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A ta ya m · dde umumisi d ·· 

lzmir'in büyük ordusuna armağanı sekiz tayyare ile:Valimiz ve bayan Ferhunde Sadık Ahmed nutuklarını irad ederlerken 

Türk milleti, yurd müdafaası uğrunda 

girmiyor ve girmiyecekler! her zaman, herşeyini vermeğe hazırdır 

Bu bir zulümdür. Minare-Izmir'in 8yeni tayyaresi de 

ICardeşlerimiz,falakadar olmadıkları bir dev
lette intihabata 

lere mitralyözler koydular göklere yükseldi -
--~--~- -'Türk belediye azaları, halka yapılan işkenceden Seydiköy'de parlak tezahürat yapıldı. Kadınlar da 

dolayı hep birden istifa etmişlerdir uçtular. Valimiz, çok güzel bir söylev verdi 
Antakya, 16 (Hususi) - An· ' 

lakya ve Jskenderun'da Tilrk'lere l llilii1J~ö:tıim;7-;::-;:c-;~-:-:--:---:--~~---:--..,.---....----~---=:_ 
lıırıı tazyik artmııtır. Buı Türk· 1 
ler, rey nrmeğe mec!ııır eılilnıi~· 
lerdir. Türk.'ler eandık h~~ına git· 
lnemek )çin evlerinden löıkmanıaı.:. 

'-dviu. Mahalli hülümet Tü'rk 
&aaetelerinin hepıini kapatmıştır. 

MelteLJerde lalcbe grc\İ geniş· 
1etnektedir. Binlerce talebe mek· 
lehlerine gitmedik.lerindeo, bazı 
lbeluebler kapanmağa mecbur ol· 
~uılardır. 

İstanbul, 16 (Huıuıi) - Suri· 
)'e meb'usaa intihabatı ba~layınca, 
4ntak.ya, İskenderun ve hu•alisinde 
'l'trk'ler dtıkkinlanm k.apatmıolar· 
cbr. Berlr.eı evine kapanmıı ve bir iskenderun' dan bir görünüş 
4tha ıokağa çıkmamıotır. binbir bahanelerle tevkif edilmio 

....__ Sancak'ın ileri gelen Türk'leri ve edilmektedirler. Bunlardan mü· 
him bir kısmı Hunusa ~ürümüşl· 
lerdir· Alc\i ve Ermeni'lerden son· 
ra, Çerkez "lcrlc Uunı 'lar da intiha· 
bata iştirak ctıucmcğc karar ver· 
mişler ve dün reylerini kollanma· 
-Sonu 3 üncü sahife.:e-

~manya Kralı Mareşalımıza 
~ maiyetine nişanlar verdi. 

IWareşal Fevzi Çakmak' Varolsun ' 
geldi. Don~nma gitti. i 

liamidiye, dün sabah lstanbul limanına 
geldi, merasimle karşılandı 

Şanlı Yavuzumuz 
İııtanbul, J 6 (Hususi) - Ma· 

;ıat F-:vı.i Çak.wak, Lu saL .. lı 
.... •nıidiye ile limanımıza gelmio ve 
"lllCr • 

•ıımle kuoılanmıoıır. 

A· Bilkreı 15 (A.A) - Anadolu 
tiJ•nıının hususi muhabiri bilJi· 
~o~: Kral Bükreo'i ziyaretleri ,·e· 
~ •de hatıra olmak üzere Türkiye 
te!G.k erkinıharbiye reisi Mareoal 
~AL&ı Çakmak'a Romanya'~ın en 
~k askeri nioanı olan Servici 
~lllci Mareknıe nioanını ve mai. 
.._ de de rütbe ve memuriyetleri· 
"--.~re aakeri 'H uru Dipnlar --.tir. 

llkı.,, 15 (A.A) - Audolu 

Ajamının hususi muhabiri bildi· 
riyor: Büyük erkinıharbiye rı·i~i 
Mareşal .Fevzi Çakmak ve maivcti , 
erkanı bu~ün Bilkreş'tcn ayrılmış· 

lardır. 

Marc~al istasyonda Homanya 
erkanıharbiyci umumiye rciı;i ge· 
neral Saınsunoviç ve refikası ile 
erkanıharhiyei reis munini, ordu 
umum ıuüfeuioi, Bilkrc§ garnizonu. 
kolordu kumandanları ve Bükreş 
merkez kumandanı, erklinıharbiyc 

ve milli müdafaa erkanı tarafından 
tel)i edilmio ve bir aıker kıtaıı 

aarafından aoltmlanmııtır. 

- Sonıı 6 ıncı 1111/tUl-

••• 

İnönü'nün asi/cine 
bir hareketi .. 
Bundan yirmi gün evcl ka· 

dar, memleket hastanesinde Ah· 
dül zevcesi Af itah namında bir 
ana, öç yavru diinyaya getirmi~ti. 
Karşıyaka"da Alıı) hcy'iııde oturan 
hu Türk kadınının kocasının iş· 

siz ,.e fakir bulunduğunu ) azmış, 
:mürü,·et, hamiyet sahibi yurddo~· 
ları, buncagıza yardıma da\'f!l et· 
miştik. Hatta bir iki yardım. 

Dün Lüyük. bir eevinç ve if· 
tibarla duyduk ki, Biiyiik lla~ha· 

kanımız, f zmir \"alisi Fazlı Gii· 
lcı;e bir telgraf çekmiş, lm anaya 
hediye olarak l 50 lira giiııdndi· 
ğini bildirmiştir. 

Polis müdürü Salahecldiıı diiu 
hastaneye giderek Başhnkonımızm 
selaııılarını tehliğ ile hediye pa· 
rayı da anaya \ermiştir. 

İsmet 1nönü'niin bu yüıeek, 
bu mü~f ik ve ius:ıni hareketi 
karşısında hürmeti" eğiliyoruz. 

H:ışhakanınıız hu 'ad ide de yıırd· 
daşlanna giizcl lıir örnek olmuş 
ve lıir aile ele fazla doğum mcf· 
lıumıınun cht•nınıiyctinc ''c iıı•an· 
lık aleminde iı;ıiınai )nı<lıuıın za· 
rurcliııc işaret buyurnı uştur. 

Hnıliscniıı hazin lnrafı şudur 
ki, yavrucaklıır, birkaç genlükw 

lfıırkla ölmüf _ _!>ulunruak.tadır~ 
Anneleri haıtanede tedavidedir. 

Sağda istiklal - marşında s~ltim, solda bayan Ferlıunde Ahmet] Sadık açaırınu 
bitirdikten sonra ve diğer bir bayan uçmağa hazırlanırken 

Haıniyi!Lli ve Yurdsever İzmir 1 T" · · "k' 
h ık b

. . . d k oren ıçın ı t 
a ının ır sene ıçın e i te· h A t h 

ususı ren are-
berrülerile alınan sekiz tayya· ket ettirilmişti. ü-
renin ad konma merasimi Pa- t b"" t o us ve o omo-
zar günü öğleden evet Gaze- billerle gelenler de 
mir' de parlak bir şekilde ya· pek çoktu. 
pılmıştır. Bu tayyareler, lzmir Davetliler, Ga-
kadınlarile lzmir işçileri, lzmir ziemir' de tayyare-
manifaturacıları, lzmir memur- cilerimiz tarafın-
ları, İzmir balıkçıları, Buca· dan nezaketle kar-
lılar, Balçova ve Narlıdere'liler şılanarak meydan-
ve İzmir bahçevanları tarafın· da hazırlanan hu· 
dan satın alındığı için bu ad- susi bir yerde izaz 
]arı taşıyorlardı. edilmişlerdir. Tayyareciler selamda 

A'A"s-i-le_r_e_g_ö....:r=e=d=u .. =n=u .. =ç=k=o=l=.===------ Davetlilere çay ve pasta
lar ikram olunmuş ve saat 

dan Madrid'e girdiler sonu 5 ıncı sahifede -

Madrid, topçu, tayyare 
bombardımanı altında 

' ':. ' '~~ 
• L 

ıaKa. 
Roma, 16 (Radyo) 

Sinyor Do ver' in, on iki ada 
valilijine tagini münasebe
tile ltalga kabinesinde ta
dilat yapılmıştır. Bu tadi-
lata göre, Roma valisi M. 
Yutag'ın gerine talim ve 
terbiye bakanı, mareşal 
Balbo, Berlin sefiri. Sinyor 
Federconi Paris sefiri, Fa-
şist partisi genel sekret~ri 
Staraci de Libya umumi va
liliğine nasbedilmişlerdir. 

Maliye, münakalat, pro· 
paganda ve matbuat bakan· 
/arı da değişmiştir. 
Yabancı gazetelerin bu 

tadilatı muhtelif şekillerde 
tefsir etmeleri. Roma mat
buatının şiddetli lıiicamltı• 

• 
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~Kt-Q 
Göklerin karşısında 

Bir bayram gününde (Cumhuriyet bayramında) Eribe'yi göUerin 
mukadde~ lrnpısında kurban veren millet, onbeş gün sonra (Dün), mavi 
kubbeye },~ınlar . .:.a çelik kanadlı k-ıırtallar uçurdu. Eminim ki, evelk.i 
giln Türk topraklarının hür ufoldannda bu tayyareler yülı;sclirken. gök
lere karı~mış şehiJlerde kanadlarını aç:ır;ık toprağa yaklaştılar ,.e onlan 
karşıladılar. 

Milletler, yıışıyanlurm omuzlan ve imnnlan fi tünde durur. Fakat 
millet için ölenlerin habra ve havnları o yaşayışa daima müvazidir, 

Seydiköy'de, bir kenarda durdum da seyrettim: 
Kadınlar da hu yeni tayyarelerle uçtular. 
Onlara sormak isterdim: 
Gök kurbanlarının bulutlar arasındaki mezarlığından geçerken, Eri

benin sesini duydular mı? 
Eıibe'nin; 

- Ya§am:ık için ölmeği bilmek, hayatı tutmak için ölümün kolunu, 
kanadını ve meydan okuyuşunu çiğnemek lazımdır. 

Dediğini i~ittiler mi? 
Alın terimizden, dişimizden tırnağımızdan, varımızdan, yoğumuzdan 

uçurduk bu kartallan .. llerıey sadece ve ıadece yurıl içindir. Ben, siz, 
o, para, mal, mülk, servet, maddi ve manevi herıey, bu davaya borçla
rıılmıştır. Namuslu, onorlü bir millet olarak hu borcu her zaman yerine 
getireceğiz. 

Kimse ve hiçbir ~ey yok, yurJ var, millet var, cumhuriyet var, ie· 
tiklal ve hürriyet var! 

Tarih karşııında e~diyet hakkı, onların ve onlan yaratanlarındır. 
Yoksa füni insan oğlunun değil! 

" 

Kadmlara MUjdel 
Avusturya'lı bir genç kadın 

Avusturalya'dan Çin'e gider
ken, kamarasında bir öğle uy
kusuna yatmış bu· tabii birşey 
değil mi? .. 

Bu genç kadının saçları da 
kıvırcık değilmiş.. Bu da ga
yet tabii .. Fakat. bu genç kadın 

uyanınca, aynada saçlarının 
mükemmel bir ondüle oldu
ğunu görmüş, hayretler içinde 
kalmıştır. 

Avusturalya gazetelerine gö
re, bu kadının saçları aradan 
çok zamanlar geçmesine rağ· 
men ondülesini kaybetmiyor
muş. Şu halde.. Kadınlara 
müjde, hiç durmasınlar, Avus· 
tur.alya'dan Çin'e bir deniz 
seyahati yapsınlar ve saçlarının 
ebedi ondülasyonunu temin 
etsinler! ... 

Doğurgan kad1nlar 
Bu sütunlarda üç, beş ço

cuk doğurmuş kadınlardan 
bahsettik. Şimdi de bu hu
susta biraz tarih kanştıraca· 
ğız. 

!Fransa kralı ikinci Hanri· 
nin doktoru Ambruaz Porenin 
gözüyle gördüğünü ve kralın 
emrile muayene ettiğini iddia 
eylediği Malitemer ismindeki 
Fransız kadını izdivacının bi-
rinci senesinde bir, ikinci 
senesinde iki, üçüncü senesin
de üç, dördüncü senesinde 
dört, beşinci senesinde beş, 
altıncı senesinde altı -merak 
etmeyiniz bundan sonrası 

yoktur- çocuk doğurmuştur. 

Bu suretle altı senede yirmi 
bir çocuk sahibi olmuştur. 

Buna biz sad c:ce ister inan, 
i~ter inanma! deyip geçeriz. 

GUvercincilik bir 
lngiliz sporu imiş! 

Güvercin beslemek birçok 
memleketlerde bir meraktır. 
Fakat Fransızlar, en fazla Gü
vercin meraklısının şimali Fran· 
sa' da olduğunu sanırlar. Hal
buki hakikat böyle değildir. 
Bu şeref fngiliz'lerindir. Çün
kü İngiltere' de Güvercin bes
leyen tam 100,000 kişi vardır. 

Güvercin müsabakalarına ln
giltere' de senede 2,500,000 
sterlin hasredilmiştir. 

G&çenlerde Londra'da 

Saime Sadi 

Tuhaf bir adam 
Amerikada, Bentleyvil şeh

rinde M. Gosney isminde bir 
adam vardır. Bu adamın 
dünya üzerinde bulunan garip 
adamların en garibi olduğuna 
şüphe yoktur. 

Bu adamcağız, yazın en 
sıcak z:amanında, şimal kut
bunda imiş gibi tir-tir titrer. 
F ht buna mu.kabil, kışın en 
soğuk zamanında da sanki 
ha:tb iiStuvada, kızgın çöllerde 
kızgın bir güneş harareti al
tında bulunuyormuş gibi bo-
ram boram terlermiş! 

Bu vaziyet alim doktorları 
işgal etmektedir. Buna hasta· 
lık diyen doktorlar çoktur. 
Fakat M. Gosney doktorların 
bu hastalığa bir çare bulmn
sına taraftar değil.. Adamca-
ğız, muzikhollerde kendini 
teşhir ederek para kazanmak
tan vazgeçmek istemiyor. 

Terslik numunesi 
Vaşington baş papası EI

surus, doğduğu vakit ak saçlı 
imiş. Tıpkı bir ihtiyar gibi! 

Şimdi 65 yaşında bulunan 
bu papasın saçları kömür gi
bi siyah imiş, tıpkı 25 yaşın
da bir delikanlı gibi! 

Bugün doğan 
çocuklar .. 

151111936 
Zühre ile uranus arasında bir 

tesir ihtilatı, amele vo patron 

müua ehetlerioi karı~tıracak tır. 

Aile uıiimı . clıetlcriıulc ayni teeir 
görülecektir. Bilha sa hukiki \"eya 
mevhum kıskançlık hadiseleri çok 
olacaktır. 

Bugün cloğacak çocuklar mu

kavemetsiz olacaklardır. flu ÇO· 

<·uklar, iyi bir muhit hazırlanmaz 
\ e iyi Lir yol gö teril mezse al:i
bet itibarile pek bedbaht ve cf il 
olacaklardır. 

161111936 
Bugün müfit ifler }apılamı· 

yacaktır; fakat yakın veya u:r.ak 
nti için yapılan işl r müfit ola
caktır. Güzel ıan•at1ar mensublan, 
edipler, ıaıı'atkiirlar :için bugün 
talih parlaktır. 

Bugün doğacak çocuklar çok 

talihli olacaklardır. Tahia(itiba
rile Je biraz tembelliğe mtlınid 

olııcaklarsn..,dıı, hemen her işle· 
rinde parlak neticeler elde ede· 
cckler ı;c yüksek mevkiler kaza· 

-ER 
Son Posta C. H. P.~Ocakları kongre-

g~~.~teleri . leri devam ediyor 
Bitler, iki gün cvel, dünyayı 

yeni bir emrivaki kıır~ısında bulun• 
durdu, Vers:_!y muahedesi nıncibioce 
Alman aahillerinde yrüsefor iç:in 
konma§ olan bazı takyidatı, JM:t 
mutacl bir taraflı bir kararla, orta• 
dan kaldırıyordu. 

Pazar günü toplatıldı Parti baş karı ımız F. -Gülec Bahariye oca. 
Evelki gün şehrimize gelen k • J h • b. ! k d• 

Son Posta gazeteleri, zabıtaca ğı ongresınue mü ım ır nutu V~r l 

toplattırılmıştır. Bunun sebebi, Parti ocaklan kongreleri dermeyan edilirken bazı par· 
Son Posta'nın, Paris' de Tan yüksek alili ile devam et• tililer kendilerinin işlerile meş· 
gazetesile telefonla görüşerek mektedir: gul olmak dolayısile aidatlarım 
İskenderun ve Antakya mes' e- Evelki gece Karşıyaka Ba- vermek için vadesinde imkan 
lesi için hükümetimizin Fran- bariye ocağı kongresi parti bulamadıklarını ve bu vazi-
sa'ya verdiği nota ile Fransa- başkam valimiz Fazlı Güleç'in yette kendilerini tahsildarların 
nın notamıza verdiği cevabi huzurunda aktedilmiştir. Oca- araması noktai nazarını ortaya 
nota metninin yanlış olarak ğa mensup bütün partililer, atmışlar, bu işin belediye ve 
ga7etede neşredilmiş olmasıdır. toplanmışlardır. hükumet vazifelerinden daha 
Toplattırılma emrini Dahiliye Dilekler ve tenkidle çok iyi yapılmasını istediklerini ve 
Vekaleti vermiştir. güzel ve samimi ifadelerle ihmale uğrayanları hassasiyetle 

• - - ortaya atarak alakadarlardan 
lhracatcılar Fuar programı ricaya karar vermişlerdir. 
LJ • h l f ntihap sonunda parti baş-
n eyefi azır anıyor kanı Valimiz Fazlı Güleç bir 

Evelki gün 
Ankara'ya gitti .. 

Fransız frangı ile diğer bazı 
paralarının kıymetlerinin düşü
rülmesinden zarar gördüklerini 
söyliyen İzmir kuru meyve ih
racatçılar birliği azasından ba
zılan, bu zararlarını önlemek 
için alınması laz1mgelen ted
birler ve menşe şehadetname· 
!erinin tanziminde uğradıkları 
zorlukları ortadan kaldırmak 
için hükumet merkezi nezdin
de teşebbüste bulunmak için 
Ankara'ya bir heyet gönder
mişlerdir. 

Bu Heyet Şerif Remzi, Na
zilli'li Musbifa, Kazım K,rka
ğaçlıoğlu, Alaşehir'li Kazım 
ve Palamutçular şirketi mü· 
dürü Fuat'tan müteşekkildir. 

Çek rejisi 
lzmir tütünü alacak 

Türkofis Prağ şubesinden 
şehrimizdeki alakadarlara gelen 
bir mektupta Çek rejisi tara
fından İzmir' den alınacak bir 
milyon 250,000 kilo tütün 
hakkında kat'ı ihale kararının 
tastik edildiği ve Türk tütün 
limited şirketinden bu miktar 
tütünün alınmasını kararlaş· 
tırdığı bildirilmiştir. 

Lağım inşaatı 
F evzipaşa bulvannda Kan

tar karakolundan f kincikordo
na kadar olan sahada lağım 
inşaatı belediyece bitirilmiştir. 

•• 
Halk Kültürpark'a 

rağbet ediyor. 
Belediyece Kültürpark'ın 

arka tarafındaki mütebaki kıs· 
mının teşcir ve tanzimine de
vam edilmektedir. 

Bu yıl, Kültürpark'm tamamı 
ağaçlandırılmış olacaktır. Yal
nız çocukların değil, gençlerin
de istifadeleri için yeni oyun 
ve jimnastik yerleri hazırlattı· 

rılmıştır. Halkta Kültürpark'a 
karşı iyi bir alaka başlamıştır. 

Yalnız pazar günü Kültür· 
parkı gezenler ve orada isti
rahat edip eğlenenlerden antre 
ücreti olarak 16 lira hasılat 

elde edilmiştir. 

Fuarın beş yıllık programını 

hazırlamak İçin belediye reisi 

doktor Behçet Uz, hergün be
lediye daire amirlerile ikişer 

saat çalışmaktadır. Bu prog
ramla fuar, beş senede bey· 

nelmilel en mütekamil bir fuar 
halini alacaktır. 

Meslekdaşımız 
Yarm Geliyor .. 

Yugoslavya Başbakanı M. 
Stoyadinoviç'in arkadaşların· 
dan gazeteci Svetovski yanın
da matbuat umum müdürlüğü 
müşavirlerinden Kemal Altın· 
kaya olduğu halde yarın tren
le Ankara'dan şehrimize ge
lecek ve lzmir'i gezecektir. 
Meslekdaşımız istasyonda kar
şılanacaktır. 

Askeri tedrisat 
Kültür lisesinde kızlarımız da bu dersleri 

büyük bir aşkla takib ediyorlar. 

1 
1 
\ 

Kültür lisesi talebe t:1e mual .. imlerinaen bir grap 
Kültür lisesinde askerlik derslerine geçen haftadanberi kız· 

larımız da iştirake başlamışlardır. Dersleri genç kızlar, erkek
ler kadar heyecan ve aşkla takib etmektedirler. fzmir başka 
şarlarımızdan bu noktada geri kalmamıştır. Kültür lisesi işe 
İzmir'de ilk adımı attığı için hakikaten tebrike hak kazanmış· 
tır. Diğer gençlik terbiye yuvalarının da bu uğurlu yola pek 

"!-ı _ 1 nlrtı.,. li 

nutuk irad ederek tenkitlerin 
millette ve onu idare eden-

lerde uyanıklık doğurması iti
barile milletler için hayatiyet 
ve hükumetler için hareket 
amili olduğunu ve bu ocakta 
tenkitlerin samimiyetle ortaya 
atılmış olmasından mütehassis 
bulunduğunu ve dileklerini 
yerine getirmeğe bütün var
lığile çalışacağını, hassaten 
kendi vazifelerine müteallik 
teklifte bulunan ve tahsildarın 
kendilerini ziyaret etmesini 
isteyen işçi partililerin bu ha
reketleri ulusal meziyetlerimi
zin en güzellerinden olduğunu 
beyan etmiş her cihetçe mun
tazam olan bu ocağın güzel 
çalışmasından ötürü kendisin· 
ce bu ocağa (Örnek ocağı) 
adını vereceğini bildirmiştir. 
Bütün kongrede bulunan bü
tün partililer, çok mütehassis 
ve memnun olmuşlardır. 

Yeı·li malı 
ve tasarruf haf
tası hazırlıkları 

12 b;rinci kanunda başlıya· 
cak olan yerli malı ve tasar· 

ruf haftası proğramının hazır· 
lanması için dün akşam Bey-

ler sokağında Parti merkezin
de Vali ve Parti başkanı Fazlı 
Güleç'in reisliği altında bir 
toplantı yapılmıştır. Toplan· 

tıda belediye reısı doktor 
Behçet Uz ile Milli iktısad ve 

tasarruf cemiyeti lzmir şübesi 
idare heyeti azaları ve mek

tepler müdürleri hazır bulun
muşlardır. Program, çok zen-

gin esaslar üzerinden hazır· 
lanmıştır. ikinci bir içtimada 

okunacak ve kabul edildikten 
sonra bastırılarak her tarafa 
gönderilecektir. 

Ramazan 
Diin Ramazanın biri idi. Bu 

münasebetle camilerde bol ten· 
virat görülüyordu. Bazı kahve· 
hanelere sazlar getirilmiştir. 
Fırınlarda ramazanlık nevale 
hareketi fazlacadır. 

ANADOLU - Sayın okar· 
!arının mübarek Ramazanını 
kutlular. 

Öğretmenler arasında 
lznıir Karataş orta okulu 

fen bilgisi - biyoloji yardımcı 
öğretmenliğine diş doktoru 
Refik, Erkek lisesi tarih - cog
raf ya öğretmenliğine Karataş 
orta okulundan Hüsnü, Erkek 
lisesi sekreterliğine Buca orta 
okulu sekreteri Zi a atnnmış-

Bu suretle Versay muahedesi• 
nin Almanya'ya tahmil etmi~ ol• 
duğu son knyıtlar da ortadan kalk• 
mıı oluyor. 

Bu 'bir taraflı hareketin A vru• 
pa•nm muhtelif yerlerinde ve bil• 
hassa Frıınsa'da koparacağı kıyaınet 
ne kadar büyük oluIBa olsun doğ• 
roluğunu kıılıul ve tasdik etmek 
liizıuıdır. 

Vakıa esas itibarile bir taraflı 
hareket ve kararlar milletler arası 
münasebetlerde tevlid ettikleri anar• 
şidcn dolayı hiçbir zaman tec\·iı 
edilınemek gerektir. Ancak unuta· 
mayız ki Versay muahedesi de e!ll~ 

sın da birtaraf lı bir karardan, yan• 
galib devletlerin mağlıib bir de\'• 
lele zorla ve her türlü ndıllet t l· 
kinlerinin haricinde olarak yüklel· 
tikleri bir tnahbüdat vesiluısındaO 
başka hirşey değildir. 

Bitaraf bir kafa ile düşünilr• 
sek teslim ederiz ki dünyanın lfııJ 
günkü huzursuzlu~unun en hüyiiı. 
amili Versay muahedesini Alnıaıı· 
ya'ya dikte ettirmiş olan dünkü sa· 
liplerin zihniyeti olmuştur. 

Klemanso olsun, Loid CorÇ ol· 
sun ve nihayet Orlando olsun hi~ 
birisi Versay m uahcdesinin taoziıtıı 
esnasında kendilerini tahrik edeJI 
cKim lıislerinin fevkine yüksCl~ 
memişler, Umumi harpte milletlctl 
namına vermiş olduktan cBütiil' 

dünya için hürriyet ve adalet• sli' 
zünc sadık kalamamışlıırdır. 

Almnn'lar 1870 harhında, fratl' 
sa 'yı Lir daha kall:ınamıyacak ııııı· 
nedilen bir şekilde mnğlılb etli~' 
leri halde kendilcrinclen nihayet 
beş milyar frank tar:minııt alu:ıı:' 
lardı. Umumi harbw galipleri jet• 
Alman'lardan Leşeriyetin şioıılif 
kadar kullandığı rakkamlarla ifııae 
edilemiyecek mikdarda tazminat lll" 
lehinde Lulundular ve yetmiş ıni1' 
yon nüfusluk bir kütleyi hatır ,·~ 
hayale gelmedik kayıdlarla bıı}111 
hakkından mahrum etmek istediJc!· 

Bunun neticesi tabii böyle ol'" 
cak, Alman'lar ilk fırsat zuhur edet 
etmez kendilerini bnğhynn o nih~' 
yetsiz kayıdlardan elbette k.urı~l· 
mak istiyeceklerdi. Böyle geceı110 
seherinden elbette hayır umulO' 
mnı.Jı .. 

Hamdi~~ 
MAHKEMELERDE: 

dir insan 
dayaktan kaç 
günde ölürmÜŞ•' 

Menemen'dc polis Fatı11' 
adındaki ihtiyar kadını bsS' 
tonla döverek ölümüne sebC' 

Je· 
biyet vermekle maznun De0 

başı köyü iraamı Mustafa'rııt1 
muhakemesine dün Ağırcezad~ 
devam edilmiştir. Maznurııı; 
avukatı, polis Fatma'nın d~· 
vülmek yüzünden ölmediğiflh 

dıı· 
doktor raporunda yazılı ol 
ğu gibi muhtelif hastalıkl~rıfl 
kaşektik halinin ölümü intııÇ 
ettiğini söylemiş ve döviil~: 
bir adamın dayaktan en fat. . 
6 günde ölmesi lazımgeldiğİfl~ 
halbuki polis Fatma'nıo ~, 
gün hasta yattığını bild•' 
miştir. 

~· Mahkemece, bu noktn htıı.· 
• sı•• 

kında Memleket hastanesı 
0
• 

hat heyetinin mütaleasınıo 5ıı, 
rulmasma karar verilerek ıfl 
hakeme talik edilmiştir. 

Kilis'te yaş UzUrT1 \,, 
Kilis, 16 (Hususi) - ~~1ş 

sim geçtiği halde bur~d~ ) ~11 
üzüm pek boldur. üz0~,, 
kilosu altmış para, karptl ıJe 
danesi 20 para olduğu h' 



IFransa'nın nazarında bu. 1 

~~ ~ B~;~;kiınBi~;;.;ti yeni nut 
Berut halkı büyük bir he
yecan~ içinde kıvranıyor 

Faşizm kunda ne dedi? 
Tanıdığım ve faşist bir İtal-

Suriyeliler, Lübnan muahedesini ta
nımamağa karar verdiler 

yanla konuştum: 
- Farzımuhal, faşizm bütün 

dünya milletlerince kabul edil
di ve onun haricinde hiçbir 
rejim, hiçbir akide kalmadı. 
Bu takdirde ne yapar, ne dü-Dün, Berut'ta kanlı arbedeler oldu. Üç kişi öldü, şünürsünüz? Habeşistanı, Trabu· 

lusgarb'ı, Tirol'u, Fiyoma'yı 

iade edecek mi.siniz? Mademki 
onlar da faşist olacaklardır 

ve mademki artık arada, hiçbir 
nizam farkı bulunmıyacaktır. 

Elinizi, ayağınızı toparlayıb 
çizmenin içinde yaşıyacak mı
sınız? 

yirmi sekiz kişi ağır surette yaralandı 
Berut, 16 (Radyo) - Suri- lara dökülmüşler ve Lübnan- Bu hali gören asker, her iki 

tarafa ateş etmek mecburiye· 
tinde kalmıştır. 

yc'liler, Fransa ile Lübnan ların mahallerine hücum ede-
cumhuriyeti arasında akdolu
nan muahedeyi tammamaga 
karar vermiştir ve bu mak
satla bugün bir miting tertip 
eyledikleri gibi, camilerde de 
toplanmışlardır. Camilerde top
lananlardan birçok hatipler, 
hararetli söylevler vererek hal-

km heyecanını arttırmışlardır. 
Bunun üzerine, camilerden 

çıkan binlerce halk, sokak: 

rek yüzlerce evlerin camlarını 
kırmışlardır. Bu esnada zabıta 
müdahale etmiş ise de asayişi 
iade edemediğinden askeri 
kuvvetler celbedilmiştr. 

Arap 'ların hücumuna maruz 
kalan Lübnan'lılar, mukabil 
bir hücum tertip etmişler, on-

lar rastgeldikleri Arap mağa
zalarının vitrinlerini parçala· 
mışlardır. 

Bunun üzerine halkın gale· 
yanı artmış ve tramvay ara· 
balarının bir kısmını yakmıştır. 

Şabıta ve askeri kuvvetlerle 
halk arasında vukua gelen 
müsademeler neticesinde üç 
kişi ölmüş ve 28 kişi ağır 
surette yaralanmıştır. 

Dükkaular, tamamen kapan
mıştır. Yeni hadiselerin çık-
ması muhtemeldir. 

Hayretle yüzüme baktı, yut
kundu. 

- Fakat -Diye kekcledi
bu, biraz hayal gibi!. 

~---~~---~~--.................. ~ .. ----~~-------------
- Hayal olsun, size göre, 

gayet elverişlidir ve istediğiniz 
de zaten budur. Nitekim Ha
beş çocuklarını zorla faşist 
yapmak istiyen de gene sizsi-Marsilya'da 

Müthiş bir 
infilak oldıı. 

Marsilya 16 (Radyo) - Dün 
saat 16,30 Sen Samar mühim
mat deposunda müthiş bir in· 
filak olmuştur. Dün akşama 
kadar enkaz altından otuz 
ölü ve yüz yaralı çıkarılmıştır. 

Zabıta, infilakın sebeblerini 
aramakta ve tahkikata devam 
etmektedir. 

Istanbul' da 
Ramazan nasıl 

geçiyor? 
lstanbul, 16 (Hususi) 

Ramazanın birinci günü bura· 
da iyi geçmiştir. Beyazid ca· 
miinde tütüncü, kehribar ağız
Jıkçılar bir sergi kurmuşlardır. 
Milli tasarrufa, inkılaba aid 
konferanslar verilmiştir. 

Amerika 
Nasıl bir yol tutacak? 
Boenos Aires, 16 (Radyo)

ArjantKı gazeteleri 1 Kanunu· 
evvelde Boenos Aires'te top· 
lanacak olan Pan Amerikan 
konferansından bahsederek di
yor ki: 

" - Bu konferans latin 
Amerika devletlerine monroe 
esası üzerinde yeni bir faali
yet verecektir. Moaroeye ta
raftar olmakla beraber ccnu-
~i Amerika'hlar Avrupa ile 
ıktısadi münasebetlere de ta· 
raftardır.,, 

Mekteplerde muayene 
fstanbul, 16 (Hususi) - Ma· 

arif vekaletinin emri üzerine 
ilk, orta ve lise talebesinin 
ve muallimlerinin sıhhi bakım
dan muayeneleri yapılacak ve 
talebenin vaziyetinden ailesi de 
haberdar edilecektir. 

Torik ihracatı 
lstanbul, 16 (Hususi) - To· 

rik ihracatı devam etmektedir. 
Dün de iki vapur dolusu to
rik İtalya ve Yunanistan'a 
gönderilmiştir. Fiatlerde bir 
fark yoktur, Toriklerin çifti 

Dr. Şaht Anka
ra'ya vardı. 

Kudüs'de ---·-----
İngiliz tahkik heyeti 

niz. Sözüme cevab verınız, 
dediğimi yapacak mısınız? 

- Biz hakkımızı arayoruz. --·····,..---Hava meydanında 
karşılandı. 

İstanbul, 16 (A.A) - M. 
Şaht beraberinde Alman iktı· 
sad nezareti erkanından Vahl
tat ile Von Maaf olduğu hal· 
de bu sabah saat 8,30 da 
tayyare ile Ankara'ya hareket 
etmiştir.~ 

M. Şaht hareketi sırasında 
vali muavini, merkez bankası 
müdürü ve lstanbul' daki Al· 
man konsoloshanesi erkanı ta
rafından teşyi edilmiştir. 

Ankara, 16 (A.A)-Alman 
ekonomi bakanı ve Rayşbank 
direktörü Dr. Şaht bugün saat 
onu on geçe tayyare ile şeh
rimize gelmiş ve hava mey· 
danında Cumuriyet merkez 
bankası genel direktörü, eko
nomi bakanlığı müsteşarı, Cu
muriyct merkez bankası idare 
heyeti reisi ve genel direktör 
muavini, dış bakanlığı erkanı 

ve Alman büyük elçiliği tara· 
fından karşılanmıştır. 

Dr. Şaht Ankarapalas'a mi
safir olmuştur. 

İstanbul, 16 (Hususi muha
birimizden) - Türkiye ma· 
denlerinin işletilmesi için hü
kiimetimize teklifte bulunacağı 
söylenen ve Almanya' dan bu· 
raya gelmiş olan Almanya 
Rayşbank umum müdürü ve 
iktısad nazırı doktor Halmar 
Şaht, bugün tayyare ile An
kara'ya gitmiştir. 

Ankara, 16 (Hususi) - Dr. 

Londra, 16 (Radyo) - Roy
ter Ajansı bildiriyor: 

Kudüs' deki İngiliz tahkik 
heyeti tetkikatına devam et
mektedir. Fakat Arap'ların 

boykotu hasebile mesaısıne 
devamda müşkülata uğramak
tadır. Sarofon' da ihtilale iştirak 
etmiş mevkuf Arap'lar tahliye 
ve mahkumların cezaları da 
talik edilmiştir. 

Onlar Eksildi 
Paris, 16 ( A . A ) - Fas 

milli komitesi tarafından Ka
zablankada tertip edilen bir 
tezahür vesilesile milliyetper
ver reislerden Allel Pesi ve 
Hasan El Fezani tevkif edil· 
mişlerdir. 

Kazablanka, 15 ( A.A ) -
Faslı milliyetperverlerin icra 
komitesi dün akşam hususi 
bir toplantı yapacaktı. Bu 

- Bu hakkı, sizin gibi fa-
şist olanlar aleyhine de kulla· 
nacaksınız demek?. 

- Şu halde, faşizm dok
trinsiz, prensipten azade, doğ· 
rudan doğruya bir milita
rizmdir. 

- Bunun aksine olarak es· 
. kileri iade ettiğimizi, diğer 
bütün devlet ve millet hakla
rına hürmet eylediğimizi düşü
nünüz. 

- Mükemmeli. Ben de esa
sen size bunu söyletmek isti
yorum. O takdirde vaziyet, 
otomatikman sosyalizme gide· 
cektir. Yani bir kalıp değişe
cek ve bu faşizm kisvesinin 
altından, artık kavga, şamata 
etnıiyen, başkasının arazisinde 
gozu olmadığı ıçın esasen 
harb yapmıyacak olan, herkese 

toplantı Fas sultanının emrile 
menedilmiş olduğundan bü
yük cami etrafında bazı ga-
leyan alaimi görülmüş ise de 
Fransız ve yerli kıt'alar sü
kunu tesise muvaffak olmuş· 

şamil düşüncelerle dolu bir sos· 
yalizm çıkacaktır ve faşizm de, 
çizmelerini çıkarıb atarak tarihe 
karışacaktır. ikisinden biri: 

lardır. 
Paris, 16 (A.A) - Tanger

de halkçı cephe gazetesinde 
bir yahudinin neşrettiği bir 
makaleden müteessir olan müs· 
lümanlar yehudi aleyhtarı nü· 
mayişlerde bulunmuşlardır . 
Karışıklıklar esnasında üç po· 
lis yaralanmıştır. 

Hindistan' da 
Kanla hadiseler devamda! 

Bombay, 16 (Radyo) - Bu 
gün şehrin şimal kısmında 
mühim ve dini ihtilaflar, mü· 
sadcmelcr olmuş asker her iki 
tarafa karşı silah istimaline 
mecbur kalmıştır. 

50 maktul ve mecruh ve 12 
mevkuf vard1r. 
.. ... mmım;ıı .. ,.. ..... mmı .. 
nazırı şerefine yarın bir ziyafet 

Ya faşizm tamamile dok· 
trinsiz ve istila ihtiraslarını 

maskeliyen bir sözde nizamdır, 
yahud da -Şayed bir ideoloji 
taşıyorsa- sosyalizmi doğur
mağa mahkum ve mecburdur .. 

Faşist muhatabım cevab ve· 
remedi, omuzlarını silkti ve 
uzaklaşt:. 

Orhan Rahmi Gökçe 
---~--~-~--~~~~-

Çimento 
Yokluğunun sebebi 

aranacak 
İstanbul, 16 ( Hususi ) -

Son günlerde görülen çimento 
yokluğunun sebeblerini tetkik 
etmek üzere ihracatı mürakabe 
kanunu mucibince vilayetten 
mektupçu, Türkofis müdürü 
ve Ticaret odası müdürlerin· 
den Galib Bahtiyar' dan mü
rekkep bir heyet tetkikata 
memur edilmiştir. H eyet; çi· 
mento yokluğunun sebeblerini 

Ya harp, ya silahsızlanma! Av· 
rupa hangisini Alacak? 

Soissons, 16 {A.A) - Bir 
halkçı cephe toplantısında nu· 
tuk söyliyen başvekil M. Blum 
halkçı cephenin muvaffakıye

tini tebcil için kendisind n 
eve! söz söyliyen Radikal sos
yalist ve Komünist hatipleri 

dinlemiş olmaktan pek ziyade 
memnun olduğunu bildirdikten 
sonra Jaures'den bahsederek 
demiştir ki : 

Jaures'in hayatı da bize 
gösteriyor ki sosyalizm demek 
ruh demektir. Harb kat'iyycn 
caiz değildir. Harbın caiz ola
cağı iki ihtimal vardır. Milli 
araziyi müdafaa için mevcudi
yeti bizim mevcudiyetimize 
sıkı surette bağlı olanları mü
dafaa içinL Fakat bir müda· 
faa harbt ile bir tecavüzü tef-

....... 111111 .............. . 

Kardeşlerimiz 
--m!ll!!t~•......-t!ID---

Alakadar olmadıkla
rı bir devlette inti. 
haha girmiyecekler .. 
--Başı 1 inci sahifede-

mı~l:ırdır. 

Dün, Antakya'ıla lıazı hiidi e· 
ler ve :ıtlıeıleler olmn~, Antnk) ıı 
miidJciumuıni · de öldürülmüştür. 

Camileri o şerefclerine 'c hü) ük 
lıiıııılıırn mitralyözler ycrleştirilmİ§· 
tir. Snncnk'a } eniden millıim mik
tanla nekcr aevkedilmiş \C Türk· 
Jer tehdid cdilmeğe hnşJnnnnştır. 

Bütün t bditllere rağmen, halk re· 
yini kullanmamaktadır. 

Ankara, 16 (Husu i) - Hükıi
meıimiz, .Antakya ve 1ekcndcrun 
mee'clesi hakkmda 1"ıon ız nota· 
~mo cevabımızı yakında verecektir. 

Fransn'ya verdiğimiz nota ile 
Fransız hükumetinin cevabi notası 
ikinci bir beyaz kitab halinde 
neşredilecek tir. 

rik etmek daima güçtür bu 
ikisi arasında farkı biz gös· 
t rerek mes' eleyi halledecek 
olan şey hakem usulüdür. 

Hadiseler bize g ·· stermi tir 
ki Mili tler gittikçe Drt n si
lahlanmalarına d vam etti çe 
hiçbir beynelmilel hüKüm veya 
zecri tedbir netice v remez. 
Bundan dolayıdır ki hakem 
usulule beraber silahsızlanma 
da yapılmalıdır. 

Şurasından eminim ki mil· 
Jetlerin azmile sulh vikaye 
edilecektir. Şurasından eminim 
ki bütün Avrupa'ya zorla ka· 
bul ettirilmiş olan bugünkü 
rejim bir nihayet bulacak ve 
birkaç hafta sonra Cenevre'de 
devam edeceğimiz gayretler 
muvaffakıyetle neticelenecek-
tir. Çünkü bu elzemdir. Çünkü 
bu bir mecburiyettir. Avrupa
nın ve bütün dünyanm silah
sızlanma ile harb arasında oir· 
birini tercih etmesi lazımdır. 

Paris, 16 (Radyo) - Yarın 
Eliza sarayında cumhur reisi
nin riyasetinde mühim bir ka
bine içtimaı yapılacaktır. 

Paris, 16 ( Radyo ) - M. 
Blum dün Suvason'da iki nu
tuk irad etmiş ve her ikisinde 
müteveffa Jores ve efkarmdnn 
bahsetmiştir. Bu nutuklarda; 
"Sosyalistler sulha taliptirler; 
fakat sulh ta sosyalistlere ta
raftar olmalıdır., demiştir. 

Diyarıbekir' de 
imar işleri arhyor 

Diyarıbekir, 16 (Hususi) -
Diyarıbekir belediyesinin bi
rinci beş senelik programı 
muvaffakıyetle hitam bulmuş
tur. Birinci plana dahil bulu-
nan su ve elektirik mes' elesi 
halledilmiştir. Belediye, ikinci 
beş yıllık planı hazırJamakfa 
meşguldür. ikinci beş yıllık 
programda, yeni şehirde nü
mune evleri inşası, elektirik 
tesisatındaki noksanların ik· 
mali, Atatürk heykeli, sebze 
hali inşası, itfaiye teşkilatının 
genişletilmesi vardır. Bunun 
için 500 bin lira sarfı lazım 
gelmektedir ki, bu para beş 
senelik varidatla denkleştirile
cektir. 

Kilis 16 (A.A) - uriyc inti
habatı ba:lıır başlamaz Anıııkya ve 
İekenderun'<lnld dükkanlar ıauın
men .knpanmı§tır. Halk evlerinden 
clışarı çıkmıyor. Jntibahatn iştirak 
ctrucmeAe 11zmetmi, olan ntok)B, 
İskenderun, Kınlınn ve Hani}c be
lctliyeleriuirı tekmil Türk azalan 

Smiyc mecli ine meL'us gönd rmi· 
) eceklerini ısrarla ifade ettiklerin
den dolayı mahalli idare tarafından 
taıyik altınıı alınmışlıır ve hunun 
üzerine lıcp • vazifelerinden i tifa 
etıui,lerdir, Halkın intibnbatıı işti 

rıık etmemek hugu undaki nzmi ve 
müıtchit cephesi karşısmda n a) işi 
mulınfuzu bahaııe~ile Sancak'a faz. 
la miktarda polis ve jnndannc. 

~evkedilmi~tir. Bu kuvv •tler k öy· 
)eri ıl0Ja 1 makta '\'C kıı sabal:ırda 

deni} eler gezer k hnl1':ı tethiş et
mel.:tedirler. Türk'lerin intihabata 
iştir.ıklı•riııi tı~lıditle temin için 
Sauı•ak Tiirk' lcri nrıı suıda horc; 

mes'eJesile dürülmüş ' e hıı bahane 
ne birçok Türk'ler tevkif edil· 
miştir. 

Almanya ve ltalya iktısadi 

Kınhım l6{Husu i) - A :ıyişi 
nıubaf3za bahane ·ıc '\aııcak'a fazla 
miktarda polis \C jantlarına gön
dcrilmi) tir. Bnnlıır kas:ıbafon do· 
laşmnkta ' ' e balkı tehdit cımek
tellirler. 

iş birliği yapıyorlar? .. 
F rankfurt, 16 (A.A) - Al

man ve ltalyan ticaret heyet-
leri arasında yapılmış olan 
görüşmelerden sonra bir teb
liğ neşredilmiştir. 

Bunda iki memleket arasın· 
da daimi bir iktısadi mesai 
birliği vücude getirilmesine 
karar verilmiş olduğu beyan 
edilmektedir. 

Nisan • 
Merhum Akhisnr'lı Bay Ali 

kerimesi Bayan Betul ile Fevzi 

beş kuruştur. araştıracaktır. 
-.-.1:mmi11C1Mmısm~u;::ı:.:r::ır:c::~~Z!:r::~~2:'2:~~~za:;~~=namım::9'tlmai~m•i.m:ıımm:ıo:m~ımrıR10J!!l'llt1&1EU11~~!l!E!~~l5:Dml[l;l!!:25eD!l~E1.1mmlB!!!~~ı:ım3111!!.lllm 

Şaht, tayyare .ile buraya gel
miş ve karşılanmıştır. Dr. Şaht 
Vekillerimizi ziyaret ederek 
görüşmüştür. lktısad Vekilimiz 
Celal Bayar, Dr. Şaht şerefi
ne bir öğle ziyafeti vermiştir. 
Almanya iktısad nazırı, yarın 
şehrimizdeki bankaları ziya
ret edecektir. Hariciye vekaleti 
umumi katibi Rifat Menemen· 
cioğlu tarafınndan Almanya 

verilecektir. Doktor Şaht, zi· 
yaf etten sonra Tahrana hare· 
ket edecek ve İran hükumet 
erkanilc görüşecektir. 

lJütün Türk bcledi)C azalan 
icıifa etmi~lerılir. 

Lütfi Karaosman dün nişan· 
!anmışlardır. iki tarafa saadet
ler temenin ederiz. 

Pazar güukü, tayyare "bayramı intibalarından 
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Romanya parlamentosu açıldı İngiltere ltalya temasları 

Kral 
uk 

Küçük itilaf la Balkan Antantı arasın
daki tesanüdü bildirdi 

Romanya kralı Karo/ 
Bükreş, 15 (A.A) - Rador 

ajans bild'riyor: 
Kral Karol bugün ayan ve 

Meb'usan azalarının, diplo-J 
matlarm, yüksek devlet me-., 
murlArının ve bütün locaları 
dolduran kalabalık bir halk 
kütlesinin huzurile parlamen
toyu açmıştır. 

Kral Karol aç1lış nutkunda 
hükumetin milli faaliyet alan
larının kaffesinde vücuda ge
tirdiği semereli eserleri sita
yişle yadettikten sonra bu 
devrede tevdi edilecek kanun 
projelerini bildirmiştir. 

Bu projeler arasında ezcümle 
matbuat rejimi hakkındaki 
proje ve devlet memurlarının 
hukuku hakkındaki proje vnr
dır. 

Kral Karol ayrıca orduyu 
takviye işine de devam edile
ceğini, bilhassa kaydeylemiştir. 

Dış siyaset hakkında Kral 
Karol şunları söylemiştir: 

- Beynelmilel hayatta gö
rülmekte olan karışıklıklar 
arasında Romanya'nın dış si
yaseti şaşmaksızın ve sükun 
içinde sulhun idamesi ve ebe-

diyet için çizilmiş hudutların 
masuniyeti esası hedefini güt
meğe devam edecektir. Hüku
metim bu hedefe, bütün mil
letlerin milletler cemiyeti çer
çevesi içinde dostane iş bir
liği ile ve ittifaklarımızın tak
viyesi ile varılacağından emin
dir. Bunun içindir ki hükume
tim, Cenevre müessesesımn 

otoritesini ve kuvvetini yüf{
seltecek bütün hareketlere za
hir olmağa ve ayni zamanda 
bütün müttefik devletler zi
mamdarları ile daimi ve sıkı 
bir temas muhafazasına devam 

suretile bugün mevcut ittifak
ları inkişaf ettirmeğe ve de
rinleştirmeğc karar vermiş bu
lunmaktadır. 

Küçük antant ve Balkan an
tantının birbiri arkasına \U· 

kubulan müteaddit toplantı
ları ve temas tezahürleri ara-

sındadır. Bu taplantılar iki 
devletler grubunun taahhü-

dünü ve görüş birliğini teyid 
için parlak vesıleler teşkil ey
lemiştir. 

Bu yıl içinde küçük antant 
devlet reislerinin zaman zaman 

buluşmaları ve birlikte müza· 
kere etmeleri kararı ile yeni 
bir takviyeye mazhar ~!muştur. 

Kral Karol bu yıl içinde 
Çekoslovakya reisicumhuru Bc

nes ile Yugoslavya naibi prens 
Pol'un Bükreş ziyaretlerini ha-

tırlatarak Romanya'nın ta kal· 
binden ve kendiliğinden gelen 

hararetli hüsnü kabulü bilhas
sa kaydetmiş ve memleketin 

bu hareketinin küçük antan
tın y1kılmaz kuvvetini ve bu 

antantı teşkil eden milletlerin 
tam kardeşliğini teyid eylemiş 
bulunduğunu bildirmiştir. 

Kral Karol nutkuna şöyle 
devam etmiştir: 

Benim Çekosloval1a' da bu
lunduğum zaman hüküm süren 

ayni candan heyecan Çekos
lovak milleti tarafından gös

krilen hüsnü kabul bizi par
lak samimiyetleri ile mütehey
yiç etmiş ve kalbimizde unu
tulmaz izler bırakmıştır. 

1ttifakların1 muhafaza ve tak
viyeye büyük bir ihtimam gös-

teren Romanya ayni zamanda 
bütün memleketlerle ve bil
hassa komşuları ile dostane 
münasebetler idame ettirmek 
emelindedir. Zira Romanya 
bu suretle hareket etmekle 
ayni zamanda sulhün idamesi 
hakkındaki kendi menfaatle
rine de hizmet eylemekte ol
duğundan emindir. 

Kral nutkunu seleflerin fe
dakarlıklarının mirası olan 
mülk ve hukukun müdafaası 
için memleketin bütün kuvvet
lerini birlik olmağa davet 
ederek bitirmiştir. 

Kral parlamentoya gelişinde 
olduğu gibi gidişinde de te
zahüratla karşılanmış ve nut
kun muhtelif kısımları şiddetle 
alkışlanmıştır. 

56 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

- Hayır hoca hanım, ' hiç 
hiç kimseyi düşünmemiştim. 

Fatma ile daha başka şey 
konuşmamıştı. Yalnız şunu 
anlamıştı. 

Zavallı kız, nişanlısını sev
miyor, istemiyordu. Fakat, 
her köylü kızı gibi, bir koyun 
yumuşaklığı ve itaatı ile bu 
işe sürükleniyor, susuyordu. 
Yarın evlenecek, bir iki yıl 
sonr.a çocukları olacak ve ar
tık, güzel, ruhlu, sevimli Fat
ma'nın yerinde, toprakla bo-

ğuşan, çoluk-çocuğu ile uğra

şan, hayvana, haşerata, işçiye 
yemek hazırlamakla didinip 
duran bir Fatma kadın do
ğup gelecekti. 

Evet, bir köylü kadını ça
lışmalıydı hatta her kadın ça
lışmalıdır. Fakat buna, biraz da 
iç sevgisi, hayat güzelliği, ha
yat rengi ve tadı vermelidir. 

Rizan, işte bunu düşünü
yor ve Fatma hesabına üzü
lüyordu. Böyle bir hadisenin 
üstünde de duramazdı. Çünkü 

Tehdit 
lsmetpaşa bulvarında ken

disine taharri memuru susu 
vererek fsak karısı Estet'i teh
dit eden Cuma oğlu Mustafa 
zabıtaca tutulmuştur. 

Kumar 
f kiçeşmelik caddesinde 41 

numaralı aile evinde Şerafed· 
din, Necati, Mazalto, Sabat:ıy 
ve f sak kumar oynarken ya
kalanmışlardır. 

Çocuk kavgası 
İkiçeşmelik'tc Hacıali cadde

sinde Şerif karısı Fatma, ço
cuk kavgas1 yüzünden Meh
med karısı Esma'yı kundura 
ile dövmüş ve ayrıca tahkir 
etmiştir. 

Esrar içmek 
Kaymakam Nihadbey cad

sesindc Hüsnü oğlu Sami es
rar içerken tutulmuştur. 
Avukatı tahkir etmiş 
Sulhceza mahkemesi kori

dorunda Ahmed oğlu Ali bir 
alacak mes' el esinden avukat 
Necmeddin'i ltahkir ettiğinden 
zabıtaca tutulmuştur. 

Sopa ile dayak 
Ikiçeşmelik caddesinde Be

kir oğlu Hilmi sarhoş olarak 
Mehmed Ali'nin kahvesinde 
oturan lsmail oğlu Şahin'i so
pa ile sebepsiz başından ya
ralachğından tutulmuştur. 

ölU bulunmuş 
Keçecilcr'de Küçiikabdülka

dirpasa hanmda oturan Os
man oğlu 50 yaşında Mehme<l, 
odasında <>lü olarak bulunmuş
tur. Yapılan muayenesinde ze
hirli sıtma hastalığından öl· 
düğü anlaşıhnışlır. 

Hırsı:zhk 

Karantina tramvay cadde
sinde lbrahim oğlu Kohen'in 
426 numaralı evine giren be
lirsiz bir Hırsız tarafından l,>ir 
şapkası çalınmıştır. Hırsız ara
nıyor. 

Başmdan yaralamış 
İkincibeyler sokağında Şakir 

oğlu Bekir sarhoşluk saikasile 
Hakkı oğlu Kemal'i blçakla 
başındad hafif surette yarala
dığından tutulmuştur. 
Kardeşini yaralamış 
Karşıyaka' da Hengam soka

ğında Nuri oğlu Osman bir 
miras mes'elesinden kardeşi 
Hilmi'yi yaralamış ve hadise
den korkan karısı Zeyneb de 
çocuk düşürmek tehlikesile 
karşılaşmıştır. Osman zabıtaca 
tutulmuştur. 

Tutuldu 
İkiçeşmelik'te bayram ye

rinde kahvede oturan Yaşar'ı 
sopa ile döverek kaçan kasap 
Hilmi, takip edilerek tutul
muştur. 

müdahalelerin acı tecrübesini 
kendi nefsinde tatmıştı. Fat
ma'yı kaç defa gizli gizli ağ
larken bulmuştu. Fakat gör
memezliğe gelmişti. Alışacaktı 
zavallı .. Alışmağa mecbuı du da. 
Bu, bir emrivaki idi. İsyan 
değilse bile, evvela, böyle his· 
si bir mukavemet, bir hayal 
inkisarı doğuracak, sonra ta
biileşecekti ve o hisler, yavaş 
yavaş paslanacak, kabuk bağ
lıyacaktı. 

Kendi başına gelen felaket, 
tam manasile, Fatma'nın ba-
şına da gelmişti ve onun için, 
şimdilik yapacak birşey yoktu. 
Belki hiç te olmıyacaktı. 

Koskoca dokuz ayı, işte 
böyle, beyni yarı uyuşmuş gibi 
geçirdi. Kendisi için verilmiş 
hiçbir kararı yoktu. Bazen, 

- Ne olacağım, ne yapa-

in re, 
eer 

kdeniz için 
··şunüyor? Bu akşamki program 

lstanbul radyosu 
Eden 'le Grandi müzakerelerin· öğle nesriyatı: saat 12,30 ~ 

• • 14 plakla Türk musikisi, halk 
den ümıtlenenler var. Akdenızde şarkılar•, haberler. 

JI r k l b h. Akşam neşriyatı: Saat 18,30 nuruz mınta a arı mevzuu a ıs.. da dans musiki, 19 sıhhi kon· 

Londra, 15 (A.A) - Roy
ter ajansının diplomatik mu
habiri bildiriyor: 

Versay muahedesinin nehir 
seyrüseferi hakkındaki hüküm
lerinin Almanya tarafından 
tek taraflı olarak ihlali lngi
liz mahafilinde büyük bir kay
di ihtiyatla karşılanmıştır. Bil
hassa şu cihet kaydedilmek
tedir. 

Eğer Almanya bu hüküm
leri kendi hakimiyeti ile ka
bili telif görmedi ise Türk 
hükumetinin Boğazlar mes'e
lesinde tutmuş olduğu yoldan 
giderek istediği tadilatı mü· 
zakere yolu ile yaptırabilirdi. 
Binaenaleyh Almanya'nm bu 
hareketi haksız görülmektedir. 

İyi haber alan mahafil Al
man mahafilinin iddialarının 
aksine olarak bu husustaki 
tadilatın müzakere yolu ile 
yapılması için Almanya tara
fından hiçbir teşebbüs yapıl

mamış olduğunu hatırlatmak
tadırlar. 

Loudra, 15 (A.A) - Ha
vas Ajansı bildiriyor: 

Dün akşam M. Eden'le M. 
Grandi arasında yapılan mü
lakat hakkında öğrenildiğine 
göre İngiltere Akdeniz'i her 

hükumetin ayrı beyanatları ile 
tesbit edilmiş olarak muhtelif 
nüfus mıntakalarına taksim 
eylemeği düşünmektedir. Hü· 
kfimetler mütekabil menfaat-
lere riayeti taahhüd eyliye
ceklerdir. iptidai müzakereler 
muallakta kalmış bütün mes
elelerin hallini istihdaf ede-
cektir. Bu mes'eleler Akdeniz-
de seyrisefain, Avrupa hıırici 
memleketlerdeki mütekabil nü· 
fuzlar, Süveyş kanalı ve deniz 
kuvvetleri arasındaki muvaze
nedir. Asıl müzakerelere her 
hangi bir esas bulunur bulun
maz başlanacaktır. 

Londra, 16 (Radyo) - 01-
siye Rover gazetesi, Grandi -
Eden mülakatından bahsede-
rek diyor ki: 

11 Bu mülakat lngiliz - İtalyan 
müzakerelerinin nihai bir saf
haya geldiğini göstermektedir. 
M. Grandi, bugün Roma'ya 
giderek büyük faşist kongre
sinde hazır bulunacak ve İn
giliz noktai nazarını kongreye 
bildirecekt.ir. Londra'ya avde
tinde tam bir karar getireceği 
muhakkaktır. Bundan sonra 
elde edilecek uzlaşmayı Kont 
Ciyano Londra' da imıalıya
caktır.11 

ar'ların Küçük itilafa 
ve di v i cevablar 

Romanya, Çekoslovakya ve Yugoslavyada 
tadilcilik eleyhine tezahürat olacak 

Bükreş, 15 (A.A) - Tran
siluvanya'nın Romanya'ya ilti· 
hakının yıldönümü münasebe
tile gelecek ayın birinci, ikinci 
ve üçüncü günleri Romanya, 
Çekoslovakya ve Yugoslavya 
parlamentolannda, tadilcilik 
aleyhine büyük tezahürat ya· 
p1lacaklır. 

Çekoslovakya ve Yugoslavya 
parlamentolarına mensub yüz 
kadar saylav bu münasebetle 
Bükrcş'i ziyaret edeceklerdir. 

Hukuk müsavatı, Macaris
tan 'ın bu üç devlete verebile· 
ceği tek garantidir; Macaris
tan hukuk meşruasının pazar
lık mevzuu olmasına hiçbir 
zaman razı olmıyacaktır . ., De· 
mektedir. 

Son Posta 
Ankara, 14 (A.A) - Son 

Posta gazetesinin 14 ikinci 
teşrin 936 cumartesi tarihli 

nüshasında lskenderun Antak-
Peşte, 16 (Radyo) - Peş- ya ve havalisine dair Fransa 

te, Loid gazetesi küçük itilaf ile teati edilen noktalar hak-
devletlerinin müşterek tebli
ğinden bahsederek diyor ki: 

"Bu tebliğde sarih hir va
ziyet yoktur. Garantiden ne 
kastedildiği ve nasıl bir mü· 
zakere istenildiği de sarih de
ğildir. 

bilirim: 
Diye düşünmüş, fakat bu 

suallere hiçbir cevab alama
mıştı. Sonra Fatma'yı gözö
niine getirmiş. 

- Hayat bizi sürükliyecek, 
biz hayatı! 

Deyip geçmişti. Gene tatil 
gelmişti ve bu defa artık, İz
mir' e gitmeği bizzat istemişti. 
Kendi kendine itiraf etmekten 
çekindiği bir his, bir arzu, 
onu lzmir' e sürükliyordu: 

Belki de ona rastgeliriml 
Bu his üzerinde fazla dur

mak istemiyordu. Çünkü ayni 
dakikada, diğer bir sual de 
karşısına dikiliyordu: 

- Farzet ki rastgeldin Ri
zan, sonra ne yapacaksın? Bu 
tesadüf sana Lirşey kazandı
racak mı? Bunda kaybetmek
liğin ihtimali daha fazla de-

kında ecnebi bir gazeteden 
telefonla alarak verdiği malu
mat hakikate tevafuk etmedi-
ğinden içerde ve dışarda sui 
telakki ve tefsire müsaid olan 
bu nüshalar Dahiliye Vekale
tince toplattırılmıştır. 

ğil midir?: 
Lfımia'ya mektub yazmış, 

aıabacı Yusuf ağayı gene is· 
tetmişti. Çok değil, iki gün 
sonra, akşam üzeri, Yusuf ağa 
köye gelmiş, kapıyı çalmıştı. 

Bu ayrılışta, Fatma'mn dök
tüğü gözyaşları, sanki birer 
sıcak damla halinde durma
dan kalbine akmıştı. 

* ... * 
Bir su gibi akıyordu seneler. 
Ve bu akış içinde, neler 

olmamıştı, neler? 
Suyun mecrası değişmişti. 

Birçok sedler yıkılmıştı. Bir
çok yerleri sular basmıştı. 
Birçok yerler de kurumuş, 
kalm1ştı: 

Harb bitmişti. Mağlup ol
muştuk. Koca bir yurd göv
desi parça parça olmuş, dün
yanın bu noktasında sırtüstü 

f erans, 20 Vedia, Riza ve ar· 
kadaşları, 20,30 Türk musiki 
heyeti tarfından şarkılar, 21_ 
şehir tiyatrosu san'atkarların· 

dan Bedia, Vasfi Riza ve Ha· 
ztm taraflarından (Lüks bayat) 

operetinden bazı parçalar. 
Programa ilave olarak bun· 

dan sonra İstanbul belediyesi 
konservatuvarının retrnasmis· 
yon sureti)e zengin konseri 

neşredilecektir, bunun sonun· 
da da ajans haberleri. 

Ankara radyosu 
Saat 12,30 - 13,30 plakla 

.halk şarkılan, Türk musikisi, 
haberler, 19 Türk musikisi, 

halk şarkıları, 19,30 Leman 
ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi, şarkılar. 

20,30 - 21,10 Riyaseti cumur 

orkestrası tarafından konser ve 
sonunda ajans.. haberleri. 

V. Emanuel 
Yalnız ltalya 
imparatoru ola
rak taç giyecek 

Roma, 16 (Radyo) - Fa· 
şist büyük meclisi çarşamba 

günü 18 teşrinisanide Vene· 

dik sarayında toplanacak ve 
bu içtimaa M. Mussolini riya
set edecektir. 

Roma, 16 (A.A) - iyi ma

lumat almakta olan mehafil 
büyük faşist meclisinin yakın· 

da kral Viktor Emanuel'in 
İtalya ve Habeşistan impara· 

toru olarak değil, İtalya im· 
paratoru olarak taç giymesine 

karar vereceğini yazmaktadır. 
Bu karar bazı devletlerin 

Habeş fütuhatını tanımamaları 
dolayısile büyük elçiliklerin 
Romada yerleşmelerini temin 
eden bütün diplomasi müş· 

küllerini ortadan kaldıracaktır. 

-250 Lira-. 
Diş tabiplerine malzeme 

satışı ticaretile iştigal etmek 
üzere asgari 250 lira ser
mayeli olan bir kimse ara· 
nıyor. iş mühim ve karlıdır. 
Görüşmek üzre çarşambaya 
kadar 12 den 2 ye kadar 
Konakta Ankara palas ote· 
linde Bay Berkmen sorula· 
caktır. 

yatıyordu. 

* * * Seneler geçmişti, evet: 
Zifiri bir karanlık. GözgözÜ 

görmiyordu. Ôdemiş'in Kay· 
makçı tepesinin dibindeki yol
da silahlı hayaletler ilerliyordll· 

Ayak seslerinden anlaşı~
yordu ki, bunlar asker Ji. Yu
rüyüşlerinden kalın ayakkapl~· 
nna mahsus tok sesler geh· 
yor ve bunların altında çakıl 
taşlarının gıcırt1sı duyuluyordu. 

Hiç konuşmıyorlardı. 
En önde, uzun boylu, etra

fını tetkik eden, eli tabancala 
bir genç vardı. Yolun öyle 
bir noktasına geldi ki, bura· 
dan aşağıdaki karanlık ovar.• 

etraflıca görebilmek mümkündu. 
Durdu ve dinledi: 

- Sonu flar -
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Avusturya hariciye na. 
zırı da Berlin 'e gidiyor Madrid tapçu, tayyare lzmir'in 8 tayyaresi de 

bombardımanı altında.. r göklere ~ükseldi.. ltalya haric"ye nazınnı 
Peşte ziyareti .. 

- Başı 1 inci sahifede - hazırlamakta olduğumuz kat'i 
muharebe için ideal bir fır· 
sattır. 

ikinci kongreye A~;nya ve Küçük iti
. laf ta davet edilecektir 

Lizbon, 16 (Radyo) - Mad
rid cephesinden gelen haber
lere göre asi kuvvetler Ka
pamyentoyu ve üniversite mu· 
hitini ve saray parkını sekiz 
bombardıman ve 24 avcı tay
yaresi ile bombardıman etmiş
lerdir. 

Cuma günkü hava muha
rebesinden bahseden General 
diyor ki: 

~~~~-~~~~-

Amiral Horti Roma'ya gidecek-
• 

tir. ita/yanlar memnun! 
Viyana, 16 (Radyo)-Avus· 

turya gazeteleri Kont Ciyano
nun Peşte ziyaret ve müzake
relerinden bahsederek, Viyana 
konferansının Avusturya için 
iktısadi fakat Macaristan için 
siyasi mahiyet arzettiğini yaz
maktadırlar. 

ikinci kongre, Almanya'nın 
ve küçiik itilaf devletlerinin 
iştirakile tamamile iktısadi bir 
mahiyeti haiz olacaktır. 

Roma, 16 (Radyo) - Ami
ral Horti, 24 Teşrinisanide 
Roma'ya gelecek ve üç gün 
kalacaktır. 

Bu ziyaret hakkında henüz 
resmi bir program neşreJil· 
memiştir. Maamafih 26 . Teş
rinisanide Napoli' de yap.hcak 
deniz resmi geçidinden başka 
Roma'da da askeri bir resmi 
geçid yapılacaktır. 

27 de Amiral Horti Papa 
tarafından sureti hususiyede 
kabul edilecektir. 

Peşte, 16 (Radyo) - Kont 
Ciyano Peşte' de bulunduğu 
sırada başvekil M. Darani ve 
hariciye bakanı M. Dekanya 
ile mühim müzakerelerde bu
lunmuş ve neticede iki dev
letin menafiinin müşterek ol
duğu görülmüştür. 

Bundan başka kont Ciyano 
naibi hükumet tarafından Mari 
Tereza şatosu parkında verilen 
resmi av eğlencesinde de ha
zır bulunmuştur. 

Ayni günün akşamı operada 
büyük bir temsil veri lmiş Kont 
ve Kontes Ciyano, Amiral 
Horti ve Habsburg hanedanı · 
nın Peşte'de bulunan erkanı 
bu temsilde hazır bulunmuş-
lar, ve halk tarafından şiddetle 
alkışlanmışlardır. Saat 22 de 
dahiliye bakanlığında bir ziya· 
fct verilmiştir. 

Berlin, 16 (Radyo) - Dr. 
Smit, Berlin'e Perşembe günü 
gelecekti r. Doktor Smit ile 
Fon Nörat Avusturya ve Al
manya arasındaki muğlak me

seleleri müzakere edeceklerdir. 
Roma, 15 (A.A) - Gaze

teler Budapeşte' de İtalya <lış 
bakanı Kont Ciyano'ya karşı 
gösterilen hararetli kabulü bü-
yük bir memnuniyetle kaydet
mekte ve barış muahedelerin· 
de Macaristan'a yapılmış olan 
haksızlıkları bu münasebetle 
yeniden tenkid etmektedirler. 

T ribuna gazetesi diyor ki : 
Almanya, Avusturya ve Ma

caristan 'ın mecburi silahsızlan-
ması galip devletlerin de si
lahsızlanmasına mukaddeme 
teşkil edecekti. Halbuki bu 
devletler silahlarını hiçbir za
man bırakmı.mışlardır. 

Budapeşte, 16 ( A.A ) -
ltalya dış işleri bakanı Kont 
Ciyano Macaristan kralı Naibi 
amiral Horthynin davetine ica
bet ederek Daun Godolo şa
tosuna gitmiş ve geceleyin şe

hire dönmüştür. 

Milislerin muvaf fakıyeti 

ölüler arasında bir Fran
sız yüzbaşısı da var -----------Asiler cephesinde bulunan Havas muha-

biri vaziyeti nasıl görüyor? ----------Seville, 16 (A.A) - Havas nubunda sağcenahtmıza taar-
ajansı bildiriyor: rruz etmiştir. Fakat asiler bu 

Dün radyo ile neşredilmiş taarruzu tardetmiştir. Ve müf-
olan bir tebliğde hükumetçileriıı rezeyi ağır zayiata uğratmış-
yapmış oldukları mukabil ta- lardır. Asi tayyareler düşmanı 
arruzların akamete uğraması sarsmışlardır. Mütearrız kuv· 
yüzünden Madrid cephesinde vetler Carabanchel Altoya karşı 
400 maktiil bırakmış oldukları yapılmış olan dığcr bir taar· 
haber verilmektedir. Maktüller ruzu da püskürt'l'lüşler ve sonra 
arasında bir milis müfrezesi- Toledo köpriisü mıntakasında 
nin kumandanı olan Fransız bir ttaarruz icra etmişlerdir. 
yüzbaşısı Blanchet de bulunu- ~ Asilerin tankları hükumet he-
yordu. sabına çalışan milisleri imha 

Asi kuvvetler Nasurere va- etmiştir. 
roşunu işgal etmişlerdir. Bey- General Miaja Tolcdo, köp-
nelmilcl müfreze Madrid'in cc- rüsü Princesa ve Scvgovia is-• ANADO U tikametinde mukabil l>ir taar· 

ruza kıyam etmiş ise de asi
lerin bataryaları hükumet kuv--·--

Günlük siyasal gazete 
Sahip \ 'C ha~ynzgnnı 

Haydar Riişdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat \ "C yazı i ~ leri 

müdiirü: Hamdi ı ' üzhct Çaııçar 

İdıırchnne.si : -

İzmir ikinci Bl'ylcr oka~ı 
C. Halk partisi hinn ı içinde 

Yetlerinin ilerlemesine mani ol
muştur. 

G eneral Varela , hükumet 
kuvvetleri tarafından yapı lmak-
ta olan taarruzlarda hız olma
dığını, kendi kuvvetlerinin pek 
yakında muzaffer olacaklarını 
beyan etmi ştir. 

Asiler, milis kuvvetlerinin 
şimali garbide mukavemetle· 
rini kırarak Konjelido mev
kiini işgal etmişlerdir. Bu mev· 
kiin Madrid büyük caddele
rine hakimiyeti büyüktür. 

Cebelüttarık, 16 (Radyo)-
General Kiyepo Dolyano dün 
akşam saat 23 te radyo ile 
şu tebliği neşretmiştir : 

!'Madrid'in tamamen işgali 
bir saat mes'elesidir. Kuvvet
lerimiz milis bataryalarını ıs· 
kat ederek Madrid' e üç cep
heden girmişlerdir. Saat 16 
da giren bu kuvvetler karşı
sında milisler gayri muntazam 
şekilde firara başlamışlardır. 
Mahalleler arasında artık si
lah atılmamaktadır. Kuvvetle· 
rimiz el bombaları ile ilerle-
mektedirler. Bütün köprüler 
elde edilmiştir. Şimdi nehrin 
sağ cenahına da geçmiş bu
lunuyoruz. Madrid'de komü
nist radyosu son olarak bütün 
köprülerin berhava edildiğini 
haber vermiştir. Madrid'in ta· 
mamen işgali artık tahakkuk 
et nı ektedir. 

Madrid, 16 (A.A) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Dün saat 15 i biraz geçe· 
rek asilerin tayyareleri Mad
rid'in kalabalık olan Kuatro 
Kaminos mahallelerini bom
baya tutmuşlardır. 10 ölü ve 
100 yaralı vardır. Yirmi dört 
saatberi ölenlerin adedi 80 ve 
yaralananların adedi 100 tah
min edilmektedir. 

Öğleden sonra asilerin top. 
çusu Epana meydanı ile Mad
rid 'in en modern ve en büyük 
merkezi caddelerinden biri 
olan Edvardo Dato yolu üze
rindeki mahalleleri bombardı
man etmiştir. 

Madrid, 16 ( A.A) - Ha
vas ajansı bildiriyor: 

Dün akşam saat 21 ,30 da 
şiddetli bir topçu bombardı
manı başlamıştır. Madrid şeh· 
rinin tam ortasında üç obüs 
patlamıştır. 

Hava işleri nezareti hüku· 
met tayyarelerinin Pazar gü
nü sabahtan akşama kadar 
büyük bir faaliyet göstermiş 

olduklarını bildirmektedir. Bu 
tayyareler Avila tayyare mey
danını bombardıman etmişler 
Nasyonalistlerin dört tayyare
sini tahrip eylemişler ve 20 
kadar tayyareyi hasara uğrat
mışlardır. 

Hükumet tayyareleri sonra 
Toledo ve Torrijos tayyare 
meydanını da bombardıman 

etmişlerdir. Bunlar Talavera 
istasyonuna bombalar atmış
lardır. 

Öğleden sonra hükumetin 
14 tayyaresi pek aşağıdan 

uçarak Casa Del Campo mın
takasmda düşman mevzilerine 

Telgraf: İzmir - ANADOUJ 
Telefon: 2 i76 -· Postıı kutu u 105 
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Seville, 16 (A.A) - Se
ville radyosu G eneral Verala
nın şu tebliğin i neşretmiştir: 

Biz yalnız birşeyden kor
kuyoruz. Havaların bozulması. 
Çünkü şimdiki güzel havalar 

Tayyarelerimiz aslanlar gibi 
muharebe ettiler. Tay_vareleri· 
miz hükumet tayyarelerinin 
miktarı daha fazla olmasına 
rağmen bunlara taarruz et
mekte tereddüt eylememişler· 
dir. Birkaç dakika içinde ev· 
vela dört tayyare Madrid'in 
üzerine düşmüş ve bir saatten 
az devam eden bir muhare· 
beden sonra da tayyare filo
sundan geri kalanlar kaçmış
lardır. 

' Hükumetçiler sekiz avcı tay
yaresi ve bir bombardıman 
tayyaresi kaybetmişlerdir. Biz 
yalnız iki tayyare zayi ettik. 
Maamafih bunlardan biri hat
larımıza dönmeğe muvaffak 
olmuştur. 

Hükumetin tayyare filosu· 
nun ric' atından sonra bizim 
pilotlarımız muzafferiyetlerini 
tes'it için payitahtın üzerinde 
birtakım cambazlıklar yapmış
lardır. Tayyarelerimizin mu-
vaffakiyetine şahit olan asker
lerimizin sevincine payan yoktur. 

Madrid, 15 (Radyo) -Mü
dafaa konseyinin raporu : 
Akşam düşman tayyareleri 

şehri bombardımana çalışmış
tır. Cenup istasyonuna kuv
vetli bombalar düşmüştür. Ka-
dın çocuk ve sivil ahaliden 
elli ölü ve müteaddit yaralı 

vardır. istasyona birşey olma-: 
mıştır. 

15 tank ile Fas'lı alayının 
taarruzu, tayyarelerin (büyük 
yardımı ile püskürtülmüştür. 
Ayni noktadan bu sabah ya-
pılan ikinci hücum da akim 
kalmıştır. 

Madrid 15 - Asi kuvvet
ler, pazar günii Madrid'in şi-

mali garbisinde hükumet kuv· 
vetlerine taarruz ve bu kısım-
da köprüyü işgale kalkmışlar 
fakat püskürtülmi.işlerdir. Üni
versite! mahallesi ve Montana 
kışlası boml ardıman edilmiştir. 

Madrid, 15 - Bu akşam 
askeri vaziyette değişiklik ol
mamıştır. 10 asi tayyare şehri 
bombardıman etmiştir. Fakat 
avcı hükumetçi tayyareler bun
ları kovalamıştır. 

Paris 15 - Muhtelif mem
balardan gelen haberlere gö· 
re, Madrid için yapılan mü
cadele gün geçtikçe daha zi
yade şiddetlenmektedir. Hü
kumetçiler, düşmanı yandan 
çevirmek için sağ cenahtan 

.. t,?~~G-;.7n'"8.~d~am °7diyorla-;.~ 
Asiler de ayni gaye ile şimale 
doğru ilerlemeğe çalışmakta· 
dırlar. Hala hiçbiri hedefleri
ne varamamıştır. Sekiz gün 
devam eden şiddetli muhare
belere rağmen vaziyet değiş
miş değildir. Faslıların tank· 
larla yaptığı iki h~icum püs
kürtülmüştür. f ki taraf ağır 
zayiat vermektedirler. 

Sevil, 16 (Radyo) - Gene
ral Franko'nun; Madrid'in bom
bardıman edileceğine ve payi
tahtın mahalle mahalle yakıla
cağına dair emir verdiği hak
kındaki haber üzerine, bir ga
zeteci Franko ile görüşmüştür. 
General demiştir ki: 

- "Ben ne böyle bir söz 
söyledim, ne de böyle birşey 
vardır!.,, 

Londra, 16 (Hususi) - Mad
rid hükumeti, hükumetçi kuv· 
vetlerinin .şimdiye kadar ze
hirli gaz kullanmadıklarını bil
direcektir. 

• Başı 1 inci sahi/ede -
onbirde ad konma mera
sımıne başlanmıştır. • Me;a:"' 
simde Vali Fazlı Güleç, 
müstahkem mevki komutan ve
kili k~rmay Tuğbay Yiğitgü- · 
den, belediye reisi doktor 
Behçet Uz, Türk hava kuru
mu mümessilleri ile birçok 
rüesa, müdür, mümessil ve 
subaylar bulunuyordu. 

Merasim yerinde kıymetli 

ve yurdsever lzmir'lilerin or
dumuza hediye ettikleri yeni 
sekiz tayyare karşılıklı duru· 
yordu. 

Tayyare alayı kumandanı 
kaymakam Muzaffer ve tabur 
kumandanı binbaşı Şevket, m\
safirlere havacılıktaki dünya 
terakkiyatı ve bizim bu te-
rakkiyatı sonsuz bir alaka ile 
takip ve tatbik edişimiz hak-
kında çok kıymetli malumat 
vermişlerdir. 

Muzikanın çaldığı istiklal 
marşı saygı ile dinlendikten 
sonra meydanda hazırlanan 
defne dallarile süslü kürsüye 
çıkan valimiz Fazlı Güleç, çok 
veciz bir hitabede bulunmuş
lardır. 

Valimizin hitabesi 
Sayın vatandaşlar; 
Eskiden aldığımız tayyare

lere ilave olarak bugün de 
vilayetimizin muhtelif , mahal
leri ve teşekkü'i'ıeri adına se· 
kiz tayyarenin uçurulması şe· 
refini duymakla siz ve biz 
bahtiyarlık hissetmekteyiz. Bu 
tayyareler, bize bugünkü var
lığımızı bağışlayan Türk or
dusunun kuvvetine daha bü
yük bir kuvvet amili olarak 
eklenecek ve bizim ruhumuz 
olan ordumuza bizi yaşatmak 
için daha geniş imkanlar ya
ratacaktır. 

Arkadaşlar; bundan evelki 
idarenin milletin bünyesine 
uymaması itibarile, hatta hüs
nüniyetle elde etmek istediği 
mazhariyetler bile bizim için 
milli hayatiyeti kurutucu ve 
öldürüçü neticeler doğurması 
yüzünden eski devrin müteaf
fin havası içinde milli bün-~ 
yemiz sarsılmış iken bizi ölüm
den dönme saadete ulaştıran 
yalnız damarlarınızda dönen 
askerlik kanı ve ruhumuzda 
yaşıyan askerlik meziyeti ol
muştur. Bv sayededir ki milli 
varlığımızın muhafazasına el
zem olan her mevcudiyet if
las ettiği halde yalnız bu ha
yat müessiri bizi inkirazdan 
kurtarmış ve imparatorluğun 

sukutu anında kuvvetli bir 
Türkiye meydana çıkmıştır. 

Bugün burada herbiri bir 
zümrenin hamiyet timsali olan 
tayyarelerinizi uçurmak için 
toplanmağa muvaffak oluşu· 

muz da gene damarlarımızdaki 
o kanın ve ruhumuzdaki o me· 
ziyetin tesiriledir. 

Mahaza bununla vazifemiz 
sona ermiş değildir. Ben çok 
eminim ki gelecek sene bu 
sekiz tayyare, onsekize çıka
cak ve her yıl mikdan kat· 
merlene katmerlene artacak· 
tır. Bu sırada halk: 

- Yapacağız, vereceğizi 
Diye bağırmıştır. 
Vali: 
- Zaten eminim. Bunu ba· 

na söyleten de sizinle birlik 
olan ve sizin gibi yürüyen 
mllli duygumdur. 

Yaşasın hamiyetli Türk mil· 
leti, yaşasın vatanperver lz
mir'liler, yaşasın cumuriyet ve 
bize onu bağışlayanlar, yaşa
sın kahraman ordumuz! 

Sürekli bir şekilde alkışla
nan bu hitabeden sonra lzmir 
kadınları namına Ferhunde Sa

dık kürsüye gelmiş, bir nutuk 
iradederek memleket mes' ele
sin de Türk kadınlarının hiçbir 
fedakarlıktan çekinmiyecekle-

rini, vatanı korumak için ma
nen ve maddeten çalışacakla
rını söylemiştir. 

Buca'lılar namına Buca be
lediye reisi Nazım Anık, iz
mir işçileri namına işçi ve es

naf kurumları birliği reisi Ga

lib, manifaturacılar namına 
Hasan Fehmi, Balçova ve 
Narlıdere'liler namına Meh-

med, balıkçılar namına Ali 
reis ve İzmir bahçıvanları na
mına Niyazi taraflarından bi
rl!r nutuk iradedilmiştir. Söz 
söyliyenler, temsil ettikleri 
grupların duygularına tercü
man olarak heyecanlarını iz
har etmişler ve alkı~lanmış· 
lardır. 

Nutuklar bitince onuncu yıl 
Cumhuriyet marşı hepbir ağız-

dan söylenerek tayyarelerin 

başına gidilmiş, ve üzerindeki 
yazıları örten bayraklar kaldı
nlmıştır. Bundan sonra kah
raman havacılanmız, bu tay
yarelerle uçarak merasim mey
danındaki halkı ve lzmir üze-

rine gelerek şehri selamlamış· 
lar, hava kurumunun bastır-

dığı onbinlerce vecizeyi atmı~
lardır. Birkaç tayyaremiz de 
meydan üzerinde havalanarak 

şayanı hayret akrobatik hare

ketler göstermişler ve şiddetle 

alkışlanmışlardır. Bu meyanda 
bazı kadınlarımız da tayyareci 
elbisesi giyerek uçmuşlardır. 

Merasim, çok candan ve muh
teşem olmuştur. 

Mersin tayyaresi 
Mersin, 16 (A.A) - Mersin 

halkının yardımlarile satın 
alınmış olan ikinci Mersin tay
yaresinin ad konma töreni dün 
şehrimizin tayyare meydanında 
binlerce halkın tezahüratı ara
sında yapıldı. 

Kurdelayı ilbay kesti. Tay
yarenin örtüsü müzay~deye ko· 
nuldu ve 350 liralık bir te
berrü temin edildi. 

Tayyare şehrin ve köylerin 
üzerinde uçuşlar yaptı ve hava 
kurumunun hazırladığı beyan
nameleri attı. 

Dün gece tayyarecilerimiz 

Milletler, insani karakter
lerde müşterektirler, ayni şeyi 
duyarlar. Fakat her birisinde 
bazı hareketler birer hususi 
meziyet olarak tecelli eder. 
Bizim milletimizin en büyük 
meziyeti de hür ve müstakil 
yaşama hususunda fedakarlı
ğının sonu olmamasındadır. 

Bugün bu tayyareleri seve 
seve veriyorsak bunun sebebi 
bu topraklarda kıyamete ka
dar hakim olmak ve bu ka
natlann gölgesinde istiklal ve 
milli varlığın zevkini duyarak 
göğsümüzü şişire şişire yaşa

mak azmimizin kat'i olmasın
dandır • 

şerefine elli kişilik bir ziyafet 
verildi. 

lstanbul'un hediyesi: 
9 Tayyare 

İstanbul, 16 (Hususi) - fs
tanbul esnaf teşekkülleri tara· 
fından orduya hediye edilen 
9 tayyareye, dün Yeşilköy is
tasyonunda merasimle ad kon
muştur. 
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Pazar günü Halk sahasında 

hususi karşılaşmalarla dolu 
birgün geçirdik. Hava çok 
güzeldi. Saha seyircilerle dolu 
idi. Günün müsabakası Altınor· 
du-Egespor takınılan arasında 
geçti. Altınordu çok güzel 
oynadı ve rakibini 1-9 gibi 
büyük bir farkla mağlup etti. 
ikinci müsabaka Demirspor
Burnava takımları arasında 
yapıldı. Demirspor takımında 
eski Türksporlu ve lzmir'in 
yakından tanıdığı Lütfi yer 
almıştı. Demirspor çok güzel 
bir oyun çıkardı ve Burnava
yı 2-1 yendi. 

Sıra günün en mühim mü
sabakalarına gelmişti. Bu mü
sabakalar saat 13.15 te Altay· 
K .S.K takımlarının karşılaşması 
ile başladı. Altay takımında 
mühim değişiklikler vardı. 
Karşıyaka tam kadrosunu mu· 
hafaza ediyor ve Altay kalesi 
önünden hiç ayrılmıyordu. 

ltalya • Almanya 
2 - 2 Berabere kaldılar. 

Berlin, ( Radyo ) - ltalya 
milli takımı Alman milli takı
mile yaptığı müsabakada 2-2 
berabere kalmıştır. Berlin sta
dında yapılan bu maç çok 
çetin olmuştur. Teknik noktai 
nazarından Alman takımı yük
sek bir oyun göstermiştir. Sa
hada 70,000 seyirci vardı. 

Altay kongresi 
Altay kongresi Pazar günü 

sabahleyin toplandı. Hararetli 
miina\caşalardan sonra intiha
bata geçildi. Neticede riyasete 
doktor Hüseyin Hulki. Aza
lıklara: Emniyet müdür mua
vini İsmail, Askeri fırka mes' -
ul muhasiplerinden Cemil, fab
rikatör Tahsin Piyale, maliy~ 
memurlarından Baha Konuralp, 
umumi kaptanlığa Fehmi se· 
çilmişlerdir. Muvaffakıyetler 
dileriz. 

Devrenin otuzuncu dakikasında Bergama Sulh hukuk mah-
Altaym golie neticelenen ilk kemesinden: 
hücumuna şahit olduk. Bu Bergamanm Talat paşama-
golden sonra Altay beş daki- hallesinden. Mehmed oğlu Ab-
kalık bir hakimiyet tesise mu- dülkerim tarafından Berğama· 
vaffak oldu ise de ele ge.;ir- nın Reşadiye nahiyesinden ar
diği fırsatları kullanamadı. navut Fehmi aleyhine açtığı 
Fakat tevali eden Karşıyaka alacak davası hasebile müddei
hücumları da bir netice ver- aleyh Fehmi'ye çıkarılan dave· 
medi ve Altay 0· 1 galib ola- tiyenin arkasında mübaşirin 
rak devreyi bitirdi. meşruhatına nazaran halen ika-

ikinci devrede Altay takı- mctgahı meçhul olduğu bildi-
mma Basri girdi; K.S.K bu rilmiş olduğundan kendisine 
devrede daha canlı oynuyor, ilanen tebliğat yapılmasına ve 
fakat Altay kalecisi güzel muhakemenin 4-12-936 tari-
oyunu ile gol fırsatı vermedi. hine müsadif Cuma gününe 
Onbeşinci dakikada Basri talikine karar verilmiştir. 
.solaçık Hakkıya derin bir pas ilan tarihinden itibaren mu
verdi. Hakkı uzaktan aldığı hakemenin muallak bulunduğu 
topu sürerek takımına ikinci gün müddeialeyh bizzat mah
ve beş dakika sonra Saim kemeye gelmP.si veyahud ka
üçüncü golü kazandırdılar. nuni bir vekil göndermesi ve 
Bundan sonraki çalışmalar alrsi halde hakkında gıyab 
netice vermedi ve oyun da kararı verileceği lüzumu usu-
3-0 Altay lehine bitti. lün 142 inci maddesine tevfi-

Bu oyunu lzmirspor-Gözte- kan tebligat makamına kaim 
pe maçı takip etti. lzmirspor olmak üzere ilan olnnur. 1222 

takımında Fethi, Göztepede Bayındır Asliye Hukuk ha· 
de İsmail ile Fuad yoktu. 

kimliğinden: 
Oyun başlar başlamaz lzmir- ilçemiz yenice M. 7 5 ha· 
sporlular golle neticelenen iki nede yazılı Hüseyin kızı Zeliha 
akın yaptılar. lzmirspor takımı adı Kamile iken nüfus kütü-
iki gollük avantajı aldıktan ğüne Zeliha olarak yazıldığm· 
sonra güzel oyunu ile Göztepe 
kale~ini tazyika başladı. Fakat dan Bayındır Asliye H. hakim-
başka sayı çıkaramadı. Göz· liğine 14-10-936 tarih ve 198-

178 sayılı ilamile Kamile ola
tepenin mukabil akınları da 
neticesiz kaldı ve devre 2-0 rak tashih edildiğinden keyfi-

İzmirspor lehine bitti. yet ilan olunur. 1215 

ikinci devrede İzmirspor İzmir inhisarlar baş müdür· 
bir penaltı kazandı, fakat lüğünden: 
kullanamadı. Göztepe tehli- 936 Senesi birinci altı ay-
keyi atlatınca daha canlı oy- lık müskirat beyiye teskerc-
nanıağa başladı ve biri pen· !erinin müddeti 30-11-936 da 
altıdan olmak üzere iki sayı bitecektir. ikinci altı aylık 
çıkardı. Fakat lzmirspor bir teskcrelerin de 18-11-936 dan 
gol daha yaparak oyunu 2·3 itibaren değiı;tirilmeğe başla-
kazandı. nacağı ilan olunur. 14 16 

, H M Ç ' 

Oğretmenler, öğrenci babaları 
AH ED ETiMAN Kitap Evi 

Li"clı· ı ı~ orta \ C ilk vk11! kilııl'larıııııı satış ) eridir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kı u bir :r.nıııııııda ılürü tlıi~ü ile Stl)ın mii~ıcrilcıiııin ıılıikalarıuı 

kazanarak (hmir)e yar.ışır Lir ~ckilJe ı;cııişlctilmietir. 

Kültiir Hakanlığının kitapları ile çıkan c erleri günü günüııc ıa} ip 
eder ve büıüıı mü~tcrilcriııe sıınıır. Abıııcıl Eıiıııau Kitap E~i lz. 
mir'in yegiine kitap ve kırtasiye <leposuclur. Hariı;ıcıı 5İpari~lcr sür' •· 
le giiıı<lcrilir. 

lznıir Hükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535) 

Bu işin keşil bedelı (2281 lence limanında demirli bulunan 
Hamidiye kruvazörü ile f stanbul'ıı 
hareket etmiş, rıhtımda Köstenrc 
vali ve belediye reiai, kolordu ku· 
mıındaw, kumandanlık erkllmha.r· 
biye reisi ve aileleri, Köstence 
konsolosumuz ve buradaki Türk 
kolonisi tarafından teşyi edilmiştir. 

•• d•• ı•• "' •• d lira 52 kuruştur. mu Ur UgUD en: 2 - Bu işe aid şartname 
lzmir vilayetinin merkez kazasına bağlı Cumaovası nahiye· ve evrak şunlardır: . 

sinin Yeniköy karyesinde şimalen Söğütçük tepe' den başlıyarak A - Eksiltme şartnamesı 
Zünbüllükaya'ya doğru hat, şarkan Zünbülhikaya'dan Damte- B - Mukavele projesi 

Köstence 15 (A.A) - Anadolu 
Ajan!!lmn husllbi muhabiri bildi
riyor: llamidiye Jı:ruvazörüniln Kös· 
tenceye geli§i münasebetile Romen 
deniz kumandanlığı ve Köstenee 
belediye reisi tarafından kruvazör 
kumandanı ile zabitleri Cşercfine 
askeri mahfelde ve belediye salon· 
lannda büyük ziyafetler verilmiştir. 

pe'ye doğru hat, cenuben Dam tepe' den Akservi çeşmesine C - Bayındırlık işleri ge· 
doğru hat, garben Akservi çeşmesinden hudud başlangıcı olan nel şartnamesi 
Söğütçük tepesine doğru hat ile mahdud 587 ,25 hektar sa- D - Fenni şartname . 
hada Yusuf Ziya tarfından 29 1121 932 tarih ve 1/9 numaralı E - Keşif, metraj cetveller• 
ruhsatnameye dayanılarak aranılıp meydana çıkarılan Liğnit F - Projeler 
madeni "99" yıl müddetle mumaileyh uhdesine ihale kılına- lstiyenlerin bu şartname l~e 
cağından Maadin nizamnamesinin 36 ve 37 inci maddeleri evrakı Aydın nafıa müdür u· 
mucibince bu bapta bir guna itirazı olanların 17 /11/ 936 ğünden görmeleri 
tarihinden itibaren iki ay müddet içinde Ankara' da lktısad 3 - Eksiltme 9/11/936 dan 
Vekaletine mahallinde Valilik makamına istida ile müracaat 30/11/936 pazartesi günü sa~t 
eylemeleri ilan olunur. 17 2 18 2 1099 on beşte "ilayet daimi encu· 

Hamidiye kumandanı gemide 
biı· zİ)afet vermiı ve geç vakte 
kadar devam etmiştir. 

Bir gün sonra Köstence baş 
konsolosumuz Hamidiye kumandanı lktısat Vekaleti Maadin umum me;i_od~~:ift~:ap~~~c:ı~1:~r1 
ve zabitleri şerefine konsoloshanede •• d•• ı•• "' •• d 
bir kabul rcemi tertib etmiş, ma· mu ur ugun en; 
halli hük.ılmet erktlm ile ecnebi I , .. .. . · · 
konsoloslar, Köstence'nin kara ve zmır vilayatinin merkez kazasına tabı cumaovası nahıyesı 
deniz kuma.ndanlarile tanınmış ai- dahilinde yeni köy karyesinde şimalen imam oğlu, tarlası te
leleri kabul resminde hazır bulun- pesinden başlıyarak sandı köprüsüne doğru hat, şarkan bu 
muılardır. köprüden dam tepesine doğru hat, cenuben dam tepesinden 

Türk denizcilerinin dost mcm· Zümbüllü kayaya doğru hat, garben Zümbüllü kayadan hudut 
leket denizdlerilc yaptıkları temas- başlangıcı olan imam oğlu tarlası tepesine doğru hat ile mah
lar çok. müsaid bir tesir bırakmışur. dut 250 hektar arcızide Osman Nuri tarafından 2712/933 ta

lstanbul 16 (Husnst) - fngil· 
terenin Ak.deniz filosunu ziyaret rihli ve 1/10 numaralı ruhsatnameye dayanarak aranılıp mey
i~in Malta'ya giden donanmamız, dana çıkarılan liğnit madeni 99 sene müddetle mumaileyh 
bu sabah saat ll de limanımızdan uhdesine ihale kılınacağından maadin nizamnamesinin 36 ve 
aynlmış, Marmara açıklarına kadar 37 inci maddeleri mucibince bu bapta bir guna itirazı olan· 
uğurlanmıştır. Filomuzun seyahati larm 17 /11 / 936 tarihinden itibaren iki ay içinde Ankara' da 
20 glln devam edecek, Malta'dan lktısat Vekaletine ve mahallinde valilik makamına istida ile 
dönüşte Faler'de bulunan Yunan I l .1.. 1 17 2 18 3 1105 
donanmasını ziyaret edecektir. müracaat ey eme eri ı an o unur. 

.Malta'da donanmamızın 'ziya· 
reli ınünasebetile Lir program ha
zırlanmıştır. lfüsabak:alar, e~lence· 
ler tertib edilecek birçok mera· 
aimlor yapılocaL.br, 

lstanbul, 16 {Hususi muha
birimizden ) - lngiltere'nin 
Akdeniz filosunu ziyaret ede
cek olan donanmamız bugün 
Malta ada!iına hareket etmiştir . 
Bugün denizaltı gemilerimiz 
yola çıktılar, yarın da saat 
6 da torpido muhriplerimiz ve 
şanlı Yavuz' um uz hareket ede
cektir. Donanmamız, .. mera
simle lstanbul' dan ayrılmıştır. 
Binlerce halk, bindiği Şirketi 

heıyriye ve Akay vapurlarile 
donanmamızı açık denize ka
dar uğurlamış ve tezahürat 
yapmıştır, askeri tayyareleri
miz de tezahürata iştirak et
mişlerdir. İngiliz donanmasını 
ziyaret edecek olan şanlı 
donanmamız Malta'da büyük 
tezahüratla karşılanacaktır. 

İstanbul' daki lngiliz masla
hatgüzarı, saat 10 da Yavuz'u 
ziyaret ederek donanmamızın 
Amiralı Şükrü'ye iyi seyahat-
ltr temenni etmiştir. 11,30 da 
Vali Muhiddin ve Cumhur 
riyaseti umumi katibi Hasan 
Rıza, Amiralı ziyaret etmiş
lerdir. donanmamızın Maltada 
istikbali için zengin bir pro
gram hazırlanmıştır. 

Bu proragma göre Amira
lımız karaya ayak basınca is
tisnaen topla selamlanacaktır. 
Donanmamız, Malta' dan sonra 
Yunanistan'ı ziyaret edecek ve 
Yunanistan' dan İzmir' e gele
cektir. 

Saylav secimi ,, 
Ankara, 15 (A.A) - Bı)ş 

ola.1 vilayet s3ylavlıkları için 
pazar günü yapılan seçim<le 
C. H. P. namzetleri Fazıl 
Necmi O. kun (Çan~ırı saylav
lığına, Alaeddin Tiritoğlu Ma
raş saylavlığına, Hüseyin Rah
mi Giirpınar Kütahya saylav· 
lığına Cel5l Arat Y ozgad say· 
!avlığına ittifakla seçilmişlerdir. 

lzmir vilayeti defterdarlığın
dan; 

I.ssısmın vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına göre 
hacz;'!dilen lkiçeşmelik caddesinde kain 31 O sayılı dükkan ta
rihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa çıkarıldığından 
pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat kalemine gelme· 
leri. 17 21 25 29 12 07 

Turgutlu icra memurluğun
dan: 

İzmir' de tüccar Bay Hanri 
Paryenteye borçlu Turgutlu'da 
tüccar Bohor Azikrinin bor· 
cundan dolayı Turgutlu tapu 
dairesinin Ağustos 930 tarih 
ve 4 sıra numarasile ipotek 
senedile 2320 liraya birinci 
derece ve birinci sıra numa
rasile merhum Turgutlu'nun 
Karaköy civarında kuru çay 
mevkiinde heyeti umumiyesi 
bin yedi yüz lira kıymetinde 
Gündoğdu Mukaddema Celil 
halen Bohor Naci ve küçük 
Ahmed vereseleri Günbatı 
mukaddema Mehmet halen 
Nasuh ve Ümmügülsüm poy
razı Mehmet halen koca Mus
tafa ve Süleyman vereseleri 
kıblesi tariki has ile çevrili 
olduğu ve kayden (9190) met
ro murabba ve ehli vukuf ta
rafından bilmesaha 3 hektar 
2860 metro murabba bağ ol
duğu ve içinde iki odalı ve 
bir hayvan damı ve damı önün· 
de bir su kuyusu bulunduğu 
ve derununda dört kaysı ağacı 
ve akasya ve bir iğde ve bir 
yemiş ağacını ve çekirdeksiz 
omcalarını muhtevi bağı peşin 
para ile 2280 sayılı kanuna 
tevfikan birinci ve ikinci rnü
ıı:ıyedc yapılmak şartilc a çık 

artırma ile sat ılığ. ı ç kar ı ! · 
mıştır. 

Birinci artırma 19 I<aııunu · 
evvel 936 Cuınarlesi günü saat 
ondan onbitl! kadnr Tnro-• ı ! !u 

~ 

icra dair<'siıı<le yapdar<Jkt ı r. 
O gün takdır e<lilcıı kıymetin 
yüzde yetmiş bcşiııi bulmadı
ğı takdirde ikinci artırmaya 
bırakılacakbr. 

ikinci artırma 4 Kanunusa
ni 937 Pazartesi günü saat 
ondan onbire kadar Turgutlu 
icrasında kat'i üstünde bıra
kılma kararı verilecektir. 

işbu dosya herkesin göre
bileceği için 14/ 11/936 gü
nünden 24/11/936 gününe ka
dar açık bulundurulacaktır. 

Pey koymak isteyenlerin 
yüzde yedi buçuk pey akça
sını pey koymazdan evvel ic
raya teslim etmeleri lazımdır. 

Bu emvalin vergisi bedeli iha
leden verileceği ve dellaliyesi 
müşteriye ait bulunduğu ve 
daha fazla maluma't almak 
isteyenlerin fzmir icrasının 
936-5901 ve Turgutlu icrası
nın 936·288 sayılı dosyalarına 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

1206 

İzmir ikinci hukuk mahke· 
mesinden: 1219 

Hafize ile kocası Tepecikte 
Alman kulesi yavru sokak 103 
sayılı evde oturan Kamil oğlu 
Cemal aleyhine açtığt boşan
ma davasının tayin edilen 
günde gelmediğinden ve çi
karılan davetiyenin arkasında 
meşrubatta müddeialeyhin ika 
metgahını terk ile elyevm 
nerede ikamet eylediği bilinc
mcd:ği ynzı lnıış V ı.! dav:ıcınm 
tnlt·bı lc i l füırn teblignt ic:asma 
karar veriler ek la'ıkikat 9-12· 
936 günü s .ıat ona tnlik kı
lırrn l i oldıığııııdm1 yaz ılı gün 
ve saa ta tahkil a t hakı nıi 

huzurunda nıii •I Jc a·c,yl . ı n b;l· 
zat gl.'İnı t'sİ VC)a bır vl kil 
gön<lernı :. si liizııınu H. U. l\1. 

K. tebligat fnslınn tevfiknn 
tebliğ ınakamina kaim olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. 

usulile yapılacaktır. k 
5 - Eksiltmeye girebilme 

için isteklilerin (1711) lira 9 
. at 

kuruşluk muvakkat temın 
Y..1· 

vermesi bundan başka aş•5 

daki vesikaları haiz olduğunı.ı 
göstermesi lazımdır. .. 

,.,,u· 
A - Vekaletten alman 1•· 

teahhitlik vesikası 
B - Bu gibi inşaatı yaptı· 

ğına dair ehliyet vesikası 
ka· C - Ticaret odasına 
'kS 

yıtlı bulunduğuna dair ves~. 
6-Teklif mektupları üçu~· 

cü maddede yazılı saattan bır 
saat evveline kadar encünıe~· 

tı· de toplanan komisyona ge 
rilecek, komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verile· 

cektir. Posta ile gönderile: 
cek mektupları nihayet üçüncu 

maddede yazılı saata kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapa· 

tılmış olması lazımdır. Posta· 

da olacak gecikmeler kab~ 
edilmez. 17 21 25 29 121 

Üzüm satlşları 
Ç. Alıcı K. S. l(. S 

257 ~· Süleyma. 11 21 
5 250 inhisar ida. 9 1 O 1 

187 H. Alyoti 14 15 
99 j. Kohen 13 15 O 
63 P. Paci 15 15 5 
61 S. Emin 12 50 14 

61 K. Kazım 14 50 17 50 
37 Beşikçi z. bi. 15 25 16 50 
28 M. J. Taran. 11 25 11 25 
26 Jiro ve şü. 16 50 16 50 
21 Alyoti bira. 17 17 
18 Şınlak z. bir. 15 15 
14 M. Hıfzı 13 50 15 50 
12 T. Diri 14 25 14 50 
10 Vitcl 15 75 16 50 

9 D. Arditi 10 25 13 50 
7 F. Sabit 14 14 75 

6 M. z. Ahmet 11 11 
5 Ş. Riza halef 17 17 

4 S. Gomel 17 17 
1175 

333250 
334425 

Zuhire 
Ç. Cinsi 

2110 Bug-day 
681 Arp~ 

sallşları 

K. S. 
4 75 
3 75 

8 K. tohumu 5 
15 Fasulya 8 

120 Burçak 4 4375 
50 Susam 14 75 
10 K. darı 4 25 
8 B. Pamuk 47 

K. S. 
6 625 
3 875 
5 
8 

4 4J75 
14 15 
4 25 

47 



Sayfa 7--------------------ANADOLU --------------------l7/ 11/ 936 
Akhisar icra memurluğund,.n: Manisa Kadas- lzmir harici askeri satın alma ilanları 
lzmir Emlak ve Eytam bankasına borçlu Babacan zade Pertev'in Akhisar'ın Mermere nahi-

tro mu•• du•• rıu•• gu"' •• • Burnava Askeri satın alma komisyonundan: 
Yeainde kain 20-8-934 tarihinde açık artırmaya çıkarılan aşağıda evsafı yazılı yedi parça gayri Cinsi Miktarı Kalem Münaka .. Tarih Gün S!t. 
llaenkulün muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığından 2280 numaralı kanuna d kl. 

n en'• Adet ~a şe ı 
IÖre S sene tecil edilmişti. Borçlu bir sene zarfında muayyf!n taksit ve faizlerini vermediğin-
den sabcı 0 eri bırakılan aşağıda yazılı 7 parça gayri menkul Emlak ve Eytam bankasının 844 nu· Meşin kaplı pantolun 239 

li' 4 Sultan camiinin garp ve şi- Rüzgar ceket ve pantolonu 114 
llaaralı kanun ahkamına göre bir ay müddetle ve bir defaya mahsus olmak üzere kat'i olarak malindeki gayri menkulleri 

284 ... k l h k k 1 k A 6 15 d ı"htı·va eden Mı"mar Sı'nan ma· Kar elbisesi ..,,. artırma sureti e er aça şı arsa satı aca tır. rtırma • 1-937 Çarşamba günü saat e 94 
.& ı 1 • d d ş h d ı hallesinin kadastro işine bu Kar gözlüğü 1 "Uıs&r icra airesin e yapılacaktır. artname 5·12-936 tari in en itibaren Akhisar ve zmir Kürklü eldiven 194 S Açık 3/12/936 perşembe 10 a İnci icra dairesinde alıcılara açıktır. günden itibaren devam edi-

lecektir. Bu mahallede gayri Tırmanma fotini 284 
Müzayedeye iştirak edenlerin yüzde yedibuçuk pey akçesi yatırmaları veya banka teminat D ., f t • · 104 menkulü olan veya gayri men· ag o mı 

taektubu ibraz etmeleri şarttır. Harcı, dellaliyesi alıcıya ait satış peşindir. Bu şerait dairesinde kuller üzerinde ayni bir hakkı Bileklik 284 
alıcı olanların Akhisar icra dairesinde 935-466 ve lzmir 2 inci icra dairesinde 933-6914 numa- k I 3/12/936 b 10 tt. olanların kendileri veya ve i Kundura üstlüğü 135 4 ,, perşem e ,.,, 
ralı dosyalara müracaatları ilan olunur. veyahut kanuni mümessilleri Dağ çantası 194 

Nev'i 
Tarla 

ti 

Mer'a 

Tarla 

Bahçe 

Mer'a 

Mevkii 
Nikoli çiftliği 

,, 

" ,, 

" " 

., 

,, 

Hududu 
Şarkı Ahmet ve Hasan tarlası 
garbı sahibi mülk bahçesi pipil 
ne mer' ası şimal en katine mar' ası. 
Cenuben kasaba yolu şarkı ah· 
met yolu şimalei armuta tarlası: 
Şarkı Halime çiftliği arazisi gar· 
bıkasaba caddesi şimelen Ha· 
san ağa mer'ası cenubu katina. 
Şarkı Katina mer'ası garbı pi· 
pina mer' ası şimali Eyyüp oğlu 
mer' ası cenubu Hasanağa mer' ası 
Şarkı sahibi mülk garbı Hasan 
ağa bahçesi şimali yol cenubu 
sabi mülk. 
Şarkı Uzanca yolu ve pipine 
mer'ası garbı Hasan ağa mer'· 
ası şimali Ali çavuş tarlası ce· 
nubu gedevre yolu. 

Çiftlik ebniyesi 
......_ rnaa müştemilat. 

Şimali sahibi mülk bahçesi ce· 
nubu tarik ile mahduttur . 

..... 

........ 

lzmir Komutanlığı ilanları 
Müstahkem mevki satınalma ko misyonundan: 
1 - Şartnamesindeki değişiklik dolayısile 30000 metre 

tayyare kanat bezi ile 65600 metre tayyare şeridi ye
niden kapalı zarfla eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 25500 lira ilk teminatı 1912 
lira 50 kuruştur. 

3 - ihalesi 24 ikinci teşrin 936 salı günü saat 15 tedir. 
4 - Şarinamesini 128 kuruş mukabilinde satın alma ko· 

misyonundan bizzat müracaat edilerek alınır. Muha
bere ile şartname gönderilmez. 

5 - Eksiltmeğe gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
M. M. V. satın alma komisyonuna ihale saatinden 
enaz bir saat eveline kadar teklif mektuplarını vermiş 
bulunmaları 6 11 17 21 1078 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. nin göstereceği yerde yaptınlacak olan 

38939 lira 4 kuruş bedeli keşifli telefon hatları ka-
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

ihalesi 19 1111 936 perşembe günü saat 16 da 
lzmir'de Mst. Mv. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

2 - llk teminat akçesi 2920 lira 46 kuruştur. 
3 - Keşif, şartname ve planları ancak komisyonda her gün 

görülebilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında ka

yıtlı olmaları şart olduğu gibi bu işin ehli olduklarına 

5 

dair laakal bir hafta evel Nafıa fen heyetinden vesika 
almış olmaları lazımdır. 

Eksiltmeye İştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
kaları, muvakkat teminat makbuzu ve teklif mektu
bunu ihale saatından en az bir saat evci komisyona 
vermiş bulunmaları ilun olunur. 

3 8 13 17 1032 

Mst. Mv. k. sat. al. ko. rs. den: 
1 - 14 /11/ 936 cumartesi günü saat 11 de ihalesi yapı

lacak olan Mst. Mv. inşaatı için 95 metre murabbaı 
çakıllı kum (Gravye) ye talip çıkmadığından tekrar 
münakasaya konmuştur. 

2 - Mst Mv. inşaatı için pazarlıkla 95 metre mikabı Çl.lkıllı 
kum (Gravye) satın alınacaktır. İhalesi 19 /11 I 936 
perşembe günü saat 11 de Müstahkem mevki satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedeli 190 lira, muvakkat teminatı 

14 lira 25 kuruştur. 
4 - Şartname ve evsafı her gün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ve 
muvakkat teminat makbuzu ile birlikte ihale saatından 
enaz bir saat evel komisyona müracaat etmeleri. 1224 

Mst. Mv. k. sat: al. ko. rs. den: 
1 - Müstahkem mevki kıt'alan için paza . lıkla 13 adet yüz 

kiloluk elkantan alınacaktır. ihalesi 20 /11/ 936 cuma 
günü saat 11 de kışlada Mst. Mv. satın alma komis· 
yonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tutan 227 lira 50 kuruş olup ilk teminatı 
17 lira 7 kuruştur. 

3 - Şartnamesi ger gün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin Ticaret odasında mukayyet olmaları şart 

olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ve ilk teminat makbuz-. . 

Dö. 
432 

Muhammen K. ilan tarihinden itibaren beş Dag halatı 33 
M.M. Lira gün zarfında dairemizde bi- Edevat çantası 5 

39,7440 4000 rinci posta kadastro memur· Çengelli ip 15 
)uğuna müracaatla boş beyan· Hedik 

284 name alarak bu beyanname-
leri bir ay zarfında ya bizzat Dağ değneği 150 
d ld k d k,. · Tırmanma çengeli 100 7 ,, 3/ 12/936 perşembe 11 60 5,5200 300 

o urup veya a astro atı· 
bine doldurtup imza veya Avcı yeleği 284 
mühürile tasdik ettikten sonra Yün kuşak 219 

400 36,8000 2000 

geri vermeleri ve beyanname- Yün fanile 258 

162 14,9040 100 
!erin istinat ettiği vesaikide Boyun atkısı 194 
beyannamelerle birlikte tevdi Kar gözlüğü 194 
eylemeleri lazımdır. Sahip ve· Elektirik cep feneri 22 
ya sahiplerinin vekili veya ka- Yassı düdük 25 

10 9200 800 nuni mümessilleri tarafından 
Cep sobası 284 

kadastroya müracaat edilme· I 
yen beyannamesi verilmeyen spirto takımı 22 

338 30,0960 5500 
gayri menkullerin tesbiti var· Termuz çelik matara 124 
sa tapu kaydına yoksa vukuf Buz melhemi 7 5 
erbabının beyanına göre sa· Cep eczanesi 15 
bipleri veya maliye hazinesi Barometre s 13 ,, 31121936 perşembe 15 

2000 
namına doğrudan doğruya Havai hat ipi 5 
idare tarafından yapılacağı Havai çekme ipi 10 
ilan olunur. 1216 

Mst. Mv. k. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mst. Mv. ihtiyacı için bir adet yangın söndürme aleti 

pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 20 I 111 936 cuma günü 
saat 10 da kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tutan 700 lira, ilk teminatı 52 lira 50 
kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - f steklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü madde-
lerinde yazılı vesikaları ve teminat makbuzlarile bir· 
likte ihale saatinden evvel komisyona müracaatları. 

17 19 1226 
Mst. Mv. k. sat. al. ko, rs. den: 
1 - Hava ihtiyacı için 80 metre mikabı Amerikan camı 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 43200 lira olup ilk teminatı 

3240 liradır. 

3 - ihalesi 4 /il. kan./ 937 pazartesi günü saat 15 tedir. 
4 - Şartnamesi 216 kuruş mukabilinde M. M. V. satın 

alma komisyonundan bizzat alabilirler. Muhabere ile 
şartname gönderilemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki belgelerile birlikte ihale gün 
ve saatından en geç bir saat evvelisine kadar teminat 
ve teklif mektuplarını M. M. V. satın alma komisyo· 
nuna vermeleri. 17 29 15 30 1227 

M. M. V. satın alma ko. nundan: 
1 - Hava ihtiyacı için 20 metre mik'abı dış budak kalası 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 19200 lira ilk teminat parası 

1440 liradır. 
3 - İhalesi 7/11 kan./937 perşembe gün saat 15 tedir. 
4 - Şartnamesini M. M. V. satın alma komisyonundan 

bizzat alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilmez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerindeki istenilen belgelerile teminat 
ve teklif mektuplarını ihale günü ve saatmdan en geç 
bir saat evvelisine kadar M. M. V. satın alma komis· 
yonuna vermeleri. 17 2 17 2 1228 

M. M. V. satın alma ko. yonundan: 
1 - 40 metre mik' ahı ceviz kalas kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. 
2 - İhalesi 6/11 kan./937 çarşamba günü saat 15 tedir. 
3 - Tahmin edilen bedeli 20000 lira olup ilk teminatı 

1500 liradır. 
4 - Şartnamesini M. M. V. satın alma komisyonundan 

bizzat alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilmez. 
5 - 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 ncü maddelerinde istenilen belgelerile, teminat ve 
teklif mektuplarını ihale gün ve saatından en geç bir 
saat evveline kadar M. M. V. satın alma komisyon· 
una vermeleri. 17 2 17 1 1229 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Pirinç, Bakır, Demir, Çelik, Boru, Levha, Çubuk ve 

Saç malzemeleri kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 15450 lira olup ilk teminat 

parası 1158 lira 75 kuruştur. 
3 - ihalesi 4 112/ 936 cuma günü saat 15 tedir. 
4 - Şartnamesini almak istiyenler bizzat M. M. V. satın 

alma komisyonundan alabilirler. Muhabere ile şartna
me gönderilemez, 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü ınaddelerindeki belgelerle teklif ve teminat 
mektuplarını ihale gününden en az bir saat eveline 

Tel halat 5 
Kızaklı sıhhiye tezkeresi 5 
Küçük palanga 7 
Muşamba pelerin 134 6 ,, 3/12/936 perşembe 16 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı 35 kalem dağ melbu· 
sat ve techizatı 18 inci dağ livası için açık eksiltmeğe 
konulmuştur. 

2 - Açık eksiltmeleri hizalarında yazılı olduğu veçhih~ 3· 
12-936 perşembe günü yapılacaktır. 

3 - Beş kalem malzemenin umum tutarı 4600 lira olup 
muvakkat teminatı 345 lira. 
Dört kalem malzemenin umum tutarı 2200 lira olup 
muvakkat teminatı 165 lira. 
Yedi kalem malzemenin umum tutarı 4000 lira olup 
muvakkat t~minatı 300 lira. 
Onüç kalem malzemenin umum tutarı 5200 lira olup 
muvakkat teminatı 315 lira . 
Altı kalem malzemenin umum tutarı 1500 lira olup 
muvakkat teminatı 112 lira. 

4 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnava'daki askeri sa-

tın alma komisyonuna gelmeleri. 17-20-25·30 1204 

Maliye vekaletinden; 
30151934 ve 15/12/934 tarih ve 2463, 2614 No. lu kanun· 

lar mucibince hasılı Sıvas + Erzurum demir yolunun inşasına 
tahsis edilmek üzere çıkarılması kabul buyurulan 30,000.000 
liralık istikrazın 4,500,000 liralık üçüncü tertibinin kayt mua· 
melesine 16/11/936 tarihinde başlanacak ve bu müddet 21 
gün devam ederek 51121936 akşamı bitecektir. 

1 - Kayt muamelesi tahvil bedelinin peşinen banka gi
şelerine ödenmesi mukabilinde asıl tahvillerin teslimi surctilc 
yapılacaktır. 

2 - Bu tertip tahviller 
125,000 tanesi 20 şer liralık 

4,000 ,, de 500 ,, ,, 
olmak üzere iki kupürden terekküp eylemektedir. 

3 - Bu tertibin ihraç fiatı 
20 liralık tahviller için 19 

500 ,, ,, ,, 475 liradır. 

4 - fstikrazın faizi 0o 7 dir. 
5 - Bu istikraza aid şartlar ve menfeatlar hazırlanan izah· 

namelerde daha etraflı bir surette yazılıdır. 
6 - Kayıt muamelesi Türkiye Cumuriyet merkeez bankası 

ile Adapazarı Türk Ticaret, Türkiye fş, Emlak ve Eytam, Sü
mer ve Türkiye ziraat bankaları merkez ve şubeleri tarafından 
h~r yerde icra olunacaktır. 

Bundan başka ... İstanbul ve lzmir' deki diğer bankalar da 
kayt muamelesine iştirak edeceklerdir. 1123 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

100 Ton saf kurşun 
Tahmin edilen bedeli 22,000 lira olan yukarıda miktan ve 

cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 4/1/937 tarihinde pazartesi ·günü saat 15 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat tr:minat olan 1650 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunun 
2 ve 3 ncü maddalerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 

.. caatları. 17 18 20 22 1164 
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İdaresini bilenler 

METALLUM V.N. 
DEUTSCHE LEVANTE LlNIE 

11BOCHUM,, vapuru 11 ikin· 
ci teşrine doğru beklenilmekte 
ve 15 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır.• 

"AKKA,, vapuru 11 ikinci 
teşrinde beklenmekte ve 15 
ikinci teşriae kadar ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN limanlarına yük alacaktır 

11GALILEA,, vapuru 20 ikin· 
ci teşrine doğru beklenilmek· 
tedir. HAMBURG ve AN· 
VERS limanlarından eşya çı· 
kacaktır. 

"ISERLOEN,, vapuru 23 
ikinci teşrinde beklenmekte 
ve 28 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT Lf NES 
11EXHIBITOR,, vapuru 14 

ikinci teşrine doğru beklenil· 
mekte olup NEW-YORK için 
yük alacaktır. 

11EXPRESS,, vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor, ve NEV
YORK için yük alacakbr. 

11EXCELLO,, vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV
YO~K için yük alacaktır. 

11EXMOUTH,, yapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

11EXAMELIA,, vapuru 26 
ilk teşrinde bekleniyor. NEV-
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

"EXCAMBION,, Transat
lantiği 20 son teşrinde RIRE 
limanından BOSTON ve NEV
YORK için hareket edecektir. 

"EXOCHORDA,. vapuru 
ilk;kanunda P1RE'den BOS· 
TON ve NEV-YORK'a hare-
ket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJEN -OSLO 

"SARDINIA., motörü 16 
son teşrinde limanımıza srele-
rek DIEPPE ve NORVEJ li
manları için yü\c. alacaktır. 

S. A. ROYALE HONGRO
ISE DE NAVlGATlON 
DANUBIENNE MARITt

ME •· BUDAPEST 
"BUDAPEST,, Motörü 29 

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

ARMEMENT H. SCHULDT· 
HAMBURG 

.. MARITZA., vapuru 30 
son teşrinde bekleniyor, ROT
TERDAM HAMBURG ve 
~REMEN limanları için yük
leyecektir. ---JOHNSTON WARREN LTD, 

LIVERPUL 
"JESSMORE,, vapuru 15 

son teşrinde bekleniyor. AN· 
VERS ve LIVERPOL liman· 
larından yük boşaltıp BUR
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IB
RAILA limanlan için yük ala· 
caktır. 

SERViCE MARlTIME ROU
MAIN-BUCAREST 

Lambalarını daima tercih ederler ve sattcı· 
!ardan bu markayı ararlar. Emsaline nis
beten % 40 daha az cereyan sarfcder. 

M. Tevfik Baykent 
Elektrik - Radyo- Telefon Evi 

Sit!mens Fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 I 79 

Telefon : 3332 

1 - Eksiltm1.yı.'! konulc.ın Naziili 

~=======================~==~==~~~:;; eceza evi inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 44796 lira 56 kuru, tur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şu 1lard ır: 
A. Eksiltme şartnamesi 
B. Mukavele projesi 
C. Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D. Fenni şartname 
E. Keşif metraj cetvelleri 
F. Projeler 
lştiyenlerin bu şartname ve evrakı Aydın Nafıa müdürlü· 

ğünde görülebilir. 
3 - Eksiltme 10/1 1/936 dan 30/11/936 pazartesi günü sa· 

at 14 te Nazillide C. müddei umumiliği odasında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3359 lira 74 

kuruşluk muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olduğunu göstermesi lazımdır. 

A. V ckalctten alınan müteahhitlik vesikası. 
B. Bu gibi yapı inşaatı yaptığına dair ehliyet vesikası. 
C. Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesikası. 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar komisyona getirilerek eksiltme komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderi· 
lecck mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar 

/",l!~ gelmiş olması ve dış zarfı mühür mumu ile iyice kapatılnııŞ 

~ Y.. t.-;;;. ... ,. . ~ olması lazımdır. Postada olacak gcçikmelcr kabul edilmez. 
·ı.,r 13 17 21 25 1166 """" 

~ - N' it - : ik ın-~-.. ·e-;a et·n enı 
'1ıiliıif" ~ " İş kanununun dokuzuncu teşkilat faslındaki hükfımlere göre " o' 11 ıu · 11·.~ kurulan iş dairesinin Teşrinisani 936 başından itibaren faali· 

yete başladığı 145 inci madde mucibince ilan olunur. 
10 11 12 13 14 15 16 17 1661 /111~ 

, __ ....... ___ 1 __ __... -...::.~-, _.:.1111111111111111111111 li 11111 la, Af 11111 ı l1111111111111111111111 ~ 

1 .Z.ir~c.l _P>-:-Nl<A\2___ _ A. Kem 1 T onay 1 
F il• S SJHHAT BALIKYAGJ -Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısıl ra te 1 perco - Bnsmnlıane istasyonu knr~ısındaki dibek sokak bnomda 30 enyı· 
1 T = lı ev ve muayenehanehinde sahalı saat 8 den ak~nm enat 6 8 J..adar 
y apur Acentası Noneçya balılı.yağlarımo en lıalisidir. Şerbet gilıi içilir, 2 defıı ıiizlilmüştür - bnstalnrını knLul eder. 

Hamdi Nüzhet Çançar .Mürncn:ıt eden hastalara yapılma~ı lfızımgelco enir tahlillit ve ~ 

. . l.. ,,, . . . . . ~~ .... . .,. 

ROY AL NEERLANDAIS s hh E • = mikro kopik muayeneleri ile veremli ha~tıılara yapılmasına cevza ~ 
KUMPANYASl 1 at czanesı görülen Pnouıotoraks lllUO)Cllclı:mcsinde muntazaman yapılır. Si 

"STELLA" vapuru 7/2 inci Başdurak Bü)ük Salepçio~ln bnnı knrşısındo llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 flllfllf .. 
teşrinde beklenmekte olup 
ROTSERDAM AMSTERDAM H ıı· L. 
ve HAMBURG limanları için e IC en IDeS 
yük alacaktır. Lı•mı•ted 

"HERGULES.. vapuru 30 
2 inci teşrinde gelip 5/2 inci Hamburg - Bremen, Rotter· 
kanuna kadar ROTTERDAM dam --Aınsterdam ve Anvers 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME. 
ROUMAIN kumpanyası 
..ALBA JULIA,, vapuru 

19 I 2 inciteşrinde MALTA, 
MARSİL YA ve CECAİR li
manları için yük ve yolcu ka
bul eder. 

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

Telefon: 200412005/2663 ....................... 
Birinci Sınıf Mutahassıs 

limanları için her ay munta· 
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo-Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiye ıçın 
9600 tonluk "Cairo City,, va
;:>uru her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li-

manları için 11VELOS,, vapu· 

Dr. Dem l•r A fı• ru her haha pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha

Kamçı oğlu rcket edecektir. Yolcu ve eşya 
Cilt ve Tenasül hastahk· kabul eder. 
ları ve elektrik tedavisi Fazla tafsilat için Pasaport 
lzmir · Birinci beyler sokağı yolcu salonu karşısında Lokal 
Elhamra Sineması arkasında Riz binasında. No. 168 

Olivier v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rccs binası 

Tel 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 
"THURSO,, vapuru 20 ikin

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

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

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

GENERAL STIM 
"PHlLOMEL,, vapuru 18 

ikinci teşrinde gelip Londra 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ği;ikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

~CSM#iP .. ,... Miicellit Ali Rıza 

"DUROSTOR,, vapuru 25 
son teşrinde bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA ve GALATZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRATIRLAVA 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi

lemez. Telefon No. 2008 2008 

Telefon : 3479 Umumi Deniz Acentah~ı acentasına müracaat olunması. 
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Pii rı· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb
rekleri rahatsız olanlara bile Doktor/at bunu tavsiye ederler. 


