevile 2000 ile 5000 
arasında Alman geldiği hak
kındaki iddia münasehetile 
bu Alman'larm askeri elbise 
gıymış oldukları veya askeri 
teşkilat halinde bulundukları 
hakkında hiçbir haber alınma· 
dığı iyi malumat almakta olan 
mahafil tarafından söylenmek· 
tedir. 

Maamafih bu Alman'ların 
askeri teşkilat halinde olduk
ları ve hükumet tarafından 
herhangi bir surette teçhiz 
edildikleri sabit olacak olursa 
İngiltere hükumeti bunu tees
sürle karşılayacaktır. 

Almany11' da gösterilen ta
kayyüd nazarı dikkate alınırsa 
bu gönüllülerin lspanya'ya var
maları için Almanya hükume
tince hususi kolaylıklar göste
rildiği tahmin olunabilir. 

Her ne kadar Britanya hü
kumeti bu havadis dolayısile 

f spanya hakkındaki endişele· 
rinin arttığını muhakkak su· 
rette hissediyorsa da Fransız 
gönüllülerinin ara·sıra mühim 
miktarda olarak Fransız-lspan
yol hududunu geçmiş olanla· 
n da hatırlatılmaktadır. 

Londra, 2 (A. A) - Avam 
kamarasında lspanya'yı ziyaret 
etmiş olan altı Saylavdan biri 
olan M. Jai-Mes demiştir ki: 

Eğer ispanya' da herhangi 
bir müdahalede bulunulmazsa 
bu memlekehe cereyan eden 
muhasama çok feci akıbetlere 
müncer olacaktır. 

Çünkü ispanya' daki çarpış· 
ma iki kuvvetten her biri öte· 
kini mahvetmek azmindedir. 
Her iki taraf çok büyük ec
nebi yardımdan istifade et· 
mektedir. Ôyleki ispanya harbi 
İspanyol topraklarında cereyan 
eden beynelmilel bir sivil da· 
hili harbidir. 

M. Jai·Mes kahraman bir 
muharib teşekkülü olan bey· 
nelmilel kolun son dakikada 
Madrid'i kurtarmış olduğunu 
ilave etmiştir. 

Madrid, 2 (Radyo)-Asile
rin umumi, son taarruzları da 
her cephede akamete uğra· 
mıştır. Madrid'in zaptına İm· 
kan görülmüyor. Kolonya yolu 
ilt. tekrar münakalatın temini 
muhtemeldir. 

Valansiya, 2 (Radyo) -
Kortezler toplantısı belediye 
salonunda olmuştur. Birçok 

meh'uslar, davetliler toplan· 
tıda bulunmuşlardır. Başvekil 
Largo Kaballero beyanatında 

İspanya harbının, Avrupa sul
hunu tehdide başladığını, Sov· 
yet Rusya'nın yardımı müna
sebetile onun müzaherctine 
layık olmağa çalışacağını söy
lemiştir. 

Görüşmeler esnasında üç 
avcı tayyaresi, durmadan top· 
Jantı salonu üzerinde uçmuş
tur. Başvekil, anarşistlerin ha
reketlerini tel'in etmiştir neti· 
cede hükumete itimad beyan 
edilmiştir. 

681 Alyoti bira. 14 50 18 lan ve tezahüratı arasında Stalin 3 İlk teminat 2074 lira 47 kuruştu. 
bu tahrir heyetinin ba~kanlıgına 4 Şartnamesi 139 kuruşa M. M. V. satın alma komis· 

465 S. Süleyma. 11 50 22 seçilmiştir. yonundan alınır. 
223 Beşikçi o. 11 50 18 125 Komisyonun diğer azalannı 5 Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
118 H. Alberti 12 50 18 50 Sovyetler birliği komünist partisi kanunu 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
106 M. J . Taran. 13 75 17 75 ve hükumet zimamdarları , cnmhu· birlikte ihale gün ve saatinde M. M. V. satın alına 
199 Vitet 17 50 19 riyetçiler, parti, hükumet zimam- komisyonunda bulunmaları. 3, 8, 13, 18 7394 
178 Ü. kurumu 14 875 22 50 darlan, en yükeck ilim ve san'at Mst. Mv. satın alma ko. nundan: 

173 lnhl·sar ı"da. 9 l l 25 adamları, endüstri müesseselerile l M t M h 'h . k k l l - s . v. ayvanatı ı tıyacı ıçın açı e si tme i e 
Kolkhozlanıı en iyi işçileri ve K.ı. 

171 J. Tara. mah.13 50 17 50 zılordu ve donanma mümessilleri 73200 kilo arpa ve yulaf alınacaktır. ihalesi 7 / 12/936 
270 H. Alyoti 16 17 teşkil r.ylemekıedir. pazartesi günü saat 17 de kışlada Mst. Mv. satın al-
123 A R 50 ma komisyonunda yapılacaktır. 

· · üzüm. 13 25 17 Artık 2 - Arpa olduğuna göre mecmu tutarı 3660 lira ilk temi-
50 Koope. itti. 13 19 50 
44 J. Kohen 14 50 17 25 bukadarına da nalı 274 lira 5o kuruş. Yulaf olduğuna göre tutarı 

4575 lira ilk teminatı 343 lira 13 kuruştur. 
15 J. Ey.d~n 12 75 12 75 tahammül edemeyiz 3 Teklif edilecek fiate göre arpa veya yulaftan birini 
12 T. Dırı 13 13 13 cemiyetinde görüşülmesi için bazı almakta komutanlık serbest ve muhayyerdir. 
3618 formaliteler vardır. Bunun l\fillet- 4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

356690 ler cemiyetine müşterekr.n de ve 5 İstekliler arpa veya yulaf için tekliflerini ayrı ayrı 
360308 ayn ayn da müracaat etmek müm- mektuplarla verebilecekleri gibi arpa veya yulafın fi· 

incir salltları kündür. Ilükumetimiz, bugünlerde • atlerini ayrı ayrı göstermek suretile bir mektupla da 

A 
Milletler cemiyetine müracaat ede- teklif edebilirler. Ç. lıcı K. S. K. S. cektir. 

53 B AI 10 10 6 - isteklilerin ticaret odasında mukayyet bulunmaları şart 
. azra. Komitenin l O Kanunuevvelde olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ündi 

171483 yapaca~ı fevkalade toplantı İspanya 
171536 mes'elesi ile birlikte sancak i~inin maddelerinde yazılı vesikalarile teminat mektup veya 

makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale saatındatı 
Zahire satışları de görüşülmesi mnhtemeldir. Maa· t 

mafih sancak mes'elesinin ruzna· enaz bir saat evvel komisyona vermiş bulunmaları 
Ç C. · K S K S ila"n olunur. 19 24 28 3 1253 · ınsı . . · . meye alınıp alınmayacıığı henüz -

2678 Buğday 6 5 75 belli değildir. Mst. Mv. satın alma ko. nundan: 
125 Bakla 4 75 4 75 Sancak davası için, Hariciye 1 - Mst. Mv. hayvanat ihtiyacı için kapalı zarfla 253600 

29 Nohut 5 75 5 75 Vekilimiz Rü~dü Aras Cenevre'ye kilo arpa ve yulaf alınacaktır. ihalesi 7/12/936 pazar· 
64 K. darı 4 75 5 50 heyetle birlikte gidecektir, tesi günü saat 16,30 da kışlada Mst. Mv. satın alma 

7 B. Pamuk 50 50 lstanbul, 2 (Hususi muha- komisyonunda yapılacaktır. 
birimizden) - Meb'us intiha· 2 Arpa olduğuna göre mecmu tutarı 12046 lira ilk te· 

177 Ken. pala. 260 270 batının başlaması mu··nasehe· · t 903 1" 45 k Y 1 f ld ğ .. t rı 
-----------• rnına ı ıra uruş. u a o u una gore tu a 

Londra, 2 (Radyo) - Mil· ·tile Antakya ve İskenderun· 14962 lira 40 kuruş. İlk teminatı 1122 lira 18 ku· 
letler cemiyeti toplantısında da zulüm fevkalade artmıştır. ruştur. . 

ık. · ·- h" ı · 'h b 3 Teklif edilecek fiate göre arpa veya yulaftan biriot 
Almanya' dan lspanya'ya ge- ıncı munte ıp er ıntı a ata almakta komutanlık serbest ve muhayyerdir. 
len Alman askerleri mes'elesi iştirak etmemekte ısrar ettik-

l · d h ıı~ h k 4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
mevzuubahis edilecek olursa erın en ma a 1 Ü umet ta· İ rafından zorla ve süngülü kuv- 5 stekliler arpa veya yulaf için tekliflerini ayrı ayrı 
vaziyet nezaket kesbedecektir. 
İspanya murahhaslarının bunu 
mevzuubahsettirecekleri şüp· 

hesizdir. 
Berlin, 2 ( Radyo ) - Al

man resmi mahfelleri, Alman 
askerlerinin lspanya'ya gön
derildikleri haberini tekzib 
ederek bu haberleri, kendi 

gönderdikleri yardım kuvvet
lerile malzemelerin meydana 
çıkmamasını teminen bazı hü· 
kumetler tarafından bililtizam 
çıkarıldığı bildiriliyor. 

Lond.ıa, 2 (Radyo) - M. 
Delbos'un konseyde teklif ede· 
ceği mütareke teklifinin mü-

sait bir zemın bulmıyacağı 
söylenmektedir. 

Lizhon, 2 (Radyo) - Mad
rid cebhesinde Yuzoello mev
kiini almak için asiler iki gün 

çok zayiat veren bir harbe 
mecbur kalmışlardır. Bu mev· 
kiin zaptı sevkülceyş ehem
miyeti büyüktür. 

Cebelüttarık, 2 (Radyo) -
Asilerin Madrid haricine def'i 
teşebbüsünün muvaffak olama-

ması üzerine milis kumandanı 
general Piyaza azledilmiştir. 

Malta, 2 (Radyo) - Liman. 

amirleri tarafından Eston isimli 
İngiliz vapuruna ambargo koy· 
muşlardır. 

Bu vapur Odesa'dan gel
mekte ve Madrid hükumetine 

mahsus silah, mühimmat ve 
zırhlı otomobiller yüklüdür. 

Burgos, 2 (Radyo) - Ge
neral Galano, radyo ile bir 
tebliğinde lngiltere parlamen-

tosunun ispanya hadisesi mü
nasebetile bütün dünyayı ka
rıştırmak istediğini bildirmiştir. 

Cenevre, 1 (A.A) - Mil· 
letler cemiyeti genel sekreteri 
M. Avenol bu toplantıya n· 
yaset edecek olan Şili'nin 
Londra sefiri M. Edvard'm 
reyını aldıktan sonra konseyi 
kanunusaninin onunda saat 17 
de içtimaa davet etmistir. 

mektuplarla verebilecekleri gibi arpa veya yulafın fi· 
vetlerle götürülüyor ve reyle· 

atlerini ayrı ayrı göstermek suretile bir mektupla da 
tini kullanmağa icbar ediliyor. teklif edebilirler. 
Rey vermek istemiyen dört 6 isteklilerin ticaret odasında mukayyet bulunmaları şart 
Türk kardeşimiz süngülenmiş· olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ünciİ 
tir. Yaralı vaziyettedirler. ilk dd l d I k ma e erin e yazı ı vesi alarile teminat mektup veya 
yapılan intihabatta kaybeden makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale saatmdarı 
Fransız'lar fevkalade hiddet· enaz bir saat evvel komisyonua vermiş bulunmaları 
lendiklerinden ikinci intihapta ilan olunur. 19 24 28 3 1254 ..,,,,,,, 
kazanmak için akıl ve hayale lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
gelmiyecek hareketlerde bu- 1 - idareleri lstanbul Levazım amirliğine bağlı müesseseler 
lunmaktadırlar. için 35 Ton zeytinyağının 7 /127 936 pazartesi günU 

lstanbul, 2 ( Hususi muha- saat 15 t"' lstanbul' da Tophanede lstanbul Levazıl11 
birimizden ) - Hükumetimiz, amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla ek· 
Fransa ile birlikte Milletler siltmesi yapılacaktır. 
Cemiyetine müracaat ederek 2 Tahmin edilen bedeli 20300 lira, ilk teminatı 1522 

lira 50 kuruştur. 
bu meselenin hallini istiye- 3 ş cektir. artnamesi mezkur komisyonda görülebilir. 

lstanhul, 2 ( Hususi muha- 4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 
makla beraber 2490 No. lı kanununun 2ve 3 neli 

birimizden ) - intihabat do- maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat makhuzlarile 
layısile bütün Sancakta Halk birlikte teklif mektuplarını ihale gün ve saatından en· 
gene protesto makamında dük· az bir saat evvel komisyona vermeleri. / 
kanlarını kapatmış ve ayrıca lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
protestolarda bulunmuştur. 1 - Mst. Mv. hayvanat ihtiyacı için kapalı zarfla 119200 

10 milyon 
liradan fazla 
Gayri menkullerin sabş 

bedelleri istenecek 
Şehrimiz milli emlak mü· 

dürlüğü, müzayede suretile 
sattığı malların satış bedelle· 
rinin tahsilatını İzm\r' deki ma
liye tahsil şubeleri marifetile 
yaptırmaktadır. Evelce bu iş
ler, milli emlak müdürlüğü 
teşkilatındaki tahsildarlar ma· 
rifetile yaptırılıyordu. Tasarruf 
maksadile, bu işin maliye tah
sil şubelerine yaptırılması mu· 
vafık görülmüştür. 

İzmir ve civarında satılmış 
olan muhtelif gayri menkul
lerin bedellerinden Milli emlak 
müdürlüğünün henüz tahsil 
edemediği miktarın on milyon 
liradan fazla olduğu söyleni· 
yor. Yalnız kazalarda satılmış 
olup taksit bedellerinden bir 
kısmı verilmiş ve mütebakisi 
tahsil edilmemiş bir buçuk 
milyon liralık alacak vardır. 
Bu gayri menkullerin satış be
dellerinin biran evel tahsili 
için esaslı tedbirler almmak· 
tadır. 

kilo arpa ve yulaf alınacaktır. ihalesi 7 /12/ 936 pıa· 
zartesi günü saat 16 da kışlada Mst. Mv. satın alın• 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Arpa olduğuna göre mecmu tutarı 5960 lira ilk te· 
minatı 447 liradır. 

Yulaf olduğuna göre tutan 7450 lira ilk teminatı 
558 lira 75 kuruştur. 

3 Teklif edilecek fiate göre arpa ve yulaftan birini al· 
makta komutanlık serbest ve muhayyerdir. 

4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 istekliler arpa veya yulaf içi tekliflerini ayrı ayrı mek: 

tuplarla verebilecekleri gibi arpa veya yulafın fiatlerı 
ayrı ayrı göstermek suretile bir mektupla da teklif 
edebilirler. 

6 - isteklilerin Ticaret odasında mukayyet bulunmala~~ 
şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncıl 
maddelerinde yazılı vesikalarile teminat mektup veyi 
makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale saatındatı 
enaz bir saat evvel komisyona vermiş bulunmaları ili11 
olunur. 19 24 28 3 1255 / 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - idaresi lstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesel~ 

için 110 Ton pilavlık pirincin kapalı zarfla eksiltme51 

7 /12/ 936 pazartesi günü saat 15,30 lstanbul'd• 
Tophane'de satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 25860 lira, ilk teminatı 1939 
lira 50 kuruştur, 

3 - Şartnamesi 130 kuruşa komisyondan alınır. Nümune51 

her gün görülebilir. 
4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde istenilen belgelerile birlikte teminat ve teklif 
mektuplarını ihale gün ve saatından en geç bir sast 
evvel İstanbul Levazım amirliği satın alma komisycr 
nuna vermeleri. 19 24 29 3 1252 
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~ Sayfa 7 -mm~------------------ANAD9LU _________________ ... -.~~~ Şll~ı 936 
Demirci icra mamurluğun- G • k l 

dan: ayrı men u 
Gayri menkul ma\lann açık Kemalpaşa Ziraat Bankasından·, 

satışı 

artırma ilam. 
Açık artırma ile paraya cev- Böno Karye veya köyü Mevkii Cinsi H. M.M. 

ri)ecek gayri menkulün ne ol- 67 Y. Kızılca Çukur bağlar bağ 1 8380 
duğu: Demirci'nin Minnetler 177 " Çamlı kuyu kara tarla l 0109 
K. Çayderesi mevkiinde 376 kemer ve zeytin 
sehim itibarile 161 sehim hah- 117 ,, kır bağlar bağ 
çe ve gene bu miktar değir· 
men. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, nu• 
marası: Minnetler köy Çay
deresi mevkii. 

Takdir olunan kıymet: De-
ğirmenin heyeti umumiyesi 
dörtyüz, bahçe yüz lira. 

Arttırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat: Demirci Lonca mev
kiinin altında 25 /12/ 936 
cuma günü saat 16. 

1 - İşbu gayri menkulün 
arttırma şartnamesi 22/11/936 
tarihinden itibaren 276 numa
ra ile Demirci icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin 
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172 

119 

" 88 

102 
62 

" 
14 

,, 
79 

110 

" ,, 
A. kızılca 

Kemalpaşa 

" 
" 

" Parsa 

" 
Kemalpaşa 

" 
Çam bel 

' 

Çayır arası 
Köy civarı 
Kara hayıt 

Büyük yerler 

Çayırlar 
Yalıca başı 

Çarık dere 
Saran kuyusu 
Karye civarı 
Küplice alb 

çayırlar 

evran külü 

" bahçe 
bağ 

" 

,, 

" 

" 
tarla 
bağ 
' " 

,, 
,, 

919 

9190 
919 

6733 

4366 

5514 
2757 

3676 
4595 
1838 
3217 

5514 
4595 

HUDUDU 
Ş. baba hoca M. ali g. topal İsmail ş. hacı mehmet ali c. tarik 
ş. tarik g. musa oğlu yusuf ş. tahtacı ilyas c. tarik 

Ş. çay g. demirci mustafa varesesi ş. süleyman c. hacı halil 
km zineti 
Ş. hacı mustafa veresesi g. halil usta oğlu ş, yorgi c. ıineti h. 
Ş. tarik g. çay ş. tarik c. basan E. 
Ş. tarik g. molla mehmet oğlu ismail ş. vereseden yusuf c. 
tarik 
Ş. baş çavuş mehmed g. biraderi mustafa ş. kuyumcu oğlu 
yorgi c. yol 
Ş. Yahya Çavaş g. hafız hakk1 ş. hafız hakkı c. tarik 
Ş. hekim oğlu hacı ahmed g. şamlı kamil ş. eskici oğlu meh· 

med c. bakkal mehmet 
Ş. erzincanlı veresesi g. topal ali ş. nuri c. İzmirli ermeni 
Abdullah, küçük ha\il, tarik 
Vasi! ve Abdullah ve tarik 
Ş. bacak oğlu ibrahim g. salepçi zade veresesi ş. hazır oğlu 
halil c. ayşe 

Ş. hafız salih g. ali usta ş. 
Ş. hacı basan oğlu İsmail 
veresesi c. tarik 

çay c. çıngın oğlu mustafa 
g. kırlı halil ş. arap oğlu ahmed 

Borçlunun ismj 
deli mehmet oğlu velj 
Qrenli hüseyin 

Hacı halil kızı rabia 

" 
,, ,. 

" ,, " 
Yusuf oğlu ismail hakkı 

hacı çakırın mehmed 

,, " " 
Karşıyakalı mehmet 

kırlı mustafa oğlu basan, mehmed 
Yunus oğlu ibrahim 

il ,, ,, 
bacak mehmet kızı rukiye 

,, " ,, 
Küçük mustafa oğlu mehmed 

kukum oğlu ali çavuş 

rt görebilmesi için açıktır. ilanda 
eli yazılı olanlardan fazla mah1-

,, 
Kemalpaşa 

" 

çayırlıkta 

çelti yeri 
soğuk pınar 

" 
" 

1838 
8731 
2513 

Ş. bakkal petro g. hacı ahmed ş. klZl fatma c. tarik 
Ş. mustafa bey g. kı ldun mehmed ş. ve c. halis bey veresesi 
Ş. hafız osman g. tarik ş. paça osman c. yörük imamın hacı 
hüseyin 

,, " " 

Y8 tnat almak istiyenler, işbu şart-
aıı 1 nameye ve 276 dosya numa
arı rasile memuriyetimize müra-

oo 

ini 

yrı 

fi· 
da 

art 
crı 
ya 
an 
arı 

ol· 
ncii 
rile 
en· 

natı 

al· 

nek· 
tieri 
klif 

~ ol· 
nad· 
:eklif 
saat 

isyD' 
252 

caat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
Yukarıda yazılı kıymetin yüz
de 7 ,5 nisbetinde pey akçesi 
Veya milli bir bankanın temi
nat mektubu tevdi edilecektir. 
(124). 

3 - ipotek sahibi alacak
lılarla diğer alakadarların ve 
İrtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını, 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan ta
rihinden itibaren yirmi gün 
İçinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bil
dirmeleri İcab eder. Aksi 
halde hakları tapu sicilli ile 
sabit olmadıkça satış bede
linin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilerı günde art
tırmaya iştirak edenler arttır
nıa şartnamesini okumuş ve 
lüzumlu malumatı almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıl
dıktan sonra en çok arttırana 
ihale edilir. Ancak arttırma 
bedeli muhammen kıymetin 
Yüzde yetmiş beşini bulmaz 
Veya satış isteyenin alacağına 
rüchani olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok arttıra
nın taahhbdü baki kalmak 
Üzere arttırma onbeş gün 
daha temdid ve on beşinci 
günü ayni saatta yapılacak ar
tırmada, bedeli satış istiyenin 
alacağına rüchanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alaçakları 
llıecmuundan fazlaya çıkmak 

Şartile, en çok arttırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilemezse ihale yapılmaz. Ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendi· 
sine ihale olunan kimse der
hal veya verilen mühlet içinde 
Parayı vermezse ihale kararı 

fesholunarak kendisinden evel 

en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona, razı 
olmaz, veya bulunmazsa he
llıen on beş gün müddetle 
arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. İki ihale 
arasındaki fark ve geçen gün
ler için yüzde beşten hesab 

" 
,, 

" " 175 ,, 
lzmir caddesi 

Çeltik 

bahçe 

" 
tarla 

2757 
7352 

Ş. hafız süleyman g. süleyman ş. tarik <', ali çavuş 
Ş. topal oğlu yorgiku g. çay ş. hacı emin c. kurra zade hü-
seyın 

" 

" " " 
tapucu osman zevcesi hayriye 

,, ,, çınar altı sebze bahçesi 1838 Ş. adalı kızı fatma g. kutucu oğlu şükrü ş. memiş ağa c. mıs· " 
,, 

" 
,, ,, 

tanın osman 
919 Ş. hafız mehmed c. kolcu yusuf zevcesi. g. hacı hafız ş. hacı soğuk pınar bahçe " " 

,, ,, " 
,, n 

molla mehmed 

75 
63 

Ekmeksiz 
Çınar 

çal kahve tarla 3676 Ş. hacı halil g. koca musa ş. hacı halil c. K. M. halil 
3783 Ş. mor halil ağa veresesi g. kazan pınarı şi. kazan pınar c. 

Hacı halil oğlu musa 
Kara hüseyin oğlu İsmail. 

" 
" 

" 
,, 

118 Kemalpaşa 

139 Ulucak 
il ,, 

163 Fetrek 

Kazan pınarı Bahçe yeri 1 

Çınar altı 
Kırı başı 
kırda 

Demirli çay 

Boz köy 
,, 

Pınartepe 

Bağ yeri 
Tarla 

" 
" 

Bağ 1 

" ,. 1 

1838 
1838 
9190 
4595 

9759 
5514 
1703 

tarik. 
Ş. çay g. sökeli emin ş. hacı apostul c. tarik. " ti " 
Mehmet ali ve tarik ve çay ve dere. ,, " il 

Hasan ve basan efendi ve yanaki ve tarik. 11 ,, ,, 

Ş. kürt ismail g. arık oğlu feyzi ş. tarik ve elmas H. c. pa· Sarı ahmet oğlu arabacı ali. 

puççu yanko. 
Ş. hacı hüseyin g. mustafa ş. yakomi c. tarik. 
Ş. sahibi mülk g. nikolaki ş. mehmet c. hacı oğlu mehmet. 
Ş. hakkı g. zeybek oğlu hasarı ş. deli basan c. muhacir bü- Koca mestan kansı hayriye. 

San baş oğlu mehmet ali 
,, il " 

seyin tarlası. 

" " Çukur bağ 
" 

5514 Ş. elmalılı mehmet g. avşarlı oğlu mehmet ş. tarikiam c. ka· " " " 
ra oğlu ınehmet yetimleri. 

7352 Ş. topal kacı hasan g. kaza oğlu ibrahim ş.yürük oğlu İbrahim Odacı oğlu kasap mehmet. köl Parsa 29 
" 

c. tarik. 
161 Kemalpaşa Savanda 

Küplü pınar 
,, 1 6542 Ş. nikoli g. bacak oğlu mehmet ş. ve c. kayış oğlu halil. Osman zade ziya b. 

" " ,, 8271 Ş. kulalı mustafa g. hacı mehmet ş. hüseyin c. deveci oğlu 
hilmi. 

,, " " 

,, 1 6542 Ş. mustafa ağa g. isa oğlu mustafa ş. can alı k1zı hatice c. 
" " Kara hayıt " " " 

" " 
" 

,, 
44 Armutlu· 

Küplice altı 
Çayırlar 

'Ada içi 

" 1 
" 2 

" 

1028 
0218 
7362 

tarik. 
Ş. küplice çayı g. ve c. ansızca yolu ş. mehmet oğlu ahmet. 
Ş. sahibi senet g. nuri oğlu fahri ş. yol c. çirgut manulaki. ,, 
Ş. cemal bey ve ali efendi bağı g. tarik ş. ve cenup ali efen- Eczacı cevdet. 

" " 
,, 

,, 

di bağı. 
Yukarıda adı ve sanı yazılı kimselerin bankamız 2814 sayılı kanunu şumulüne giren borçlarını tebliğ· olunan ihbarnameler ve şifahi vukubulan öğütlere 

rağmen birinci ve ikinci altı aylık müddet zarfında taksitlendirme muamelesini yapmadıklarından kanunun beşinci maddesi mucibince bütün borç muace
liyet kesbetmiş olduğundan bankamıza ipotek bulunan yukarıda hudut ve evsafı ile nev'i yazılı 39 parça gayri menkulleri kırk beş gün müddetle açık arttır
maya çıkarılmıştır. 

Arttırması 18/1/937 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 14 te başlıyarak 16 da isteklilerine arzusuna göre toptan veya parça parça olmak üzere son 
ihalesi icra kılınacağından isteklilerin % yedi buçuk pey akçesi ile ismi geçen günde Kemalpaşa Ziraat bankasında hazır bulunmaları veya daha fazla tafsilat 
almak istiyenlerin her gün Kemalpaşa Ziraat bankasına müracaatları ilan olunur. 1417 

-::::::::::::::::::=::::;;:::;;::;:::::=rı·--------......... - .... --------------------~ .... -
• ··~irin :4 Sınıf ·::assıs Deri ve Tenasül Hasta- • hile 1811211936 cuma günü Jstaubul jandarma Satın alma 

ı .. Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastalık
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

lıkları Mütahassısı saat 16 da açık artırma ile 
Doktor ihale edilecektir. iştirak için komisyonundan: 

otuz liralık mavakkat teminat Miktarı Cinsi Beher metresi Tahmin edilen Muvakkat 
Osman Yunus makbuzu ile söylenen gün ve Metre Kuruş bedeli Lira teminatı Lira 

saatte encümene gelinir. 70,000 Çamaşırlık bez 24 16800 1260 Hergün hastaları sabah 
saat 10 dan akşam altıya 
kadar kabul ve tedavi eder. 

Adres: Kem~raltı Şamlı 
sokak No. 19 

1347 26 29 3 6 1 - Yukarda cins ve miktarı ve tahmin bedeli ile muvak-

ilan 
kat teminat miktarı yazılı yetmiş bin metre çamaşır~ 
lık bez kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme İstanbul Gedikpaşa' da Jandarma dikim evi ··--- - - .. Alsancak Mes'udiye cadde
sinde 115 numaralı dükkanda 

binasındaki Jandarma satın alma komisyonunda yapı· 
olunacak faiz ve diğer zarar- İzmir belediyesinden 
lar ayrıca hükme hacet kal-

maksızın memuriyetimizce alı

cıdan tahsil olunur. Madde 
(133) 

değirmen ve bahçe hissesi 
yukarıda gösterilen 25-12-936 
tarihinde Demirci icra me
murluğu odasında işbu ilan 

ve gösterilen arttırma şartna
mesi dairesinde satılacağı iJan 

olunur. Ve hacizde hazır bu
Junmıyan borçlu takdiri kıymet 
ve haciz zapt varakasını tet
kik ve bir diyeceği varsa söy
lemesi için üç gün içinde De
mirci icra dairesince davet 
olunduku ilan olunur. 1415 

1 - Altıyüz doksanbir lira 
bedeli keşifli hava gazı fab
rikasında yapılacak tamirat işi 

11/12/1936 cuma günü saat 
onaltıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Keşif ve şartna
mesini görmek üzere başmü
hendrsliğe i7tirak için de elli 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve sa
arte encümene gelinir. 

2 - Beher metre murab
baı yüzyirmibeş kuruştan üç 
yüz seksen beş lira altmış ku
ruş bedeli muhammenle 63 
sayılı adanın 25 sayılı arsası 
başkatiplikteki şartname veç-

tuhafiyecilik eden Papadona
nın istidası üz~rine merciince 

kongordato akit etmek Üzere 
iki ay mehil almıştı. Birinci 

ilanla verilen 20 gün mühlet 
geçmiş olduğundan alacaklı

ların kongordato teklifini mü
zakere etmek üzere 21/12/936 
tarihinde Güzel İzmir hanında 
9 numarada komiserin yazı· 

hanesinde saat 10 da toplan
maları ve bu tarihe tekaddüm 

eden 10 gün içinde vesikalara 
tedkik edebilecekleri ilan olu
nur. 

Komiser avukat 
Ahmed Tevfik İlginer 

3 

4 

lacaktır. 
Şartname ve evsaf puslası her gün satın alma komis-
yonunda görülebilir. 
isteklilerin ilk teminat mektup veya makbuzlarile ka
nunen icab eden vesikaları havi mühürlü zarflarını 
eksiltme zamanından bir saat evvel komisyona ver· 
meleri. 21 24 28 3 2920/1194 

lzmir liman işletme müdür
lüğünden: 

Perçincilik ve demir kalafatı yapan san'at sahipleri.ndcn 
ehliyet vesikası bulunup çalışmak istiyenlerin Alaybey' dekı ter-
sane amirliğine müracaatları ilan olunur. 3 9 1416 

SIHHAT BALIKY AGI 
Norveçya bıılıkyağlarının en lıalieidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa süzülmü~tür 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Hüyük Salepçioğlu hanı karş1sında 



~ 3 12/936 

W. F. H. VAN
Der ZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSHE LEVANTE LİNIE 

"SAMOS" Vapuru 7 birin
cikanunda beklenmekte ve 12 
birincikanuna kadar ROTTER-
DAM, HAMBURG, BREMEN 
limanlarına yük alacaktır. 

AMERİKAN EXPORT LiNES 
" E..%ELLO 11 vapuru 6 ilk 

kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

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

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

"EXTAVİA" vapuru 5 ikin· 
cikanunda bekleniyor. NEV-
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

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

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

DEN NORSKE MİDEL· 
HA VSLINLINJE 

OSLO 
"BOSPHORUS,, vapuru 16 

ilk kanunda bekleniyor. İS
KENERİYE, HAYFA, DIEP
PE ve NORVEÇ limanları 
için yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME 
RUMAIN BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 23 
ilk kanunda bekleniyor. KOS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
aktarması olarak BELGRAD'a 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRATISLAVA, ViYANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi· 

lcmez. Telefon No. 2008 2008 
.................. llS .. 

Bol bir<ıyduılzhelde eınwh 
. ~ 

için Osranı <ıHlJ>lllleritzi lı·11 l-. . . 
fctnlnız. Çifi~ İSJ>İral!t olan-• . 
/ar yiizde yirmiye lıadar 
r - • 
daluı çoh ayduzlth nc>şre-

'fiYA'iil derler.' Eslii a1111>1tll<>rİ at11ztz 

ve Osram 1001lı-11/l<ı111111z.1l/e

selfı: ılf 11~/(ıfiı1111 =da yen1el.· 

pişirirl.-en 6.5 (DLuı) fi bir 
~~==~~~ (lllljJlll ltLılfr~nabilirsİniz. 

ıııııııııııııııııııııııııııııı.. Doktor 
A. Kemal Tonay --

Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı 
- Basmalıunc istnS) onu karşısındaki ılibck okak başında 30 sayı· -= lı ev ve ıuııayeuclıanesinde s:ıbah saat 3 <len ak,nm eant 6 a kadar = = lıasıalanuı kııhııl eıler. = 
- Müracaat etlen Jııı;;.tulara yapılması lfizınıgclı'ıı ıoair talılılat ve 

mikroskopik muay<'ııeleri ile veremli hastalara )apılınasınn cevza -= görülen Pııoıııoıorak nııı::ıyeneluıııcsinJc ınuııtaznman yapılır. = 
-lllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllll!lllllllllllllllilllll Telef on: 4115 llllllllİi 

,~""-ASke~ri Fabrikalar 
Müdürlü günden; 
Kırıkkalede Yapılacak inşaat 

Keşif bedeli 132089 lira 36 kuruş olan yukarıda yazılı 
inşaat Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Ko· 
misyomınca 18112/936 tarihinde Cuma günü saat 15 te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname altı lira 61 km uş mukabi
linde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
7854 lira 50 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde 
saar 14 e kadar komisyona vermeleri ve keııdilcrinin de 2490 
No. lı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesaikle mu

ayyen giin ve saatte komisyona müracaatları. 1 3 5 7 1351 

Çırpı Zirai kredi-koopefti
finden: 

428 Sayılı Çırpı köy Tarım 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 istenil<liği taktirde 
adrcsleıine 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 Arıkbaşı 
istasyonuna çok yakındır. 22-24-26-28-1-3-6-8-9 1291 

Fratelli Sperco; 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDA1S 
KUMPANYASI 

"Uı... YSSES,, vapuru 30/ 11 
36 gün beklenmekte olup 5· 
12/36 gününe kadar ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 
SVENSKA ORlENT LINES 

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

ZEGLUGA POLSKA 
KUMPANYASININ 

"SARMACJA,, vRpuru 7-
12/36 günü beklenmekte olup 
12/12/36 gününe kadar AN
VERS ve GDYNlA için mal 
yükliyr.cektir. 

FINSKA AGFERTYGS 
KUMPANYASI 

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

SERViCE MARITIME 
RUMEN KUMPANYASININ 

"SUÇEAVA,, vapuru 16-
12/36 günü gelerek MALTA, 
MARSILYA ve ALGER li
manlarına yükliyecektir. 

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

T clcfon: 200412005/2663 

• ~ -· . " .-: 
'· 

f';;.. / K 1U r.u / ,NIVf~, ı ,, , 
~ı ı \ "· 11111 """ 

J~/ [ &lrcıOll: .D~Nt<A;J / 'fi';;!;;,~ ~'7. ·" A~ 

.. 

·o·ı-iv·i-er·;:·i:•it7•du• .. r•e•kaK,.srillı=-H~e .. ll•.•c•e•n~L-i•n•e•s-S•ı•h•haa·t-~1emu- :PIYAN(!O/µ~ 
Vapur Acentası Limited ru aranıyor. · 299,999 IMR~rırtı: 

Birinci kordon Rees binnsı Hamburg - Bremen, Rulter· 1 - Bir şirket için diplo- • o , .. a & rıt.IK~FAT -VAR. g 
Tel 2443 dam --Aınsterdam ve Anvers malı bir Sıhhat memuru alı- 1111 ~ 9'W W, 

ELLERMAN LINES L TD. limanları için her ay munta- nacaktır. .G 6 .,, 111 / I).. .._. • ~-
"THURSO,, vapuru 20 ikin- zam iki sefer yapacaktır. 2 - Sıhhat memuru amele ıı= : Ql. ~ llii llii _-A •I ft'. 

Ren, İskandı.ııav ve Baltık 'le beraber sab"h · b 1 ~ ' ~ ..a 50 ci teşrinde Londra, Hull ve 1 
" ışe a~ ı- ~ • ~ ~ ~ A // 

limanları için doğru Konşi- yacak ve akşam amele ile iş- Jf.~ ' 
Anvers'ten yük çıkaracak \'e •, ~rn /,, Al, 50 /.~ mento ile eşya kabul eder. ten çıkacaktır. ~ , A ' 
ayni zamanda Liverpol ve 
Glasgov için yük alacaktır. Anglo-Egytian Mail 3 -- Amelenin gece ser- : // ? ~,50 // 

visi halinde servisin devamı ' 
"POLO,, vapuru 3 birinci Line o B ~ M 50 

kanunda Londra, Hull ve An· müddetince fabrikada kalacak • ii , A 1 // 
Marsilya ve lskenderiyc için ve icab ederse yatacaktır. ı • 

versten gdip yud··k çLıkadra cak 9600 tonluk 11Cairo City,, va· 4 - Sıhhat me.nurunun ' // ~ talı 
ve ayni zaman a on ra ve j>Uru her ay Pireden munta· 1 d 9 --
Hull için yük alacaktır. hastane er e çalışmış, asker-

zaman iki sefer hareket ede- ı · b ı 
"DRAGO,, vapuru 10 bi- cektir. iğinı yapmış ve evli u un-

rinci kanunda Liverpol ve Yolcu fiatinde tenzilat: ması hakkı rüçhan verdirir. 
İsteklilerin açık adreslerile 

Svanseadan gelip yük çıka- Pirc-Marsilya seyahat müd-
racaktır. deli 75 saat, (106) posta kutusuna yazı ile 

GENERAL STlM müracaatleri. 7 D. Port-Sait ve İskenderiye li-
"PHILOMEL,, vapuru 18 manian için "VELOS,, vapu· 

ikinci teşrinde gelip Londra ru her hafta pazartesi günü saat 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz AcentahCı 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen pa
ran heba olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşını zengin 
e!nıiş hem de yurdun göklerine birkaç filo katmış olur
sun. Bu güzleıce zenginden birinin de senin olmıyacağı
nı kim iddia edebilir. 

için yük alacaktır. 12 de muntazam Pireden ha
Limited Miicellit Ali ıza reket edecektir. Yolcu ve eşya Tarih ve navlunlardaki de

ğişikliklerden acenta mes'u kabul eder. acentasına müracaat olunması. 
livet kabul etmez. Fazla tafsilat için Pasaport Telefon : 3171 Yeni Kavaflar carşısı No. 34 
............................ 11m ............. r....... , 
Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb. 

rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


