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Teşrinisani 936 HergUn sabahları çıkar, siyasal'gazetedir. 

Rusya, ciddi vaziyet takındı. Asi
ler 1500 ameleyi kurşuna dizdiler 

Madrid semasında 3 asi 
tayyare düşürü dü 

----------------Hükumetçilerin taarruzları inkişaf tadır. Beş yüz 
asi asker ve zabit milislere iltihak etti 

---·------~----Hariciye nazın vaziy ti Lond a 
dird· Rusya 4 tahtel ir .gc) 
Sovyetler, ispanya va
ziyetini tetkik ediyorlar .. 

Moskova, 14 (Radyo) -
Hariciye komiserliği siyasi bü
rosu bugün fevkalade olarak 
toplanmış ve lspanya'daki si-Y 
yasi vaziyeti tetkik etmiştir. 

Bu toplantıda Stalin hazır bu
lunmamıştır. 
Rus vapurları lspanya'ya 

gidiyorlar. 
Roma, 14 (Radyo) - Ka

radeniz Rus limanlarında bir 
---------------------------Uzak Şarkta vaziyet son 

derece korkunçtur .. 

Japon-Çin müna 
sebatı kesiliyor .. 
Çin, Japon di
leklerini reddetti .. ,,_ 

Madrid bombardımanının tayyareden alınmış bir görünüşü 
çok Rus vapurları toplanmış- İspanya sularına hareket ede-
tır. Bu vapurlar lspanya'ya cektir. 
sevk için hnzırlanmış gıda, si- Sovyet'lerin İspanya sefiri, 
lah ve ilaç gibi eşyayı yük- Katalonya hükumetini fspnn-
lenmektedirler. ya' da Sovyet cumuriyeti reji-

Bir rivayete göre bu Rus mini ilana icbar etmektedir. 
vapurlarile dört tahtelbahir de - Sonu 6 ıncı say/ ada-

Türk çocuğu, gök e 
el uzatmıştır 

• 
ilk tayyareci kız şehidimize dün 
büyük bir ihtifal yapıldı ve İzmir 

gençliği andiçti 
lzmir mektepli izcileri ile 

Türk hava kurumunun Türk 
kuşu üyeleri 29 birinci Teşrin 
Cumhuriyet bayramında An· 
kara• da tayyareden par aşiitle 

atılma esnasında şehid olan 
ilk kadın tayyareci Eribe için 
büyük ihtifal yapmışlar, ihti
falden sonra yeni izciler cum-
-Sonu 6 ıncı say/ ada-

Fransanın notamıza ver-

Telefon: 2ii6 

r. ' lngiltere pahriye nazırı 
dUn bir nutuk irat etti .. 

Deniz kuvvet-
leri artırılacak 

--•Cilt ........ ··---

Yeni gemilerin tipi 
başka olacak! 
Londra, 14 (Hadyo) - Sir 

Samııel Honr Lir nutuk irat ede
rek demiştir ki: 

"İngiltere için mühim ,.e ye· 
ni bir deniz kuvveti lılzımdır. 

İngiltere im kunctc, anc:ık cihan 
!'ltıllıunu muhnfazn için muhtnı;tır. 
Yeni inşn edilecek lıııttı harb 
gemileri. c kilerinden büsbütün 
bıışkıı Lir ti}'te olacaktır. 

Bu tip, umumi lınrbın der . 
lcrinden \'e on teeriibelerden 
do~muştur. 

Büyük bir donıınmnya ilııi· 

ynç olduğunu söylemekte. 1ııgilte
rcniıı herhnugi Lir taarruza hazır· 
lımdığını siiylcınit olını) oruııı. He
defimi?., yeni bir lıarlıı imkünsız 

hıılc sokıııakır.,, ___________ ..) 
Macaristan 

Hayal inkisa. 
rına uğradı .. 
Halbuki_üç~ devlet kon
feranstan başka ne
ticeler bekliyordu .. 

Kont Ciyano 
Peşte rn (A.A) - Jln,·as njan

ı;ı ıuuhııbirinden: 

Siyasi mchafil h;ıyııl inld~arıııa 

uğTnnııştır. Çünkü 'iynnn konfc. 

-Sonu 6ıncı sayfada -
-ı---------

diği cevapta neler var? Doktor Şaht 
K _, l · . . • .h b . . İstanbul' a geldi. 

r " Japon imparatoru 
Tokyo 14 (Hadyo) - Çin hü· 

kumeti, Juponya'mn metıalibatım 
reddetmiştir. Dunnıı için ınüznke· 
reler } enideu tevakkufa uğramı~tır. 

Japon siya t ve nskcri nıclıa
f ili, bu miizukerelerin artık nihai 
§ekli almnsı Jnzunıunn l~aııi<lir. 

Dunun için Çin hükumetine l.ıir 

ültimatom ,·c.rınek buudıııı bir ne
ce ~ıkınazen Nnnkin hüki'ımcti ile 
ıiya'-i nıüıınech:ıtını kesmek. lüzu
mu ileri sürülmektedir. 

lnponya'nıo şimali Çin'e l\ll)D· 

golLt:mda faali) etini artıracağı tıa· 

oılmaktadır. 

Tokyo 14 ( A.A ) - Domei 
Ajansının haber vcrdigine göre 
kabinenin ııkdcttiği bir içtimadan 
eonrn dış iflerl bakanı ve kara ve 
deniz kuvvetleri müıuessilleri Lop· 

lanarak Çin-japon müzakerelerinin 
hiçbir neticeye \"arma ı muhtemel 
olmadığı kanaatindo birleşmişler· 
dir. Çiu'in ,·nziycti tamamilc menfi 
olup japon aleyhtarı hareket git· 
gide .. kuvvetlenmcktcJir. Hükumet 
ıncha f ilinde tahmin edildiğine göre 

'ankinde yapılan müzakerelerin 

bugünlerd iııkitaı bek.leuebilir. 

araeŞ erımız ıntı a ata gırml• lstanbul, 14(Hususi mu-

lvecekler. Ogün Türkce gazete- ~abirimizdenJ - Alr:zanya 
. _ ~ ----- _____ , ____ , ıktısad nazırı fle Rayışbank 

ij . . [er de Cıkmıyacaktır umum müdürü doktor Hal-
--- ______ , -- - --- nıar Şaht, bugün tayyare 

Antakya' dan bir görünüş 
1 tnnbııl l l (Husu i) - ],kcndcnın ve Antnkya Snocnk'lnrıudaki 

Tütk Lclediye azaları, Suriye nıcb'usan intihııbntınıı i~tirak etmemek 
içiu bir toplantı yapıırak hep birlikte Lelcdiye aznlığındon i tifo etmiş
lerdir. 1utilıabat günü S:mcuk Türk'leri evlcrinılcn çıknıı)Dl'nklar, Autak
yadıı miinteşir (Y"ni güıı)ı;azetesi de o gün kapa1ı knlııcak ''e ı;ıkmıyııcnktır. 

İstanbul, 14 (llu u i wulıııLirimizden) - Autakyıı ve İskenderun 
ınea'elesi için lıükOmctiıniz tarafından verilen notaya Frıansn hükumeti 

tarafından ceul.ı verilmi§tir. Franeız notasında hulAeaton ~öyle denil· 
mekteclir. - Soııu 6 uıcı sahifede -

ile lstanbul'a gelmiştir. Se
yahati hakkında gazeteci
lere beyanatla bulunan dok
tor Şalıt demiştir ki: 

- lstanbul'a altıncı de
fa geliyorum. /Ju defaki 
seyahatim Cumhuriyet Mer
kez bankası umum müdü
rüne iadei ziyaret içindir. 
Seyahatimin sansasyonel 
hiçbir mahiyeti yoktıır. Tür
kiye hükumet erkanı ile 
görüşeceğim. 

Doktor Şaht'ın, Türkiye 
seyahatinin Türkiye maden
lerinin Alman' lar tarafın
dan işletilmek için yapıla
cak teklif le alakadar ol
duğu söyleniyor. 

Doktor Şahi, pazartesi 
günü Ankara'ya gidecek, 
oradan lran'a geçe~ek 'lle 

sonra Bükreş' e de uğrıya
rak oralardaki hükumet ri· 
cali ile görüşecektir. 

Donanmamız 
MaltaYı ziyaret etmek için 

salı günü hareket ediyor 

Deyli Eksprese göre 

Balkanlılarda ve küçük 
itilafta tek silah 

--------------------
Mü bayea t Çekoslovakya'dan 
mı, Rusya' dan mı yapılabilir, 

mahzurları nelerdir? 
Mali bakımdan ve sevkıyat noktasından 

bazı engeller çıkmış 

Genel Kurmay başkanımız 
Mareşal Fevzi Çakmak 

lstanbul, 14 (Hususi) - Deyli 
Ekprt'!! gazetesinin yazdı~ına göre, 
llükrcş'te )apılan Ba,kıın devletleri 
P.rkfimharbiye rei Jeri içtımaında, 
Balkan ,.c küçük itilaf devletleri 
ordulannda .ayni cine silalılat kul

lanılması mfs'cleei, münakn~n cdi· 

len mevzuların ha~ında bulunmakta 
idi. Bu me 'ele tetkik edilirken, 
ortaya birçok engeller çıkmı~tır. 

Küçük itilafa dahil bulunan 
Çekosloval-ya'da dünyanın en bü
yük ve mükemmel hir &illih fahri· 
Jrnsı lıulunmıık.tn olup bu mamu
latı he, devl"t ordusunda kullanı
l:ıbilirse de, harb nıalzemes.inin 

Çckoelo,nkyn'dıın ne euretle cligcr 
devletlere göııderilecc~i mes'elesi 
ortaya ı;ıkmaktaclır. 

Şimdilik yalııız bir yol meY· 
cuddur J.i o tla Scliinik yoludur. 

Ane:ık Sclôııik yolu tehlikeli 
görülmektedir. Çünkü deniz ku\·
,·etleri fazla olan bir düşmanın 

nıüdaluılesi üzerine nakliyatın dur· 
mnsı ihtimali vardır. 

Endü.trisi çok kuvvetli olıan 
So\)'Ct Ru ) adan silah alı o mail 
mes'eleei de görü,ülmüştür. Rusya, 
Balkan devletleri ,.e küçük itilif 
ile bağlı bulunduğundan, Balkan 
erkllnıhnrbiyeleri, Bükreş'te bu 
~ekli nazarı itibara almı~lardır. 

Yalnız mali noktadan, b~ 

devlet ordusundaki !ilahların bir
le~tirilmeei demek, bugiin kullanı· 
lan silfihlan tamamen uknrtaya 
çıkarmak demektir ki, bunun im

kanı görülmemektedir. 

İzmir'in orduya hediye e~tiği 8 
tayyareye bugün ad konacak . 

1 cdakur iz.mir kadınlan, işçileri, balıkçılan, babçcvanlan, manifatu· 
rncılıın, memurları ile Buca ve Narlıdere ndlnrmı aln<'-&k olan ycni ... ııekiz 
tayyaremizin nd konma mera imi, bugan saat 1 O da Ga1Jemir tayyare 
alanında icra edilecektir. :Merasime hütüıı halkın gi<leLilıne!İni temin 
i~in Alsancak istn yonundan Ga~iemir'e eaat dokuzda busu l bir tren 
tahrik edilecektir. J tiyenler otobüs ,.e otomobillerle de gidebileceklt-rdir. 

l\lerasimdt• Vnli Fazlı Güleç, bir nutuk irad eıleeek ve bundan ııonra 
tnyynreleri ordumuza hediye eden gurub mfimesailleri tarafından da nu• 
tuklar söylenc<'cktir . 

l\Iera,im parlak ''e alukalı olacaktır. Gösteri uçuelnn da yapılncııktır. 

İngiltere müdafaa planı
nın inkişafır.daki gecikme 

in i ter , tayyarelerinin 
faik ve ükemmel ol

masını istiyor 
Çurçil' e göreAlmanya'nın 1500 
ayyaresi vardır. Başvekil bu 
iddiayı mübalagalı buluyor 
Londra, 13 (A.A) - Avam 

kamarası liberallerin takririni 
131 reye karşı 237 reyle red
dederek krala verilecek ccva· 
hın metnini reye müracaat 
edilmeksizin kabul etmiştir. 
M. Baldvin müdafaa progra
mının muhtelif noktaların ve 
hava kuvvetlerinin artması 

üzerine bu proğramın tazam· 

mun ettiği (muhtelif vazifeleri 
izah etmiş ve demiştir ki: 

- Bu vazifeler müdafaa 
planının inkişafına zarar veren 
ve onu geciktiren bazı mühim 
engellere rağmen takibedil
miştir. Engeller şunlardır: 

Akdeniz' deki müşkül vazi· 
yetler, Ren'in tekrar işgali, 

-Sonu 6 ıncı sahifede -

1 
~ 
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Yqama savaşı yolunda 
Hükdmctimiai.n, bayab ucuslatmak vo milletin ya:ayıı imk.Anlann1 

geniıletmek huıueundaki yeni hamlet!; ne kadar yerindedir vo ne kadar 
a•il bir ittir. 

Tu1, ceker, ıııcalc yeme\., ruha, ekmek, ııu, ıpk hale ve iııtikhale 
emniyet, bir memlekette büyük vallndaı yığınının ilk plindak.i mücade· 
le hedef ini Ye hayat eodişe!!ini tetkil ederler. 

Köylilndn peritan bir kılıkla <lolaıma•ı, çoluk çocuğun teker ve 
ııcak yemek gıda~nı tam alam3ma11, vaıaoda2ın ça'ıotıgı ioe fmniyet 
bealememcıU ne hazindir? 

Çocuklanmıza bol yiyecek ve vitamin vermek mecburiyetindeyiz. 
Ncıil davaıını l>qka türlü halletmeğe imkun yoktur. Mektel>leri doldu· 
raa yavrulan teıill ediniz: 

Hepıi de ayn yaoama. ayrı beslenme vo ayn terbiyenin muhtelif 
modelleri gibidirler. Bu, bwm için bq eğilemiyecek lıir vasiyettir.: 

Köylünün, piyasadan, istlhlAk merkezlerinden elini kolunu aallıyaiil: 
cl~Dmeai de bizi ne kadar dilfindürae yeridir, 

Köylü, ambanndaki kı~hk yiyeceği ile beraber, ıfığuıı, tekerini, tu
sunu, kibritini temin• edebilmelidir. Sırtında rabaaı olmalıdır. Evinde 
insanca bir hayatın icabettirdiği eıya ve malzeme bulunmalıdır. Bu 
takdirdedir ki, k.öylilniln, halluı, evveli maı;eriyatıuı, l&D.iyeu maddf 
kuneti, mokanmeti ayağa kalkacaktır. Çthıma iftibaaı, hayat 1evgili 
dotawtır. BezgiDlik, takataı.zhk bir millot içiu ne kadar korkunçtur? 
1ote hükdmetimizin yeni hamlesi bu bdar ıu.aualld, bu kakar bilyük 
Te aail gayeyo doğra gidiyor? 

25 milyon 
••••• 

Tütün satışı 
bu miktarı buldu 

Tütün piyasasında satış
/ ar, mıntakanın her tara
fında hararetle davam et
mektedir. Dün akşama ka
dar satılan tütün miktarı 
2.5 milyon kiloyu bulmuş
tur. Henüz müstahsil elin
de kalmış tütün miktarı 
3,5 milyon kilodur. Bun
ların da bir hafta içinde 
tamamen satılacaiı kuvvet
le talımin ediliyor. 

lhracatçdarın 
Zararla ı .• 

l:ER 
Bulgaristan'dan gelen muha-' 

cir kardeşlerimiz -

Saime S4di 
--------~ml!lllm ..... ----...---:ıBir Heyet 

Bulgaristan'dan gelmiş olan muhacir kardeşlerimizden (250) 
ailenin iskan edilmek üzere Manisa'ya gönderildiklerini yaz
mıştık. Çift arabalarile gelmiş olan bu muhacirlerin arabaları 
da dün lzmir' den Manisa' ya hareket etmiştir. Bugünlerde Ro
manya' dan daha (802) kişi gelecektir. Muhacir kardeşlerimiz, 
Türkiye'ye kavuşmsktan fevkalade memnun ve mes'uddurlar. 
Manisa'da derhal iskan edileceklerdir. Resmimizde dün ara· 
balarile Manisa'ya hareket eden Bulg4ristan'Iı muhacirlerden 
bir kısmı arabalarile birlikte görülüyor. 

DaGdaki baOdakinl 
kovmuş! 

lngiltere' de Sir Artur Lo
rena isminde bir ad&f\l ölmüi· 
tür. Bu adamın on bin ster
linlik nakid serveti kalmışbr. 
Fakat bu servetin 500 lirası 
hizmetçilerine ve 10,000 lirası 
da en ziyade sevdiği hizmet· 
çisi Viyolenta Hayte verilme
sine dair bir vasiyetname çı
kanlmıştır.; 

lngiliz kanunları vasiyetna· 
melere ilam derecesinde bir 
kıymet verir. Eğer bu vasiyet
namenin sabteliti meydana 
çıkmazsa, müteveffanın zev
cesi 10,000 liraya ebediyen 
karşıdan bakacak demektir. 

Kadın maznunlar 
ve mahkemeleri 

lngiltere'de .an zamanlarda 
yeni bir hukuki cereyan haf· 
lanuşbr. Bu da, icadın maz
nunlann behemehal kadın ha
kimler tarafından muhakeme 
edilmesi ccrcyanıdırl 

Londra'h sofrajetlcre göre, 
kadın ve erkek arasında bin
lerce senedenberi sürüb gelen 
bir rekabet ve hak kavgası 
vardır. Erkekler binlerce sene
dir kadınlan en tabii balda
nndan mahrum etmişler, ka
dında ancak bir esir sıfatı 
görmüşlerdir. Bunun için erkek 
hakimlerin kadın maznunlara 
karşı bitaraf olmadıkları kana
atındadırlar. 

Sarışın dUşmanhGı mı? 

Paris'te büyük mağazalar
dan birisinde tuhaf bir adet 
varmış: Bütün müstahdeminin 

•esmer olması bu mağazada 
en esaslı bir şart imiş. Sar -
şın olanlar, bilhassa sanşııı 
kız ve kadınlar için bu ma
ğazada bir lokma ekmek bul· 
malc imkana yokmuş! 

Bu usulün iyi veya kötülüğü 
belli olmamakla beraber, son 
zamanda sendikalar yüzünden 
bu mağaza ile büyüle mağa· 
zalar işçiler sendikası arasm
da büyük bir ihtilaf çıkmış 
ve hatta bir sanşm kız işe 
almmadıA-ı için grev bile ilan 
edilmiştir. Mes'ele o kadar 
had bir şekil almış lci nihayet 
M. Blum tavassuta mecbur 

kahmı. Mağaza sahiplerinin es
mer müstahdemini uğur say
dıldan ~ılmıt ve sanıının 

ba,ka bir mağazada istihdamı 
ıuretile pve ~et veril· 

aUF· 
TQlar hastalanır mı? 

Bir İngiliz ilimi, binalarda 
kullamlmı.ş taşlann hastalığı 
- yanlış okumadınız emin olu
nuz, tqların hastalığı - için bir 
eser neşretmiştir. 

Bu esere göre, taşların sıh
hatini (I?) bozan şey, büyük 
şehirlerde ~az ve istir. Hava· 
yı nesimi içinde inhilal eden 
bamm lcibritiyet tabii olarak 
mermerleri de inhilale sevk 
eder. 

Bu esere göre, yalnız Lon
dra havasında 30,000 vagon 
huıızı kibritiyet mqbu imişi 

Bir tehir batayorl 
Japonya'da Oz~· ~i, 

mühim hir UfUU'İ merkezidir. 
Şehir ve civarı balkı takriben 
üç milyon kifidir. 

Son iki sene içinde bu tehir 
balkı büyiik oldgğu sanılan 
bir tehlikeye maruz bulunmak· 
tadır: Şehrin kurulmuş bulun
duğu saha senede vasati olarak 
10 santimetre alçalmaktadır. 

Bu halin neden neş' et etti
ğini anlamak üzere bir Japon 
fen heyeti tetkikatta bulun
maktadn·. Bazı fen adamlanna 
göre şehrin bulunduğu ada, 
tedrici surette batmaktadır; 

ve ani olarak denizin dalga· 

lan arasında kaybolması da 
mümkündürl 

M. Bek Varşova'da 
Varşova, 14 (A.A) - M. 

Bele dün akşam Londra' dan 
Varşova'ya gelmiştir. 

( 

Bugün dofan 
fOcuklar •• 

141111936 
Merihin bu akoamki teairleri 

ayın temlerini takviye edecektir. 
Bugün ııözl~rdeki ıiddet ifalede 
geçecek., bu ıuretle f atla ve §id· 
detli sözler yfizünden bir hiç bd
yük bir hid.ise teokil ede<:ektir. 

Dugün dotac.ak çocuk.lann 
eıhhati çok nQİk ve çaJ>uk bo· 
zulur bir tekilde olacak ve aile
leri bu çocaklann ıılıhatini dai· 
ma endioe içinde tak.ibedecekler· 
dir. Bu çocuklar eberiyetle hol· 
gam olacak ve bu tabiat onlara 
maddi muvaf fakıyot Yerecek, fa. 
kat aile hayatında meıı'ud ola
mıyacaklardır. 

Ankara'ya Gidiyor 
Fransız frangı ile diğer ba

zı paraların kıymetlerinin dü
şürülmesi yüzünden lzmir ih· 
racatçılarından bir kısmı, epi 
zarar görmüşlerdir. Gerek bu 
mes' ele, gerekse menşe şaha
detnamelerinin tanzimi işinde 
gördükleri zorluklardan hüku
mete izahat vererek zarardan 
lcurtulmalan ve kolaylık gör
meleri için teşebbüslerde bu
lunmak üzere kuru meyve ih
racatçılar birliği azasından 
Kazım Kırkağaçlı oğlu, Na-

Dü de çok feci bir tram
vay kazası oldu 

Doyçe bank müdürünün kaynana· 
sı beyni parçalanarak öldü 

zilli'li Ali Haydar oğlu Mus
tafa, Sabri Süleymanoviç, Şe
rif Remzi v~ Palamutçular şir
keti mudürü Fuat'dan mürek
kep bir heyet yarın Ankara'ya 
gidecektir. ----

Bravo! 
Mtıte,ebbis bir genç çah
tarak bir makine icad etti 

Turan yağ fabrikasında ~
lıfall 17 yaşında bir Türk 
genci, bir sene uğraşarak kü· 
çük tipte buharlı bir makine 
yapmıştır. Kendi el ve kafa 
emeği ile vücuda getirdiği 
eserini, küçük bir camekan 
iÇine koyan bu genç, ziraat 
müdürlüğüne vermiştir. Makine, 
büyük fabrikalar için elverişli 
olabilecek yeni bir tiptedir ve 
mazot, benzin, kömür ve hatta 
odunla bile işlemektedir. 

Vilayet umumi meclisi aza· 
larından bazıları, bu çocuğun 
Avrupa'ya tahsile gönderile
rek memlekete f aydah mühim 
bir uzuv haline getirilmesini 
de düşünmektedirler. Genç 
san'atkarı, bizde takdir ederiz. 

~· 

Dün öğleden evvel Gözte
pc tramvay caddesinde vapur 
iskelesi önünde feci bir traın· 
vay kazası olmuştur. Davi 
kızı Buhara adında 62 yaşın
da bir kadın, kendisine çar
pan tramvayın şiddetli sade
mesinden yere düşmüş ve başı 
taşa rastlayarak beyni patla
mak suretile ölmüştür. Buhara 
Doyçe Oryentbank ikinci mü
dürü Politi'nin kaynanasıdır. 

Kaza şöyle olmuştur: 

ihtiyar kadın, Göztepe' de 
yeni dar sokağında 1 numarada 
oturmakta idi. Dün sabah ge
ne Göztepe'de oturan kızının 
evine gitmek üzere kendi evin· 
den çıkmıştır. Kızına, kendi 
pişirdiği ekmekten götürmek 
üzere yanma almıştı. Tr11mvay 
caddesini takib ederken ihti· 
yarlık sebebile zaten gözleri 
görmemekte ve kulakları da 
az işitmekte olan kadın, ko· 
naldan Güzelyalı'ya doğru gi
den 7 numarala elektirikli tram
vay arabasına çarpmıştır. ih
tiyar kadın, tramvayın çarp
ması üzerine yere düşmüştür 
ve başı üzenııe şiddetle düş
tüğü için beyni patlamış, der
hal yakındaki asker hastane· 

Uçup gelecek değiller ya? 
Karaburun'a altı saat mesaJede Küçükbalıçe köyünden 

idarelıanemize bazı oatandaşlar geldiler. Baktık, yorgun 
argın, garı hasta gibi. D~rdlerini şöylece anlattılar: 

- Bizim köye oaktile motörle gider, gelirdik. Körfez 
idaresi zamanında, bu, menedildi. Bilahare kamyon oe 
kamyonetler işlemeğe başladı. Ralbuki bizim köye 
kamyonet gelmiyor. Bilmecburiye Saip iskelesine geliyor 
oe orada bekliyoru:r. Halbuki her defasında bu kamyo
netler doluyor tJe bize sıra düşmüyor. Yolun lzmir'e 
doğru kısımda daha beride intizar ediyoruz, nafile, 
lıep dolu .. Urla'ya kadar saatlerce gol gürügoraz. Bu 
ne olacak? Bir biçimini düşüremeyip lzmir'e üç günde 
gaga gelmek mecburiyetinde kalan talisizler bile oar .. 
Mademki liman idaresi arlık oapur işletmiyor, bizim de 
serbestimiz iade edilsin, motörlerimizle gidip gelelim. 
Yalıut buna bir çare bulunsun. 
Düıiindük, hakikaten doğru: 
Vapur işlemez, motör işlemez, kamyon işlemez, b:ınlar 

ne ile gidip gelsinler; uçacak deliller ga? Buna çare 
bulacak, gene oalimiz Fazlı Güleçtir. Köylüyü o düşünür, 
o sever.. Yazmak bizden, icabına bakrnak ta lcendi-
lerinden/. SAPAN 

sine kaldırılmışsa da yarım sa
at sonra ağır yarasının tesirile 
ölmüştür. 

Vatman Şeref Ali zabıtaca 
yakalanmış ve hadise tahkika· 
tına müddeiumumi muavmı 

Orhan Köni tarafından el kon
muştur. Vatman ifadesinde: 

- Benim !uçum yok. Ko
nak'tan Güzelyalı'ya giderken 
ansızın tramvayın önüne geçti 
ve kaza bu yüzden oldu. De· 
miştir. 

Kaza münasebetile tramvay 
arabalarının seyrü seferleri bir 
müddet geri kalmıştır. Tah
kikata devam ediliyor. 
Çene kemikleri kırılmu; 

Evvelki gün Karataş tram
vay caddesinde idaresindeki 
419 numaralı otobüsü çarptı· 
rarak kaldmm amelesinden 
Osman'ı ağır surette yarala
yan şoför Mehmed Ali'nin ya
kalandığını yazmışbk. Hasta
neye kaldırılan yaralı Osma
nm kaza neticesinde çene ke · 
miklerinin kırılmış olduğu an
laşılmıştır. ----

Kadife kalesi 
Bir çam ormanh(lı ha· 

lini alacak. 
Vilayet ve belediye; Kadife 

kalesinin teşcirinc büyük ehem· 
miyet atfetmektedirler. Üçse
ne içinde Kadife kalesi tepe· 
sinin yarıya yakın kısmı tamc.· 
men teşcir edilmiştir. Buraya 
dikilmiş olan çam fidanların
dan bir kısmı büyümüştür. 
Henüz küçük olanların da ye
tişmesi için hususi bir itina 
ıle bakımlarına devam edil· 
mektedir. Belediye, ileride bu
rada güzel bir gazino yaptı· 
racaktır. Fakat henüz Kadife 
kalesine su çıkarılmamış ol· 
duğundan fidanların bakımı 
güçlükle temin edilmektedir. 
Haber aldığımıza göre orman 
idaresinin Karşıyaka' daki or
man fidanlığında busene ye
tiştirilmiş ikiyüz binden fazla 
muhtelif ağaç fidanı vardır. 

lzmir'in teşcir işlerinde bu 
mevsimde bu fidanlıktan pek 
çok istifade etmek mümkün 
olacaktır. Bilhassa Kadifek4lesi 
tepesinin te iri i in lizım olaıı 

Karışık intibalar 
Güoeıio plıike döşemeııini, san· 

da~elerini, masalannı bol bol yıka· 
dığı gazino önünden geçerken ar· 
kadaşım birden ayıığa kalktı ve g;ü· 
lerek, elini uzattı: 

- Nasılsın, dedi. Haaıalığım 

i~ittim fakat gelemedim, çok üzül· 
düm. 

- fyiyim. Görüyorsun ya kalk· 
tım. Geçici bir ı;rib. 

- 1yi ol, iyi. 
Sonra baıka hirşey konuşma· 

dan elime kliğıdı uzattı. 

- Şunu al, bir intibııoı yar.. 
- Hangi iotibaımı! 
- Neyi üterseo. Bu dakika 

dimağında en çoı.: ya~ıyanı. 
Ona gülerek eevab Terdim. 
- Kafam plilk utan mağaza 

değil. Yazmak için dilfünmek la
zım. 

Düoünmek için de kafamın ça• 
lı§acak durumda olması tart .. 

- Hayır hayır, dedi. muhak· 
kak birşey yazman li.zım. 

- }'akat neyi? 
- Neyi iatenen. Bu muhak· 

1.:-k olacak. 
:Mukavemet edemedim! Gilzel 

ve zamanında ııöylenmi' bir dost 
sözü, kaleyi içinden fetheden bir 
kuvvet gibi, insan mukavemetini 
kalbinden vuran ve yenen bir ai· 
!ahtır. 

Bilhassa bu arzu ııamimi ise, 
içinden geliyorsa ve bir ııempatiyi 
önüme sürüyorsa o mutlaka i8tedi· 
ğioi yaptınr. 

• • • 
Hastalık, insanı yeni bir ıuura 

kavuşturan bir devirdir. Bu zaman· 
da yalnız U4'viyetimiz dcgil, fikir· 
!erimiz, duygulanmız da de~pyor. 
Baoka ihtisaslar itinde kalıyoruz. 

Bunlardan bazm hararetin • fınoa 
atılmıt bir odun parçasını yak.tığı gibi 
varlığımızı yaktığı zamanlarda ne 
kadar açık bir ıurette ıourumuzun 
ufkunda beliriyor? 

Öyle biran geliyor ki hararet 
uzviyetimizi kuvvetten dütürerek, 
tamamen itıl bir hale koyuyor. O 
vakit yalnız ounrumuz faaliyettedir. 
Ve onu bu inda (Oalgam bir de. 
Dizin yüzilııdeo qağty• bakıldığı 

vakitte gördüğümüz denis otlan, 
balıklar ve diğer hayvuılan gibi) 
tam faaliyette, açık ve berrak bir 
halde görmek mümk6nddr. Bu da· 
kika biltin maddi hayatla, dıo ha· 
yatla, güoün eııditeaile, gilAin 14· 
rükJeyib haVIM'PlU ıetirdiii dedi 
kodularla tamamen ilitipois keail· 
mittir. Hakiki mheri hayatın için· 
deııiniz. Belki bu dakibda J.Um• 
kendi ruhunuaun içine giriyor, ken• 
diniai aıılıyonunm. Hayat yolu.ı.. 
inllUllll yaoadJjı yıllar içipde en •• 
anladığı veya biç ulıyamacblı ken· 
dili. kendi iç hayab delil Daidir? • 

• • • Bu ruh aydmbp içinde, iki 
fCY• dç ~ miltemadiyen ouurumu 
mCfgnl etti. Madrid muharebeleri, 
soma iruaulann Diçill öl6mü eev· 
medikleri veya öUlmden korktuk· 
lan .... 

loııanın içine girmediti bir hl· 
diseye aid intibalan ne kadar baoka 
oluyor. Denize sahilden bakan bir 
insanla denizin içine giren bir ada· 
mm duygulan ne kadar ayn, derin 
ve farklıdır. 

Kafamı yormak istememck~i· 
me rağmen -hastalık zamanında İn• 
sanın onuru kendisine rağmen çalı· 
§!yor- hu İspanyol harbını uzun 
uzadıya dilfündüm. Radyodan din· 
lediğim haberler, bu ôıılar da yan 
yana konularak, eğlenerek bir bütün 
haline gelen bir parça gibi, intiba· 
lanmı tamamladı. Ve bu harb, Dar• 
vin'in dediği gibi tam bir cllayat 
için mücadele• sahnesi halindr. or
taya çıktı. ln.aanlar belki ilk defa 
hiçbir de\.irde yapmadıklan ve ya• 
oamadıklan bir harbı bugün yapı· 
yorlar. İlk çağda mağlılb olan insan 
esir oluyor, insanlıktan çıkıyor fa· 
kat gene yaşıyordu. Orta çağda di· 
nini değiotimıekle hayat h.allını 

- sonu 5 ıncı sahifede -

çam fidanlarından çolC büyük· 
leri bile orman fidanlığında 
mevcuddur. 

Belediye reisliğinin, orman 
fidanhğından laz1m olan ağaç 
fidanları için Ziraat Vekaletine 
ıpür.awt edeceği haber alın· 
m • 
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Malta'ya hareket edecek. ~~:k ·:.kiM~:ı~d~;:~:~:r:: . tetkik ~_tm ___ iş _____ tir. 
. ·-----
1 s tan bul halkı, vapurlarla Marmara açıklarına ka-

dar donanmamızı teşyi etmeğe hazırlanıyo. 
İstanbul, 14 (Hususi muhabirimizden) - Malta'da lngiltere'niıı Akdeniz filosunu ziyaret ede

cek olan şanlı donanmamız pazartesi günü lstanbul limanından Malta'ya hareket edecektir. 
Pazartesi günü denizaltı gemilerimiz ve salı günü de torpido muhripleri ile Yavuz zırhlısı 

hareket .edecek ve İstanbul halkı, harb gemilerimizi teşyi için vapurlarla lMarmara açıklarına 
kadar gıdeceklerdir. 

Almanya _._ ........... __ _ 
Yeni bir hamle 

daha yaptı .. 
Berlin. 14 (Hadyo) - Havas 

ajansının nldığı bir habere göre, 
Almanya hükumeti hugiin kara 
stilarınc1a seyri seferin kontrolü 
hakkındaki 12 inci kı~ımm da ilga 
eıınişıir. 

Bu lıaclisenin ele siya,_i nıahi· 

yeti varılır; ı.;iiııkü bu kmm Alınan 
ada Ye sahili sularında ecnebi ha· 
kimiyeti demektir. 

Paris, 14 (Radyo) - Al
manya'nın bura sefiri Kont 
Velteb'le Londra sefiri Fon 
Ribentrob ve Belçika sefiri, 
Almanya'nın yeni bir notasını 
hariciye nezaretlerine vermiş
lerdir. Almanya, bu notasında, 
Versay muahedesinde yazılı 
olan Ren ve diğer nehirlerdeki 
beynelmilel kontrolü kaldırdı
ğını bildirmektedir. 

Londra siyasal mahafili, Al
manya' nan bu notasın: memnu
niyetsizlikle karşılıyorlar. Söy
lendiğine göre; Fransa, lngil
tere, Beliika ve Almanya'yı 
protesto edeceklerdir. 

Blgrad, 14 (Radyo) - Al
manya'nın Belgrad elçisi, Yu
goslavya Başbakanı M. Stoya
dinoviç'i ziyaret ederek Al
manya' daki beş mühim şehir 
hakkındaki Versay muahedesi 
hilkümlerinin ilgasına dair hü
kumetinin vereceği karan teb
liğ etmiştir. 

Başbakan, bu kara bilahare 
cevab vereceğini bildirmiştir. 

Cem ayini 
Yapan yirmi kişi 

yakalandı. 
lstarıbul, 14 (Hususi muha

birimizden) - lstanbul'da 
Eyüp'te bir evde cem ayini 
yapmakla maznun (20) kişi 
mahkemeye verilmişlerdir. 

lstanbul' da 
Kadıköy su şirketi 

sahn ahnıyor 
lstanbul, 14 (Hususi) - Sa· 

bn alınması kararlaştırılan Ka· 
dıköy su şirketi murahhasları 
ile müzakereye, elektirik şir· 
keti hesabatını tedkik etmek
te olan heyet memur edilmiş
tir. Şirketin hesabatı ve hu
kuki vaziyeti evelce tesbit edil
miş bulunduğundan müzakere· 
lerin uzun sürmiycceği tahmin 
edilmektedir. 

Mısır 
Muahedeyi 
Tasdik etti. 

Kahire, 14 (Radyo) - Mı
sır parlamentosu, bugun top· 
lanmJŞ ve Mısır - lngiliz itti
fakını, 11 muhalife karşı 202 
re le tasdik eylemiştir. 

'rürk. _ " Belçika faa-
ıve 1. . • 

i ·ıt ıyetını artırdı. 
ıngı ere. • .• 

Muhtemel teh. 
Arasında askeri 

bir ittifak 
fstanbul, 14 (Hususi mu

habirimizden) - Belgrad'da 
çıkan V reme gazetesi, lngil
tere erkanı harbiyesinin (12) 
adaya yakın bulunması dola

layısile Turkiye ile lngiltere 
arasında askeri bir ittifak 
akdetmek istediklerini ya-
zıyor. 

'-~--~~~~~--..) 

K. San'atlar 
Kongre ve 
encümenler çalışma
larına devam ettiler 

Ankara, 14 (Hususi) - Kü
çük San'atlar kongresi encü
menleri dün çalışmalarına de
vam etmişler ve yeni hazırla
nan Küçük San'atlar kanun 
layihası üzerinde tetkiklerde 
bulunmuşlardır. Encümenlerin, 
layiha hakkında hazırladıkları 
raporlar, bugünkü heyeti umu· 
miye toplantısında okunacaktır. 

Kongre murahhasları dün 
Cumuriyet abidesine çelenk 
koymuşlardır. 

Günün siya· 
si mülakatları .• 

Prağ, 14 (Radyo) - M. 
Benes, bugiin hariciye baka
nının huzurile ltalya'nın Prağ 
sefirini kabul etmiştir. 

Paris, 14 (Radyo) - M. 
Delbos hariciye dairesinde f n
giltere'nin P .. ris sefirini kabul 
etmiş ve uzun müddet müza
kere etmiştir. 

Londra, 14 (Radyo) - ltalya 
sefiri M. Grandi bugün M. 
Eden'le uzun bir mülakat yap
mıştır. Bu mülakata İngiliz 
siyasi mahafili ehemmiy~t ver· 
mektedir. 

lngiliz·ltalyan siyasi müna
sebetlerinde salah görülmek
tedir. 

• 
ltalya donanması 

toplanıyor .. 
.Napoli, l ı (Radyo) - İtalyan 

donanmaeının toplanması başlamış· 

tır. Ünümüzdeki hafta Napoli'ıle 
108 lıarb sefinesi toplanmış olacak 
ve amiral Aotti önünde bir geçit 
resmi yapılaC'aktır. 

Bombay'da 
Veni çarpışmalar oldu, 
12 kişi öldU 

Londra, 13 (A .. \) - Bom
bay' da yeniden çarpışmalar 
vukubulmuştur. Dört ölü 12 
yaralı vardır. Silahlı lngiliz 
kuvvetleri sükunu tekrar tesis 
etmişlerdir. 

likeyi düşünüyor? 
C.enevre, 13 (A.A) - Bel

çika dışişleri bakani Milletler 
cemiyeti genel sekteterllğine 
bir nota göndererek Belçika
nm nizamname maddelerinin 
ayrı ayrı tadilini kabul etmi
yeceğini ve Milletler cemiyeti 
paktının yeni bir tefsiri ıek
linde müessir ıslahatta bulu
nulmasına taraftar olduğunu 
bildirmiştir. 

Milletler cemiyeti cihanşumul
lüğünü muhafaza etmelidir. 
Belçika nizamnamenin 16 ıncı 
maddesine bağlı olan taah
hiitlerin kat'i bir şekilde tes-
bit edilmesini arzu etmektedir. 

Brüksel, 13 (A.A) - Bcl
çika' nın askeri teşkilatt hak-
kında bir nutuk veren adliye 
bakanı Bousse halkın mühim 
bir kısmrnın noktainazarını gö-
zetmek lazımgeldiğini söylemiş 
ve demiştir ki: 

- Muhtemel bir muhasa
ttıadan nelçika'yı U!ak tutmak 
beynelmilel ffiüstakil bir vazi-

yet almayı tercih ettik. 

Tavas'ta· 
Tütün piyasası açıldı 

Tavas, 14 (Hususi muhabi
rimizden) - Bugün Tavas'ta 
tütün piyasası 60-75 kuruştan 
açılmıştır. Derhal onbin kilo 
tütün satılmıştır. Satışlara de
vam ediliyor. 

Romanya'da 
kral, askeri teşkilAtta 
bazı yenilikler yaptı. 
Bükreş, 13 (A.A) - Kral 

tarafından imzalanan bir emir
name ile hava bakanlıgı müs-
teşarı M. Jaranjil bu vazife
sine ilaveten bahriye nazırlı
ğına tayin olunmuştur. İki yük-· 
sek zabit te bu bakanlıkta 
genel sekreter olarak çalışa-
caklardır. 

Bütün bu tayinler silahlan
ma işinin Tataresko kabine· 
sinde aldığı ehemmiyeti gös
termektedir. Bundan böyle 
kabinede Milli müdafaa ba-
kanı bizzat Tataresko olan bir 
silahlanma bakanı bir hava 
ve deniz bakanı ve bu bakan
lıkta da iki genel sekreter 
olacaktır. 

Türkiye - ltalya te
cim müzakeresi 
Ankara, 14 (Hususi) - Ro

ma' dan buraya gelen haber
lere göre, Türk-İtalyan müza
kereleri, iyi bir surette inki
şaf etmektedir. Yeni muahe
d enin, eski muahede müddeti 
bitmeden imzalanacağı tah· 
min olUDmaktadır. 

Kırklareli C. H. P. eski baş- /ta/va haricive nazırı . :neJl•a' 
kam, Anka~a ve Paris huku- '.T '.T C ~ y&.~ 
kundan mezun Alaettin Ti- Q k l • · J d • ritoğlu ve Kütahya sayla~lı- m za ere erıne aeVam e ıyor 
ğına Hicaz hükumeti nezdin- Avusturya matbuatı Macar hukuk m 
de maslahatgüzarımız Celal 
Arat, Parti genbaşkurunca Vatını neden meakü.t geçiyor? 

verilmiş ve kabine erlciııı 
sair Macar büyükleri ft1 K\ 
Peten, İ<ont Karol ve 1C 
Teleki de hazır bulunm 

Parti namzedi olarak onay
lanmiştır. 

Sayın seçicilere bildirir ve 
ilan ederim. 

C.H.P. genel başkan vekili 
ismet lnöniJ 

"'------------------Mülki, askeri teka-
üt kanunu. 

Yapılan deOişiklik esas· 
ları ve TUrk - Yunan iti

llfnamesi. 
Ankara, 13 (A.A) - B. 

M. Meclisi bugün reis vekili 
Refet Canıtez'in başkanlığın· 
da toplanmış, Çankm meb
usu Rifat Onur ve Maraş meb· 
usu Mitat Alanın ölümlerine 
dair tezkerell!r okunmuş, mec
liı bu değerli arleadaşlarının 

ruhlarını taıiz için bir dakika 
sükut etmiştir. 

Müteakiben Kütahya meb
usu Dr. Lütfü Kırdar ve Yozgat 

mebusu Avni Doğan'ın meb'us
luktan istifaları tezkereleri oku· 
narak bazı hesabı kat'iler ve 
arzuhal encümeni mazbataları 
müzakere edilmiş ve ruzna· 
mede mevcut askeri ve mülki 
tekaüt kanununun 2 inci mad
deşinin değiştirilmesine . ait 
kanunun müzakeresine geçil· 
miştir. 

Birinci müzakeresi yapılan 
bu kanuna göre, ikinci mad· 
denin tekaüde istihkak müd
deti aıatıdaki fıkralarda gös
terilen tarihten başlar: 

Kara ve deniz harbiye mek
teblerinden çıkanlar için bu 
mekteplere duhul tarihinden 
harb senelerinde harbiye mek
tebine bilfiil dahil olmıyarak 
acilen talimgiblardan yetişen 

subaylar talimgihlaı a duhul 
tarihinden, harita ahzü tersim 
mektebinden yetişenJer yarsu
baylığa nasipleri tarihinden, 
askeri tıbbiye mektebi tahsi
lini bitiren tabiblerin subay 
nasbından dört sene evelki 
tarihten, askeri eczacılar, kim
yager, diş tabibleri ve bay
tarların subay nasbından üç 
sene evelki tarihten, kıtadan 
yahut mülga sanayi mekte
binden yetişmiş olan subay· 
ların 1455 numaralı kanunla 
askeri memur unvanını almış 
olan mensubin ve memurini 
askeriye (Dahildir) duhul tari
lerinden evelce mevcut ikinci 
sınıf ihtiyat subaylarile son
radan yetiştirilen ihtiyat su
baylarının askerlik haricinde 
geçirdikleri zaman nazarı iti-
bara alınmamak üzere asker
lik hizmetine ilk girdikleri ta
rihten evelce harbiye mektebi 
muadili olarak deniz talebesi 
unvanile çıkmış bulunanlar 
için deniz talebeliğine terfi 
eyledikleri tarihten evelce 
çarkçı ameliyat mektebinden 
çıkmış olanları bu mektebin 
birinci şakirden sınıfına geç
tikleri tarihten, mülki ve as
keri memurların maaşa geç
tikleri tarihten, subaylann ge
rek kendi heaabm• ve gerek 

Manidar bir sUkOt 
Viyana, 13 (A.A) - Roma 

protokolu devletleri konferansı· 
nın tebliğinden bahseden ga
zeteler hemen hemen müttefi· 
kan Macaristan'ın hukuk mü
savatı mes'elesini sükütle geç
mekte, Avusturya'nın Milletler 
cemiyetine olan sadakatını ise 
bilhassa tebarüz ettirilmek
tedir . . 

Yarı resmi Reıschpost , di
yor ki: 

Bizim için çok tehlikeli olan 
1922 senesinde Milletler ce
miyetinin bize yapmış olduğu 
yardım hakkındaki şükran bor
cumuzu hiçbir zaman unutmı

yacağız. 

Kont Clyano'nun ziyareti 
Budapeşte, 13 (A.A)- ltal

ya dış işleri bakanı Kont Ci
yano bugün öğleden sonra Ma 
car parlamentosuna gitmiştir. 

Sosyalistler hariç bütün me
buslar parlamentonun bu cel
sesine iştirak etmiflerdir. Sos· 
yalistler kasden bu toplantıda 
bulunmamışlardır. Kont Ciya
no diplomatlara mahs"!s lo
caya girdiği zaman meclis ba
kanı Stranyavosky mü~ereyi 
keserek B. Ciyano'yo aelamla
mış ve kendisinden Macaris
tan' ın teşekkürlerini B. Mus
solini'ye bildirmesini rica et
miştir. 
Peşte müzakereleri; 
Pe~te, 14 (Radyo) - Kpnt 

Ciyano ile M. Oarami arasın· 
daki müzakereler bugün saat 
11,20 de başlamış 12,55 te 
bitmiştir. Müzakerelere buj'ÜD 

akşam üzeri de devam edile· 
cektir. 
~ Bu ilk müzake;elerden son· 

ra Kont ve Kontes Ciyano 
Amiral Horti tarafından ka· 
bul edilmişlerdir. Bu müna" 
sebetle şereflerine bir ziyalet .................... 
hükumet hesabına olarak ec
nebi memleketlerde staj veya· 
hut tahsilde geçirdikleri müd
det bilfiil hizmetten sayılır. 

Mülki memurların yalnız 
staj müddeti fili hizmet hesa
bına katılır. Kıt'adan veyahut 
mülga sanayi mektebinden 
yetişmiş olan zabitlerle mül· 
kiye ve askeri memurlann 
20 yaşına vusulden evel geçen 
hizmetleri tekaüt müddetine 
mahsup edilmez. 

Türkiye ile Yunanistaa .,._ 
sında 20 haziran 1934 tari
hinde yapılan Meriç Evres ır 
mağınm her iki kıyısında ya· 
pılacak idreli tesisatın tanzi
mine müteallik itilafın tasdikine, 

Giresan meb'usu Hakkı Ta· 
rık Us ve iki arkadaşının hafta 
tatili kanununun 4 üncü ve 
5 inci maddelerinin dt"ğiştiril
mesine dair kanun teklifleri, 

Ve harbın önünü almak 
için cenubi Amerika muahe· 
desine Cumuriyet hükumeti
mizin iltihakının tasdikine dair 
kanun layihaları da bugün 
Meclisin kebul ettiği kanunlar 
aruanda bulunmaktadır. 

lardır. 
BUyUk maJQI 

Roma, 14 (Radyo) - ~ 
buna "Büyük malul. seri 

sile n~rettiği makalede ı 
• 

lan yazmaktadır : 
Kont Ciyano'ya Peşte' 

yapılan büyük hüsnü ka 
ltalya ve Mussolini lehine 
zanılmış bir arayı um 
neticesidir. Çünkü, Musao 
tarihi bir devlete hakkının 
minini cihanın önünde te 
etmiştir. 

Macaristan, sade bir ha 
maliifo değil, silihlarapdap 
tecrid edilmişti. Fakat .b'Wl4~ 
böyle Ma~ristan silihlmuı~ 
ta serbesttir ve Mussolini l 
yası da bu hususta Ma 
tan'ı taarruz edeceklere 
himaye edecektir. 

Bükreş, 14 (Radyo) - D 
hariciye bakanlığında M. 
tonesko, Yugoslavya ve 

koslovakya sefirleri arasın 
bir konferana aktedilP'il 
uı.un ınüddet müzaker.e yapı 
mıştır. Bu ,konferansda 
ristan' m silahlanması işi kon 
şulduğu sanılmaktadır. 

Bükreş, 14 {Radyo) - H 
riciye balram bupn birüb 
neşretmiftir. Anahatti şöyled 

•Komşu bir devletin si 
lanma teşebbüsleri etı 
ınüdav~eiefkar edilmiştir. "B" 
küçük itilaf devletleri h 
müsavatına afoybtar de • • 
Bu 1933 Mayısında da 
miş ~arlanauz ~dar; bun 
için de -açık müzakerelere · 
nadeo bu İJlerin balleClıRec• 
ğini söylemiş bulunuyorilt. 

nız, bu işlerin açık ve hiisn 
niyetle olmui herzamaa i · 
-farttıf..,, Demiştir. 

Budapeşte, 14 ( Radyo) -
Macar parlamentosu, bu 
fevkalade bir toplar. tı 
mışhr. Parlamento reisi, ce 
açılır açılmaz; ltalya'nın ıwaıeaıı
ristan hakkında gösterdi~ 
veccühten dol~ı Macar JD 

hafiti namına ltalya kratt 
tor Emanoel ile Sinyor 
solini'y~ tetekkür eylemiftir, 

Parliıuoto reisi, Ma 
tan'm aoa. siyasal zaf 
ltalya'nın gösterdiği yardım 
borçlu olduğunu ilave etm • 
ve Macaristan krallık naibi 
Amiral Horti'nin, y•kında J 
ya'ya giderek kral'a ve Mu.. 

solini'ye teşekkürlerini bildi
receğini kaydeylemiştir. 

Macar başbakanı M. Da
rati; ltalya hariciye nazırı kont 
Ciyano ve zevcesi kontd 
Eda Ciyano şerefine bir ziya
fet vermiştir. 

ltalya'nın Budapeşte sefift.. 
de Macar ricali şerefine bir 
ziyafet . . 
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&ma'da matbuat der. 
eli nihayet patlak verJi , . ~: . .), . ·:r-

J".' - ~ - , ı' 

}• «'•~ 22 
/ ~- - .... _, 

.. ... - "' - -

Fransadahitiye nazınbe- 8 k k. m 
~, ~rJeJ.hı,..,.,._%6kten ba.. 

laa ve Alan bir felıır.ilir •• 

ÇuyaJ hıraızhOı 
Birinci kordonda Ziraat 

bankasının emtea depoawıa 
girerek beş tane boş çuval 
çalan sabıkalılardan Rüstem 
oğlu Mustafa zabıtaca yalca
lanm14tır.. 

. u a ıam ı progra 

yanatta _bulundu s!'~~·-~ .... ;. 
8u garib d- *- Pı.aıis-

de oynanmaktad\I'.'· Jozefin 
pr'ia .ı~t ~ mıwaffa
,eı Jcaz•ması da danslan
.a biraz bu d~ be~eme-
mden ileri gelmiştir. Flarlem-

" WWinelerle Joedia ~
ard11. 
Beyaz Amerika !fılar ~inde 
.-W. 'jQ b~ dns .alemlerine., 
ı Jo..Ein 8-;br siatemi da"
~ne iptiliaı µs bü.y.ük- · 
•. Fakat b.ur.ay.a gitmek he· 
azlar için kafi derecede ğ.üç 
' tehlikelidir. 
Harlem' deki zençiler birçok 

.. llepler alt.m.da kanurJ.a bq· 
an bQŞ olaııyan adamlardan 
aürekkeptir. Bu zenciler ara-
1Dda kuvvetli bir intikam his-
ı de inkişaf etmektedir. Bunun 

beyazlann Harlem' de Y&· 

.,etleri daima tehlikeli ve 
azilctir. 

Bununla beraber Harlem 
evk maballeriode birçok be· 
az Amerika;J.ı da vardır. Bun
ar, bazı zenci kabadayıların 
aiınayesinde para jle temir. 
metile girebilm~lerdir. Bu 
:ihet, Harlem zencileri için 
>İr irad membaıdır. 

Harlem•de şimdi cazın ye
W. 5\'İng alım,tır. Bu iaim, 
,reni bir zcnci:.ıuzik h~etinin 
'-idir; öyle bir nwzik ki, 
ruhları yumrukMrımak»n baoka 
birfey yapmaz. Cezbandın gü
riibiisi, .Sving girjiltii.sü y~ 
aında hiç kalarl 

• '• . 
evy.ork'un en büyuic der-

dini işsizler teıkil eaer. Beyaz
lar İ1Siz, amefe işsiz, zenciler 
ipizf Hük6met bunlan mqpl 
edecek şey1er icad ediyor. Bu 
icadın en başhcaıı, i~izlere 
..tısuı 38 iiy9trodurl 

Nev,ork'm Stırip~ ~ 
.... ..tiatlm -t0k miiAimdiır. 

iare -B..... ç·lruaa ~·P
Jaklar. demek daha dohudur. 
Böyle bir artist Jı.ftada 2500 
.lolar kazanabilirlei-. Bunlar 
binler.ce seyirciyi celb ve cezb 
ederler. Bu sahnelere namuslu 
aile reislerinin devamı muvafık 
değildir. Çok dekoltedir. 

tffyyork için ıür' et şehri 
dipftler çoktur, buna inenan
t.r daha çoktur. Halbuki NeY
'9rk Parla' den çel& batidir; 
harada bir meldub Pariı po .. 
tasından daha lerİ yerine git· 
miyor. 

Arabalar~ otomobiller de 
bi,ledir. Şehrin Avrupa tehi"" 
laine uygun olmayan kuruluş 
şekli bu betaeti doğurmak
tadır . 

NftJaiık ~ yerde bula· 
madJğını _zölde aramıştır. Dar 
bir aahada milyonlarca111üfuu 
bermdtnıoalc ~inalar içjR..,.. 
bulmak müaıküa değildir. Arsa 
darlığına icarşı binalan göklere 
doğr.u fükseltrnek surctile mu· 
bbele eôilmiştir. Paris'te 1000 
me\R llMlrabl>aı l>ir arsada 
far- .25 y.-..hane i.liab.,ede
celc ~ir bina ;>-•pılır; bu bina 
nihayet ~6 kat .olur. Faka~ 
Nevyork' da ayni geniılikteki 
arsa üzerine 250 yazıhane ala
cak bir bina kurulur ve bu 
bjna biçalmaısa 2(}25 kat 
olurl.. 

DtamobU . kazası 
Şehitler caddesinde ıof ör 

Ali oğlu Enver, idaresinde 
bal.unan 14 numaralı otomo
bili, Mehmed oğlu Hasan' a 
çarptırarak el ve ayağından 
yaralanmasına sebebiyet ver
diğinden tutulmuıtur. 

Kardeşini döömUş 
KarşıyalcaJ:Ja Osmanzade 

mcvkünde Etem oğlu Hüse
yin, kardeşi Bekir'i döğdü
ğünden yakalanmıştır . 

Sebepsiz -'dayak 
Karş.ıpka' da Kemalpaşa 

Lokarno, Orla Avrupa, ispanya 
~J.iltmte ifleri 

meclisi meb'usan büyük gü
rültülere sahne olmuştur. Gü
rültüler meclise verilen bir 
takrirden doğmuştur. Bu tak
rir yalan.haberleTe nazarı dik
kati celbetmektedir. Bunun 
üzerine meclis ekseriyeti hü
kumete yeni matbuat kanu· 
nunu koymak .salihiyetini ver
miştir. Bu kanun sayesinde 
yalan Jıaherler, iftiralar neş
redenleri cezalandırmak müm
kün olacaktır. 

Paris, 14 (Radyo) - M. 
Blum,lsolcenah .murahhaslarını 
ziyaret ederek ispanya hadise 
ve mes' elelerini izah etmiştir. 

M. Kapenki'nin rıyasetinde 
bulunan Radikaller M. Blum'un 

kisi, plakla halk şarkıları, ha
berler, 18,30 da plakla hafif 
muzik, 14 de korifesaas (Suad 
Derviş tarafından), 20 Belma 
ve arkadaşları ve 20,30 Sadi 
ve arkadatian taamdan '.rürk 
musikisi, 21 Stüdyo orkestrası 
'Mozar, ~dın ve Ballardan 
parçalar, 22 Plaklarla .sololar, 
22,30 Ajans ve Borsa haber· 
leri. 

Ankara radyosu 
Saat 12~0 - 13,30 Halk 

şarkıları ve hafif muzik, ha
berler, 19 Türk musikisi (Ser
vet ve arkadaılan tarafından), 
19,30 Hazım ve arkadaşları 
tarafından, 20 Sakıufon solo 
(Nihad tarafından), 20,30 Stüd
yo orkestrası, 21,10 Dans mu
siki plak, 21,30 Ajans haber
leri. 

Bu göklere doğru yükselmiş 
binalarda asansör.ler başdön
dürücü bir sür'atla inib çıkar
lar, fakat bu sür'at, iş için 
ıür' at temin etmez. işte Nev
york' un bctaeti buradan doğ
maktadır. 

- Sonrı var -

caddesinde Ayçoa birahanesi 
sahibi Sami o~lu Niyazi se
bepsiz olarak lbtahim oğlu 
Abdullabı döğmüş ve zabıtaca 
yakalanmıştır. 

Blçak taşımak 

M. Delbos izahatını dikkatle dinlemiş· 
Paris, 14 (Radyo) - Ayan Ierdir. İstanbul limanı 

meclisi hariciye encümeni M. M. Blum demiştir ki: 

Urla ha.kiminin 
Katli davası.. 

Namazgah caddesinde sa· 
bılc:alılardan Uşak'lı Yusuf 
oğlu lsmail' de bir bıçak bu
lunmuş ve zabıtaca alınmıştır. 

Bcranje'nin sorduğu suallere - Hükumet ispanya işlerine Yenikapıda 
karşı M. Delbos'un verdiği ademi müdahale siyasetine de- yapılacak •. 
cevabları dinlemiştir. vam fikrindedir. lspanya'nın 

M. Delbos, hadisatın kıs• dahili işlerine müdahale ctmi· İstanbul, 14 (Hususi muha-
• '•' • bir hülisasını yapmış ve bu yeceğiz. lspanya'ya gizli veya birimizden) - lstanbul'un müs-

MaznıınJ.arın C. H. P. mes' eleler etrafındaki müşkiJlcri aşikar hiçbir şey göndtrme- takbel şekli ve planı için te-d-
Beraafİ /•tendi. onztepe ocaOı kongresi izah etmiş ve demiştir ki: mek için ilk teşebbüsü yapan kikler ycq>an şehircilik müte-

c. H. P. Göztepe ocak - Lokarno mes'elesi etra- Fransa'dır. Bunun için bu siya- hassası M. Prost, lstaobul li-
Urla hakimi lb!Nlft Ziya'yı kongresi cuma gfinü saat 21 de fındaki müzakerelerde bir ta- seti değ~tirmek manasızdır. mananın Yenikapıda yapılma-

<lövmek ve döv<lürinek sure- toplanmışbr. idare heyetinin kım ihtilaflar çıkmıştır. 'Yeni M. Blum'un aıimetinden evci sına lüzum göstermiştir. 
tile ölümüne sebebiyet ver- bir senelik raporu ve hesabatı Lokarno mukavelesi tam bir sollar murahhasları hükumetin Ebeler 
melde mmt111 Yasin Fehmi tasdik edilmiştir. Kongrede mükemmeliyet ve ittifak ar.z- siyasetini tasvib etmişlerdir. Doktorlar ,eklinde 
ile arlc~lerının muhakeme- Vali ve Parti başkanımız Fazlı etmelidir. Lokamo işi şarki /ta/ya' da vergiye tlbi tutula
lerine Apcenda dewm edil· 

Güleç te bulunmuş ve partili ve garbi Avrupa, ayni zaman- Yunan krahntn haneClaRtn1n caklar gibi görOnUyor •• 
m~ 1 ftldliaia ..ılkeme- arkadaşların kendi semtleri da ve ayni kuvvette şamil kemikteri getirilmek Uzere Ankara, 14(Hususi) - Ka-

l .__ ve umumi mahiyetteki dilek- olmalıdır. Floran•~ 14 (Radvo) _ Bu mutayın dünkü toplanbsmda, ye gelmesi için yazı an tez~ ...., J 

reye aradan UZUft zaman geç- lerile yakından alakadar ol- ispanya işlerine gelince: akşam üzeri Yunan kral ve doktorlatdan olduğu gibi, 
titi •e môekeme, müteaddit muştur. Bu meyanda körfez takib ettiğimiz siyaset açıktır, kraliçderinin istirahat ruhlan ebelerden de oturduklan bi-
ddalar tehir edilditi halde vapUTlarmm Reşadiye'ye tele- ademi müdahale!csasma müs- için ayin yapılmıştır. Tabutlar naların kirası nisbetinde ver· 
elin gelmedifi görülmüş ve rar işletilmesi ve Sadıkbey tenittir. Diğer devletlerle bu Roma'ya getirilmişlerdir. gı· alınması hakkındaki layiha 

polis karakolunun tekrar açıl- hususta tamamen müttefikiz. bah 8 
mahkemece celbinden ...ı... Tabuthar yarın sa ren- müzakere edilmiş, münakaşa-

ması husüsunda çalışacağını da Bu siyaseti d.J..i,tirmek husu- d 'd A f ....ı..ı ak 
zar edilmittir. ""~ izi en vero ıım aaına n • lar olmuştur. Meclis, ebelerin vadetmiştir. sunda bir lüzum hissetmiyoruz. led 1 kle d" 

Epi zamandan beri devam Yaprlan seçimde Nazmiye, Bu siyasete devam edecekiz. ~~ed .. r 1

1
r 4 ( Rady ) de doktorlar gibi serbest mes-

eden bu muhakeme, nihayet avukat Ahmed Enver, Yümnü, on::n ızı ' 0 - lek erbabından olup olmadık-
Merkezi Avrupa'da devam Yunan donanması kumandanı ıona ermiı ve mahkeme reisi Ekrem ve Muammer üyeliklere, d --""L ı -'-t d"l 

e en mu~ere er, ~ e 1 en ve erkanıharbiyesi meçhul as-
Müddeiumumiye iddiasını sor- Ahmed Enver ve aYUlcat Haş· uzlaşmalar mühimdir. Bizim k b d · y ltai 

t M .. dd · .. er a i esme unan ve -muş ur. u eıumumı mua- met · nahiye kongresi murah· mesaimiz, yaptığımız paktlar 
vini Şevki Suner, evvelce id- hashlclanna seçilmişlerdir, Mu· ancak muahedelere hürmet yan renlderindan mürekkep 
d. d d ·~ ·bi bir çelenk koymuşlardır. ıasm a crmeyan ettiıs• gı vaffakıyetler dileriz. eauına müstenittir. 
maınunlann, bu cinayette ala- Hapisane rnUdGrlDOU ltalya - lngiltere arasındaki Amerika' da 
kalan bulundutu sabit olma· Şehrimiz bapisane müdürü münasebetlerin salahını, Fra~ Ruzvelt 17 kilometre 
dıtından beraatlerine karar Arif istifa etmiş ve istifası Ad- sa memnuniyetle karşılamak- UzunluGundaki 
verilmesi baklandaki dileğini liye Velciletince kabul edil- tadır. Bu salah, umumi sulh KöprUyU nasal açtı? 
tekrar etmiştir. Maznunlar da miştir. Hapisane müdürlüğü lehine ahlmış bir adımdır. Nevyork, 13 (A.A)- Cum-
masıam olduklarını söylemiş- vazifesini vekaleten adliye teb- M. Ruzvelt'in cihan sulhu bur başkanı Ruzvelt San Fran-
lerdir. Kar.ann tefhimi ıçın ligat müCfürü Etem ifaya baş- hakkındaki tasavvur ve teıeb- sisko ile Okland arasındaki 
muhalceO)e önümüzdeki Salı lamışbr. büslerini bir sulh dostu sıfa- yeni bir köprüyü bir elektrik 
gününe bıralcılmııtır. Kemafpafa orman tile alkışlarım. düğmeıine basarak modern 

lannm tayini için layiha maz
batası Maliye encümenlerine 
sevkine karar vermiştir. 

lıtanbul'da 
Halk ve kaldırımlarda 

yUrUyUt 
lstanbul, 14 (Hususi) -Ya

yaların; kaldmmlann sağ ta
raflarım takib etmeleri hak
kındaki karar, şimdiye kadar 
yalnız köprüde tatbik edili
yordu. Belediyenin bu karan, 
bugünden itibaren Beyoğlu 
istiklal caddesine de teşmil Menemen mUhendisliOi Encümen reisi M. Peranje, tenvirat tesisatını faaliyete koy-

Ziraat MemurluGu.. Kemalpaşa kazası orman hariciye bakanının açık ve mak suretile buradaki daire- edilmiştir. 
Menemen ziraat memurlu· mühcndis!iğine orman fakülte-~ temiz izahabna teşekkür et- sinden açmıştır. Köprünün uzun- Yayalardan, sağ kaldırımlan 

ğuna ziraat vekaletince Ham- sinin 935 senesi mezunların- miştir. luğu 17 kilometre ve sarfedi- takib etmiyenler, birer lira 

di Torgay tayin edilmiştir. dan Derviş tayin edilmiştir. .P.;a;r;is;_, mlm4i.Iİ(Rliıaiiidilylioil)_-;IİDmümn-ıiilemnİıııııİİp.laliram7ııİ7..limllililıyl.olln•dmoii.lllar11d•ı•r . .i•c~e•z•a•v•e•r•m•e~k~te~d'!ir•le•r!'.~~~-.. ._ ............................................................. ,....... bl 
• masanı hiç istememişlerdi. Fa- arıyor ve buluyor gibiydi. ğişmiş buldu. Toprağı sür- dönmiyeceğini de Allah i ir. 
r ~ ' kat yüzbaşı bir saat sonra Bir gün, bağlar arasında müşler, fidanlar dikmişlerdi. Kızı evlendireyim. Baş-göz ol-
.,, içeriye girince Lamia'ya bir onun sesini duyar gibi oldu. O yılın tek hadisesi, Fat- sun, dedim. Temiz oğlan, he-

\ mektub uzatmış, Bu da güzel bir sesti. Fakat ma'nm nişanlanması oldu. sabanı, kitabını bilir .. Okumak, 
' - Nişanlmdan geldi, göz- onun sesi değildi. Durdu, din- Fatma, kendisine hiçbirşey yazmak onda da yok amma, 

lerin aydın! ledi ve geçti.. sorulmadan, zengince bir köy akılldır. Hayvanı, haşaratı 
Demişti. O da yaptığının Bir gece. gene keman ça- delikanlısına nişanlandmlmıştı. var. Bir değirmen de aldı. Kö-

farkına varmış, müteessir ol- Iıyordu. Gene pencereler açık Delikanlı askerdi. izinli gel- yün altında 80 dönüm kadar 
muştu, amma, ne çare? Yüz- b. Gene ay ışığı odasına vu- mişti. Nişan, birdenbire olu- tarlası, onbeş dönüm de bağı 

- lnad edersin [diye öyle lımızın, gönlümüzün bir par- başının kalbi böyle şt.ylerde ruyordu. o şarkıyı söylüyordu. vermişti. duruyor. 
üzülüyordurn ki.. çuı, yüzünü göremediğimiz çok gıllı geşsızdı. Kafasının O kadar dalmış, kendinden Hatta Rizan bile bunu doğ- Bu izdivaç felsefesi, gün· 

- Somta AyÇiçeti, baban, köylerde dolatıyordu.. o tarafı işlenmemişti. Lamia, 0 kadar geçmişti ki, ta kar- ru bulmamış, muhtara çıkış- lerce Rizan'ı meşgul etmişti. 
bu işe tesadüfi bir şekil ver- O da Rizan'ı ayni şefkat mektubu açmamış, derhal ce· şıki dıvarm ~dibinde, gene mıştı: 

k • d ı le b · d" · Fatmacığa sormuştu: me , iste i amma, görüyo- ve hararet e öpüp ucakladı. ine ın ırmışti. onun gölgesini görür gibi ol- - Ne garip insanlar sanız, 
nm ki, taurıa-11 i>Wfe)'.. - Yüzbaşı nerede? • • • du. Kalbi deri derin sancıdı -Demişti- Kızınıza sordunuz mu - Tanıyor musun onu? 

- Matzuı gör AYlf-tı, aen - Daireye uğradı. Aradan bir sene geçmişti. ve yastığına k .. panarak, uzun hiç? Siz kadını, bir sürüden - Tanıyorum hoca hamm .. 
orada bulundukça bana rahat - Sağobun, hep böyle.. Rizan, o sene de gene köye uzadıya ağladı. rastgele seçilip götürülen ko- - Nasıl bir gençl 

55 Yaza. : Orlıan Ralımi Gölıp 

yok, anneme, babama dal Limia ela, annesi de dik· dönmüştü. Hadisesiz, sakin, Gene bir gün, onu ilk ve : unlara benzetiyorsunuz. - Ebür, cübür, çelimsiz 
içeriye girdiler. Lamia l katle Riıan'a bakıyorlardı . .. ;_ m~yus, mütevekkel ve musta- son defa dudaklarından öp- Muhtar boynunu bükmüş, birşey .. işi, gücü hep çalışmak. 

annesi. kızlann aesini duy- si de onu biraz solmuş bul- rip bir yıl da geçti, gitti. tüğü yere kadar gitti. Bir me- sadece şu cevabı vermişti: - Doğru söyle Fatma, hiç 
muştu. Merdivenlerden inerken; dular. Biraz da yorgun ve Onu unutamıyordu. Köyün zarı ziyaret edenlere mahsus - Hoca hanım, ben ihti- kimseyi hatırından geçirmiş-

- Hele şükür ·Diye aalen- sessiz .. Umia'mn • nitanlısı da her tqmda, her ağacında on- ı hisler içindeydi. yarladım artık. Oğlumdan hiç miydin? 
· Ak- ce h e •tmifti. Bunun ~1- dan bir habra, bir iz, birşey Fakat orasını, tamamile de- haber yok banal ~Sat dönüp - s.- _,. -

lililiiııııll .................. İllllİ .............. __ .... ________________________ ~~_:_~~~ 
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Memlekette 
Manisada ANADOLU 

tüFk ibıdesi için bir 
heykelttraş getirildi 
• Egli davet edildi~ Caddeler 

Parke diişenecektir 

Manisa lıiikitmet konalı 
iaa (Hususi) - İlbay Bu düşünce ve karar Ma-
i başkanı Lütfi Kır- nisa'lıları fevkalade sevindir-

Manisa'ya geldiği gün- miştir. Manisa'da parke yalnız 
ri memlekette bir ha· güzellik için değil bilhassa 
\'e canlılık başlamıştır. sıhhat bakımından en çok 
lctekkül kendi işi üze- muhtaç olduğumuz bir iştir. 

· 'Yapılması icap eden istasyondan hükiimete doğ-
lerj almağa davet edil- ru uzanan cadde üzerinde bir 
~ hu teşekküllerin her 

dA ilbaymııı ham enkaz yığınını taşıyan geııiş 
ar.sanın üzerinde de busene tar. 

ötedenberi Büyük ismet lnönü tlkmektebinin te-
l 'n yüksek 'Varhğına olan melleri atılacaktır. Bu sur.etle 
1tı ve şülaan .botc;larını memleket hem mektep ıhtiya-
.~adile Atatürk abi- cını temin edecek ve hem de 

'lile mqguldür. iki gün şehri çok çirkin gösteren bu 
. i>tı İş için M. Kırpil arsa dolacaktır. • 

Ya gelerek ilbay ile 
diniş ve göst1'rdiği 
len Aııkara'ya götür-

v.Wul.a.., davet üze. 

'1.oiıama spor ihti7aç
Jcaq,ı .. ak için yapıla
~em stadyumun plin· 
. ~zıra,..lc olan mü· 

Viyoli btanbul 'dan 
memleketin birçok 
gemtİf ve istasyon 
· yeri beğenerek 

bir stadyum yatplması 
edilmiştir. 
lenelik program ile 

Viyoli'nin vereceti 
. tatbik edilecek ve 

Çok gize! bir ıel\Çlik 
ka~acaktır. 

·, İmar' plim üzerinde 
'at alınmak ve ona 
~elcet ediUııek üzere 

... r Egli de davet edil· 

'sa•nın maruf çamur ve 
lltt önüne geçmek için 
~an başlamak üzere 
~lertn parke yapılmasına 
Verilmiştir. 

eai· -

~ tkuaci Beyler sokağı 
partisi itinası içinde 

~ İzmir - :ANADOLU 
: 2776 - Poeta kutusu 405 

~BONE ŞERAİTi 
1200, altı aylığı 700, Aç 
"'lıt• 500 kuruıtur 

,Lnıeaıleketler için ıaeaelik 
~ ~ Gereli 27 liradır 

t t Yerde 5 kuruıtur 
g~. --.oqj, aüehalar 25 kUl"UflW'. 

Ma11isa'nın sinema ve otel 
ihtiyacı da pek büyüktür. Bu 
ihtiyacı tatmin için de ilba-

yımızın yüksek delaletleri ile 
evkaf umum müdürlüğünün 
müsaadeleri alınmış ve bu işi 
yerinde tetkik maksadile Ma· 
nisa'ya iki mühendis gel
miştir. 

Manisa Halkevinin yanında
ki boş arsaya bir parti binası 

yapılmasana da karar verilmiş 
ve projelerinin ihzarı lz111ir' de 
mimar Mes'ud'a verilmiştir. 

Halkevi yanında yapılacak 
parti binası da büyük bir 
ihtiyaca cevap verecektir. 

Başlanılan işlet- birkaç sene 
içinde tamamlanacaktır. Bun-

dan sonra güzel Manisa'mızın 
çok daha güzelleşeceğine şüp
he yoktur. 

Manisa 
Vilayetinde teftişler .. 

Manisa, ( Hususi )' - Vali 
Lütfü Kırdaf, Turgutlu, Salihli, 

Demirci, Gördes kazalannı 
teftişle dönmüştür. Pazartesi 

günü Alaşehir, Eşme ve Ku
la'ya gitmesi muhtemeldir. 

Gördes, ( Hususi ) - Vali 
Lütfi Kırdar, Maarif müdürü, 

Başmühendis buraya gelmiş
lerdi. Vali, yıkılmağa mahkum 

köprünün inşası için talimat 
vermiştir. Gördes iktısadiyatını 

alakadar eden Akhisar yolu
nun tetkiki ile onbeş günde 

raporunu vermesini de emret
miştir. Halk bundan memnun 
kalmıştır. 

Maarif müdürü de tedrisa· 
tın intizammdan memnun 

kalmıtbr. Fakat mektebin gün
den güne ihtiyacı karşılıyama-

dığl da görülmüştür. Yeni ~ir 

Bu ıre iş? ····-G6rdes tütüncüsii 
Oyuncak detildir.! 

Gördes, {Hususi) - Bura
da tütün sat&Şı çok fena şart
lar altında geçmektedir. Fiat 
15 - 80 -kuruştur. Gördes 
tütün miistahsilioe fena bir 
darbe vurulmuştur. Bunu ya· 
panlar, menfaatluını temine 
çalışan bazı ;f&hıslardır. 

Mahsul nefistir, bunu dllne 
kaaar bütün alıcılar itiraf edi
yorlardı. Şimdi ise :hiç ..umul
mıyacak fiatlarla piyasa bu 
hale sokulmuştur. Çiftçi bura
da inkisarı hayale uğramıştır. 

Satılan 400 bin kilôdar. Da
ha 600 bin kilo vardır. Bun
lar büyük partilerdir. Fakir 
zürra, korkmuş, bekliyememiş, 
ziyan etmiştir. Gördes koo· 
peratifi de bir rol oynama
mıştır. Buna bir çare yok 
mudur? 

Aydın'da 
Köylü toprak sahibi oluyor 

rAgdın valisi gol amelni 
ile konuşugor 

Aydın, (Hususi) - Bu hafta 
pazar günü Aydın • Koçarh 
kamunu halkının Türle ordu
suna armağan ettiği tayyare
nin ad konma töreni yapıla
caktır. Tören proğramı ham
lanmıştır. Aydın kamyon ve 
otomobilleri halkı tayyarenin 
indiği alana taşımak için fiat· 
lerde büyük tenzilaf yapmağı, 
benzin parasına balkı taşımağı 
kararlaştırmışlardır. 

§ Aydın merkez ilçesin~ 
bağlı kamun kongreleri ilbay 
ve parti başkanı Ôzdemir 
Günday'ın huzuru ile devam 
etmektedir. 

§ Evelki akşam parti kura
ğında partimize son üç ayda 
yazılan üyelerin partiye kabul 
töreni yapıldı. Birçok partili
lerin bulunduğu bu törende 
ilbay ve başkan bir söylev 
vererek yooi üyeleri kutluladı. 
Kendilerine partili olmak şe
ref ve ödevlerini anlattı. 

§ ilimizin her köşesinde 
köylünün toprak sapibi yapıl-

ması üzerinde çalışmalar sür· 
mektedfr. Germencik kamun-

bayı Kevni Gennencik kamu· 
nuna bağlı uzunkum köyünde 

1300 donümlük çiftlik arazi· 
sini 6700 liraya köylüye satın 

almış ve bu arazi 50 hane 
arasında taksim edilmiştir. 

Köylü bu parayı peşinen öde
miştir. Çalışkan köylülerimizi 

tebrik eder yeni müiklerinin 
kendilerini refah ve saadete 
eriştirmesini dileriz. 

Terfi 
Hakimler kanununa göre 

terfi ettirilen ~e terfi levhasına 

dahil bulunan lzmir Aaliye 
birinci hukuk mahkemesi aza· 

sından Ali Rıza'ya yetnıit lira 
maaşla Erzurum Hukuk hakim· 
liği teklif edilmişti. Ali Rıza. 

• ze n 
. lantm&k Ki 
• -~LL- si-- ~Bttyttnm .• 

lzmll'~B ~ murmuıa lir .o.~ p. ~. inli 

cek, bir dc: .. ra}>~~-!?amiw,.r r=:t.~...;,... 
Bu ayın 25 inde Ankara'<fa tinlerden çıkarılaıi yağlar da Tekirdağ, 1-3 \(ILA) - Bu 

bir v-;eytincilik kongresi akte· y~ks~k .. a~itli -olur. Ziraat. 1mÜ· gilb ~it'ia l41iiacü~
dilecektir. Zireat Vekaletinden durluğunun raporunda. bılhM- tuhıltjıldiiılmü rbiılerce;.jiıid· 
vilayete ~len bir tel~fta s~ bu ~oktaya ehem!D'.yet ve- diifln Coşlüia ~ 'Ye mi
bu kongrede tedkik ~ılmek rıletektır. Sınkla sıOOlmeye· Tnah • ıMtiifllili -ile kutlu· 
üzere zeytinlerimizin iyi ba- rek olgwılaştılttan sonra yere il d S t ~ IMil6 T 
kımı ve isti1isalatı artırmak düş~cek -z~nl~r tdf:lt.ntp '~t' an 1

• aa n -e-
k 1 b ı;;;.ı.t,.· • -1d · kirdag" 'lılar Muratle-ıyölu üze· iÇin vila)!etten mütalea isten- ~ı an ırsa, u 1.c11.IDR!1' en ı~-

. · B k · t' k t tı~iıl edilen ya§'IM, ~la- rinde bulunan iik 'yafüftda 
mıştır. u ongreye ış ıra e · . . ır... r..ıı.....t 
mek üZere muHtelif zeytin de nefıs olmaktadır. topJ&lK'ırlflar ve eıne 0 ... "n 
mıntalaılarından 'mütahassıs A-skeri memnu mtRtal<artiNla kıttayı "&rtılalii~11iiıiflfft. 
zeytinciler de dav~t edHm~- bulunan müliim miktarda Zf!!'f· 'Saıil qo da Tilmen kOmu-
t . 1 m· yt' L: k m mu .. •a- tirıin de muhafna 'Ye bakımr- tcinı ıvnfu kı.may~n tfQrdeli'" ır. Z ır ze Jn oa f l • • •ı la :el r ]V Qt' }' 
hassısı Ferruh Baı1as vil&yeti- nm temını, mı yon . rea e ıcc:- kesmiş ve tatfih iilttnai l'f· 
miz namına kongreye iştitak ~i.n. aşıhlinlne~ı, ti zwaıt.. .~>"f biyfCenHil~ritie bir t>Uftet ~-

. . . . . ışınm e emmıye e emını ra- ı. 
e<le~ektır. Zey.tınlenmfim ıfü8r "h' add 1 . d muştur. Bu esnada şehira~1Ci 
ve ihyası için daha •geniş mik- P?run ID:u ım m l e erınl en- fabrikalar d.üllüklerJfii çWiiış· 

büyük h ı .. . 1 dır: Keçı ve deve er, ağc.ç ara, 
yasta ve •z a gınşı e- b"lh k" t" f'd '- lar bütM ~... yurt-1-..'.lu ( Ya---. . . k d .. ı assa orpe zey ın ı ama· _. ~ ,,_ 
c~ ışler ıçm ongr~ e ':°~- nna çok zarar vermekteHirter. Türk ordusu) (varol ~fitürk) 
hım ka.arlar ve tedbırler ittı- Develerin başıboş t1irakılma- diye bağınmşlardır. 
haz edilecektir. Vilayet ziraat malarının temini ve ltmir ha- lkinciteşrin birçok savqr.-
müdürlüğii tarafından da!kon- valisi keçi yetlşti1en bir mtn- rın kaynaştığı yeşÜ T.rakya' • 
gre riyasetine bir rapor gön- taxa olmiidifinaan ffilihs"11efe mızın sevinç günlerini yap(iı· 
derilecektir. mühim ıııararliir v~ -k~itaıla, ğı bir aydır. TNkya'nın ha 

Memleketimizde zeytin öa- b mımaka<lan ~ıMar11111Uı ve 
kımım iyi bilmeyen müstah· bir daha keçi )'etiŞtiriHiıiyefek kö~csi bu ay içinde esaret 
sıllar hemen tamamen zeytin bu suretle kt!çi&eria yaplitl günlerini çiğneyerek erginli-

k kine kavtlflBU§lur. Bunun için-mahsulünü sopalarla silkerler, zaruhmn'Öniaeııeçilmesi ha - dir ki. bre .günleriaiiz.llı kir-
bu yüzden ağaçlar her sene kında rapörôa bi~ok iaütal~ 
mahsul vermedi""i gibi bu '!.ey- lar -öel1ttıaCAtır. detleft ft biitiia Tak,~'lı 

~ ~ h«ilri bir mutlu· 
KiJmür geliyor 

K.HylOtere de mOsaade 
e<lirdl. 

Orman müdürlüğünün ver
miş olduğu müsaade üzerine 
köylüler de lrendi ihtiyaçları 
için kömür imaline başlamış
lardır. Bu hafta içinde lzmir' e 
mühim 111iktarda odun geHnesi 
beki~. Deaiz yolulKlan da 
mühim ımiktariia kömür ~·-
miştir. 

Deniz ya~ 'g~n «ö
mürler, Karat.aş iekde.inde 
tartılarak şeb~ çılatr1lmaka 

ve satılınaN&'dtr. 'MW liman 
işletme müdiiriiiü tar~ 
Kenak önünde ıİftfıa ~ekte 
olan betomınne ,.,,_. ialcde-
sinftı inşunMlan 80lll'll fİa'ıcfiki ""'ur iakeleaiaie k&BW ihnlç 
i~ oı.alc kollanılmMı 
Mibdarlarca dqiıiııiilmektedir. 
F11tmalı kıt g\':iraletiacle ~ 
tat rapor iskdesi öninde a.
ran kömür kaytldanaın bazea 
tehlikeli vaziyetlere di§mcleri 
DNhtemel giriildütiiadeR men
direğe daha yakm ve mahfuz· 
ca bir yer olarak Konak va· 
pur iskelesi, kömür ihraç is· 
kelesi olarak kullanılınca de
niz yolile 1zmir' e kömür geti
ren kimseler de şüphesiz tel 
memnun edilmiş olacaklardu. 

Evlenme 
Anadolu Ajansı memurla1. 

rından Agah Bartu'nun hem-
şiresi Neriman 'la Şerif Remzi 
ticarethanesi memurlanndan 
Naci'nin nikahları dün birçok 
dostlannın buzurile kıyılmıştır. 
Tebrik eder, saadetler dileriz. 

Yeni e.erler: 

Yeniadam 
150 inci sayısı çıktı. lsmail 

Hakkı'nın (Kadro korkusu ta-
şıyan öğretmen), (Gökalp), 
(Tarihi yapan) (Hayatım) baş
lıklı yazılan ile F. Dalsar'ın 
yeni proğram hakkındaki ten
kidi, Ulak'ın siyasal etüdü, 
Claparede' den tercüme (Faal 
mekteb psikolojisi) ressam 
lngres üzerine bir tetkik. (Hu
manismus) tefrika, deniıalti 

gemileri hakkında bilgiler, iç, 
dış, kültür, san'at, kitab, eko· 
nomi haberleri, ressam Fiktet 
Mualli'nın desenleri vatilırı 

r avakçalıilı 
Bu leta.,on kı• 
zamanda Köylüye de 
yar'iliWUIM _ .... eoekltP. 

fzmir tawk ıilib ~-Orellfıit 
i!Uıi)'o~ temeli, ~-
nltWaita lMIMt meıktd: ·ı•, 

vatitniz 'Fai'lı ~' geMNl
lerimtiden Rasi .. , ~ ~. 
v"iliyet enCilifttm filtiı ı, 'ilriit 
ve bayt» mü~ ~ 'ditli!
limtenn 1iu2drite ablmlşbi'. 
istasyon .şimdilik kuluçka ana 
odalan ile ajhca iki damiZlık 
kümetten ibaret ol&catftr. 
(6Clö) yumurtabk mevcüt iki 
makine, ~eneae vasali 1ôtara'k 
2ÔÖÖ piliç yetiŞtirnmeıine ~ 
gelecektir. Mektebin taViılCÇu
luk miiteba.Ssası Fasih 'Y.rsin 
istasyonda istı'1ı<iaf edilen mu· 
sadı anlabwf, bumm tawlC 
ve yumurtacıllğımızın in1c1Şa
fına yarayacağına. kÖyfüye be
dava clağıtılacak damıtlılc 'ho
rozlarla vilayet ~ylennôetci 
tavukların k'ısa zamanda ıltlh 
editeceği, bu sure\le koytü
müzi!n yumurta istibsalann"in 
yüksele~eğini ve bunun refatıa 
doğru bir hareket olacaıı;Dı 
izah etmiş, bu hayırlı işi ~ 
defa ortaya atıp başarılmasına 
çalışan valimizte vilayet encü· 
meni azalarina teşetkaHeiini 
sunmuştur. 

Bunu müteakip melıtepte 
davetliler şerefine bir ziyafet 

verilmiş ve burada da fııka 
battdosunun çaldlğı güzel par-

çalar aratlllda, DWıilek ve 
memleket mevnlan inriade 
konuşmalar yepdmıp. 

Y altın! 
Moskova, 14 (Radyo) -

Sabık polis şefi M. Stokovski-

kurşuna dizildiği ve bazı idam
lar hakkındaki haberler ya· 
landır. 

• 
Erzincah aHtktirlli 

Erzincan, 14 (A.A) - Şe-
hirde elektirik tesiiiitı itin ha· 
iirlanan proje bel~iye ümu .. 
mi meclisince ltaoül edilmiş; 
tir. Projeye göre t8iut 171 
171 bin liraya mal olacaktır. 
Elelttirik şehre 27 leilötüe~ 
uıakta bulunan Kınlanık te-

luğun 1e-.riacile ~ uy· 

,.aiiınt aüiulHir. 

Lr.,Jı iat~tlf.e 
-llizı .. i. ,,, ... -

L 
1 ' 1jwlu.'81iia~ ..... 

...... 'bir.._.. "'kiye 1 ' 'ff k 
ol8a. 

Esirler lld~or. F~kat ~· 
rada, yalıııs tahiatte görülen cRayaı 
içjıa ....... aa..ı.n aa&IU .Glupr. 
Ma«Jilb cum'bünyet~daill °llYlı de· 
lliı~t&~: 
-~~~e·&t&W ............ ~ .,., .. 

-."~ • lillllit'Jg~ 
Wilt --~ ,-ı\ t IF 

- '5diıl ':yl" n -tıiıl ~ 
ıuam. Y•f8 • itia .. "1•
diyw. 

• •• 
Şuunau -itpl echa ·· ·•Y• 

fD adi: BiiVOk ı..m;ı.'1 ~ oJ. 

dül.Jan r.dian aa'lıa ufa~e 611.U.. 
den korkuyo .. ıar. F'a\At ~ 
uzTJyetSiDtil ut'fMWD ~ 
ölfin~~D :a8 'O ...... .... 

yor. fauıalana birçop il .. .. 

çok, fazla huta olda81ii1WI•• 
istualj ..... W f' lf 1' • ....,. 
enditJsi; IMa t.11~ -tııllGa 
aralara tOD veren ölt'• ked:uau 

birook inaenlima, bd~~ 1aprıe}a, 
rmda •·1•tia.İa ~ .,.... ·a. 
lara hmın~~maG g~ l.bi 
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- Başı 7 ıncı sairi/ ede - _ 
- Başı 1 inci salıif ede -

Katalonya böyle • hareket 
ederse Rusya lspanya'yı gayri 
k'bili infikak Rus arazisinden 
addedecek ve daha fazla yar
dım gösterecektir. 

Mareşal Voroşilof'un dediği 
gibi Rusya - ispanya işlerinden 
artık el çekemiyecektir. Çünkü 
aksi surette hareket Rusya'nın 
haysiyetini kıracaktır. 

BUyUk harb 
davam ediyor •• 

K~avera E>elarena, 14 (Rad
.. yoJ .- :Madrid'in cenub ve 

cenubi v~~islq4e büyü~ bir 
- harb devam et~ektedir. Asiler 

milislerin Esküryal'da bulunan 
milislerle irtibatlanqı kesmiş
lerdir. 

Hareki\t kat'iletmit 
Seville, 13 (A.A.) - Radyo 

ile neşredilen bir tebliğde as
keri harekitın dün biraz kat'i
leşmiş olduğu bildirilmektedir. 
Hükümet kuvvetlerinin Madrid 
cenubundaki bütün taarruzları 
püskürtülmüştür. General Mo
la'nın kumandası altındaki kuv
vet Eseurial mmtakasında iler
lemiı ve birçok esir almışbr. 
Diter cephelerde tali derece
de ehemmiyetli müsademeler 
olmuş ve oralarda da hüku
me kunetleri püskürtülmüştür. 

BUyUk taarruz 
Madrid 14 (A.A) - Hü

ktmet kuvvetlerinin büyük ta· 
arruzu dün başlamışbr. Büyük 
erkimharbiye tarafından ya
pdmıf olan plana tevfikan 
cumhuriyetçi kavvetler yavaş 
fakat mukavemet edemiyecek 
bir sıİrette ilerlemektedirler. 

Kaflolleronan teftişleri 
Madrid 14 (A.A) - M. 

Largo K aballero merkez cep· 
heüni ve ezcümle Aranhuez 
SeH11& ~e Valleskas bölgele· 
rini teftiş etmiş ve erkinıhar
biye reisleri ile görüşmüştür. 
Kıtaat kendisini şevk ve he· 
yecanla alkıtlamıştır. 

HUICGwnat K1uvvatlerina 
iltihak edenler 

Valansiya 14 (A.A) - Si-
-~a Alcubuerra cephesinde 
5İX> ~ asker ve zabit şilih 
ve ~anelerile birlikte bü
k6met.: kuyvetlerine iltihak et-

. mişıir. 
Bir Sovytd 
gemisi neler. götUrmu,. 

Valansiya, 13 (A.A) - Kon
aoino\ adb Sovyet gemisi Va
lansiya limanına 22 bin çocuk 
elbisesi 2487 ton buğday 100 
ı~n un, 43 ton morina balığı 
ve 50 ton hamur işi ve reçel 
getirmiştir. 

Milislerin muvaffakıyeti 
Madrid 13 (A.A) - Havas 

Ajansı muhabirinden: 

Resmi olmıyan bir memba
dan öğrenildiğine göre hüku
met kuvvetleri dün Getafe ile 
cıvanndaki ha~ kasabaları 
ıaptetmişlerdir. 

Hükumet tayyareleri asile· 
rin üç bombardıman tayyare
sini düşürmüşlerdir. Hükumet 
kuvvetleri Siguenza civarında 

birkaç kilometre ilerlemişler· 
dir. Hariciye Nazırı M. Del· 
vayo ve Adliye Nazırı M. 
Gracia Oliver dün Valansiya
dan buraya :gelmişlerdir. iki 
Nazır vaziyet haklCında M. 
Largo Kaballeroya bir rapor 
vermek fizere Madrid müda
faa komitesi erkanı ile görüş
müşlerdir. 

Asilerin bir kararı 

ko'nun madeni parayı toplı
yarak ihraç edenler aleyhinde 
5000 peçete' den 50,000 pe
çeta'ya lcadar para cezası ile 
ayrıca hapis cezası derpiş 
eden bir kararname neşretti
ğini bildirmektedir. 

Bu suretle peçeta'nın kıy
metten düşmesinin önüne ge
çilmek istenmektedir. 
Asiler yarım mil kadar 

ilerlemişler. 
Toledo, 13 (A.A) - Royter 

muhabirinden ; 
Sular kararırken Casa De 

Campo ormanında bulunan 
nasyonalistler şiddetli bir mu
harebeden sonra Manzanares 
nehrine doğru ve takriben ya
rım mil ilerlemişlerdir. Fakat 
hiçbir noktadan bunları geçe
memişlerdir. 

lstanbul, 14 (Hususi) -
ispanya' da hükiimetçiler lehine 
bir vaziyet vardır. Hükumetçi· 
lerin büyük taarruzları devam· 
dadır. Cuma sabahı, dört kilo· 
metre ilerlemiş bulunuyorlar· 
dı. Asiler tanklarla hücuma 
kalkmışlar, fakat hükumet kuv
vetleri tarafından el hambe
relerile karşılanmışlar ve tank· 
lar tahrib edilmiştir. Bunu 
ikinci bir hücum takib etmiştir. 
Fakat asiler bu defa da püs
kürtülmüşlerdir. Bunu, milis
lerin mukabil taarruzu takib 
etmrştir. 

Havas muhabirinin bildir-
diğine göre, Cuma günü 10 
asi tayyaresi Madrid'i b~m-
bardımana gelmiştir. Bunun 
üzerine 15 hükumet avcı \tt}'
yaresi kalkmış, bunlardan bi
rini düşürmüş, diğerleri kaç
mıştır. Bir tayyareci de para
şütle atlamıştır. Akıbeti meç-

. buldür. 
Asi tayyareler gelirken halk, 

kamilen tahtezzemin sığınak
lara çekilmiştir. Biraz sonra 
12 tayyare daha gelmiştir. 
Halk heyecanla hükumet tay
yarel~rinin müdafaaya geçme
sini beklemiş ve tam bu sıra
da filolar da yükselip müda
faaya başlamıştır. 

Havada 400-2000 metre 
arasında akrobatik bütün ha· 
rekatı yaparak uzun müddet 
müsademeler olmuş, iki asi 
tayyare daha düşürülmüştür. 

Halk, asilerin kaçışını büyük 
bir zevk ve heyecanla seyret
miştir. Halkın maneviyatı çok 
yükselmiştir. 

MUtbiş hava 
muharebesi oldu. 

Madrid, 14 (A.A) - Per· 
şembe günü nasyonalist as
kerlerin yaptıkları tazyik bil
hassa şiddetli olmuştur. Fa
kat Cuma sabahı mukabil 
taarruza geçen hükıimetçiler 

Estramadur yolu cephesinde 
4 kilometre ilerlemişlerdir . 
Diğer hükUmet kolları da U
sera mıntakasında düşmandan 
birçok top zaptetmişlerdir. 

Nasyonalist kuvvetler hücum 
tanklarının himayesi altında 
son derece şiddetli bir taarruz 
yaparak Escobar tarafından 
kumanda edilmekte olan hü
kumet kuvvetlerine saldırmış
larsa da Asturi maden ame
lesi el bombalarile ve dina· 
mitlerle Franko askerlerini ge· 
ri çekilmeye mecbur etmiş
lerdir. Bu cephede daha sonra 
vukua gelen birinci bir taarruz
da püskürtülmüştür. 

Mukabil taarruza geçen mi-
lis kuvvetleri düşmanı kendi 

Bugün 
Altay - K. S. K. 

macı var! , 
Bugün öğleden sonra halk 

sahasında önemli müsabaka· 
lar vardır. Saat 15 te Altay
K.S.K. karşılaşacaklardır. Al
tay ve K.S.K. lzmir'in en eski 
kulüpleridir. Karşılaşmaları 
daima yüksek alaka ve heye
can uyandırır. K. S. K. takımı 
35 lik maçlarında İzmir ta
kımlarile yaptığı bütün müsa
bakalarda büyük mevc~diyet 
göstererek puantajın başına 

geçtiği halde bu avantajı id-
. mansızlık yüzünden muhafaza 
edememiş ve iki hafta evel 
Altınordu'ya mağlup olarak 
şampiyonluğu rakip takımına 
vermiştir. Oyuncu noktai na
zarından da pek şanssız olan 
K.S.K. ın kuvvetli ve idmanlı 
bir kadroya malik olan Altaya 
karşı bugün alacağı neticeyi 
görmek; bütün sporcuları ala
kalandırır. ......................... 

Havas muhabiri, düu sabah 
10 Nasyonalist ve 15 hüku· 
met tayyareşi arasında yapılan 
büyük bir hava muharebesinin 
şahidi olmuştur. Franko kuv
vetlerine mensub on tayyare 
saat sekizde Madrid üzerinde 
görünmüşlerdir. Bu tayyareler 
Madrid' deki hava ateşlerinin 
tesirinden uzak durmak için 
çok yükseklerde dolaşmakta 
idiler. Şehir ahalisi bunları gö· 
rünce yer altında yapılmış 
olan melecelere kapanmıştır. 
Hükumete mensub 15 avcı 

tayyaresi derhal yükselmiş ve 
düşman ile harbe tutuşmakta 

gecikmemiştir. Düşman ve hü
kumet tayyarecileri fenni bü
tün maharetlerini ve cambaz-
lıklarını bu 400 ile 2000 met· 
re arasında cereyan eden 
şiddetli muharebede ayrı 
ayrı göstermişlerdir. Melce· 
lere kaçmamış olan binlerce 
halk bazen bir taraf bazen 
diğer tarafa müsaid olan bu 
hava muharebesini heyecan 
içinde takibetmişlerdir. Bir
denbire tayyarelerden birinin 
kanadı ve dümeni kınlmış ve 
tayyare yıldırım gibi bir sür
atle yere yuvarlanırken pilotu 
paraşütü ile kendini yere at
mıştır. Bu pilotun akibetinden 
haber alınmamıştır. 

Az sonra ayni şerait dahi· 
linde bir ikinci tayyarenin de 
düşürüldüğü görülmüştür. 
Öğleden sonra saat 15,30 

da gene çok müthiş bir hava 
muharebesi ceryan etmiştir. 
Tamamile açık olan semada 
birdenbire üç büyük bombar
dıman tayyareei görülmüş ve 
Madrid bataryaları tarafından 
şiddetli bir ateş açılmıştır. Bir 
çeyrek saat sonra aynca 1 O 
tane düşman avcı tayyaresinin 
de Madrid üzerine geldiği gö· 
rülmüştür. 

Ahali cumhuriyr:tçi tayyare· 
lerin de meydana çıkarılma
larına intizarda iken gene on 
kadar hükumet tayyaresinin 
de düşmana karşı gittiğini ve 
korkunç bir azim ile mitral
yöz ateşi altına alındı~ını gör
müştür. 

Bir saat kadar Madrid aha
lisi müdhiş bir hava harbına 
şahid olmuş ve ikinci bir cum
huriyet zaferine kavuşmvştur. 
Filhakika bu savaş neticesin
de düşman tayyarelerinden 

ve di erleri 

huriyete ve vatana sadakat --Başı 1 inci sahifede- Deyli Herald diyor ki: 
andı içmişlerdir. Filistin' deki zorluklar ve Is- "Hükumetin harici ve d 
Merasimde tayyare komutanı panya karışıklıkları üzerinde siyaseti tenkide layıktır. 1 
ve tayyarecilerimizle Türk ha· çalışılan en mühim mes' eleler tere hükumeti, tam mı 
va kurumu erkanı ve subaylar arasında yiyecek, içecek ve silahlanmak için lazım 
ve halk bulunmuşlardır. Ev- ham madde iht;yacının temini, parayı çok büyük giiÇI 
vela fzmir Türkkuşu üyelerin· sahillerin ve limanların hima· bulacaktır. 
den Celal Atılgan, müteaki· yesi ve deniz tecimi için alı· Deyli Ekspres 
ben gene Türkkuşu talebesin- nacak tedbirler. yazmaktadır. 
den öğretmen Makbule Emil Müdafaa programını sür'at- " M. Baldvin lngiltere 
birer hitabede bulunmuşlar- le tatbik ve bunu ihtiyaçlara ıilahlanması lütumunu ve 
dır. Makbule Emil ezcümle göre tadil edeceğiz. fakat husustaki mevkiini iyi bil 
demiştir ki: bazı mahfellerde ·derpiş edil- idi. Buna rağmen çok 

-ilk hızını Cumhuriyet ışık· diği gibi başdöndürücü bir başlamıştır." 
]arının yÖ!1ettiği yolda bulan nisbet dairesinde hareket ede
Türk'ün tayyareci kızı, yüce rek endüstri ve tecim faali
ülküsü ardından koşarken hiç yetini sekteye uğratmanın ye
birşeyden korkmadığını, ama- rinde olmayacağına kaniim. 
cına ulaşmak için hayatını ver- Bununla beraber ben ve ar· 
mekten bile çekinmediğini is- kadaşlarım, tatbikine başla· 
pat etmiştir. Eribe! Sayın Şe· dığımız programı ikmal} için 
hidl Ne mutlu sana ki tarihin yeni tedbirlere luzum görür
bu şerefli sahifesi seninle baş- sek icabeden salahiyeti iste
ladı. Ne mutlu senin ardından mekte tereddüt etmiyeceğiz. 
koşacak olanlara... Alkışlanan Müdafaa programımız iyi tes· 
bu hitabeyi uçman üyelerden bit edilmiş ve tatbiki hey:eti 
öğretmen Naciye tarafından umumiyesi itibarile iyi bir 
şehid Eribe için yazılan bir şekilde ilerlemektedir. 
manzumeyi üyelerden Meliha B. Baldvin yeni tayyarele-
Ünsal okudu. rin planda derpiş edilen adet-

Türkkuşu uçucularından Şe- te inşasında vukubulan küçük 
fik Ongunun hitabesi de çok bir gecikmeye işaret ederek 
vecizdi ve çok alkışlandı. Şe- bunun yeni tayyarelerin her 
fik Ongun hitabesinde ezcümle cihelçe mükemmel ve faik bir 
demiştir ki: surette olmasından ileri gel

- Bu aziz ölü ilk kadın diğini bildirmiş ve demiştir ki: 
şehidimiz Eribe'dir. O, tam - Hükumet müdafaa pro
manasile kahramanlık timsali gramının ikmaline azmetmiş 

idi. O, göklerin sevdalısı, ha· olmakla beraber bütün Avrupa 
vaların aşıkı idi. Bu hava ço- memleketlerinin silahsızlanma· 
cuğunun en büyük eğlencesi yı ve bilhassa hava silahsız
uçmak, bulutlarla oynamaktı. lanmasını derpiş ettikl~rini gör· 
Arkadaşlar! O, boşluklara ka· meyi her zamandan ziyade 
yan bir yıldız gibi göklerden, hararetle arzu etmektedir. · 
aramızdan ebediyete aktı, fa- M. Baldvin sözlerini şu su· 
kat gençliğin kalbini dağlı
yarak .. 

retle bitirmiştir: 
Bütün gayretlerimizi bütün 

devletlerle anlaşmay1 ve barışı 
istihdaf edecek ve fakat ayni 

[zamanda kendi ulusumuzun 
müdafaa ve haysiyetinden iba
ret olan büyük vazifeye müte
veccih olacaktır. Gayretleri-

------ . 
Macaristan inkı 

hayale ufratb. 
- Başı 1 inci sa/ıi 

ran&ı arazi istatülerinin d 
ceğine dair bir gftııa teloıiJadl 
lnnmamıştır. Bu mebaf il A 
ile İtalya'nın Macariatan'ın 
silahlanma hususunda Dl 

müzaheret etmekte olm 
dolayı memnuniyetlerini ' f 
mektedirler. Ancak daha e;_ 1e 

ticelcre intizar ediyorlardı. 
Burada ftalyan imparat 

nun tanınması bekleniyordu• 
mehaf il tebliğde Aİınany•'Y; 
teallik olan intizari kaydın 
sa halya'nın Avusturya ' 
me 'desinde hissetmekte 
hu;ıursuzluk.tan do)~yı k 
olduğu mütaleaaı ileri snrül 
dir. Bu mehafil ftalya ile 
ristan arasındaki ticaret llS ıc 
betlerinin halyan lireti kı 
dütürülmeıi yüzünden hal 
muo oldu~unu beyan etmekt 

Resmi mehafil Viyan• 1e 

ran11 netayicinin memnuııi 
yan olduğunu çünkü üç _._,~ 
arasındaki dostluğun ' k.nvv 
bulunduğunu beyan etme 

Fransanın . . . 
notamıza verdil': · 
cevapta~· neler 

- Başı 1 inci sahi/ılı 
lskenderun ve Antak 

Ey yaşıyan ölü! Senden al· 
dığımız hızla yürüyecek, yük· 
selecek, yarın bu vatanın mü· 
dafaası vazifesi omuzlarımıza 
yüklenince yurdun semalarını 
örten birer çelik kanad ola· 
cağız. Büyük atamız yarını 
bize emanet etti, bu vazifeyi 
emniyetle yapabilmek için yur· 
duıı,uza göz dikenden her ci

idare şekli mes' elesi, 
Suriye'nin idare ıekli 
surette lcararlaştıktan 
müzakere edilebilir. C 
de Milletler cemiyeti topl 
münasebetile Türk ve f 
delegeleri arasında '/ 

vermiyeceğiz. müzakerelerde bu mes'ell 
Zira biliyoruz ki bütün mem- rinde hiçbir karar veril 

mize bir dakika bile fasıla 

hetçe üstün olmalıyız. 
Hatib, burada yijee şehidin 

amcası Vecihi'ye bütün genç
liğin kalbi taziyetlerini sun
muştur. 

lhtifalden sonra yeni izci· 
lerimiz, Atatürk'ün gösterdiği 
hedefe varmak için andiçmiş
lerdir. Andiçme münasebetile 
lise son sınıfından Namık Öz
can veciz bir hitabede bu
lunmuş, izciler önlerinde mu· 
zika olduğu halde lsmetpaşa 
bulvarından çarşıya çıkmışlar, 
şehri dolaşarak tezahürat yap
mışlardır. 
Ödemiş (Hususi) - Pazar 

günü Ödemiş'lilerin orduya 
armağan ettikleri iV üncü tay
yareye ad konma töreni ya· 
pılacaktır. Ödemiş'lilerin aldı· 
ğı iV üncü tayyareye "Boz· 
dağ,, adı verilecektir. 

Bu yıl Ödemiş çevresinde 
tütün ürünü çok iyidir, tütün 
satışı da yüksek düzeyde ya
pılmaktadır, çiftçilerin durumu 
çok iyidir. Bu yıl fitre ve ze
kat verimi, geçen yıllardan 
daha yüksek olacağı oranlan· 
maktadır. 

Onun için Ödemiş'lilerin 
yakında orduya V inci tayya
reyi armağan edeceklerini şim
diden söyliyebiliriz. 

Ödemiş'lilerin gösterdikleri 
yükseac fedakarlıkları ne ka· 

leketler bizim harb için hazır ve bu müzakere iptidai 
olduğumuza kani olmadıkça yette olmuştur. Suriye'de 
barışın muhakkak olmasına idare şekli teşekkül e 
imkan yoktur. sonradır ki, Fransa ve 

Bunun üzerine M. Çurçil hükumetleri lskenderun fi 
1 

söz alarak Alman hava kuv· takya mes' elesini görü 
vetlerinin en az 1500 harb ceklerdir. 
tayyaresini bulmuş olduğunu, Vekiller hayati topl 
yani lngiliz hava kuvvetinin Ankara, 14 (Hususi 
Almanya'nınkine üçte iki nıs· birimizden) - Vekiller 
betinde faik bulunduğunu l il- bugün Başbakanımız 
<lirmiş ve M. Baldvin de şu lnönü'nün riyasetinde 
cevabı vermiştir: narak lskenderun ve 

- Elimizdeki iyi malumata ya'nın idare şekli hak 
göre M. Çurçil'in Alman hava notamıza Franıaının 
kuvvetleri hakkındaki iddiası cevabi nota üzerinde 
çok mübalağalıdır, müzakerelerde bulunclll• 

müzakerelere büyük ehe 
Londra, 14 (A. A) - Har-

biye bakanlığından bildirildi- _v_e_r_ili_3r_or_. ______ ~ 
ğine göre Londra mıntakasının 
hava müdafaası için Teşrini
evvelde teşkil edilmiş olan 
kıt'alardan maada ayni iş için 
yeniden üç batarya ile yedi 
bölük teşkil olunacaktır. 

Londra, 14 (Radyo) - Mu· 
halefete mensub gazeteler, 
Baldvin'e şiddetle hücum et· 
mektedirler. Bu gazetelere göre 
Baldvin silahlanmakta çok geç 
kalmıştır. lngiltere bundan evel 
silahlanmak mecburiyetindeydi. ....................... , 

151111936 da tayyareye ad 
konma töreni münasebetile 
'·Bozdağ., tayyaresi Ödemiş 
üzerinde uçuşlar yapacak, gü
zel ôdemiş'in ufuklannda Ôde· 
mişlilerin özverilik sembolü 

OR 
Ozum satlşları 

Ç. Alıcı K. S. 
331 S. Süleyma. 11 75 
144 M. ]. Taran. 10 50 
80 J. Kohen 14 
70 H. Güneş 12 
47 T. Erman 11 625 
43 K. Kazım 15 
39 inhisar ida. 10 
36 Vitel 16 
36 S. Emin 13 25 
25 S. Gomel 14, 
20 S. Bayazit 11 25 
10 J. Taran. ha. 11 
10 Alyoti bira. 1 b 
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. F. H. VAN-~ 
~rZEE& co.I 

V.N. 
l'SCHE LEVANTE LİNIE 

''tı QOCHUM,, vapuru 11 ikin-
teşrine doğru beklenilmekte 
~ 15 ikinci teşrine kadar 
'il'TERDAM, HAMBURG 
BREMEN limanlarına yük 
caktır. 
''A :'KKA,, vapuru 11 ikinci 
ıttnde beklenmekte ve 15 
~ci teşrine kadar ROTTER· 
J~, HAMBURG ve BRE
~N limanlarına yük alacaktır 

1 
GALILEA,, vapuru 20 ikin-

·~--: : . : :"" : .. l: .. . . . . -~- ~ ... : . ' . -

/dar esini bilenler 

META LUM 
Lambalarını daima tercih ederler ve satıcı

lardan bu markayı ararlar. Emsaline nis· 
beten % 40 daha az cereyan sarfeder. 

M. Tevfik Baykent 
Elektrik • Radyo- T elcfon Evi 

Sicmens Fabrika ları mümessili 
Peştemalcı1a r 77 / 79 

Telefon : 3 332 
NE.O-KAL Mi NA 

- 1 

=111111111111111111m111111111.. Doktor .. ıııımı.mımımmnı ıırı~ 
~Şrine doğru beklenilmek· 
ır. HAMBURG ve AN-
'~S limanlanndan eşya çı

ktır. 

§ 

· ~ A. Kemal Tonay ~ 
=.Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütaha.r$ı.rı~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- = BMm~mei•~®u b~Mnd~dili~wk~~pn~ 30 M~§ ''l~ERLOEN,, vapuru 23 
Cı teşrinde beklenmekte 
28 ikinci teşrine kadar 

1'' ERDAM, HAMBURG 

- w = lı ev ve muayenehanesinde sabah ııaat 8 den akşam saat 6 a kadar :S 
=: hastalanın kabul eder. =: = Müra'caat eden hast::lara yapılması 15.zımgelen sair tablil!t ve 5 

BREMEN limanlanna yük 
ktır. ---

1 iKAN EXPORT LINES 
· 'f:xHiBlTOR,, vapuru 14 
~ci teşrine doğru beklenil
. te olup NEW-YORK için 
~ alacaktır. 
~XPRESS,, vapuru 30 son 
Q~de bekleniyor, ve NEV-
1,"'1< için yük alacaktır. 
tx"cELLO., vapuru 5 ilk 

) llnda bekleniyor, NEV
,,RK için yük alacaktır. 
~XMOUTH,, yapuru 14 
~ anunda bekleniyor, NEV-
.. ~l< için yük alacaktır. 
t:xAMELIA,, vapuru 26 

~teşrinde bekleniyor. NEV
~l( için yük alacaktır. 
~I~ AKTARMASI SERİ 
1
1 

SEFERLER 
txCAMBION,, Transat
iği 20 son teşrinde RiRE 
llından BOSTON ve NEV-

,,~ için hareket edecektir. 
ı:.XQCHORDA,, vapuru 
~~anunda PiRE' den BOS
''i ve NEV-YORK'a hare· 
edecektir. 

NORSKE MIDDELHAVS 
~ LINJEN - OSLO 
~ SAR.DINIA" motörü 16 
teşrinde limanımıza 2'ele-

ıı DIEPPE ve NORVEJ li- f t JJ• S lkt t V kAJ • d lan için yük alacaktır. ra e 1 perco ısa e a etin en 
' ~· ROY ALE HONGRO- vapur Acentası İş kanununun dokuzuncu teşkilat faslındaki hükumlere göre 

ı:. DE NAVIGATİON ROY AL NEERLANDAIS kurulan iş dairesinin Teşrinisani 936 başından itibaren faali-
l D~NUBIENNE MARlTI- yete başladığı 145 inci madde mucibince ilan olunur. 

= mikroskopik muayeneleri ile veremli ha!ltalara yapılmaFına cevza ES = görülen Pnomotoraks muııyenchanesinde muntazaman yapılır. S: 
-umnıımıınımıımıııımııı ııı mıımmımımıımıı Telefon: 411 s nıııuım 

-;-Jzmir lise ve orta okullar sa
bo aım~ komisyonu başkanlı
ğından: 

Kız öğretmen okulu ihtiyacı için nümunesine gör 200 çift 
siyah iskarpinin 24 / 11/ 1936 salı günü İzmir hü~umet kona· 

, ğında Kültür yar direktörlüğü odasında toplanacak komisyo
:numuzda saat on beşte açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muhamırıen fiatı 600 liradır. Nümune ve şartnameler Kültür 
direktörlüğünde görülebilir. istekliler 45 liralık muvakkat te
minat ahtı ve ikametgah ilmühaherile birlikte muayyen gün ve 
saatında komisyona müracaatları. 5 10 15 20 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya halıkyağlannın en hali.sidir. Şerbet gibi içiJir, 2 defa süzülmüştür 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
, 11 ME .. BUDAPEST KUMPANYASI 10 11 12 13 14 15 16 17 1661/1118 • BtJ "STELLA,, vapuru 7/2 inci ~~~-.-----.--------,_.;.-.;.;..;.,;;.~;;.;... Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı karşısında 
e ~ DAPEST,, Motörü 29 teşrinde beklenmekte olup Hellıc en Lınes Olivier v E Şürekası ----------------------
~teşrinde limanımıza gele- ROTSERDAM AMSTERDAM • • Limited 

.. D. ANUP (TUNA) liman- v HAMBURG ı· 1 · · Lun t d " • e ı man an ıçın 1 e Vapur Acentası 
ıı1 1<;.in yük alacakbr. yük alacaktır. 
b ~t.MENT H. SCHULDT· "HERGULES,, vapuru 30 Hamburg - Bremen, Rotter· Birinci kordon Rees binası 
ı~ 

11 

HAMBURG 2 inci teşrinde gelip 5/2 inci dam --Amsterdam ve Anvers Tel 2443 
~ kanuna kadar ROTTERDAM limanları için her ay munta- LONDRA HATTI 

t ARITZAn vapuru 3o AMSTERDAM ve HAMBURG zam iki sefer yapacaktır. "ANDALUSIAN., vapuru 
teşrinde bekleniyor, ROT· f ?. ·k· · t · d ı· 5 "k · D limanları için yük alacaktır. Ren, skandinav ve Baltık ... ı ıncı eşrın e ge ıp ı incı 

1~ ~hAM HAMBURG ve SERViCE MARITIME !imanlan için doğru Konşi- teşrine kadar Londra ve Hull 
e v ıvıE.N limanları için yük· ROUMA N ku · · .. k l ktı '~ 1 mpanyası mento ile eşya kabul eder. ıçın yu a aca r. 

ı t, ektir. "ALBA JULİA,, vapuru A [ E • '1111 ·ı LİVERPOOL HATTI 
'1NSTON WARREN LTD, 19 I 2 inciteşrinde MALTA, ng o- gytıan ır.ı aı "FLAMINİANu vapuru ikin-
" LlVERPUL MARSİL YA ve CECAİR li- Line ci teşrin ibtidasında Liverpool 
JE:SSMORE,, vapuru 15 manları için yük ve yolcu ka- Marsilya ve lskenderiye için ve Svanse'adan gelip yük çı-
h teşrinde bekleniyor. AN- bu

1
l eder. 9600 tonluk "Cairo City,, va- karacaktır. 

l\S ve LIVERPOL liman· Iandaki hareket tarihlerile puru her ay Pireden munta· "THURSO,, vapuru 15 
ıtıd .. k b l BUR navlunlardaki değişikliklerden zaman iki sefer hareket ede· ikinci teşrinde Londra' dan ge-
~S an yu oşa tıp • acenta mes'uliyet kabul etmez. cektir. lip yük çıkaracak ve ayni za-
Ulı' V ARNA, KÖSTENCE, Daha fazla tafsilat için ikinci manda Liverpool ve Glaskon 

NA GALATZ IB Yolcu fiatinde tenzili.it~ AlL ' ve - kordonda FRA TELLı SPER· M l için yu""k alacaktır. " A. ı · I k ı CO ı Pire- arsi ya seyahat müd-
j ıt. ıman arı için yü a a· vapur acenta ığına müra- deti 7 5 saat, Tarih ve navlunlardaki de-

caat edilmesi rica olunur. ğiş ikli klerden acenta mes'u· 
~ Telefon: 200412005/ 2663 Port-Sait ve İskenderiye li· livet kabul etmez. 
YICE MARITİME ROU- - al!!l!ID« manian için "VELOS,, vapu· l••S!ne-~------• 

1 ı,DMA1N-BUCAREST Birinci Sınıf Mutahassıs ru her hafta pazartesi günü saat Deri ve Tenasül Hasta· 
ı lJROSTOR,, vapuru 25 D 12 de muntazam Pireden ha- lıklan Mütabassısı 
j t Dr. emir Ali reketedecektir. Yolcu ve eşya Doktor 
t~ eşrinde bekleniyor, KÖS- kabul eder. 

1 "'CF., SULINA ve GALATZ Kamçı oğlu F l f · ı" . . p Osman vunus 1 1..ı az a ta sı at ıçın asaport ~ i 
.ı\LATZ aktarması olarak Cilt ve Tenasül hastahk· yolcu salonu karşısında Lokal 

J A~CRAot NOVİSAD, BU- ları ve elektrik tedavisi Riz binasında. No. 168 Hergün hastaları sabah 
ili ' 't.ŞTE BRATI.RLAVA lzmir - Birinci beyler sokaguı Umum""ı Deniz Acentalığı saat 10 dan akşam altıya 

1 .' YA ' • kadar kabul ve tedavi eder. 
"NA LINZ · · .. k Elhamra Sineması arkasında Limited ! ~ilktır. ve ıçm yu Telefon : 3479 acentasına müracaat olunması. soCıtreNo.Ki9~raltı Şamlı 

·~f>~rlann isimleri gelme ı==========~---ım•T~e~ı:ef~on~: ~3~17~ı.:.~=========·~--.. Y~e~n~i~1'~a~v~a~f~la:r~ç~a~r~ş~ı!s~ı~Nı=o~ . .;3~4:_ __ _ 
erı ve navlun tarifeleri •• Tesiri tabii e siz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb. 

Mü elli Ali 



..-ıs /11/936 _____________________ ANADOLU ___________ mlll _________ sayfa B -

Erzincan'da Umumi No. 9175 /zmir Komutanlığı ilanları 
Hususi No. 10/98 Köy kalkmması 

için kurs! 
Erzincan, 13 (A.A) - Ku

raklıktan korunma ve köy kal
kınma prensiplerine eleman 
yetiştirmek iizere Erzincan Zi
raat mektebi köy kalkınma 
kursuna tahsis edilmiştir. Şim
diden mektebin tamir ve nok
sanlarının ikmali için Ziraat 
vekaletinden icabeden tahsisat 
gönderilmiştir. 

Felemenk para siyaseti 
Lahay, 14 (Radyo) - Fe

lemenk hükumeti, Fransız-İn
giliz-Amerika para uzlaşması
na iştirake karar vermiştir. ..................... 

lzmir sicili ti-
caret memurlu 
ğundan: 

Tescil edilmiş olan İzmir 
rıhtım ve liman şirketinin 4-
10-932 tarihin"den itibaren 
feshine Andre Duclos ile·Hen
ri F cssarlin tasfiye memuru 
tayinlerine mütedair beyanna
me ticaret kanunu hükümle- 
rine göre sicilin 1882 numa
rasına kayd ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memur
luğu resmi mührü ve 

F. Tenik imzası 
l - Beyanname 

Beyanname 
Merkezi idaresi lzmirde bu

lunan münfesih "lzmir Rıhtım 
şirketinin ,, 2 Temmuz 1932 
tarihinde Pariste toplanan fev
kalade heyeti umumiyesi mü-
ıakeratı neticesinde 4 T cşri· 
nievvel 1932 tarihinden itiba-
ren mezkur şirketin fesih ve 
tasfiyesine ve bu maksadla 
tasfiye memuru olarak (Rou
en} şehrinde mukimler (And
re Duclos) ile (Henri Fessart) 
nam zatların intihap ve tayi
nine karar verilmiştir. 

Yukarıda zikredilen heyeti 
umumiye, işbu tasfiyeyi icra 
ve matlubatı tahsil, zimmet
leri tediye ve bakiyei - sa
fiyeyi aksyon sahipleri arasında 
taksim ve tevzi için likidatör· 
lere en vasi selahiyetleri ita 
eylemiştir. 

Şirketin malik olduğu veya 
olabileceği menkul ve gayri 
menkul emval ve emlakini ve 
hukukunu satmak veya dev
reylemek ve aid olduğu res
mi ve gayri resmi dairelerde 
takrir ve ferağ muamelatını 
ifa ile satış ve f crağ bedelle
rini abz ve kabz ve şirketi 

mehakimde ve devairi dev
lette ve resmi makamlarda 
her sıfat ve tarikle temsil ey· 
lemek ve haciz vaz ve fek ve 
evrak ve müstediyata vazı im-
za ve bu işler için vekil ve 
avukat ve mümessiller nasp 
ve tayin ve azletmek velhasıl 
ıirketin kat'i ve nihai tasfi· 
yesi zımnında derpiş olunmuş 
veya olunmamış her şeyi yap· 
mak mezuniyetlerile mumai
leyh likidatörler (Andre Dou
clos) ve (Henri F essart) mün
fesih şirketi (50,000) elli bin 
franktan fazla olan taahhütle
rinde müçtemian ve bu meb
lağdan aşağı bulunan taahhüt
lerinde ise münferiden vazı 
imza eylemek selahiyetlerini 
haiz olduklarından Ticaret ka
nununun mevaddı mahsusası 
hükmünce berai tesçil ve ilan 
taadikini reca eylerim. 

12-11-936 

lzmir' de Halim ağa çarşı
sında 11 No. lu yazıhanede 

mukim tasfiye memurları ve· 
kili Avukat A. Feri dun. 

A. Feridun imzası. 

Bugün dairede okunup ma- Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
nası anlatılan işbu 12/11/936 1 - Ankara garnizonu kıtaatının ihtiyacı için 102000 kilo 
tarihli beyannamedeki imza- pirinç 23/ikinci teşrin/936 tarihine müsadif pazartesi 
mın, münfesih ve hali tasfiye- günü saat 15 te kapalı zarfla alınacaktır. 
de bulunan fzmir rıhtım şir- 2 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Lv. amirliği satın 
keti tasfiye memurları Müsyü alma komisyonunda her gün parasız görülebilir. 
Andre Duclos ile Müsyü Han- 3 - Pirincin tutarı 20400 lira olup muvakkat teminatı~ 

1530 liradır. 
ri F essart tarafından verilen 

4 - istekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika 
ve bir nüshası 2/163 no. lu 

teminat makbuzlarını belli gün ve saattan bir saat 
dosyam1zda 9605/35 umum 
No. ile hıfzedilen vekaletna- evveline kadar vermiş bulunacaktır. 7 11 15 19 1067 

me mucibince tasfiye memur- fzmir müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
ları namına vekaleten hareket 1 - Tayyare alayının Gaziemir, Güzelyalı ve Yenikale' de 
eden İzmir avukatlarındafı zat bulunan cem'an 1354 adet saç Bidon pazarlıkla sa· 
ve hüviyeti marufumuz Bay tılacaktır. ihalesi 26 / 11/ 936 perşembe günü saat 
A. Feridun'un olup mündere· 11 de kışlada Mst. Mv. sat. al. komisyonunda yapı· 
carını tamamen kabul ve ik- lacakhr. 
rar eyledikten sonra eli ile 2 - Muhammen bedeli 1803 lira 20 kuruş, muvakkat te-
yanımızda koyduğunu tasdik minatı 81 lira 24 kuruştur. 
ederiz. Bin dokuz yüz otuz 3 - Artırmaya iştirak edecekler Bidonları yerlerinde gör-
altı senesi teşrinisani ayının mek üzere Tayyare alay komutanlığına müracaat ede-

on ikinci perşembe günü. bilirler. 
Noter resmi mühürü ve 4 - İlan ücretleri alıcıya aittir. 
vekili Ali Raif Günyer 5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

ımzası lerinde yazılı vesikalarile muvakkat teminat makbuz-
Umumi No. 9176 larile birlikte ihale saatinden evvel komisyona müra· 
Hususi No. 10/98 caatları. 11 15 20 25 1138 

Bu beyanname suretinin: 
daire dosyasında saklı 9175 j 
umumi No. lu aslına uygun 

Dolduğu tasdik kılındı. Bin do
lkuz yüz otuz altı senesi ~ teşri· 

nisani ayının on ikinci per
şembe günü. 

İzmir üçüncü noteri resmi 
mührü ve Tahsin Aınur 

imzast 
12 T. Sani 1936 

30 kuruşluk damga pulu 
10 kuruşluk tayyare pulu 

___ 20_ kur~ş!~~~~rç_~~ 

Armutıu-B-ele-
diyesinden: 

Belediyemize ait çarşı ıçın

de bulunan eski han ve dük
kanları yerine yeniden 11360 
lira bedeli keşifle yaptırılacak 
binanın 12-11-936 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. Bu 
husustaki proje ve şartname 
belediye muhasebesinde mev· 
cuttur. Talip olanlar her gün 
belediyeye müracaatla göre
bilirler. Taliplerin ihale tarihi 
olan 1-12·936 gününde yüzde 
7,5 hesabile teminatları iha
leden bir saat evvel belediye 
sandığına makbuz mukabilin
de vermeleri ve fazla ma'.u
mat almak isteyenlerin gerek 
keşifnameyi görmek ve gerek 
yapılacak işi mahallinde tet
kik etmek üzere belediyeye 
müracaatları ilan olunur. 

15-19-23-27 

İzmir belediyesinden ı 
Beher metre murabbaı 300 

kuruştan bin altıyüz elli lira 
bedeli muhammenle 61 sayılı 
adanın 28 sayılı arsası başka· 
tiplikteki şartname veçhile 
1 1121 936 salı günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. 

İştirak için 124 liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 15, 19, 24, 28 

Kiralık Ev 
Güzelyalı Tramvay cadde

sinde deniz tarafında, pazar 
yeri karşısında elektrik, hava 
gazı kumpanya ve kuyu suyu 
tesisatı olan büyük bahçeli, 
içi döşeme ve dıvarları yağlı 
boyalı 1136 numaralı ev kira
lıktır. Görmek ve görüşmek 
için Gazi heykeli yanında Ak
deniz apartmanında müddei 
umumi muavini Şevki Süner' e 
müracaat. D: 5 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Muhtelif yerlerde yaptırılacak 14 yeraltı benzin tankı 

2 

3 
4 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 144,956 lira 76 kuruş olup ilk 
teminat parası 8487 lira 80 kuruştur. 
ihalesi 2/12/936 çarşamba günü saat 15 tedir. 
Eksiltmeye girecekler evvela ehliyet vesikalarını havi 
inşaat şubesine gösterildikten sonra oradan alacakları 
vesikayı M. M. V. satın alma komisyonuna göstererek 
ı;artnamesini 750 kuruş mukabilinde alabilirler. Evelce 
inşaat şubesinden vesika almıyanlar eksiltmeye gire· 
mezler. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle {birlikte Bayın
dırlık bakanlığından fenni ehliyetnamelerile birlikte 
idari şartnamede istenen ve behemehal verilmesi mec
buri olan vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını 
ihale günüden enaz bir saat evveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 16 1 15 30 845 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 9100 metre mavi renkte kaputluk kumaşa talip çık

2 
madığı.1dan yeniden_kapah zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 26845 lira olup ilk teminat 
parası 2013 lira 38 kuruştur, 

3 ihalesi 17 /il. Teş./ 936 salı günu saat 15 tedir. 
4 Şartnamesini almak ve nümunesini görmek istiyenlerin 

135 kuruş mukabilinde M. M. V. satın alma komis
yonundan alabilirler. 

Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun istediği vesika ile 

birlikte teklif ve teminat mektuplarının en geç ihale 
saatinden bir saat evveline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

1 5 10 15 1011 

lzmir Müstahkem mevki ~atın alma komisyonundan: 
1 - 500 Ton yulaf kapalı zarfla lstanbul'da Tophane'de 

satın alma komisyonunda eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 31,250 lira olup ilk teminat 

parası 2343 lira 75 kuruştur. 
3 - ihalesi 1 / 12/ 936 salı günü saat 15,30 dadır. 
4 - Nümunesi komisyonda görülebilir. Şartnamesi 156 ku

ruş mukabilinde alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamesindeki vesaik ile 
teminat akçelerini ve teklif mektuplarını ihale saatın
dan en az bir saat evvel İstanbul' da Tophane' de satın 
alma komisyonuna vermeleri. 15 20 25 29 1184 

~~--~----_..--------------------------------~ İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - 400 Ton arpa kapalı zarfla lstanbul Levazım amirliği 

satın alma komisyonunda eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 21200 lira olup ilk teminatı 

1590 liradır. 

3 - ihalesi 1 /12/ 936 salı günü saat 15 tedir. 
4 - Nümune ve şartnamesi ksmisyonda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesindeki vesaik ile 
teminat akçelerini ve teklif mektuplarını ihale saatın
dan en az bir saat evvel İstanbul Levazım amirliği 
Tophane' de satın alma komisyonuna vermeleri. 

15 20 25 29 1183 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava satın 

Cinsi 
alma komisyonundan: 

Miktarı Kalem Münaka-
Adet sa şekli 

Meşin kaplı pantolon 126 
Rüzgar ceket ve " 126 
Kar elbisesi 126 
Muşamba pelerin 126 

ihalesi Gün Sa. 
tarih 

Kar başlığı 
Avcı yeleği 
Kürklü eldiven 

126 
126 
126 

Tırmanma fotini 126 
Dağ fotini 126 
Yemeni 126 
Bileklik 126 
Kundura üslüğü 126 

DAğ çantası 126 
Dağ halatı 36 
Edevat çantası 9 
Tamir kesesi 9 
Çengelli ip 9 
Çığ gaytanı 126 
Hedik 126 
Dağ değneği 111 
Buz kazması 12 
Tırmanma çengeli 42 
Divar sikkesi 84 
Tırmanma çekici 12 
Tırmanma çengeli 42 
Çelik halka 168 
Tırmanma nalçası 252 
Mutfak sandığı 9 

7 

5 

Aş kabı 126 17 

Yün kuşak 126 
Yün fanila 252 
Yün don 126 
Boyun atkısı 126 
Kar gözlüğü 126 
Elektirik cep f encri 126 
Yassı düdük 6 
Cep sobası 126 
ispirto takımı 12 
Termuzlu çelik malra 126 
Bezart pusulası 6 
Buz merhemi 12 
Cep eczanesi 6 
Görç durbin 18 

Açık 27/ 11 /936 cuma ıO 

Açık 27/ 11/ 936 cuma Jl 

ıs 
Açık 27/ 11/936 cuına 

Barometre 9 ı6 
Gizleme ağı 9 16 Açık 27111/ 936 cunıB 

1 - Yukarıda cins ve miktarı y;ızılı 45 kalem dağ ınelb~ 
sat ve teçhizatı hizalarında gösterildiği veçhile ııÇ 
eksiltmeye konulmuştur. f 

2 - Açık eksiltmeleri hizalarında yazılı olduğu veçhile 
11-936 cuma günü yapılacaktır. , 

3 - Yedi kalem malzemenin umum tutarı 4300 lira 01~ 
muvakkat teminatı 323 lira. f 
Beş kalem malzemenin umum tutarı 2000 lira ol~ 
muvakkat teminatı 150 lira. 1 r 
Onyedi kalem malzemenin umum tutarı 4200 lira 0 ~ 
muvakkat teminatı 315 lira. 
Onaltı kalem malzemenin umum tutarı 4800 lira 01~ 
muvakkat teminatı 360 lira. 

4 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri s;t 

alma komisyonunda gelmeleri. 11-15-19-22 1.lV , 
lzmir ili daimi encümenindeJJ' 

15 birinci teşrin 936 perşembe günü ihalesi yapılacak İ~c;, 
bütçenin gelmemesinden ötürü encümence eksiltmenin ut

911
,' 

'< 
masına karar verilen 12897 lira keşif bedelli İzmir - Maıı1• 
yolunun 7 + 000-11 + 500 kilometreleri arasındakj şosııfl: 
esaslı onarlması yeniden 15 gün müddetle ve kapalı e~51 

meye konulmuştur. b 
Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 birinci kanun 936 perşeıfl 

günü saat 11 de il daimi encümeninde yapılacaktır. 
isteklilerin bazırlıyacakları 968 liralık muvakkat temin'~~ 

teklifnamelerıni ve bayındırlık bakanlığından alınmış ehlı),ı' 
vesikaları ile birlikte yukarıda tayin olunan tarih ve sııııtl ~ 
bir saat evviline kadar daimi encümen başkanlığına veret' 
makbuz almaları. 

ihale gününde bütçe gelmediği taktirde ikinci bir ilanla ı• 
ların kabulüne devam olunacaktır. Ol' 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin fzmir bayındırlık direkt 
lüğüne başvurmaları. ~ , 
lzmir ili daimi encümenind~~: 

19 birinci teşrin 936 pazartesi günü ihalesi yapılacak 1 c 
bülçenin yüksek tasdikten gelmemesinden ötürü cncüıı1C~e 
eksiltmenin uzatılmasıııa karar verilen 14666 lira 12 kurııŞ e• 

şif bedelli Ödemiş - Çalal yolunun O+ 000-3 + 500 kiJofl~ 
releri arasındaki şosa ile iki menfez yapısı yeniden tS 
müddetle kapalı eksiltmeye konulmuştur. tıl 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 birinci kanun 936 perşcıı1 
günü saat 11 de İzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır'.ııı 

İsteklilerin hazırlıyacakları 1100 liralık muvakkat tc~~' 1 

ile teklifnamelerini ve bayındırlık bakanlığından alınmış c fi 
vesikaları ile birlikte yukarıda tayin olunan tarih, gün .;e (.' 

attan bir saat evveline kadar daimi encümen bakanhk111' 

rerek makbuz almaları. ·ıjıı:' 
İhale gününde bütçe gelmediği taktirde ikinci bir 

1 

znrfların kabulüne devam olunacaktır. ~ıO" 
Fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir bayındırlık dir~ 

lüğüne başvurmaları. 11 


