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Teşrinisani 936 Hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

ransız elçisi ya mezun, yahut mü
ekait olarak Ankaradan ayrılacak 

Telefon: 2776 

Haricl işler Ozerinde 

Atatürk 

Atatürk, Mareşal Fevzi 
Çakmak'la görüştü 

Ankara 24 (Hususi) - Reisicumhur Kamat Atatürk, Bük· 
reş'ten dönmüş olan büyük erkanı harbiyei umumiye reisimiz 
Mareşal Fevzi Çakmak'ı evinde ziyaret etmi~ler ve kendisile 
bir müddet görüşmüşlerdir. Atatiirk'ten enel, Başvekil İsmet 
İnönü do mareşalımızı evinde zi~ret etmi§lerdir. 

Sancak tam bir ittihatla 
tiklal istemektedir 

İs- evinde ~~plantı 
Akdeniz an
laşması ve Türkiye 

------ . ir Ermeni gazetesi de Ermeni'lere, bu dava 
uğrunda çalışmalarını tavsiye ediyor ------Üniversiteli gençlerimizden tevkif edilenler birer 

birer ~erbest bırakılıyor. Hakkımızdan eminiz 
Ankara H (Ilususi) - Kor' 

diplomatjkte dolaşan bir şayiaya 

göre, Fransız elçisi M. Ponso, bu· 
günlerde Ankara'dan ayrılacaktır. 

Elçi'nin mezunen Framıa'ya - gide· 
ceği söylenmektedir. Diğer blf 
'ayiaya göre de, geçenlerde çıkan 
hir kanun mucibince M. Ponso 
tekaüde sevkolunacaktır. 

Pari~, 24 (Radyo) - Hariciye 
naıın .M. Dellıos dün Lehistan se
firini ve Rusya sefirini kabul et· 
ınietir. Ayni zamanda Türkiye'nin 
Paris sefiri Suad ile de görüşmüş· 
tür. Bu mülakatın Suriye mes· 
eleeile alikadar olduğu sanıl

trıııktadır. 

Antakya 24 (Hususi) - Sür· 
günden dönen vatanperverler, halk 
tarafından coşkun tezahüratla kar· 

şı1anmışlardır.· Hiçbir 
mamıştır. 

Beyhan 24 (Husu:.i) - Trab· 

Banat'ın Romanya'ya il
hakı için şenlikler 

Bükreş 24 (Radyo) - Banşı'ın 

llomanya'ya ilhakı şenlikleri ka· 
tı.unuevelin 1-2 inci günleri yapıla· 
eaktır. Bu şenlikler fevkalade te· 
aahürat şeklinde hazırlanmıştır. 

Vitorol gazetesi diyor ki: 
"Romanya ittihadı gerefine 1 

Almanya da 
• 
iştirak ediyor! 
Bu muahededen cok • 

şey bekleniyor. 

M. Eden bu husus
ta neler söyledi? •. 

Ankara, 23 ( A.A) - ic
ra Vekilleri heyeti dün ak
şam Çankagada Atatürk 
evinde toplanmış, harici iş
ler üzerinde müzakere ya
pılmış ve içtima geç vakte 
kadar devam etmiştir. 

Londra, 23 ( A.A) 
Royter bildiriyor: 

Avam kamarasında bir 
meb'usun "Akdeniz' de /tal· 
yan ve /ngiliz menfaatine 
aid olarak imza edilebile
cek herhangi bir itilaf mü-
-Sonu 6 ıncı sayfada-

M. Titülesko 

Şanlı donanmamız ve amiralımız 

Malta gazeteleri, donanma. 
mrzdan ::;itayişle bahsediyor .. 

DOstlanmız, denizcileri
mize alaka gösterdiler 
Hicbir devlet kumandanına bu kadar a 

samimi bir kabul yapılmadı 
------

Futbolda 2-3 mağlôbuz. Kayık 
Tamamen iyileşmiş yarışında 2-3 galib •• 

bulunuyor. 
Siyasi vaziyet hakkında 
MUnasebatta bulundu .. 

Valetta, 23 (A.A) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri:t>Udiri· 
yor: Amiralımız:dün Malta valisi• 
nin hususi öğle ziyafetinde bulun· 
duktan sonra vali ile birlikte şehri 

dolaşmış ve eski Malta şovalyeleri· 
nin sarayını gezmiştir. 

Bu gezintiden sonra Malta ka· 
ra kuvvetleri futbol takımı ile do· 
nanmamız takımı araeında yapılan 

maç sahasına gelmiş ve İugiliıı 

amirali de olduğa halde huıuet 
bir çayda bulunmuştur. 

- Sonu 6 ıncı sag/ada-

O gün söylediğimiz çıkmıftır 

Verdiği söze sadık, ve
fakar milletiz! 

Hududun ötesindeki Türkleri kim
seye esir olarak bırakmadık 

Sancak'ta kalan Hatay Subhi'nin beyanatının ilk kıs-
M. Titulesko Türk'lerinin ayrılık ıstırabı mı vardı. Bugün de sonunu 

Paris, 24 (Hususi) - Ro· bizde yeni değildir. Üç gün· yazıyoruz. 
manya'nın eski Hariciye Na- denberi Kamutayın 925 yılın- Türk tarihinin ıstırabla dolu 
Ztrl M. Titülesko'nun ani su· da akdettiği toplantıda, Millet olan bu sahifesini daima ha· 

ltanunuevelde büyük ruhani ve 
trıilli merasim yapılacak ve birçok 
)'eni müeeseselerin ve takı zaferin 
kü~ad resmi icr._ edilecektir. Çe· 
koslovakya ve Yugoslavya'dan ge· 
lecck meb'uslara Romanyıı meh· 
usan meclisi reisi resmi bir ziya· 
fet verecektir. P.ırlamentoda tarih! 
bir celse akdedilecektir. Merasim 
'l'ransilovanya'da tarihi üniversitede 

kutunu takibeden tehlikeli has- kürs_üsünden yükselen sayhaları tırlıyacağız ve Sancak Türk' ünü 
Hatta Avrupa'mn istikbali talığı haberleri, gün geçtikçe kaydediyoruz. kurtardıktan sonradır ki susa-
bile buna karıştlrıhyor. _ Sonu 6 ıncı sahifede - Dünkü sayımızda Hamdullah - Sona 5 inci sayfada-

hit:ım bulacaktır.,, 
Bükrcş 24 (Radyo) M. Ante• ------ a: ....,., M. Tataresko 

Berlin, 24 (Hususi)- Gaze- ............................... ~·~·~ .............. ~ ........... ~ ....... ~ ............................ ~ ................. ~ ..................... ~ ........................... .... 
teler, deniz harbının insani· yağmur, kar altında ve soğukta süngü 
leştirilmesi hakkındaki mua· .. •• kan döküyorlar 
hedeye Alrnanya'nın da işti- sunguye çarpışıyor 1 

ra~:\~~ş~:ç~:~~:~~:~ışlardır. Mı·ıı·sıer taarruzda!. Asiler 
" Bu kabul, Hitler'in siya-

. ~ 
$asın~ uygundur. Çünkü, Al- d 1 
manya'ya açık ve müsbet bir ag'-' ır zayı·aı· ver ı· er nesko bugün Varşova'ya hareket 

etmiştir. Romanya hariciye bakam teklifte bulunulmuştur. " 
cumhur reisi M. MustisJi, Mareşal Diyar • 

._ ___ _ 
Dctl\ıKa Riç Smigli ve 1\:1. Bek taraflann· Alkemanya Çaytung şu sa- i f ( ·ı l A ·ı d d • l 

dan kabul edilecektir. tırıarı yazmaktadır: Alman, ıta yan ı o arı sı ere yar ım e ıyor ar 
Romanya zabitlerinden mürek· " Bu şekilde muahedelere, C f • l f h • f • l Paris, 24 (Radyo)- Al

manya'nın Londra sefiri 
Von Ribentrop, Bugün Ber-
1 in' e uasıl olmuştur. Sefiri 
hamil olan tayyare, Lon· 
dra'yı kaplıyan kesif sis
ten yarım saat Londra'nın 

kep bir heyette Pilsudeski'nin ervan eSl On ar Q rıp e mış er 
Almanya' dan evel hiç bir kimmezarma çelenk koymak üzere 

_Bu_"kr_eş_'te_n _ha_rek_et-=e=tm=işt=ir.===-=. =So=n=u =6=ı~_cı_s_ay_fa_d_a _-_ Bilhassa Alman gemilerinden şüphe ediliyor. 
Alman gazetelerı asabıyette H b. ezareti de ateşler içinde! 

af akında dolaşmıştır. 

.. h d. . .d ar ıye n Alman mu en ısın 1 am Beyn~lmilel mUf· . --
• rezenm mukavemetı ... 

Von Ribentrop'un seya
hati, Hitler' le konuşmak 

edilmış olması Madrid, 24 (Hususi) - Hü-
kumet taraftarı beyneln ılel 
müfreze, üniversite mah~ 

1
le-ve Japonya ile Almanya Berlin, 24 (~adyo) - AI

arasında akdolunan mua- man gazeteleri ayni ahenk ve 

hedenin neşredilmemesini şiddetle Rusya aleyhine neşri
temin etmek içindir. yata devam etmektedirler.=Al-

Londra, 24 (Radyo) - man mühendisin düçar olduğu 
Başbakan M. Baldvin, Hit· akıbete Almanya'nm daha faz

ler' le konuştuktan sonra la tahammül ı gösteremiyeceği 
avdet eden sabık hava na- yazılmaktadtr. 
zırı Lord Losdosder'i ka- Volkişer Bubahter: 
bul etmiş ve Almanya'da "Bu hadise bütün medeni 

neler gördüklerini sor- mille tlere karşı birtaarruzdur.,, 

muştur. D emektedir. 
Losdosder, başbakan M. Berlin, 24 ·(Radyo) - Deyli 

Baldvin'e uzun uzadıya iza- Ttlgrafın Moskova muhabiri 

h - Sonu 6 ıncı sahifede ----a~~...-~LW~:..:.:..:~-~~~~....'.._--=-=....:....:...:. M. Hitler, Kond Cigano . 

sinde ve J elkarapa' da ikinci 
taarruza kalkan asileri püs
kürtmüş ve binden fazla tele-

fat verdirmiştir. İki ta ı af ara· 

smda kuvvetli bir topçu düel· 
losu başlamışhr. 

Alman ve ltalyan sefirleri 
Salamank, 24 (Hususi) -

Sevilla' dan hareket eden Al
man ve İtalyan sefirleri buraya 

vaşıl olmuşlaıdır. Burgos hü

kumeti, M. Lüi Alvares'i Ber· 

lin sefiri tayin etmiştir. 
- Sonu 5 inci salıif eJe -

Hükumet taraftarı sosyalistler arasında maruf kadın 
liderlerinden Dolore& asilerin harekatını takip edigor 



_..- Sayfa'}. mı1 ......... ._._ .................. _._. .......... ANAOOLU 

l~ElliRMA ~KiQ 
Hastane kapısı 

RLERI 
Memleket hastanesinin kapısının arkaıında, kadroyu, basta mevcu· 

dunu \c bunlann, bu talıklara göre, taksimini gösteren bir tabelA asılıdır. 
Il:ına isabet eden bir tesadüf müdür, nedir bilmiyorum, her ne :.ı.aman 

Jıir ziyaret için gittimse hasta ıııevcud unun; dnima kadrodaki rakamdan 
yüksek olduğunu gördiim. 

Hekim, pren ih itibarile, ne lıaetııoın yenle yatmlmuına göz yumar, 
ne de bir karyolada iki kişi bulunmasına!.. Çünkn fen dediğimiı ~t'}, 

Bunu men'eder ve bekim için fen, her mfilfilıazanın fevkindedir. Fakat 
bir httstancdeki bu tersine fazlalığın manasını düşünürsek, o mtleueaeyi 
jdare edenlerin şiddetli hir ihtiyaç ve tazyik karyınoda, bu fedakirlıgı 

) npnıağa mecbur kaldıklarını anlanz. Hekim için hazin olan böyle vak· 
alarıo, cemiyet için de elim manalar taşıdığı şOJıhesizdir. 

Kimbilir, kııdro bnriciude kaç ha11ta müracaat etuıi~, bunlar geri 
çe\Tilmiş te içle.rfoıJen anc:ık yirmi, otutunun bu ~ekilde kabulilnden 
ba~ka çare gön1lememiştir. Üç yıl mı, daha evel mi, biluıiyornm: Hasta· 
ne)e o kadıır tahncllm vokubulmu~ ki, bntnn o plilc.e zemin, batta göv
delerin yan·yana m~audığı bir sergi halini nlmı~. 

Vizite ücretlerinin yüksek, kazancın da az olduğu hu yillarda, bil
hııssn fııkir balkın havvuracağı yer, anc:ık devletin aıhhat teoekküllcridir. 
Onun kapısıııd:ın bo~ olarnk clönmeniu. hasta bir "'atandaı için ne ağır 
bir hadise oldu~unu kim e iukıir edenıc1.. 

Hekimin çektiği manevi ve vicdani zıtp ta '1.) l'.ı bir h5disedir. Ma· 
nisıı haetancsiuin teşekkülüne rağmen hal ruuraC4al eden hutalar adedi 
azalnıamı~tır ve İzmir\leki bu mfies.s •e, hAla Ege mıntalr.:asınııı bir te
selli kapı"ı olarak bulunmnktaılır. Fakat (lyle bir kapı ki, ekseriya 
hastnya kapalı!. 

Ha talık mı artıyor; ha)ır! Yan~ yavaş ıerbest hekimden devlet ve 
şehir ha tanelerine akın Lnşlamıttır. Bu; hayatın l,ir icabıdır, bir ıarure· 

tidir. Bir taraftan da halk, artık sağlık d.ye bir mefhum kabul etmio 
bulunu) or. Bu ihtiyacı karşılamağa mecburuz, baua ne bahasına oluna 
olsun! 

Dansör, rahib ve hırsız 
Fransa'nın Verney - Sür -

Nor mahkemesinde Adolf dö 
Sotrepon isminde bir gencin 
muhakemesi görülmüştür. 

Bu genç, ismının delalet 
delalet ettiği eski ve asıl ai
leye hakikaten mensubdur; fa. 
kat vaziyet icabı Monmarter· 
de dansör olmuş ve çıplak 
danslarile şöhret kazanmıştır. 
Son zamanlarda çıplak kadın
larla da dans ettiği için za
bıta müdahale etmiş ve bu 
oyunlar yasak edilmiştir. 

Dansörlükten menedilen A
dolf; mesleğini değiştirmiş ve 
manastıra keşiş olarak gir
miştir. Bir müddet sonra, sıkı 

emir ve kaidelere dayanamı· 
'yarak firar etmiş ve bu defada 
sigortası simsarlığı yapmağa 

başlamıştır. Adolf; son gün· 
!erde birdenbire zengin olmak 
hevesine düşmüş olacak ki; 
evvela 20,000 franklık bir si
gorta primini sahte imza ile 
almış, fakat ikinci defa olarak 
300,000 franklık diğer bir 
primi eılırken cürmü meşhud 
halinde yakayı ele veı miştir. 

Heyeti hakime Adolf'u bu 
cürmünden dolayı iki sene 
hapse mahkum etmiştir. 

Adolf; hakimin kararını öğ
rcnınce: 

- Doğrusu, zındanı manas
tıra on defa tercih ederim. 

Demiştir. 

Saime Sadi 

ve hali de yerinde olduğu 
için beşinci defa ve 45 lik 
bir adamla evlenmiş. Köy hal
kı bu düğünü fevkalade mera
sim ve tezahüratla tes'id et
miş imiş. 

Çiçe~i burnunda olan ba
yan gelin: 

- Hiç olmazsa 30 sene 
daha yaşayacağıma emınım. 
Bu kadar zaman eşsiz kalmak 
istemediğim için be~inci defa 
olarak evlendim! Demiş. 

Himayei hayvanat 
İngiliz'ler cihanın en kuv· 

vetli himayei hayvanat taraf-
tarlarıdır. Bu taraftarlık veya 
merak birçok tuhaflıklara se· 
bep olmaktadır. İngiltere'nin 
Kental kasabasının papazının 
kedisi korkmuş ve bir ağaca 
çıkmış.:Bu ağacın altında de
rin bir kuyu olduğu için kedi 
suya düşmek korkusundan bir 
türlü ağaçtan inememiş. Fakat 
bu vaziyet kasaba halkının 
üç gün evci büyük---;eşguli-j 
yetini teşkil etmiştir. 

. . ~ediyi ağaçtan almak için 
üç gün uğraşıldıktan sonra 

{nihayet cesur bir adam ağaca 
tırmanmış, fakat kuyuya düş
müştür. Beline evciden bağ
latmış olduğu ip sayesinde 
kasaba halkı kendisini kuyu
dan çekip kurtarmışlardır. 

Kediye gelince, bu a-ürültü 
ve telaş üzerine sıçramış, ağaç· 
tan atlaınış, soluğu doğruca 
papazın evinde almıştır. 

Bağlarda 

Balgam hasta
lığı vaziyeti . . . 

Geçen sene Manisa ve Ke· 
malpaşa kazalan bağlarında 
görülen ödemis haşeresi, üzüm
lere epi zarar vermişti. Bağ
cıların (Balgam) adını verdik
leri bu hastalığın vaziyeti et
rafında Ziraat Vekaletince, 
lzmir ve Manisa Ziraat müdür
lüklerinden malumat istenmiş· 
tir. Ziraat müdürü Nadır Uy
sal, yakında Kemalpaşa ve 
Manisa bağlarında tedkikler 
yaparak cevap verecektir. 

lktısad odalarının 
idaresi 

Memleketimizdeki 181 tica· 
ret odasının yerine 21 iktısad 
odası teşkil edileceğini yaz· 
mıştık. Gelen haberlere göre 
yeni teşkilatı idare için ikbsad 
ofis teşkil olunacak ve önü
müzdeki haziranda işe baş· 
}anacaktır. Odalar, genel sek· 
reterler marifetile idare edile
cek ve oda meclisleri ile idare 
heyetleri lağvolunacaktır. Me
murları Vekalet tayin edecektir. 

Hava istasyonu 
Yeni tayyare istasyonunun 

Cumaovası civarındaki geniş 
sahada kurulması kat'ileşmiş 
ve komisyon tarafından ha
zırlanan proje vekaletin tas
vibine sunulmak üzere vilaye· 
te verilmiştir. 

Bittabi şehirle irtibat ve 
münakale hava yolları idare· 
sinin hu5u5İ otobüsleri ile ya
pılacaktır. ----

Kuduz mu? 
Eşek çocuğu ısırdı 
Değirmendere nahiyesinin 

Gümüldür köyünde Mehmet 
oğlu 12 yaşında Ahmed'i bir 
eşek ısırmıştır. Isırılan çocuk 
tedavi altına alınmış · Eşek te 
itlaf edilmiştir. 

Ekmek narkı 
Belediye Reiııliği tarafından 

buğday ve un fiatleri üzerinde 
yaptırılan tetkikler neticesinde 
şimdiki narkın aynen muhafa. 
za edilmesi muvafık görül
müştür. 

Turizm 
Konferans mevzuları 

tesbit edildi. 
Tarih öğretmen ve bilgin· 

!eri, belediyede yaptıkları bir 
toplantıda İzmir'in münevver 
ve dil bilir gençlerine verile· 
cek konferansların mevzula-
rını tesbit etmişlerdir. On gün 
sonra başlanacak olan konfe· 
ranslar (Yunanlılar, Romalılar, 
Selçukiler, Osmanlılar ve Eti
ler) mevzuları üzerinden veri· 

Ne büyük şeref! ( 

Bugün dof an 
çocultlar .. 

lecektir. Ayrıca Türk tarih 
""\ kurumu reisliğinden faydalı 

malumat istenecektir. Bu genç
ler, seyyahlara rehberlik ede
ceklerdir. 

Alman gazetelerine göre, 
Avrupa'da en çok Velespide 
malik olan memleket Almanya 
imiş! 

Şu and<ı bütün Almanya' da 
15 milyon bisiklet kullanıl· 
makta imiş! Bunların yalnız 
800,000 adedi Berlin'dedirl 

- Ba1ii11 -
Bugiin güneş Ye nıeribin le· zeytincilik kongresi 

eiri altında, ihtiyatlı hareket et· Zeytincilik kongresinde bu-

90 yaşında beşinci izdivaç 
Haber bizim imiş amma, 

rivayet İngiliz gazetelerinden! 
1ngiliz gazetelerinden biri

sine bakılarsa Türkiye' d~ bir 
incir kapı köyü varmış. Bu 
köyde 90 yaşında bir kadın 
iki senedenberi ve dördüncü 
kocasından dul imiş. Vakit 

mek ve bir s•f yapmamııga mu. 1 k .. k 1 unma uzere ve ·a et zeytin-
vaf fak olınlar bugün müıkülit 
çekmiyecelderdir. Ak.tam umumt cilik mutahassısı Ferruh Bar-
\'aziyet çok mfiaaid ol•eaktır. las Ankara'ya gitmiştir. 

B~n doAen çocuklar güel Şehir işleri 
olacaklar, anlamadan dinlemede.n Belediye reisi doktor Beh-
mütemadiyen ~yliye«kletdir. çet Uz, dün br.lediyc baş· 
Kuvvetli ha(ısa 'Nbibi olacak.lan mühendisi ile bit lıkte yukarı 
içi• ıınıtlnıada bi~~ talebeden 
addıedilec-..eklerdir. Bo buıaeiyet mahallelerde tedkikler yapmış 
Ul'l;l&rın hnyatta tuunt'rak olma· ve 9 Eyliil caddesi ile Şaha· 
larıoa da amil ola~lttır. niye sokağı lağım inşaatını 

\_..__.....,·-~-~-~ ............ _) iÖrmüştür. 

Pamuklarımızin nefase
tini mu haf aza edeceğiz, 

--------
Kontrol işini vilayet, kaymakam

lar ve belediyeler yapacak 
Pamuk mahsulümüzün nefa

setini muhafaza ve ambalajla
rının temiz ve muntazam ya
pılması hakkında şehrimiz Ti· 
caret ve Sanayi odası, umumi 
bazı kararlar ittihaz etmişti. 

Bu kararlar, Pamuk balyaları

nın karışık ve ıslak olarak 
preselenmemesi, cinslerinin 
karıştırılmaması, balyalarda es· 
ki çuval ve kanaviçe kullanıl· 

maması gibi hükümlerdi. 

Vilayet, bu tedbirleri mak
sada kafi . görmemiştir. Bazı 
kazalardan şehrimize gelen 
pamukların adi cinslerle karı· 

şık olduğu, evsaf ve nefaseti
nin bozulmasına sebebiyet ver
dikleri görülmüştür. 

ihracat mahsullerimizin dış 
pazarlarda sürüm ve kıymetini 
arttırmak maksadile devletin 
tağşişin önüne geçmek mak· 
sadile kanuni tedbirle-r aldığı 

malumdur. 

Pamuklarım~zın ncf asctini 
bozan bu gibi hareketlerin 
behemehal önüne geçmek ve 

Tütün 
Fiat 70-80 kuruş üzerin

de oynıyor 
Oün Akhisar' dan şehrimiz· 

deki alakadarlara gelen malü· 
mata göre normal zamanlarda 
kilosu 40 kuruştan alınan aşa
ğı kalite tütünler, Amerikan 
tütün kumpanyaları ve tiitün 
tüccarları tarafından 70·80 ku
ruştan satın alınmaktadır. 

Fuar kart
ları dağıtıldı .. 

Fuar komitesi bugün topla
nacak, beş yıllık programı gö
rüşecektir. Komite otuzbin tane 
fuar kartı bastırmış ve bunları 
valilerle Ticaret oclalarına ha· 
riç ve dahildeki ofis teşkila
tına, sanayi erbabına gönder
miştir. 

Fuhuş hayatm· 
dan vazgeçenler. 

Fuhuş ve hastalıkları ile 
mücadele komisyonu, dün top· 
lanmış, fuhuş hayatından çe· 
kilmek istiyen bazİ kadınların 
zabıtadaki kayıtlarının silinme
sine karar verilmiştir. 

Tütün kökleri 
Tütün istihsalinden sonra 

tarlalarda kalan tütün kökle· 
rini Ziraat mücadele kanununa 
göre müstahsillerin sökmeleri 
ve yakmaları lazımdır. Tami· 
me rağmen bunu yapmıyanlar 
göriilmüştür. Bıı gibiler ceza-
landırılacaktır. 

Bergama cezaevi 
Bergama' da yeni cezaevi in

şaatının müteahhit Yahya ve 
Fuad'a ihale edildiğini yazmış· 
tık. Cezaevi binasının keşfi 
47,500 lira idi. Müteahhidin-
şaatı 36,441 liraya kabul ey
lemi~tir. 

Hıfzı Bozdağ 
Vilayet fen memuru Hıfzı 

Bozdağ büyük harbde aldığı 
yaradan ötürü 6 mcı derece· 
den malulen tekaüd E"dilnıiş 
ve kendisine aylık bağlanmış
tır. Otuz yıldanberi hükumet 
işlerinde çalışan cmelıcdar ar· 
kadaş, bu surt.tle vazifesinden 
ayrılm~hr. 

esaslı tedbirler almak lazım-

dır. İzmir ticaret ve sanayı 
odasının pamuklar iizcrine 
yaptığı esaslı kontrol da kafi 
görülmemektedir. Bunun için 
vilayet ve kazalar belediyeleri 
ile ticaret odalarının da kont· 
rol vazifesini Üzerlerine alma
ları zaruri görülmüştür: 

Pamuk mıntakası <'lan vila
yet ve kaza belediye ve tica-
ret odalarının fabrikalarda pre
selenen ve bilhassa pazarlarda 
satışa arzedilen pamukların iyi 
ve temiz cinslerile adi cinsle
rinin biri birine karıştırılma
masının önüne geçmeleri için 
vilayet, bütün kazalara ve be
lediyelere tebliğat yapmıştır. 

* • • 
Aylık mezuniyeti biten Bur-

nava Haşeı at enstitüsü şefi 
Nihad lriboz vazifesine başla
mıştır. Yakında şehrimiz ziraat 
müdiirü Nadir Uysal'la birlikte 
vilayetteki pamuk hazarlarını 

gezerek müşahedesini bir ra
porla Ziraat Vekaletine bildi
recektir. 

IJelecli)'e işleri 
Aydın urnyıB şehrin sıhhi 

işleri le çok yakından ilgilen · 
mekte kahve, gazino, dükkan 
vesairede hıfzıssıhha kanunu 
hüklimle,rini tamamen tatbik 
etmf'ktedir. Son defa da şeh· 
rin içinden geçen dereye akan 
lağımların kapatılmasını hıfzıs

sıhha kanununa dayanarak il
gililere tebliğ etmiştir. 

Zevce katili 
Meğer deli imiş 

Karataş'ta Yenitürkiye soka
ğındaki metruk kilisede karısı 
Emine'yi keserle başına vura
rak öldüren Şakir, diin Mem
leket hastanesinde iki aydan
beri devam eden müşahede 

neticesinde ceza verilemiyecek 
d~recede deli olduğu, fakat 
insanlar arasında gezmesi teh
likeli olduğundan epiy müd
det bir Akıl hastanesinde bu
lundurulması icabedeceğine da
ir mütehassıs tarafından rapor 
verilmiştir. ----0i1ek1 er: 

Otobüslerde 
talebe bileti .. 

Otobüslerde de, tramvay
larda oldu~u gibi, talebe için 
kolaylıklar, ucuzluklar göste
rilmesi lazımdır. Bunu; hazı 

otobüs sahipleri de haklı ve 
muvafık görmektedirler. Hal
buki Giizelyalı hattında, ta
lebeye hususi bilet verilme
mektedir ve bu hal epıce şı· 
kayeti mucih olmaktadır. 

Vapurlar, tramvaylar bu şe
hirde kazanan teşekküller ol
dukları için memleket çocuk
larına hususi tarife tatbik 
ederken ayni mevzu üzerinde 
çalışan otobüslerin kendi-ken
dilerini bu kaideden müstesna 
tutmalarına aklımız ermedi. 
Belediyenin bu iş!c aliıka !> ını 

rica ederiz. 
Yere tlikürenler 

Yere tükiirdükleri göriilt•n 
6 kişi bclecliy<'cc cezalandırıl· 
mı~lardır. 

Salengro 
Fransa'da Dahiliye Xazırı a• 

lengro intihar elti. 

Sureti zahirede basit bir zabıta 
vak'a ı gibi görünen bu intihar ha· 
di eQi lınkikaıte Fransa'dcı için içiıı 
kaynıyan ruhi bir hnletin ifadesidir. 

Snlengro Umumi harbın bida· 
) etinde 24 ya~ında bir delikanlı idi. 
O sıfatla a kere alındı. Vazifesini 
}llparken sırf hir arkada:ım kurtar· 
mak kaygısı ile Almnn'lara cQir 
düştü. Kendi fırkasının harh divanı 
hu askni gıyaben muhakeme etti 
vı! beraetiııe hüküm verdi. Di8cr 
taraftan harh içinde bir Almaıı 
Lnrh divaııı kendi \'atanda~larnıı 

lıir Alman fabrikasında hizmet al· 
maktan mennetmek cürınile ayni 
ııdamı iki sene hap e mahkum etti. 
Şu iki h.1dise) e bakarak Salengro· 
nun hiç değilse vataıı..,e,•er bir adanı 
olclugunu kabul etmek lıizınıdır. 

Gel gelelim şu basit hakikati 
bir .kısım :Fran61z'lar biç te kabul 
edemiyorlar. Onlarca Salengro Al· 
man'lara isıiyerek esir düşmüş bir 
harb kaça~ı ve Lir idam kaçkınıdır. 
Bu ağır ithamın hakiki sebeLi de 
şudur: 

1923 Senesinde 1ıal} a "da Ciyo· 
letti Başvekildi. Bir :tamanlar İtnl· 

yao'Jann İstanbul fevkalade komi· 
serliğioi yapmış olaıı me~lıur Kont 

Sfurça da ayni kabinede Haril'iye 
l\'azın bulunuyordu. ltalyan uıne· 

leleri umumi bir grev ilnn etmişler 
ve kt'11di ar7.ularını patronlara bir 

an evd '.kalıul ettirebilmek için de 
iı:inde c;-alıştıklan lıiitün tiılırikalan 

filen işgul ve idareleri altırıa nl· 
mışlardı. 1tal~nn kabiııesimle Sa· 

leııgro &} armclıı fnnl, kabiliyetli, 
ınÜl(\cbbi ve icmal nılnmı hir 

Dnhili) e azırı ) oklu. l liık bir 
.kümeden ibaret olan f'n~icıt'ler bu 

fır attan i~ıifade ederler. her seııe 
tantana ,.e debdebe ile tc~ 'id edile il 

o meşhur (Hum \a yurü) ü~) lerini 
~ aparıık zorla iktidar ınevkiini ele 

gpc;irdilc'.'r. ( lgiin lıııgiin f talya"cla 

J ııfi t iclıırc i iktidar nıc\ kiini ra· 
kip-iz clinık lııılıın<lıırıı) or. 

lşte bu hulya ınisali, bir kısmı 
Fransız politikacılarıoııı ağzını f!U• 

laııdırruaktadı r. 

t;cçcn llazirrın"ıla umumi iuıi· 

lıııbutı ıoütcııkib halk ııephcsi ek c· 

riyetle (Lcun Bluııı) iktidar mel ki· 
irır geldi~i rnkit Fra11511. anwlcsiııiıı 
)ıiı} iik Lir kısmı da nıuumi grev 
jl;in rtıııi ş H~ tıpkı 13 ene e\'cl 

lıalyan arkatlnşlnrının yaptıkları gihi 

filen fabrikaları i ~gal altına alınış 

lıu!uııuyımlu. frıtilınbuıı.ı kuvvetli 
!'ir ılnrlıc ) imiş olnıı ::ia~ı·emıh 

Frnn•ız politikacıları bunu fırı;ııt 

ittihıız crlcrf'k mnelcniıı fohrikalnrı 

işgalinden te' cllüd e<lı•rck içtiınııi 

san;ıntı Ea) c inci,. ) eni k:ıbiııeyi de· 
'irnwk w :ıorla ikıidar nıevkiiui 

<'ll«'riııe ıılmnk ümidinde idiler. 

Sıılcngro lıu ümidi boşn çıkurılı. 
C(•r(' clı·ıneıli , giiııcliiz demedi, ~elıir 

~elıir, ka-alıa ka nb:ı, fabrika falıri· 

kıı dolıı~tı, ı;>Uracln ıehtli<l etti, heri· 

dı• hııkcmlik yaptı. Ühiir tarafta 
niifuzııııu, <lnha heride olorite!ıiui 

kııllamlı. Çol. kı n lıir zaıuandıı 

heııı .ımelı·} i, lwm patronları mem· 
nuıı eden bir hal ~ekli ile umumi 
ı;rc\"i lıaetırııııp ıııuvaffak oldu. 

İete politikaı·ı ih•ira ımn Sa· 
lengro'nuu ah .. ıud:ı lıir liirlü nffe· 
demclliµi l'iirüın bu bfı) ük lıiz· 

ıııctıir. 

O{:!iin lıugün 1''rans.ı'dn iftira 

ku an, al) a sa' ııraıı ne koılar ağız, 
ı;ımwr ulau, çirkef sıçraınn ne ka· 
dar muhteri kalem vur a hepsi hıı· 
rekr.te geldi ve lıep i ınullarirt bir 
ceplıe ile Salcııgro'yu c;ullıındı. 

)tı•nılekctinr hizmet etmekten 
ha ka bir k11 m· işlemenıiş olan hu 
za\·allı rn nanıu lıı adamı ha)ııtlan 

u andırarak intilı ıra icbar edinci) e 
kador iftira etti! ·r, yıılaıı kustular, 
sö\ diiler, il) dılar. uydurdular, ı:a· 

nıurladılar \C kirlettiler. 

Teessiif olunur ki bu çirkin 
'~ lıa}ağı harekete bayraktarlık 

eden mecmuanın lıa~ında daha dün 
Fran l'l Başvekilligini yapmış olar 
bir adam bulunuyor. 

Hamdi Nüzhet Çançaı 



~25/111936~::::::::=========================~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-::-~-.;;;;;;;r--.............. _. .......................... ıa11 .............. ._ANADOLU ............................................ ._sa~a3~ 
Fransız kabinesi toplandı -i :] ~ :] -~ ~ Fra~sa'da matbuat, hür-~ 

rıyete ve~a ediyor =======Ha:::::::rb~===111 

Beş aylık varidat faz/asiyle 1 l~milyon liradır. 

Yeni genel ithalat rejimi kararna
mesi listeleri neş ~~edildi. -----Yeni kararr:ame, mahiyet itibarile büyük bir tebeddül yapmı-

yacaktır. M. listesinde ithali memnu eşyalar coğaltılmıştır. 
. ~nkara, 24 (Hu~~si) - Yeni genel ithalat rejimi kararname ve listel;ri neşredilmiştir. Yeni 

reıım, yılbaşından ıtıbaren tatbik edilecektir. 
Yeni kararnme, mahiyet itibarile bugünkü vaziyette büyük bir tebeddül yapmıyacaktır E • 

sen kontenjanla ithalatımız, mevcut ithalatm yüzde yirmisini te şkil etmektedir. Yeni listeİe ;a 
A. listesi , mu~he_del~rle girece~ eş~ayı göstermektedir. M. listesinde ithali memnu eşya rto;~ 
lanmaktadır kı, şımdı mevcut ıthalı memnu eşya çoğaltılmıştır. Kliring listesindeki eşya d 
arttırılmıştır. Diğer listeler bakidir. a 

An~ara, ~4 (Hususi) - Tutulan istatistiğe göre, beş aylık varidat, geçen seneden fazlasiyle 
11 mılyon lıradır. 

~~~~~~----..... ~.-~ .... ----~-----~ 
Jngütereasüere llabeş~n Amiral Horti 

Roma'da nota verdi. Ankara elçisi. ···-Macar saltanat nai. Ademi müdahale ko- /talyan'larca 
bini; Kral, Kraliçe, mitesi, tayyare gön- nasıl karşılanacak? 
Mussolini karşıladı derilmesine mani lstanbuJ, (Hususi) - Ha-

Roma, 24 (Radyo) - Bu· l b ·ı k ., beşistan'ın Ankara maslahat-
.. b.. .. R 1 o a ı ece mı. - M M k , H b gun utun oma talya • Ma· guzarı . ar o nun, a e· 

caristan bayraklarile donan· Londra, 24 (A.A) - Ôğ- şistan'ın ltalya'ya ilhakını ka· 
mıştır. Faşistler işlerini bırak- leden sonra lspanyol liman, bul ettiği ve Mısır yolu ile 
mışlar ve Macar hükumet er· hudud ve ta)'yare meydanla- Adis-Ababa'ya hareket ettiği 
kanına nümayişkarane bir res- rmda kontrolü projesini ted- söyleniyordu. Bu, yeni bir 
mi kabul hazırlamağa çalış· kike devam etmiş olan ademi hadise değildir. Habeş hükil
maktadırlar. müdahale tali komitesinde met merkezi zabtedilince pa-

Amiral Horti Kral Kraliçe aza bulunan devletler mümes- rasız kalan diplomatın, esasen 
ve Mussolini t~rafmd1a ka . silleri tayyare meydanlarının Adis-Ababa' daki servetinden 

n r · ff d · k" 1 şılanmıştır. Amiral Horti sa· kontrolü projesini hükumetle- ~s ı 8 ~·~m. ,an arı?ı aramak 
rayda balkona çıkarak halka rine bildirmeğe karar vermiş- uze~e 1 utı ye gıdeceği ha-
t kk" t · · lerdir. berı dolaşıyordu. M. Marko 
eşe ur e mıştır. · ı · · C"b "'d b" · 

Roma, 24 (Radyo) - Ro· Sovyetler birli~i ve f ngiltere ış ;;ı~ı 1
1 utı e ıtırmeğe mu· 

ma gazeteleri, Amiral Horti· delegelerile di~er bazı ~mem· va a o ursa tekrar dönecek, 
nin ziyareti münasebetile ha· leket delegeleri projenin noktai eğer parasını alamazsa, ilhakı 

1
. 

1 
. kabul ve ltalyan'lara dehalet 

raret ı yazı ar neşretmektedır- nazannı bildirmek Üzere lspan· d k Ad" Ab b 1 

ı 1 e ere ıs· a a ya geçe· 
er. talyan g~zeteleri bu zi- ya'daki iki tarafa da tevdiini cektir. Ancak müfrit milliyet· 
yarete fevkalade bir kıymet iıtemlşlerse de Alman ve ltal· perver olan M M k • 

f k d
. ı d 1 1 . ar onun 

at etme. te ı~ er. yan e ege eri planın Madrid Habeşrstan'a girmesine ftal· 
Bu zıyaretın, muhtelif mem· ve Burgos hükumetlerine bil- yan'ların müsaade etmiyecek· 

leketlerde darına-dağınık kzl· dirilmeden önce tamamlanma- leri sanılmaktadır. 
mış milyonlarca Macer'ın ana· sını tercih etmekte olduklannı 
vatanla alaka ve nisbetlerinin söylemişlerdir. Metaksas 
yeniden takviyesi ile alakası ~ Londra, 24 (A.A) - Deyli Türkiye'nin 
olduğu st>ylenYnektedir. ~Ekspres gazetesine göre halen: • 

Macaristan, Tiryanon ~mua- : Hendaye'de ;bulunmakta olan: mu11affa/tıyetınden 
hedesini feshetmekle yaşamak ı~.giİter~'~in ispanya' daki bü- seoinç duyarım diyor 
kabiliyetini tekrar elde ede· yuk elçısı Barselon limanında lstanbul, 24 (Hususi) _ Yu-
cektir. lbir emniyet bölgesi tesisi hak- nan bqvekili general Metak· 

Ereğli limanı ~ın~~~iA lng~liz nfotadsına Fran· sas, Türk-Yunan dostluğu hak-

i 
o u umetı tara ın an verilen kında gazetecilere beyanatta 

ngiliz~şirketi ile mü- k?~a~akh. ~evabı a~mış ve in- bulunmuş ve: 
zakerefere haşlandı.. ~ılız_ ıst:ğmı tekrarı eden şid- - Türkiye ile dostluğumuz 

1 
d~tlı. hır nota daha gönder- yalnız dostane olmakla kalını· 

stanbul, ~4 (Hususi) - mıştır. T .. k" • · k. · 
Ere~li lima·nının inşasına ta- L yor. ur ıye nm ne va ıt yem 

l F 
ondra, 

1 
24 h( Rabdro ) - bir muvaffakıyetini işitirsem, 

ib olan lngiliz Rikter şirketi r ransız so cena me usların- d · · d 
murahhasları Ankara'ya var- dan M. Lonye ] buraya f gel· a~a ~~~mç uyarım. 
mışlar ve Nafıa Vekili Ali miştir. Bu seyahat lngiliz sol· emBış ır. • • 
Çetinkaya ile görüşmüşlerdir. cenah meb'usiarı ve tredavi-: orsa ışlerı 
Müzakereler devam etmektedir. yonlar erkanı ile İspanya işleri : İstanbul, 24 (Hususi) 

Deniz kazası hakkında görüşmek için ya· Bugünkü vaziyete göre, Borsa 

L 
İpılmıştır. işlerinin daha az acenta ile 

ondra 24 (Hususi) - Me-. d Londra 24 (Radyo) - in- tedvir olunabileceği anlaşıl-
sına a ında bir Norveç va· 
puru ile Koliç Corç adında giliz vapurlariylc silah ve mış ve şimdiki acentalann hak-

b
. t mühimmat naklini meneden lan mahfuz olmak şartile Bor· 
ır ngiliz vapuru Libzon bur· k A anurı pazartesi günü vam sa acentası 15 olarak tahdid 

nu açıklarında çarpışmışlardır. k 
1 

amarasına verilecek ve salı edilmiş ve bu husustaki karar-
ngiliz gemisi fazla hasara ·· ·· d b gunu~. en iti aren mer'iyet name Vekiller heyetinden çık· 
uğradığından, mürettebat ge· mevkııne konacaktı.r. . . mıştır. Şimdiki acentalar, ge· 
miyi terk ile Mcsina'ya geç· B k dd 1 b u anunun şı d ı ı r ne işlerine devam edecekler 
mişlerdir. Vapur batmaktadır. muhalefete maruz kalacağı söy- fakat yeni acenta alınmıya-

TAKViM 
iKiNCi TEŞRiN 

25 
Çarşamba 1936 

Arabi 1355 
RA~AZA 

12 
Rumi l 352 
Teşrin isani 

12 
Kuam 18 

Alaf· $&at Alat. Nal 

6,2;; Güneş 2,15 
11,59 Öğle 7,16 
14,32 İkincJi 9;46 
16,47 Akşam 12,00 
ı 8,23 y ıı t ı;ı 1,36 

5,10 İmsak 12,31 

lenmektedir. caktır. 

Maliye Yeni listeler 
Ankara, 24 (Hususi) 

Yeni kontenjan usulünün 937 
bidayetinden itibaren kaldın
lacakı hakkındaki kararname 
Vekiller Heyetinden çıkmıştır. 
Bugünlerde, yeni listeler de 
çıkacaktır. 

memurları .. 
Tasfiye yapılacak, 

siciller tetkik 
ediliyor. 

Ankara, 24 (Hususi)- Maliye 
memurları aı asında geniş 

l mik!asta tasfiye yapılacıktır. 
Malıye Vekiıkti, memurların 
sicillerini tedkik etmektedir. 

lstanbula kar yatdı 
İstanbul 24 (Hususi) - Bu· 

raya kar yağmıştır. Havalar 
soğuktur. 

Yeni dahiliye nazırlığına Müsyü 
Maks Dorma getirilmiştir 

Fransa Cumur başkanı M. Lebrun 
Paris, 24 (Radyo) - M. yihasının hukuk~inaslardan 

Blum bugün Elize sarayına mürekkep bir komisyon tara
gitmiş ve M. Maks Dorma'nın fından tedkik edileceği anla
dahiliye bakanlığına geçtiğini ş1lmıştır. 

bildirmiş ve kararı tasdika Kabine ayni zamanda siya· 
vermiştir. 

Paris, 24 (Radyo} _ Fran· set ve dahili mes'eleler üzerine 
sız kabinesi saat 18 de top· de müzakerelerde bulunmuştur. 
lanmıştır. Bu içtimada matbu- Meclis hariciye encümeni 
at kanunu tedkik edilmiştir. reisi de vaziyet hakkında iza
M. Blum dün M. Şotan, M. hat almak üzere encümeni 
Bonkur, ve Mark Rigar, M. davet etmiştir. 

Bir sarı ile iki siyah istu
yon, (Tokyo ile Berlin ve 
Roma) uzun, sonsuz Sibirya 
illerinden aşarak kırmızı istas· 
yonun üstünde (Moskova' da) 
parazitler yaratıyorlar. 

Kırmızı istasyon, sağ omu· 
zundaki sarı eldivenlikli el 
ile sol omuzunda siyah eldi
venlikli el arasında duruyor 
ve kıp-kırmızı, ateşten yeni 
çıkmış muştasını parmaklarına 
takıyor. 

Keza, ispanya denilen bet
baht toprak parçası üzerinde, 
kızıllarla siyahlılar, iki kutub 
doktrinin (iman) gayreti ile 
bütün o diyarın medeniyetini 
ve hayatını yıkıyorlar. 

Bir yığın çizme, dünyanın 
bir buz parıltısı içindeki ufuk
larındaki mahmuz şakırdatarak 
ve kalın nalçalan ile tok ıcs· 
ler çıkararak dolaşıyor. Bütün 
insanlık bu çizmelerin üstünde 
asker kaputları görüyor. 

Harb bu kadar yalcınlqtı 
mı acaba? 

Hücum borulan, sulhun ölü
münü ne vakit çalacaktır? 

lngiltere, dudağının sol ke
narında sarken piposunu çe
kiştirerek rahatsız rahatsız ho
murdanıyor. 

Fransa, Habeşistan ioindeki 
:yanlış manevrasının tesiri ile 

-------==== = ===== = =------- şimdi bir kabus devresi yaşa· 
M. Çenkofun beyanatı yor. Rüyalarda görülen, ter-

Delbos ve M. Daladiye ile bu Mecliste şiddetli ve siyasi 
kanun üzerinde müdavelei ef- münakaşalar olacağı anlaşıl
karda bulunmuştur. Kanun la- maktadır. 

T 
• • k B leten, kımıldatmayan bir ki· ur • ulgar münasebatı bus. Ren boylanndan sanki 

(Y ecüc, mecüc) çıkacak. 

selah yolunu tutmuştur Dünyamızın bu medeni, bu 
müterakki alemimizin haline -

M. Çenkof, Balkan birlitine taraf tar 
olduğunu, misak hakkında da kararını 

vermiş bulunduğunu söylemiştir 

Belgrad, 24 (Radyo) - Dün 
öğleden evel ıehrimize gelen, 
eski Bulgar başvekili ve Bul
gar N~yonal sosyalist fırkası 
reisi Çenkof, Alman tayyaresile 1 
Berlin'e gitmiştir. 

M. Çenkof gazetecilere· se
yablltı hakkında demiştir ki; 

- Avrupa'ya, evvelemirde 
Atmanya'ya gidiyorum. 925 
Senesindenberi, görmediğim 
memleketini.ze uğramak fırsa· 
tanı buldujumdan memnunum. 
Belgrad'a ilk defa olarak.925 
de gelmiştim. 

Beynelmilel_: vaziyeti mahal· 
linde tetkik -7 etmek istediğim 
için seyahata çıkıyorum. Se
-yahatım, fırkamızın işlerile ala· 
kadar değildir; sırf tetebbü 

IJçin geziyorum. Stoyadinoviçle 
görüştüm. 

Faşizm ve nasyonal sosya
lizm iki büyük milletin kuv· 
vetli teşkilatıdır. Bu rejimleri, 
diğer devletler güç kabul ede· 
bilirler. Rejim, memleketin ih· 

ltiyacından doğar .. 
Bulgaristan' da nasyonal sos

yalizm, Almanya' da olduğu gi· 
bi değil, tamamen millidir. 
923 te vaziyete hakim olmak 
istiyen komünistleri, bir dar
bei hükumetle alet ettik. O 
zamanlar Bulgaristan' daki ko
münizm harekatı, Balkanik bir 
mahiyet almıştı. Bu suretle 
bütün bakanları tehlikeden 
kurtardık. Bir kabine, milleti 
inhisar altına alamaz, o kabi
neyi ve rejimi millet isteme
lidir. 

Maamaf ib 923 teki lstanbu
liski hadisesi ile ispanya ha-

disesi arasında büyük fark 
vardır. ispanya anarşi içinde
dir ve bu mes' ele beynelmilel
leşmiştir. Orada iki düşünce 
çarpışıyor. Bulgaristan' daki ha· 
dise ise milli idi .• 

M. Çenkof demokrasi için 
şunları söylemiştir: 

- "Evvela demokrasi nedir. 
Bunu tetkik etmek lazımdır. 
Bizim düşündüğümüz demok· 
rasi mi? Yoksa komünistlerin 
düşündükleri demokrasi mi? 

Bolşevizm yıkıcıdır. Bolşe· 
vizmin biraz yapıcı tarafı 
varsa da, o da demokrasi ve 
borjuvazi sayesinde olmuştur. 

Gazetecilerin seyahatının, 

Bulgaristan'ın siyaseti ile ala
kadar olub olmadığı sualine 
M. Çenkof şu cevabı vermiştir: 

- "Bulgaristan'ı ben idare 
etmiyorum. Alelade bir şahıs 
olduğumdan seyahatım husu
sidir. Esas itibarile Balkan 
milletleri arasında anlaşmıya 

taraftarım. Balkan misakı hak
kında takarrür etmiş ve hususi 
kanaatım mevcuttur. Mamafih 
şimdiye bu mesele ile alaka
dar değilim. " 

Türkiye-Bulgaristan münase
batmın inkişafı için Yugoslav
ya'mn mutavassıt roliinü ifa 
edip edemiyeceği sualine de 
M. Çenkof şu cevabı ver
miştir: 

"Yugoslavya'nm mutavassıt 
vazifesini layıkile görebileceğine 
inanının. Bulgar münasebatmın 
eskiye nazaran Türkiye daha 
iyi olduğunu ve selah yolunu 
tuttuğunu hissediyorum.,, 

- Bulgaristan' da fazla ko· 
münist var diyorlar? 

bakıyorum da, taş ve ağaç 
devrindeki iptidai, çıplak, her 
tarafı kıllarla örtülü, yan may· 
mun azması dedelerimizin ne 
kadar sulhperver, ne kadar 
daha insan olduklannı bir 
daha anlıyorum. 

Bir menfaat ve sinir buh· 
ranı içinde geçen seneler, 
bir harbla neticelenditi 
takdirde bu kos·koca yuvarlak 
acaba ne şekil alacaktır, ne
ler ve neler olacaktır, düşü· 
nüyorlar mı? Düşünseler bile 
insanlığın, hakkın ve adaletin 
bundaki nasib ve hissesi ne 
kadardır? 

Ağızlarını açarak dünyanın 
bir ucundan öbür: ucuna ses· -lenen hatibler, her sayhada 
sinirleri biraz daha şahlandır
makta devam ettikçe, harb 

ilahım çok yakında mezardan 
hortlamış olarak göreceğiz. -

Orhan Ralımi Göqa 

Yeni bir 
transatlantik .• 

Triyeste 24 (Radyo) - Ad
riyatik tersanelerine lsveç hü· 

kumeti tarafınJan 18,000 ton
luk bir transatlantik vapuru 
sipariş edilmiştir. 

.. _ Biz de l istediğiniz ka· 
kadar komünist vardır. Ôyle 
ki, başka memleketlere de ih· 
raç edebiliriz. Ancak bunla-

rın kıymetleri yoktur. Meseli 
Dimitrof .. Alelade bir amele 
idi. ilk fırsatta meb'us intibah 
edilmişti. Fakat daha ileri 

gidemedi.,, 
M. Çenkof, sözlerini şu su

retle bitirmiştir. 

••- Bir Bulgar başvekili, 

Belgrad'ın südü güzel demişti. 
Ben ise şarabı güzel diye
ceğimi.,, 
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1
r' ___ ı_n_ı ':' Har b ı 1 Urla hakimini 
Stalin, bazı haftalar olurdu ki ağzını ancak Ehram mağa. Öldürenler kimlerdir? 
şarap içmek, piposunu çekmek için açardı zasını soydular .. 

92 numaralı casus kadın - insan Stalin'in gözleri Kemeraltı caddesinde Ehram 
gülümsedi ve: içinde bir kainat keşfederl mağazasının tavanını delerek 

- Maamafih, ben Lenin'in Bu gözler, azennıze doğru- içeri giren hırsız tarafından 
dul karısı etrafında toplanmış lunca sizi kendisine esir eder. 14 lira para ile elbise vesair 
olan bu kadınlar arasında üç Entellicens servis raporunda eşya çalınmıştır. Hırsızların 
tane tanırım ki emsalsiz dere· Stalin için şunlar vardır: meydana çıkarılması için za-
cede güzel , emsalsiz derecede "Stalin Bakı'.i'daki amele bıtaca ehemmiyetle tahkikata 
usta, eınsalsiz derecede hain- alemi arasında uzun bir çalış- başlanmıştır. 
dirler ve Gestapanın Mosko- madan sonra, yalnız kalır, Hakaret 
va'daki kıymetli ajanlarından- tek bir masa başında şarap Kantar polis karakolu kar-
dır. Bunlar, Kremlin sarayının içer, mütemadiyen içer. Fakat şısında Sulhceza mahkemesi 
enaz söyliyen şefinin tasavvur şarap; sarhoşluk bu adamda koridorlarında Hasan kızı Na-
ve icraatından günü gününe zerrece değişiklik husule ge· ciye, İsmail karısı Şerife'ye ha-
haber alırlar. tirmez. İçtikçe daha sükuAti, karet ettiğinden zabıtaca tu-

şef 92 numaralı casus ka- dah t. 1 O k d k. , a me ın o ur. a ar ı tulmştur. 

dına bu kadınlar, ilerideki onu ;)öyletmek, ona arzusu ---------- ---
tetkikatım sırasında ve Rote hilafına bir iş yaptırmak hiçbir 
Fane'nin maceraları, nefyi , kimse için mümkün olamaz. 
hapsı ve göğüs göğüse mü- Stalin'in en büyük hususiyeti 
cadeleleri arasında tekrar te· en büyük kudreti sükuttur. 
sadüf edeceğimi söyledi ve: Cihanın en güzel kadını onu 

- Bu casus kadınlar ol- sarsamaz! İşte bu hususiyet 
masa, Rikof bir grandük gibi ve bu sükut sayesindedir ki 
yaşayabilecek, içebilecek, mas· Stalin Rusya'nın esrarengiz 
raf yapabilecek miydi? Adı hakimi, sultanı olmuştur. 
Aleksi İbaneviç olan Rikof Stalio'i, çara benzetmek 
Lenin takımının en gözdesi doğru değildir. Fakat Stalin'in 
idi. Bunlar olmasa, casuslar, büyük kudret ve nüfuzunu 
rÜt:sadan kimin" hangi operet ifade için Çar kelimesinden 
)ıldızını sevdiklerini nereden 

başka bir kelime de yoktur. 
öğreneceklerdi?. Şarap, en 
bağlı dilleri bile çözer. Berlin Çarina Nadiya Aliloyevna 
tarafından beslenen bu güzel büyük semaveri başına ancak 
kızlar, bu sayede Gestapo- bolşevik rüesası zevcelerini 
nun istediklerini öğrenebil· misafir kabul eder. Bu kadı-
mektedirler. Ne olursa olsun.. nın harimine girmek çok güç· 
Dolida roiünü oynamakta de- tür. Bu kadından hiçbir haber 
vam edecektir!. almak ta mümkün değildir. 

Dedi. 92 numaralı casus Çünkü bir haberi en son ola· 
omuzlarını silkti: rak kendisi alabilir. Kocasının 

- Tabii değil mi? Casus- bürosunda olup bitenleri dai-
luğun bunlar en tabii halle- ma başkalarından öğrenir. 
ridir. Fakat, ciddi, sert ve Stalin; bazı haftalar olur ki 

Uşak'ta 
C.H.Partisi kongresi 

Uşak, (Hususi) - Kazamız 
C.H.P. kongresi, büyük bir 
kalabalığın huzurunda toplan
dı. Müşahid olarak Kocaeli 
saylavı Ragıb Akça gelmişti. 
Vali ve parti başkanımız Se
dad Erim'le Manisa meb'usu 
Osman Ercin de bulunuyordu. 
Kongreyi kaza parti başkanı 
Hakkı Candoğan açtı. Şika
yetler, dilekler dinlendi, bazı 
münakaşalar oldu. Nahiye kon· 
grelerinden gelen şikayetlerin 

bir komisyonda tetkiki karar
laştırıldı . iki yıllık ve müspet 
bir çalışmayı gösteren rapor 
ve hesaplar da tasvib edildi. 
Yeni heyete, Hakkı Candoğan, 
Yusuf Aysal, Ahmed Demirci, 
Nurullah Yörük, Mehmet Uluğ, 
Fevzi Akpınar, irfan Gökçay 
.:ıeçildi. Vilayet kongresi mu
rahhasları da intihab edildi. 

Maznun dava vekili Sabri ve altı 
arkadaşı dün beraet ettiler 

Urla hakimi Ihsan Ziya'yı ihtilas davası 
döverek ölümüne sebebiyet Zimmetlerine ihtilas suretile 
vermek ve dövmekle maznun para geçirmekle maznun Parsa 
dava vekili Sabri, Yasin F eh· kooperatifi reisi Ahmed ve 
mi, kardeşi Ahmed, Yozgadlı arkadaşlarının Ağırcezada mu-
Sadık Çavuş, Salih Zekı, İnce- hakemeleri bitmişti, dün karar 
sulu Mehmed ve Abdunah- tefhim edilecekti. Dünkü cel· 
man'ın uzun zamandanberi şeh- sede, mahkemece tahkikatın 
rimiz ağırceza mahkemesinde genişletilmesine karar verilmiş 
devam etmekte olan muhake- ve muhakeme talik olunmuştur. 
melcri dün neticelenmiş ve 10 Sene hapse mahkOm 
karar geç vakit tefhim edil· Urla'nın Ovacık köyünde 
miştir. n işanlısı Nigar ' ı kendisinden 

Mahkeme heyeti, bu mühim ayırdığı için kıskançlık saika-
cinayet maznunları hal<kındaki sile Mehmed'i öldüre~ İbrahim 
karar üzerinde sabahtan ak- oğlu Mehmed ağırcezada on 
şama kadar müzakere ile meş· sene ağır hapse mahkum edil-
gul olmuş ve neticede maz· miştir. 

nunların suçları sabit görül· Müstantiklikçe idam cezası 
1nediğinden beraetleri ne karar ta!ebile mahkemeye sevkedilen 
vermiştir. Kararda maznunların maznun, karar tefhim edilince: 
vaziyetleri birer-birer, inceden - Allah ömürler versin. 
inceye tahlil edilmiş ve hadise:- Diyerek mahkeme sa!onun-
de alakaları olmadığı netice· dan çıkmıştır. 
sine varılmıştır. Çarliston Mustafa ve ar-

Yalnız hakim Ihsan Ziya'nın kadaşı mahkOm oldular. 
hizmetçisi lGmıil'i de yarala- Urla'nın Yeni mahallesinden 
mak suçu, 928 yılında işlen - Yusuf oğlu Hacı Nuri'nin pa

miş olma ına göre sonradan 
ç1kan 2330 numaralı <lf kanu· 
nunun şumulü dahilinde gö
rİİ1 ilıÜştür. Mahkemt' heyeti, 
Lu cihet hakkında takibat ic -
rasile hüküm veril mcsiıı e ma
hal olmadığına karar vermi ştir. 

Karar tefhim e<lild1kten 
sonra maznunlar hiçbir şey 

söylemeden salondan çıkmış
lardır. 

rasını ahzü gasbeden Mehmed 

Bu akşamki proğram 
lstanbul radyosu 

12,30 halk musikisi, 12,50 
havadisler, 13·14 hafif musiki. 

17 ,30 Üniversiteden nakil 
konferans, 18,30 dans musikisi 
plak, 19,30 şan, 20 Safiye ve 
arkadaşları, 20,30 Cemal Ka
mil ve arkadaşları, 21 stodyo 
orkestrası, 22 ajans, borsa .. 
22, 15-22,30 sololar .. 

Ankara radyosu 
12,30 Halk musikisi; 13 

Habl!rler, 13 - 13,30 Hafif 

musiki. 
19 Türk musikisi; 19,30 

Hikmet Riza tarafından kon
ferans; 20 Halk şarkıları, 20,20 
Daııs musikisi; 20,40 Ajans; 
21 plakla muhtelif parçalar. 

Aydın'da 
Macta bir hadise , 
Aydın, (Hususi) - Dün 

Aydın spor sahasında maç 

yapan orta ve san' at okul ta
lebesi arasında hiç yoktan 

kavga çıkmış, iki taraf birbi
rine girmiş, iş polise aksetmiş, 

iki taraftan davacı olmadığın· 
dan mes'ele kapanmıştır. 

işin büyümesine sahada bu
lunan San'at ve Orta okul 
öğretmenlerinin şiddetli mü
dahalesi mani olmuştur. 

lll&IMii'111ı111Blı1Bİlmllllmİla'llDlll ... 

ağaçlarımı neden kökledin? 
Diye sorduğunu, İsmail'in de 
yumrukla Hıdır'ın yüzüne vur
duğunu, ikinci yumruğunu vu
rurken Ali adında birinin İs
mail 'in elini tuttuğunu söyle· 
miş, şahid Mihriban' da şunları 
anlatmıştır: çok ihtiyatlı Krupskaya, bir- ağzını ancak şarap içmek ve 

çok zamanlar bu hakikatı an- piposunu çekmek için açar. 
lamak istemez! Kocasının eski Bu muhitte haber almak 

Söke'de dikiş, biçki kursu 

oğlu Çarliston Mustafa ve 
Adem çavuş oğlu Mehmed'in 
ağırceza mahkemesince evvel· 
ce verilmiş olan mahkumiyet 
kararı temyizce nakzedilmişti. 

İkinci defa yapılan muhake
melni neticesinde Çarliston 
Mustafa dört sene sekiz ay, 
Mehmcd'in üç sene, on ay 20 
giin ağır hapislerine karar ve
rilmiştir. Çarl iston Mustafa, 
mahkumiyet müddetini ikmal 
etmiş olduğundan salıveril-

- Hıdır, bir g ün evıme 
gelmi şti , kapuyu çaldı, açup 

dostlarının bu zayıf damarla· ancak erkeklerden mümlcün· 
nna karşı durmaz. Maamafih dür. Kadınlar, casuslara hiçbir 
casus lar buna rağmen çalış · 1 fayda temin etmezler. 
ma~:t3 ve şefl erin de habla· Dedi: 
rını affetmenıektcd irler .. 

* * ... 
Bl1 güzel kadın , 92 num1l· 

ralı casus bızi S ovyet Rusya· 
nın bu tacsız iınpaıatoriçesinin 
mabeyın dairesind en raki bi 
yi.ı ni Stalin'in ikinc i zcvc ·si 
Nadina Alilsyevna 'nın mabe
yin dairesine götlirmeği de
ruhte etti . 

5 -
Bir cescd 

92 nııma ıalı dilber casus 
söziinc devam etti: 

- Sonu var 

C. H. ?. iKaracasu 
kcngresi 

mi ştir. baktım, Hı<lır'ın başını kapuya 

e,.·r yumrukta ölen dayam ış olduğunu gördüm. 

zavallı - Ne old un? 
Diye sordum, 

Şahid kadmlar hadiseyi 
- İsmai l bana b ir tokat 

anlatlyorlar 
< ttı, o zamandanberi başımı 

B ı r r. ava nahiyesinin Naldö- kaldıramıyorum, gözlerim de 
ken köyiir de kahya Musa og~ lıı görmiycr. 
} lı dı r'ı döğe rck ölü ıniine se-

- Niçin Muhtara söyleme· 
bebiyet vermekle maznun ayni 

din'? Dedim. 
köydt n İ smail'iıı muh<lkeıne· 
~ine dün ağırcezada başlan· - Söyledim, beni kovdu, 
ımştır. İsmail : bekçi Hayri'ye de söyledim, 

- Biz bir sınır nı cs ' c l es in - - Senin ellerine kelepçe 
den kavga etmiştik , fakat bu, ta kar da Burnava'ya öyle g ön-Stalin çifti karı ve koca 

Stalin'ler Kremlin bahçesinde 
küçük bir evde otururlar; Le
nin'in dul karısının rakibi 
~aray, işte burada kurulmuş· 

tur! Stalin, bizatihi: bir muam
madır. 92 numaralı casus 
kadın Stalin'in harika olduğu 
kana atinde! Bu kanaatini bize 

Karacm;u, (Hususi) - İlba
yımız Özdemir Günday ya
nında ilyönkurul üyesinden 
Etem Mendres olduğu halde 
ilçemize gelerek kamun kon· 
grelerinde bulundu. Kongreler 
çok sıcak bir hava içinde 
geçti, dilek ve şikayetler çok 
açık söylendi. her dilek üze
rinde ilbay, ilçebay ve urbay 
izahat vererek delegeleri ay· 
dınlattı. 

ağız kavgası idi, kendisine to· deı irim. Dedi, Şahid Zeliha 
Söke biçki yurduna devam edenler kat vurmadığım gibi el de ve Sultan da ayni şeyleri söy-

Aydın, (Hususi) - Söke' de bir dikiş; biçki kursu açılmış kaldırmadım . Şahid olarak lediler. 
bu kursa 36 kız yazılmıştır. Öğretmen Hayriye Çeliğin idare dinlenen Mustafa karısı Cev· Mahkemece, şahid olarak 
ettiği kurs 40 gün sürmüş ve devam edenlerin hepsi de bu her, bir gün Mustafa'nın kah· MJhtar Fevzi ile bekçi l-lay-
kısa müddet zarfında çok muvaffakıyetlı eserler hazırlamış- vesi yakıninde bulunduğu sı· ri, kahveci Mustafa, Cemal 
lardır. Eserler Söke Halkevinde açılan bir sergide teşhir edil- rada torunu olan Hıdır'ın, ve köy katibi Ali'nin celbed i-
nı iş , büyük rağbet görmüş, kadın erkek bütün Söke'liler tara- Maznun Ismaile : lerek dinlenmelerine karar vc-
fından gezilmiştir. - Benim İnci r ve Zeytin rilmiştir. 

ms ...... ~ ............. ~_..._iıııiiİl.._ .. _. ......................... ıı1a1ımııa••--•-..-............. am .. mız:sım ........ _.._._._m:mmamll!mm!IBI ..... _.. 
kardeşi ile sini gösteriyordu: Elbet Istanbul daha başkadır. 

de ka bul ettirmek için: 

gözüküyordu. 

63 Yazan : Orhan Rahmi Gökçe 

Sumru'nun ~esinde, onun 
sesi ile, uzak köylerde kala
nın sesi arasında hayret edi
lecek bir benzeyiş vardı.; 

- Keman, piyano çalar
mısınız Bekir Bey! 

- Hayir efendimi 
- Ben babama söyledim, 

- biz~ bugü;- bi; ke.İni'O alacak. 
Pek iyi beceremem amma, 
yedi senedenberi çalıyorum. 
iyi bir kemanım vardı, unut
tuk getirmesini. 

- Şu karşıki evde de bir 

genç kız keman çalıyor. 
- Güzel mi? 
- Zannederim ki öyle! 
Aşağıda annesinin sesi du

yuldu: 
- Çocuklar, sizi beleliyoruz. 
İndiler. Nermin önden · gi

diyor, Sumru ile Bekir de 
onu takip ediyorlardı. Salona 
girerken annesi gayri ihtiyari 
Bekir'le Sumru'ya baktı ve 
sonra •başını kardeşi Nazım 

beye çevirdi. Ayni sanıye 
içinde Nazım bey de onlara 

baktıktan sonra 
göz-göze gelmişti . 

göz arasında gizli 
konuşma oldu. 

Bu iki çift - Orada Urla var. Daha - Şüphesiz amma, ne ya-
ve seri bir ötede köyler ... Ve.. . lan söyliyeyim, ben İzmir ' i 

Bunu, Bekir de 
Suınru da. 

görmüştü, 

Genç kız da, başını çevirdi, 
Bekir'e baktı. Fakat Bekir ba-
şını eğmişti. 

Öğleden sonra Bozyaka'ya, 
tepelere çıkmışlardı. Sumru, 
denize benziyen gözleri ile 
enginleri seyrediyor ve bir şarkı 
söylüyordu. 

Bekir gözlerini yumdu: 
- Aman yarabbi, diye mı

rıldandı, tıpkı, evet, onun 
sesi .. 
Nerı. in küçük t il eı i ile aga 

beyinın saçları nı okş ıyoıdu: 

- Ağabey ! Şu dağların ar
kasında neı esı var? 
Neımin, Çata\kaya 'darı ıleri -

Yutkundu. Sözünü, kendi daha başka, şöyl e bakımsız, 
içinde tamamladı : renksiz, toprak evlerl e dolu, 

- Benim doğduğum, onun insanları alelacayip bir yer 
yaşadığı köy de orada! zannediyordum. 

- Geceleri dağlar nasıl - Ne çıkar öyle olsayd ı 
olur ağabey? Sumru hanım, hepsi de mem· 

- Çok korkunç olur Ner· lekettir, hepsi de bize aittir. 
min. Hele kış gecelerinde, fır- İstanbul'u İstanbul yapan, o 
tınalı gecelerde... toprak evlerde yarı toprak-

- Sen de korkar mısın? !aşmış insan kalabalıkları dır. 

- Ben korkmam Nermin, Bekir, gözleri ile uzakları 
çünkü ben oralara alışığım. seyrediyor ve devam ediyordu. 

Nermin, küçük zekası ile İçinde, gizli, yanan bir köy 
derhal mevzuu değiştirmek aşkı vardı. Türk köyii, bu ya-
lazırngeldiğini n ııl ad ı . Ar:ıb3 şayışa , bu s ·faktc la) ık de-
kendi!crini bekliyordu. Bı ıuı· ği1dı, muhakkak değildi .. Uz· 
ler. Nermin ortalarında idi. v:yetin i ilelebed . büyük şehir-

- İzmir'i umduğumdan g ü- !erin yollarında Çli rütmemeli idi. 
zel buidunı Bekir bey.. Bunlar, Bekir ' ın şuurunda 

- Oyle mi Suınnı hanım, yeni, küçi.ik parıltılar halinde 

Sumru ona bakıyordu. 
- Lakayd ve mağrur! 
Diye düşünüyordu . Ayni 

zamanda onda asil bir güzel
lik olduğunu da gizlice itiraf 
ediyordu. Çok tatlı olan ha· 
kışları, bazc>n bir dumana bo
ğuluyor ve kaşlarının birleş

tiği noktada ince bir çizgi do
ğuyordu. 

Bekir, ne kadar devam etti, 
kendi de farkında değildi. 
Sumru onu, hiç ses çıkarma-

dan dinlemişti. 
Bekir bir aralık kendini to· 

parladı, saate baktı: 
- Bir .. Yemeğe geç kaldık. 

Sizi de rahatsız ettim .. 
Sumru, içli, yumuşak, gö· 

nülden gelen bir sesle cevab 
v~rdi; 

- Sonu var-
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-20- Yazan: M. Ayhan, Fark Şemseddin 

Fırtına Ali . 
yerıne 

Papasın 
nasihat 

kızına 
verdi. 

aşk 

--------" Güzel Fırtına Alil. Bana, 
dinimi bile unutturdun. Ben 
buradaki hıristiyanların en gü
zel kızıyım. lsa'yı, ancak sen 
sefere giderken, sadece sana 
dua etmek için hatırlıyorum. 
Başka vakitlerde hep seninle 
meşgulüm. Kim olduğumu bi
lirsin. İstediğin dakikada di-
nine girer, senin olurum ,, 

Ali, onu derhal tanımıştı. 

Bu, papasın kızı Despina idi. 
Ve hakikaten bir Yunan gü
zelliğinin bütün parlaklığını 
taşıyordu. 

Ali, kağıdı ve takımı evir
miş, çevirmış, sonra kararını 

vermişti. Papasın evinin önün
den geçmiş, Despina'yı kapıda 
görmüştü. Hafifçe; 

- Bu akşam, bahçe kapı

sında bekle! 
Diye fısıldamıştı. Despina, 

filhakika Ali'yi beklemiş ve 
içeriye almıştı. Fakat Ali ona 
aşk yerine bir kahraman öğü
dü vermişti: 

- Despina, görüyorum ki 
sen çok güzelsin.. Hem de iyi 
bir kızsın. Fakat ben, nişan
lıyım ve nişanlım da senin 
kadar güzeldir. O beni sevi· 
}'.or, ben ona bağlıyım. Sonra 
ben Türk'üm, sen Yunanlısm, 

ben Müslümanım sen httistiyan
sın .. Mahiyetini iyice bii~edi
ğin hiç bir kimseye kollarını 

açma! Erkek denilen mahlUku 
sen tanımazsın. Bu güzelliğin, 
bu safiyetin çamurlara çalınır 
Despina. 

Genç Yunan'lı kız, hayretle 
Ali'ye bakmış ve en sonra; 

- Ali · demişti - sen bir 
kahramansın. Sen fa1ilctkarsın 
Ve benim nazarımda daha 
yükseldin. Seni unutmıya çalı-
Şacağım, 

Ali bt:ndan sonra, Despi
na 'yı omuzlarından tutup ok
şamış ve bir rüzgar gil~i. çı· 
kıp gitmişti. Ali, fazla şık gi· 
Yinmeyi de hiç sevmezdi. Te
miz, zarifti. Kendi yapısı, kendi 
çevik, levend vücudu, kendi 
güzelliği gözleri dolduruyordu. 

Midilli adasının limanlarına, 
Ayvalık'a, küçük Cunda ada
sına, daha birçok Türk kor
sanlan uğrar ve gelir, gider
lerdi. Fakat bunların hiçbiri, 
Ali'nin tesirini uyandırama
rnışlardı. Maamafih onlar da 
halkın tanıdığı korsanlardı ve 
sahil, adalar halkı, icabında 

onlara yardım ederlerdi. Bil
hassa şüpheli, yabancı insan
ları şiddetle takip ve tarassut 
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ederlerdi. Böyle biri gözükse, 
halk derhal alakadar olur, 
onun nereden, niçin geldiğini, 
maksadının iyi mi, kötü mü 
olduğunu araştırırdı. 

Bilhassa Zeliha kaçırıldık
tan sonra, Midilli ve havali
sindeki halk arasında bu dik-
kat ve hassasiyet çok artmıştı. 
Zeliha'nın da nişanlısı kadar 
şöhreti vardı. Babası Osman 
reis çok sevilmişti. Zeliha'nın 

çok güzel olduğu da duyul
muştu ve onların nişan günü, 
Midilli' de sanki umumi bir 
düğün olmuştu. 

Zeliha'nın kaçırılmasında da 
ayni umumi asabiyet ve hid
det adayı karıştırmıştı. 

- Ali bunu nasıl hazme· 
decek? 

- Osman reisin yüreğine 

iner vallahi! 
Diyorlardı. Şehir, kale için

deydi. 
Fakat kale dışında da mün

ferid evler vardı. Bunların 
her biri müstahkem ve küçük 
bir kaleyi andırırdı. Evlerin 
alt katları penceresizdi. Kalın, 
iki kanadlı kapısından • başka, 

bu katların sokakla hiçbir ala· 
kalan yoktu. 

Üst kat pencereleri zemin· 
den aşağı yukarı 5 - 6 metre 
yiiksekte, sağlam gürgenden 

.,,yapılmış pencereleri gözükür
dü. Bu, daima muhafazada 

yaşamak istiyen bir denizci 
[ruhunun, bir denizci;idrakinin 
ve korsanlara karşı hakim ol· 
mak zaruretinin neticesi idi. 

Osman reisin kızının kaçı

rılmasından sonra Midilli'de 
ilk günlerde bir garip manza
ra göze ça ... pmağa _ ba'ilamıştı. 

Kızlar, genç kadınlar, ço
cul-lar sokağa çıkmaz olmuş· 
lardı. 

Zeliha gibi, meşhur bir kor-~ 
nsanın kızı ve kahraman bir 
korsanın nişanlısı kaçırıldıktani 

sonra, Midilli'ye baskın yapı-~ 
lır demekti. 

Midılli kale muhafızı, bazı 
kadırga ve kalyonların faali
y ·te geçmeleri için emir ver
mişti ki, Fırtına Ali Midilli'ye 
ayak basmıştı. 

Ali, beyninden kurşunla vu
rulmuş gibiydi. Kendi şehri
nin sokaklarındaki ıssızlık ta 
gözüne çarpmış ve derhal 
adamları ile bazı kahvehane
lere haber salmıştı : 

- Eğer korkuyorlarsa ada
yı terketsiıı ler, biz Türk' üz, 
bize korku yakışmaz. Nişan
lımı yakında sağ, ölü getirmez· 
sem yuh olsun ecdadıma! 

Fırtına Ali bunu müteakip, 
kale muhafızının kulağına git
sin diye şunları yaymıştı: 

- Osmanlı devletinin ge· 
mileri, J böyle bir korsan bo
zuntusunun arkasından gitme
melidir. Mal benimdir. Can 
evlerine saklasalar hançerimle 
ciğerlerini yırtar, söker alırım. 
Korsana korsan gerek. Devle
timin gemileri, böyle köpeğin 
ardına düşmesin! 

Bunu müteakip Fırtına Ali 
derhal yelken açıp uzaklaş

mıştı. Osman reisle bile an· 
cak beş dakika görüşebil

mişti. 
- Sonu var -

Eskiden adetti: 
Ramazan yaklaşırken dağ 

köylüleri yüksek tepelere çı
kar, ayı görmeğe çalışırlardı 
ve ayı görünce şehre gider, 
kadıya haber verirlerdi. Hem 
bahşişlerini alırlar, hem de 
Ramazan ilan edilirdi. 

Bundan kırk sene kadar 
evel Akhisar' da şehre yedi-se· 
kiz saat mesafedeki köy hal· 
kından iki kişi ayı görürler. 
Mevsim de kış. Soğuk fazla 
imiş, kar da yağıyormuş. Yola 
çıkmışlar, gidip nahiye müdü
rüne haber vermişler. Nahiye 
müdürü, 

- Bunun ecri büyüktür, 
gidip Kaymakama haber ver
meli! 
Demiş ve yanlarına bir sü

vari vererek iki köylüyü ka
zaya sevketmiş. Zavallılar karlı 
yollarda inliye inliye şehre 
varmışlar. Vakit te gece yarısı. 
O tarihlerde de kazanın kay
makamı merhum şair Eşref 
imiş. Çalmışlar kapısını. Eşref 
pencereden başını çıkarıp ta 
bir süvari, iki şahıs görünce 
mühim bir vak'a olduğunu sa
narak giyinmiş ve aşağıya 

ınmış. 

- Ne var? 
Diye sormuş. Mes'cleyi an

latmışlar. Merhum şair kızmış, 
- Ulan keratalar -demiş

mübarekin bu kadar acelesi 
mi vardı? Bir-iki gün geçiver· 
seydi patlar mıydınız? Bunun 
ecri büyüktür, gidin Kadıya. 

Zavallılar titriye titriye ka
dının evine gitmişler. Kadı 
kapıya çıkıp mes' eleyi anla-
yınca; 

- Ooooo -demiş- mes'ele· 
nin ecri biiyüktür. Siz beni 
dışarıda bekleyin. Ben abdest 
alıp sabah namazımı kılayım. 
Beraberce şer'iye mahkeme
sine gideriz isbatlığımzı din
lt•rim~ 

Köyliiler sc.bahın ayazında 
bir hayli bekledikten sonra 
Kadı ile beraber mahkemeye 
gitmişler. Yeminleri yapılmış, 
toplar atılmış, davullar çalın
mağa ba;;lamış. Fakat kadı, 

kendilerine hiç metelik bile 
vermemiş. Sadece, 

-· Hizmetiniz indi baride 
makbul olacaktır. Allah sizden 
razı olsun! 

Deyip zavallıları savmış. iki 
köylü karda, yağmurda düş
müşler yollara. Bir tepeden 
geçerlerken, köylülerden biri 
içini çekerek diğer arkadaşına 

- Ulen Mehmed -demiş
biz bunun isbatını yaptık 
amma, göke bak, ay bana iki 
günlükten fazla görünüyor! 

Çimdik 

Aziziye tüneli 
24· 11-936 Tarihli gazeteni

zin beşinci sahifesinin son sü
tununda (Aziziye' de) serlevhalı 
yazınızda Aziziye tünelinde bir 
arıza olduou ve hu yüzden 
marşandiz ve posta trenlerinin 
işlememekte bulunduğu yazıl· 
maktadır. 

Bugüne kadar tünelde bir 
arıza olmadığı gibi posta ve 
marşandiz katarlarının işleme

diği günler de olmamıştır. 
Tarife mucibince işlemekte 

olan katarlar muntazaman gi
dib gelmektedirler. 

Keyfiyetin yarınki gazete ile 
tashih buyurulmasını saygıle 

dilerim. 
8 inci İşletme müdürü 

Tahsin 

cağız. 

Hamdullah Subhi devam 
ediyor: 

- Arkadaşlar; biz istiyoruz
ki verdiğimi söze sadık kala· 
lım ve verdiği söze daima ve
fakar kalmış adamlar sıfatile 
söyliyor, bu muahedenin tek
rar tevsjk ettiği itilafa istina
den söyliyorum. Biz, hududun 
ötesinde yaşıyan Türk'leri kim
s eye esir süı üsü olarak terk· 
etmedik. Biz, r..illi idealleri 
için çalışan, hükumetlerinde 
kendi ana dillerini kullanan, 
kendi mevcudiyetlerini hür 
olarak idame eden ve Türk 
memur1arının idareleri altında 
efendi olarak yaşıyan Türk'ler 
bıraktık. Eğer bunun gayri bir 
yol tasavvur ediliyorsa ·emin 
olsunlar ki kendi haklarını 

kendileri müdafaa etmekte 
nasıl bir istidada malik ol
duklarını en mutantan, en ta· 
rihi misallerle göstermis olan 
cenub havalisi Türk'leri yeni 
bir mücadeleye girmekten çe· 
kinmiyeceklerdir. Anadolu da 
bunun karşısında gayri hassas 
kalamaz ve bu, bizi nereye 
kadar sürükler, bunu kimse 
tahmin edemez. Bunun için 
şark'ta teessüs etmesini arzu 
ettiğimiz emniyet, huzur leh· 
likededir; Aziz reisimizin ge
çen gün çok samimi ve çok 
halis bir lisanla söylediği üzere 
" Biz, sükun arzularile sulha 
giriyoruz.,, Biz, istiyoruz ki et· 
rafımızda yaşıyanlarla, dost 
olarnk geçinelim. Bunun için 
memleketin etrafında dostluk 
şeraiti teessüs etmelidir. Ya
nımızda, Türk'ler yurdlarmın 

içinde boğazlanırken, Ermeni 
çeteleri bu !oprakta getirdikleri 
intıkam hislerini kardeşleri· 
mizin kanları üzerinde tatmin 
etmcğe çalışırken burada sü
kun teessüs etsin bunun im· 
kam yoktur. Türkiye - Fransa 
dostluğunun birtek şartı var
dn: Ccmıb Türk'lcrinin kendi 
topraklarında masun ve mah
fuz olarak yaşamaları.. Bu; 
bizim birinci temenniın~zdir. 

Efendiler; ben sözlerimin 
başında dedim ki bu muahe· 
deyi bir hürriyet vesikası ola· 
rak kabul edenlerden biriyim. 
Fakat bu muahedenin içinde 
bazı maddeler var ki kalbimiz 
tasdik etmemiştir. Milletler 
ıstırab zamanlarında bilhassa 
zavallı, mağdfir Türk milleti 
için vaki olduğu gibi arzula
rının hilafında bir muahedeyi 
imzalarlar . .Fakat elimizin im· 
zaladığı, kalbimizin imzalama· 
dığı zaman da o tasdik hakiki 
değildir. Biz: ana toprakları
mızın haricinde kalan Türk'lere 
bahusus en yakın zamanlara 
kadar bizimle beraber ayni 
bayrnğın gölgesinde yaşıyan 
Türk'lere İcab eden emniyet 
bahşt•dilmcdikçe, onlar top
raklarında hiir ve mes'ud ya-
"vı..ww-.. 

Paris, 24 (Hususi) - Havas 
ajansının Madrid cephesindeki 
muba._birinden; asiler, Madr\d'i 
şiddetle bombardıman etmek
tedirler. bl~rbiye nezareti eve 
o civardaki silah deposuna bir 
bomba isabet etmiş, büyük 
bir yangın başlamıştır. Bu bi· 
nanın yanışı ve alevler, sabaha 
kadar asilerin siperlerinden 
görülmüştür. 

Şiddetli soğuk devam et· 
mekle beraber general Vale
ra'nın kuvvetleri Karabilla ma
hallesini işgal etmişler Kuantro 
Kamiloz mahallesinde birkaç 
sokak ilerlemişlerdir. 

Londra, 24 (Radyo)-Deyli 
Meyl, cumuriyetçilerin, Rusya
nın yardımile 250 bin kişilik 
bir ordu :hazırladıklarını yazı
yor. Ayni gazeteye gör~, M. 
Azana'nın vaziyeti gittikçe 
güçle~mektedir. 

Soğuktan har.akit duruyor 
Burgo~, 24 (Radyo)- Roy

ter'in asiler nezdindeki muha
birinden : Har.elcat, soğuk, kar 
ve yağmurun şiddetinden dur
muş ~ibidir. Şimali garbide 
Varelia gayet ağır ilerlemek· 
tedir. 40 milis teslim olmuş
tur. Şehirde kadınlar harbın 
durdurulmasını istemişlerdir. 
Franko, takviye kıtaatı getirt· 
miştir. Sen Andre işgal edil
miştir. Tayyareler, havaların 
muhalefetinden iş görememek
tedir. 
Barselon bombardıman 

edilecek 
Londra, 24 (Radyo)-Deyli 

Tf'lgraf gşzetes·ne göre gene
ral Franko Taragon ve Karta· 
ja'nın bitaraf ... mıntaka sayıla· 
cağını, Barselon'un bombardı
man edileceğini söylemiştir. 

Barselon' daki ımahkfımlardan 
çoğu kurşuna dizilmiştir. 
f(admlar da 
Askere almacak .. 

Barse1on, 24 (A.A) - Ka
dınların da erkekletin yaptığı 
mesaiye alıştırılması hakkında· 

şamadıkça bu muahedeyi gene 
imza edebiliriz. Fakat ellerimiz 

:bunu kerhen imzalar, fakat 
kalbimiz asla buna razı değil
dir. Hududumuzun cenup kıs· 
ınında kalaıı kardeşlerimize 

söyliyorum; o yerleri, yurdl?· 
nnızı ter.ketmeyin. Anadolu 
mesafelerinin üzerinden o bed
baht kardeşlerimize, o Türk 
bayrağı altında yaşamak istı· 
yen o zavallı kardeşlerimize 

söyliyorum: Sizinle beraberiz, 
sizinle he,raber kalacağız. Tnlıh 
bir zaman makus görfüıse bi e 
neticede bir gün gelecek eğer 
Fransız'lar sözlerini lutmamak· 
ta devam ederlerse biz; İcab 
eden bütün şeraiti elde ed~
ceğiz ve vaktile olduğu gibi 

yarın da milli bayrağıpuzın 
gölgesinde beraber yaşamak 
yolunu bulacağız. 

- D.e.vamı yarın -

Oğretmenler, öğrenci 411/Mları 
MED ETiMAN Kitap EVi 
l i < lcrle orta e ilk okul kitapJarının satı, JMidir. 
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le gönderilir. 
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iti lCanun ahkamı mucibjnca 
Katalonya'daki bütün kadınlar 
lüzumu takdirindo silah altını. 
alınacaklardır. 

G~ _göOUse 
Muhattebeler oluyor .• 

Lizboo, 24 (A.,t\) - Mad
rid'in cenub mahallelerinde 
hükumetçilerjn taarruza geç· 
meleri üzerine gece gündüz 
muharebe cereyan etmekte ol
duğu b.ilôiriliyor. 

Karabanşel Bahe sokakla· 
rmda göğüs göğüse siingü mu
harebeleri olmakta ye hüku· 
met bataryaları asi saflarını 
şiddetle bombardıman etmek
tedir. 
Madrid'deki f\merik~hlar 

Vaşington, 24 ( Radyp) -
Amerika elçisinin Mı\drid'i terk 
ile Barselon'a gitme i ve el
yevm payıtahtta bulunan 200 
Amerika'lının da otomobille 
Parselon'a nakledilmesi bildi
rilmiştir. 

Torpili Alman 
Tahtelbahiri mi attı?. 

Valensiya, 24 (A.A) -Bah
riye Nezareti dün akşam peş
retmiş olduğu bir tebliğde 
lt~ yan ve Alman filolarını 
ası.ae yardım etmekle ittiham 
eylemekte ve dün Çartcgena 
limanında Mendez Nunez ve 
Cervantes kruvazörlerine hü· 
cum eden ve bunlardan iıdn· 
cisini hasara uğratan denizaltı-
ların ecnebi filolarına mensup 
olduklarını beyan etrnekte_dir. 

Bahriye N~aretinin tebli
ğinde şu tafsilat vardır: 

Saat 9 da Mendt;ıtNone ve 
Cervante,s kruvazörlerine bir 
ka~ tahteıbahir t;;ırafrndan .bir 
çok torpii atılmış. Ccn ar,tes 
baş taraftan hasara uğramış-

tır. Bu tahtelbahirlrrin ecnebı 
devletlere mensub oldukları 
muhakk~ktır. Çünkü asilcrde 
tahtelbahir yoktur ve tahtel
bahir inşa edecek dest ~gahlar 
bizim elimizdedir. Mermiler üze· 
rinde yapılan tetkikat netice
sinde bu torp"lin ltalyan ve 
lspanyol torpili olmadığı an

laşılmıştır. 

Tahtelbahir, kruvazörlerc 
torpil savurduğu s1rada bir 
Alman torpid0su da Cartc· 
gena limanın ağzına kadar 
gelmiş ve torpil patladıktan 
sonra tam yolla oradan ayrı
larak ufukta kaybolmuştur. 
Bu da göstermektedir ki, asi
lere yapılan yardımdan, ec
nebi devletler haberdar edil

mektedirler.,, 
Batan gemi 
Sabit tor.pile n,i çarptl? 

B rlin, 24 ( Radyo ) - ls
panyol gemisinin nasıl battığı 
tahkik edilirken, ne bir tahtel
bahir ve ne de bir torpil izi 
görülmemiştir. Binaenale}dı ge· 
minin bir sabit toq:~ile çarp-
mış olması muhtemeldir. Şim· 
di. hükumetçile,rin alinde an
cak iki kruvazör kalmıştır. 

Bir tayyar~ 
Kaybolup gitmi• 

Londra. 24 (Hususi),- Mı
sır hava yolları idaresine ait 
bir posta tayyaresi, Hayfa -
Port-Said arasında kaybolmuş
tur. Tayyaknİn içinde bir;Ja
pon Subayı ile iki yolcu vardı. 
Tayyarenin parçalanmış olma· 
sından endişe ediliyor. 

Fransa meclisi 
JJ.rojeyi kabul etti 

Paris 24 (Radyo) - H~ye
canlı ve gürültülü bir celse· 
den sonra .rnecli.s, ısl~t pro· 
jesini kabul ewµşpr . 



....................................... liiiiliANADOLU 

~~~~~~-~~~~~~ 

Yeniteşekkülünkadı Tanspor,for-
ması beyaz-kırmızı olacak .. 
lzmir'in eski ve tanınmış 

kulüplerinden Göztepe iJe, İz· 
mirspor ve Egespor kulüple
rinin birleşecekleri hakkında 
bir müddettenberi ortalıkta 

dolaşan şayialar tahakkuk et
miş, dün akşam toplanan üç 
spor kulübü idare heyetleri 
kat'i olarak birleşme kararım 
vermişlerdir. 

Hususi olarak haber aldı· 
ğımıza göre, bu üç kulübün 
birleşmesile vücuda gelecek 
teşekkül, (Tanspor) ismini ala
cak; Göztepe' den kırmızı, fz. 
mirspor' dan da beyaz renkler 
alınarak, esasen Egespor'un 

M. Titulesko 
tamamen iyileşti . ... -

- Başı 1 inci salıif ede -
hafiflemiş ve hayatla ölüm 
arasında ortaya atılan zehir
lenme rivayetleri yavaş-yavaş 
büsbütün işidilmez olmuştu. 

Paris-Soir gazetesinin mu· 
habiri, Logano'ya giderek M. 
Titülesko ile bir mülakat yap· 
mıştır. 

Muharrir, diplomatı tama· 
mile iadei afiyet etmiş olarak 
gcrdüğünü, artık yaya olarak 
ve araba ile gezintiler yapa
bildiğini yazmakta, siyasetten 
bahsettiğini ve San Moris'te 
bir müddet daha kaldıktan 

sonra tekrar Romanya'ya dö· 
neceğini söylediğini kaydet· 
mektedir. 

M. Titülesko, zehirlenme 
şayiaları etrafında gayet ke· 
tum davranmış, dünyanın sı· 
yasal vaziyeti hakkında beya· 
natta bulunmaktan çekinme· 
miştir. Eski diplomat, Roman· 
ya'nın siyasi vaziyeti hakkında 
şunları söylemiştir : 

•- Ayni zamanda, hem 
Almanya ve hem de Sovyet 
Rusya ile mükemmel münase· 
bat idamesi, hayatı icabı olan 
Romanya, Fransa, Rusya, Ame· 
rika ve lngiltere'nin dahil hu· 

lunduğu bir bloka asla aleyh· 
tar olamaz. Buna zıd siyaset, 
kendi aleyhine olur. Ben, sulh 
zamanında devletler arasında 
hiçbir fark gözl tmem. Roman· 
ya, hududlarının emniyeti te· 
keffül edilmek şartile herkesle 
dosttur. Romanya hududlarını 
parçalamak için harbedebile· 
ceğini söylemek, her kim için 
olursa olsun deliliktir. Bu be· 
nim siyasi düsturumdur.,, 

Muharrir; M. Titülesko'ya 
hsstalığı sırasında sekiz bin 
mektup gönderen taraftarları 
için, bu iadei afiyetin bir za· 
fer teşkil edebileceğini söyle· 
mektedir. 

Bir dairede vaziyet 
Dün Kemeraltı 'nda, Veysel

hamamı sokağındaki Hususi 
muhasebe dairesine giden bir 
arkadaşımız, buradaki memur
lann, yüksek ve cam bir tavan 
altında, mermer zemin üzerin· 
de çalışıp kıvrandıklarını gör
müştür. 

Kış gününde böyle bir va· 
z!yet her halde doğru değildir. 
Oradaki memurların sıhhatını 
'üşünmeli ve bunun bir ica· 

a bakmalıyız. 

forması olan kırmızı beyaz 
renkler kabul edilecektir. Maa
mafih bu hususta henüz hiçbir 
karar verilmemiştir. Üç kulüb 
azaları önümüzdeki pazar gü· 
nü Halkevinde kongre aktede
cekler ve orada kat'i olarak 

karar vereceklerdir. Yeni ku· 
lüb, milli küme maçlarına çok 
kuvvetli bir takımla iştirak 
edecektir. 

Altay • Altınordu • Demir· 
spor kulüplerinin birleşecek· 
leri de ısrarla söylenmekte ise 
de, bu hususta henüz hiçbir 
kulüb tarafından tam bir te· 
şebbüs yapılmamıştır. 

Alman mühen
dislerinin idamı 

••••• 
- Başı 1 inci sahifede -

ecnebilerin mahkumiyetini pro· 
testo etmekte ve: 

.. Bu hadiseler Rusyada'ki 
ecnebilerin emniyetsizlik için· 
de kalmalarını mucib olmak· 
tadır,. Demektedir. 

Londra, 24 (Radyo) - ln
giltere'nin Lokarno devletle-
nne verdiği nota hakkında 
Deyli Ekspres şunları yazmak· 
tadır: 

"M. Eden'in esas siyaseti 
bu notada görülmektedir. Ve 
Lokarnon sade garbi Avru· 
pa'yı alakadar edecektir. Fran· 
sa'nın şark işlerini de karıştır
mak hususunda ısrar etmiye· 
ceği tahmin olunmaktadır!,. 

Harbın 
insani leı tirilmesi 

-Başı 1 inci sagfada
senin iştirake amilde oldukla· 
rını söylemedikleri, şüphesiz ki 
inkar edilemez. Bu hareket, 
Almanya'nın muslihane arzu· 
larını ve hüsnü niyetini gös
termiştir. ,. 

Rehar Blad da diyor ki: 
İngiliz - Alman deniz anlaş· 

masının tesirlerini göstermeğe 
başladığı aşikardır. Savaşın 
her sahada beşerileştirilmesi 
için her devletten fazla çalış· 
maktadır. Almanya, öteki dev· 
}etlerin de bu şekilde hare
ketlerini beklemektedir. 

Berliner di Çaytung: 
Bu muahede, istikbal ıçın 

Avrupa sulhunun bir zımandır. 
Demektedir.• 
Berlin, 24 (Radyo) - Al

manya, lngiltere hükumetine 
tahtelbahir harbının insanileş-
tirilmesine taraftar olduğunu 
bildirmiştir. 

Nüfus BaşkAtipliOi 
Urla Tahrirat katipliğine 

terfian tayin edilen şehrimiz 
Ndfus Başkatibi Safi'nin yeri· 
ne Nüfus memurlarından Cev· 
det terfi ettirilerek tayin edil
miştir. 

Prens Pol 
Akdeniz 
mes'elasini görüştü. 

Belgrad, 24 (Radyo) 
Pöti Parizyen gazetesinin yaz
dığına göre, Yugoslavya sal· 
tanat naibi prens Pol, Lon· 
dra'da Akdeniz mes'elelerini 
görüşmüş ve Avrupa'da blok 
teşkilini istemiyen lngiltere 
diplomatlarına bu hususta iza· 
hat vermiştir. 

Bu meyanda, seçime iştirak eden
lerden bazılan Sancak vatanper· 
verlerine müracaatla, emirlerine 
amade olduldanoı bildirmişlerdir. 

İetanbul 2·1 (IIusuet) - Ge· 
len haberlt're göre, Sancak'taki 
Fransız delrogesi .M. Deriyo istifa 
etmiş ise df', istifası Kont Dö 
Martel tarafından kabul edilme• 
miştir. Antakya kız Jicıeıi de açıl· 

mış ve erkek lisesi talebe~i ile diğer 
mektebler talebesi greve nihayet 
vermitlerdir. 

Antakya, 24 (Hususi) -
Sancaı<:'ta her geçen gün Türk 
davası lehine yeni kuvvet ve 
anasır kazandırmaktadır. Bu· 
gün istiklal davasına taraftar 
olmıyan anasır kalmamış gi· 
bidir. 

Haleb 'de çıkan Ermenice 
Y entanta gazetesi, Sancak, 
Haleb ve Suriye Ermenilerine 
hitaben neşrettiği bir maka-
lede Ermenileri Türk davası· 
na tezahürüne ve taşnakların 
entrikalanna alet olmı.mağa 
davet etmektedir. 

lstanbul, 24 (Hususi) -
Gayri kanuni miting tertib 
eden talebeden serbest hıra· 
kılanlar arasında Lebit Fehmi 
ile Fethi de vardır. Talebe 
birliğinin neşriyat kolu reisi 
Abdülkadir, gayri mevkuf ola
rak muhakeme edilmesini is· 
temiş ve hasta olduğuna dair 
rapor göstermiştir. Bu dileği 
kabul olunmuştur. Nezaret al
tında bulunanlar arasında 

Türk Talebe birliği reisi Ha
san da vardır. Bu gençlerin 
de bugünlerde tahliye edile· 
cekleri söylenmektedir. 

Ankara, 24 (Hususi) -
Fransa'nın Sancak delegesi 
M. Deriyo, Sancak Türkleri· 
nin tesanüdünden hayranlıkla 
bahsetmektedir. 

Atatürk · 
evinde toplanb 

- Başı 1 inci sahifede -
nasebetile Türkiye'ye karşı 
olan pek eski dostluğumu
za veya Türk menfaatine 
zarar iras edebilecek ma
hiyette herhangi bir kaydı 
/ngiliz hükumetinin kabul 
etmemesine M. Eden itina 
gösterecek midir?,, 

Sualine Eden; 
- Bu muhakkaktır. Şu

rasını söylemekle bahtiya
rım ki lngiliz - Türk dost
luğuna halel verebilecek 
mahiyette bir hatlı hareket 
takibini düşündürebilecek 
hiçbir vaziyeti akla getir
mek bile kabil değildir. 
Cevabını t1ermiştir. 

Paris, 24 (A.A) - M. 
Delbos dün Sovyetler bir
liği ve Türkiye büyük el
çileri ile görüşmüştür. 

Akdeniz t1aziyetile is
panya dahili harbı muhte
mel tesirlerinin bu görüş
melerde mevzuu bahsoldu
ğu öğrenilmiştir. 

Adis-Ababa' da 
Fransız ve lngiliz asker

leri ayrıhyorlar 
Adis·Ababa, 24 (Radyo) -

Bugün lngiliz sefarethane me· 
mur 160 Hind'li asker ve ln
giliz ataşemilteri .Cibuti'ye ha
reket etmtştir. lnhiliz'leri ma
reşal Graçyani bizzat teşyi 
etmiş ve selamlamıştır. 

Yarın da Fransız müfreze· 
leri ayni merasimle Cibuti'ye 
gideceklerdir. 

Mareşal Graçyani bazı F ran· 
sız'lara nişanlar vermiştir. 

Dostlarımız, 
denizcilerimize 
alaka gösterdiler .. ····---- Başı 1 inci sahifede 

Ak.tam yemeğini gene hususi 
olarak amiralın evinde yemiş ve 
amiralle birlikte Cueeu ElizaLet 
zırhlıımda *'-aya gitmit tir. 

Bu •hah tamamile bueusi 
olarak şehirde dolaşan amiral Okan 
öğleden sonra iki dost donanma 
arasında yapılan kayık yarışlarını 

Gueen 'Flizabatte İngiliz amir.ılının 
mi saf iri olarak ıeyretoıiıtir. 

Kayık yarışlarından sonra 
maiyetlerile ve büyük ünifor· 
ma ile bizim 300 askerimizin 
ve bandomuzun da iştirak et· 
tiği hükumet konağındaki san· 
cak indirme merasiminde, ak
şam filotilla kumandanı Ami· 
ral Asemsling'in ziyafetinde 
ve gece İngiliz Amiralının sa· 
rayında şerefine tertip ettiği 
baloda hazır bulunmuştur. 

Dost memleketin muhterem 
Amiralı Sir Dubley Pound 
dostluk tezahüratını arttırmak 
ve buna daha büyük bir par
laklık vermek için mütemadi
yen vesileler ihdas etmektedir. 

Futbol maçı çok güzel ve 
heyecanlı olmuş, lngiliz'ler 2-3 
galib gelmişlerdir. 

Kayık yarışları da her iki 
donanma mürettebatının teşvik 
avazeleri arasında yapılmıştır. 
Yarışları umumun alkışları ara
sında 3-2 biz kazandık. 
Donanmamız dost lngiliz su· 

larına gelelidenberi denizcile
rimiz geceli gündüzlü çok sa
mimi lir tarzda ağırlanmak· 

tadırlar. Kendilerine gemiler
de, evlerde, kulüplerde resmi 
ve hususi ziyafetler ve çaylar 
verilmekte, gezintiler ve spor 
eğlenceleri tertib olunmaktadır. 

Lavalenla limanı, gemiler 
ve sahil arasında gidib gelen 
Muşlar ve motörlerle doludur. 
Dost memleket amiralı, amira· 
lımız Şükrü Okan 'a karşı çok 
samimi davranmakta ve sık 

sık Yavuz zırhlısına giderek 
kendisini almakta, şehirde be· 
raberce dolaşmaktadırlar. 

Resmi mahafil, hiçbir dev
let kumandanına bu derece 
samimi kabul yapılmadığını ve 
lngiliz amiralının Şükrü Okan'a 
gösterdiği yakınlığı ki!!ıseye 
göstermemiş olduğunu söyle
mektedirler. 

Lavalenta fotoğrafhaneleri· 
nin vitrinleri, Türk bahriyeli· 
)erinin ve gemilerimizin resim· 
lerile doludur. Malta gazete· 
leri ziyaretleri ehemmiyetle 
kaydetmekte ve Atatürk deniz· 
ellerinden sitayişle bahsetmek· 
tedir. 

lstanbul, 24 (Hususi) - Mal· 
ta'yı ziyaret etmiş olan filomuz, 
Cumartesi günü Yunanistan'ın 
Kaler üssünde bulunacak ve 
merasimle karşılanacaktır. ....................... 

OORSA 
Üzüm sat.şiarı 

Ç. Alıcı K. S. 
277 Vitel 13 25 
235 inhisar ida. 10 25 
225 S. Süleyma. 14 
169 J. Kohen 12 75 
159 K. Kazım 15 
112 Alyoti bira. 15 

7 5 A. R. üzüm. 13 
81 T. Erman 16 
83 H. Alyoti 15 25 
64 Beşikçi o. 17 25 
44 M. J. Taran. 17 
17 D. Arditi 17 50 

1541 
344015 
345556 

K. S. 
19 
12 25 
19 
15 75 
15 50 
15 25 
15 25 
17 50 
15 50 
17 25 
17 50 
17 50 

lzmir . Ahkamı Şahsiye Sulh 
Hukuk mahkemesinden: 

934 - 42 

Gayri menkul satışı 

Terekesi tasfiye edilmekte 
olan ölü Karakulak oğlu Ha· 
san efendinin Ziraat Bankası 
lzmir şubesine olan borcun· 
dan dolayı ipotekli bulundu
ğundan gayri menkul :malları 
aşağıda gösterilmiş olmakla 
satılığa çıkarılmıştır. 

1 - lzmirde Balçova kö
yünde mukim Bekir oğlu Sa
libin bilavelet olmasile amca
zadeleri Karakulak Mehmed 
oğulları lbrahim ve Hüseyin 
efendilere intikal eden Balçova 
köyünün idelik mevkiinde şar
kan küçük Abdullah oğulları 
Hüseyin ve Mehmed garben 
Molla vcreseleri bahçelerile 
yol şimalen küçük Abdullah 
oğlu Mehmet ve Ayşe bahçe
lerile çevrili 8 dönüm 3 evlek 
bahçe ve bir odadan ibaret 
kulesi olduğu görülen 10/ 11 
sıra ve 2047 defter numaralı 
8 Kanunuevvel 1329 tarihli 
iki tane tapu senedinden anla· 
şılan ve yeminli erbabı vuku
fun bir garezane takdir ettik
leri hali hazır kıymeti 1600 
liradır. 

2 - Ayni köyde mukim 
karakulak Mehmet bin Maz
lumun vefatile oğulları ibra· 
him ve Hasan efendilere kız· 
ları Hava ve Fatma uhdelerine 
intikal etmiş olan Balçova'nın 
Ilıca mevkiinde şarkan kuru 
Mehmet veresesi tarlası gar· 
ben Ômerin Hasan şimalen 
Ferhat veresesi cenuben Os
man veresesi tarlasile mahdut 
bir dönüm tarlanın dörtte bir 
hissesi müteveffaya aid olduğu 
11 sıra 1929 defter numaralı 
ve Teşrinisani 329 tarihli tapu 

senedinde görülen ve hıtycti 
mecmuasına ehli vukufça tak
dir edilmiş olan kıymet 400 
dörtyüz liradır. 

3 - Gene mezkur köyde 
mukim iken ölen Hacı Musa 
oğlu Mehmed kerimesi Bah· 
riye hanım veraseti sekiz se· 
him itibarile ikişerden 6 sehim 
oğullan İsmail ve Mehmed ve 
Ali efendilere ve birerden iki 
sehim kızları Fatma, Vacide 
ve Adile hanımlara münhasır 
olup bunlardan Ali'nin sehimi 
hariç olmak üzere lsmail ve 
Mehmed efendilere Fatma ve 
Vacide ve Adile hanımların 

6 sehimleri 975 lira evrakı 

nakdiye mukabilinde mütevef· 
fayı mumaileyhe kat'iyen fe. 

rağlarından dolayı uhdei ta
sarrufunda bulunduğu 43 sıra 
82 cilt ve evrak numaralı ve 
24 /Eylul/ 928 tarihli tapu 
senedinde görülen Balçova'nın 
Kale caddesinde şarkan Latife 
hanım, garben merhum Hü
seyin bağı iken elyevm Hüsnü 
beyin, şimalen kapudanaki 
iken elyevm Midilli muhacir· 
lerinden Hüseyin Fadıl bey, 
cenuben yol ile muhat 21 dö-

nüm 18 evlek bağ ile bitişi· 
ğindeki şarkan Bahriye hanım 
iken elyevm Hüseyin bey, gar· 

ben Tahir efendi veresesi ve 
merhum Hüseyin bağı, şima· 
len kapudanaki iken elyevm 

Midilli mübadillerinden Hü
seyın Kamil bey, cenuben 
yol ile çevrili ve Menekşeli 
zade Ali efendi mahdumu Hü

seyin beyin 1800 lira evrakı 
nakdiye mukabilinde kat'iyen 
ferağından uhdesine intikal 
ettiği 19 sıra 79 cilt ve evrak 
numaralı 12 /Eylul/928 tarihli 
her iki tapu senedinden an· 
)aşılan biribirine bitişik iki 

parça bağ ve tarla ile içeri· 
sindeki iki kuyu ve bir damın 
heyeti mecmuasının halihazır 
muhammen kıymeti 3000 
liradtr. 

4 - Keza aynı kariyede 
mukim karakulak Mehmet bin 
Hacı Mazlum'un ölmesile oğul· 
ları lbrahim ve Hasan efendi· 
lerle kızları Havva ve Fatma 
hanımlara intikal eden Balço· 
va'nın Kabakoğlu çeşmesi mev· 
kiinde şarkan Gülsüm tarlası 
garben yumurta Ali veresesi 
tarlası şimalen malak Osman 
zevcesi Ayşe cenuben hacı 
Şükrü tarlasile çevrili olduğu 
12 sıra 193 defter numaralı 
ve Teşrinisani/329 tarihli gö· 
rülen tapu senedinde her ne 
kadar 25 dönüm gösterilmişse 
de ehlivukufça 70 dönüm ka· 
dar tahmin edilen bağ ve 
tarlanın heyeti macmuasının 

mevkii itibarile halihazır kıy· 
meti 1200 lira takdir edilmiş. 

5 - Bunlardan başka Bal· 
çova köyünün orta mahalle· 
sinde altı dam üstü harap iki 
oda bir hayat ve bir miktar 
avludan ibaret ve kabili iskan 
olmadığı gibi girilemiyecek bir 
halde olduğu görülen evin 
enkazına 25 ve zeminine dahi 
25 ki cem'an heyeti mecmua· 
sına vukuf erbabı tarafından 
Takdir edilmiş kıymet 50 lira· 
dır. Y ukanda 5 numarada 
hudut ve muhammen kıymet· 
leri gösterilen gayri menkuller 
icra ve iflas kanununun 129 ncu 
maddesine tevfikan açık art· 
tırma suretile satılmasına ve 
satışın 30 Birinci Kanun 936 
tarihine müsadif Pazartesi gü· 
nü saat onbeşte lzmir'de Fev· 
zıpaşa caddesinde Bahçeli 
handa kain ahkamı şahsiye 
mahkemesi salonunda yapıl· 
masına lzmir ahkamı şahsiye 
mahkemesince karar verilmiş 
olduğundan taliplerin % 7,5 
pey akçesi veya Milli bir ban· 
kanın taahhüt mektubile arttır· 
mıya iştirak edebilecekleri· 
Arttırılan kıymet muhammen 
kıymetlerinin % 7 5 ni bulursa 
talibi üzerine ihale edilecektir. 
Aksi takdirde en çok arttıra· 
nın taahhüdü baki kalmak 
şartile muayyen günü takip 

eden on beşinci gunu yanı 

15 İkinci Kanun 937 Cumar 

tesi günü tayin edilen saatt 
en ço~ arttıran üzerinde hıra 

kılacağı cihetle arttırma şart 
namesı mahkeme salonuna 

iliştirilmiştir. Olmakla fazl 
malimat almak istiyenleri 

mahkeme kalemine müracaat• 
ları ilan olunur. 1326 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Alı 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastah 
ları ve elektrik tedavis 

lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 .................... 
lzmir 3 üncü icradan: 

Bir borcun ödenmesi ıçı 

adliye icra dairesince hacz 
dilen Remington marka b 
yazt makinesile Şassen fr 
markalı bir piyanonun ilk 
tırması 8-12-36 Salı günü sa 
14 de olub % 75 kıymeti 
bulmadığı takdirde 2 inci a 
tırması da 15-12-936 tarihi 
müsadif Salı günü ayni saat 
Karşıyaka Ankara pazarın9 
me;nurun huzurile yapılacağu 
dan telliliyesi müşteriye a 
olmak üzere almak istiyenl 
rın hazır bulunmaları il 
olunur. 
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lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmır Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. hayvanat ihtiyacı için kapalı zarfla 119200 

kilo arpa ve yulaf alınacaktır. İhalesi 7 /1 2 936 pa
zartesi günü saat 16 da kışlada Mst. Mv. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

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

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

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

4 - Şartnamesi her gün komisyonda gfü ülebilir. 
5 - istekliler arpa veya yulaf içi tekliflerini ayrı ayrı mek

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

6 - isteklilerin Ticaret odasında mukayyet bulunmaları 
şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncu 
maddelerinde yazılı vesikalarile teminat mektup veya 
makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale saatından 
enaz bir saat evvel komisyona vermiş bulunmaları ilan 

_ olunur. 19 24 28 3 1255 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - 500 Ton yulaf kapalı zarfla istanbul'da Tophane'de 

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

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

ruş mukabilinde alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesindeki vesaik ile 
teminat akçelerini ve teklif mektuplarını ihale saatın-
dan en az bir saat evvel lstanbul' da Tophane' de satın 
alma komisyonuna vermeleri. 15 20 25 29 1184 

lzmir müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alayının Gaziemir, Güzel yalı ve Yeni kale' de 

2 

bulunan cem'an 1354 adet saç Bidon pazarlıkla sa
tılacaktır. ihalesi 26 /1 ]/ 936 perşembe günü saat 
11 de kışlada Mst. Mv. sat. al. komisyonunda yapı
lacaktır. 

Muhammen bedeli 1803 lira 20 kuruş, muvakkat te
minatı 81 lira 24 kuruştur. 

3 - Artırmaya iştirak edecekler Bidonları yerlerinde gör
mek üzere Tayyare alay komutanlığına müracaat ede
bilirler. 

4 - İlan ücretleri alıcıya aittir. 
5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde

lerinde yazılı vcsikalarile muvakkat teminat makbuz-
larile birlikte ihale saatinden evvel komisyona müra-
caatları. 11 15 20 25 1138 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale Müstahkem Mevki kıtaat hayvan~t ihtiyacı içın 

412500 kilo yulaf 1/12/936 tarihine müsadif salı gü
nü saat 15 te Çanakkale Müstahkem Mv. satın alma 
komisyonunca kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartname ve evsafı İzmir Mst. Mv. satın alma komis

3 

4 

yonunda da her gün görülebilir. 
Yulafın beher kilosu 5,50 kuruştan tutarı 22687 bu
çuk lira vemuvakkat teminatı 1702 liradır. 
isteklilerin teminat akçesi olan 1702 lira ve kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerindeki yesaik ve teklif mektup· 
!arı ile birlikte ihaleden bir saat evvel Çanakkale 
Mst. Mv. satın alma komisyonuna müracaat edilmesı 
ilan olunur. 14 19 25 28 1178 

lzmir Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale Mst. Mv. kıtaat hayvanatı ihtiyacı için 

3~3~ kilo yulaf 2-12-936 tarihine müsadif çarşamba 
gunu saat 15 te Çanakkale Miistahkcm Mv. satın al-

2 

3 

ma komisyonunca kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartname ve evsafı lzmir Müstahkem mevki satın al
ma komisyonunda da her gün görülebilir. 
Yulafın beher kilosu 5,50 kuruştan tutarı 19965 lira 
ve muvakkat teminatı 1498 liradır. 

4 - İsteklilerin teminat akçesi olan 1498 lira ve kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ve teklif mektup
ları ile birlikte ihaleden bir saat evvel Çanakkale 
Müstahkem mevki sahn alma komisyonuna müracat 
etmeleri ilan olunur. 14 19 25 28 1177 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - 400 Ton arpa kapalı zarfla İstanbul Levazım amirliği 

2 
satın alma komisyonunda eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 21200 lira olup ilk teminatı 
1590 liradır. 

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

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

.......... 15 20 25 29 1183 

/zmir belediyesinden on altıda açık artırma ile ihale 

Beher metre murabbaı 300 edilecektir. 
kuruştan bin altıyiiz elli lira iştirak için 124 liralık mu-
bedeli muhammenlc 61 sayılı vakkat teminat makbuzu veya 
•danın 28 sayılı arsası başka- banka teminat mektubu ile 
\iplikteki şartname veçhile söy)enen gün ve saatte encü-
1 /12/ 936 salı günii saat mene gelinir. 15, 19, 24, 28 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Askeri satın alma komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Kalem Münaka- Tarih Gün Sa. 
Adet 5a şekli 

Meşin kaplı pantolun 239 
Rüzgar ceket ve pantolonu 114 

Kar elbisesi 284 
Kar gözlüğü 194 
Kürklü eldiven 194 5 Açık 31121936 perşembe 10 

Tırmanma fotini 284 
Dağ fotini 104 
Bileklik 284 

Kundura üstlüğü 135 
Dağ çantası 194 
Dag halatı 33 
Edevat çantası 5 
Çengelli ip 15 
Hedik 
Dağ değneği 
Tırmanma çengeli 
Avcı yeleği 

Yün kuşak 
Yiin fanile 
Boyun atkısı 
Kar gözlüğü 
Elektirik cep feneri 
Yassı düdük 
Cep sobası 
ispirto takımı 
Termuz çelik matara 
Buz melhemi 
Cep eczanesi 

284 
150 
100 
284 
219 
258 
194 
194 
22 
25 

284 
22 

124 
75 
15 

4 ,, 3/12/936 perşembe 10,5 

7 ,, 3112 936 perşembe 11 

Barometre 5 13 ,, 3/12/936 perşembe 15 
Havai hat ipi 5 
Havai çekme ipi 10 
Tel halat 5 
Kızaklı sıhhiye tezkeresi 5 
Küçük palanga 7 
Muşamba pelerin 134 6 ,, 3/J 2/936 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 tutan 4000 lira olup 
muvakkat teminatı 300 lira. 
Onüç kalem malzemenin umum tutarı 5200 lira olup 
muvakkat teminatı 315 lira. 
Altı kalem malzemenin umum tutan 1500 lira olup 
muvakkat teminatı 112 lira. 

4 - Şartnameleri her gün komisyo11da görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnava'daki askeri sa-

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

Aydın vilayeti Nazilli eksilt
me komisyon reisliğinden; 

1 - Eksiltmeye konulan iş Aydın ilinin Nazilli ilçesinde 
ceza evi inşaatıdır. 

Bu işin keşif bedeli 44796 lira 56 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
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 10/11/936 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 

kıır_uşluk mu~akkat teminat vermesi hundan başka aşağıdaki 
vcsıkaları haız olduğunu göstermesi lazımdır. 

A. Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası. 
B. B_u gibi yapı inşaatı yaptığına dair ehliyet vesikası. 
C. Tıcaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesikası. 
6 - Teklif mektupları üçüncii maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar komisyona getirilerek eksiltme komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Po ta ile gönderi
lecek. mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmış olması ve dış zarfı mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak geçikınelcr kabul edilmez. 

13 17 21 25 1166 

Aydın nafıa müdürlüğünden; 
7 /12 936 Pazartesi günii saa1 15 de Aydın ili daimi encü

men odasında 8191 lira 4 kuruş keşif bedelli A~'dın Muğla 
yolunun Dalama varyantı kısmında kaldırım inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait eksiltme şarttamesi tenni şartname, keşif evrakı 
Nafia müdürlüğünden görülebilir. 

Muvakkat teminat 614 lira 33 kuruştur. lstekJilerin teklif 
m_ektupları Nafia müdürlüğünden alınacak ehliyet vesikaşile 
Tıcaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesikasını 7 /12/936 Pa
zartesi günü saat 15 şe kadar Daimi encümene vermeleri ilin 
olunur. 22 24 25 26 1290 

lzmir Lise ve Orta okulları 
satın alma komisyonundan: 

lzmir Orta okulları adına Kültür direktörlüğü ile Karşıyaka 
Orta okulu ihtiyacı için nümune ve fenni ve hususi ~artname-
lerine göre yaptırılacak 171 adet gürgen talebe sırasının be· 
heri dokuz liradan tutarı 1539 lira ve muvakkat teminab 
115,5 lira olup 10/12/1936 tarihinde lzmir hükumet konağın .. 
da Kültür yardirektörlüğü odasında toplanacak komisyonda 
saat 15 te açık eksiltme ile üsterilecektir. 

Nümune ve fenni, hususi şartnameler Kültür direktörlütün· 
görülebilir. 25 29 4 9 

Çine belediyesinden: 
Çine elektirik tesisatı için İngiliz Roston fabrikası mamuli· 

tından 30/60 beygir kuvvetinde mazotlü rnütehatTık bir motör 
75/150 amper kuvvetinde (220 volt bir dinamo bir adt't kom· 
pile tevzi tablosu) satın alınacaktır. Müddet münakasa 22/11 
936 dan 12/12/936 tarihine dadardır. Talip olanların Çine 
belediyesine müracaatları ilan olunur. 

\ydın nafıa mü 
tlürlüğünden; 

1 - Eksiltmeye konulan iş 
Aydın ilinin, Aydın · Muğla 

yolu üzerinde 33+552-39+ 
842 kilometreleri arasında yo-

lun terfii ile şose ınşaatı ve 
beş adet menfez irışaatıdır. 

Bu işin keşif bedeli (22814) 
lira 52 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname 

ve evrak .şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri ge-

nel şartnamesi 

D - Fenni şartname . 
E - Keşif, metraj cetvelleri 
F - Projeler 

lstiyenlerin bu .şaı tname ve 
evrakı Aydın nafıa müdürlü
ğünden görmeleri 

3 - Eksiltme 9/11/931) dan 
3011 l/936 pazartesi günü saat 
on beşte '\ifa yet daimi encü
meni odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin (1711) lira 9 
kuruşluk muvakkat teminat 
vermesi bundan başb. aşağı

daki vesikaları haiz olduğunu 
göstermesi lazımdır. 

A - Vekaletten:alman mü
teahhitlik vesikası 

B - Bu gibi inşaatı yaptı
ğına dair ehliyet vesikası 

C - Ticaret odasına ka
yıtlı bulunduğuna dair vesika 

6 - Teklif mektupları üçün
cü maddede yazılı saattan bir 
saat evvelıne kadar encümen
de toplanan komisyona geti
rilecek, komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderile
cek mektupları nihayet üçüncü 
maddede yazılı saata kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın 

mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Posta
da olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 17 21 25 29 1217 

Müflis Mustafa Nuri iflas 
idaresinden: 

Müflis Mustafa Nuri masa
sına dahil cem'an 867,35 lira 
muhammen kıymetli ipekli ku
maş yiiz kazak ve ceket ge
linlik elbiseve kumaş ve tu
hafiye eşyası vesaire 30/11 
936 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat 14 te eski bit 
pazarında birinci defa açık 
artırma ile satılacaktır. Mu· 
hammen kıymetin °o 75 ini 
bulduğu surette e~ya en çok 
artıran üzerine ihale oluna· 
caktır. Aksi surette satış geri 
bırakılır. Satı~ bedeli peşin 
ve 0 o 2 dellaliye müşteriye 

aittir. İsteklilerin gösterilen 
gün ve saatte ve yerde hazır 
bulunmaları ilin olunur. 1324 

İzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Muiz Alalof'un ölü Rahmi 
K' okonaki'ye birinci ve ikinci 
derecede iki kıt'a ipotek se· 
nedile 6470 lira borcu muka
bilinde ipotek eylemiş olduğu 
Salhane' de tramvay caddesin· 
de 540 numaralı hane işbu 
borçtan dolayı açık artırma 

suretile satılığa çıkarılmıştır. 
1 - Mezkur hane üç katlı 

olup bodrum katımn cadde 
tarafında bir oda ve bir mut
fak ve avlu tarafında bir oda 
ve bu odanın içinde banyo 
o.'ası ve bir hela ikinci katta 
bir salon ve cadde tarafında 

iki ve avlu tarafında gene iki 
oda ve üst katta bir salon 
cadde tarafında biri balkonlu 
diğeri balkonsuz iki oda bal
konlu odaya muttasıl hela \e 
avlu tarafından gene iki oda 
aşağı katta bahçe ve içinde 
havuz ve deniz tarafında ban· 
yosu· ile Halkapınar suyunu 
havi hanenin tamamına yemin
leri icra kılınan ehlivukufça 
6500 lira kıymet takdir edıl-
miştir. 

2 - Birinci arttırması 
26 I 12 / 936 tarihine müsadif 
Cumartesi günü saat 11 de 
lzmir Birinci icra memurlu
ğunda yapılacaktır. işbu arttır
mada takdir edilen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde pey sürüp satışa iş

tirak edenlerin taahhütleri baki 
kalmak üzere arttırma on beş 
~ün daha temdit edilip satış 
ikinci arttırmıya bırakıhr ve 
ikinci arttırması 11/1/937 ta-
rihine müsadif Pazartesi günü 
saat 11 de gene ayni mahal
lede yapılacaktır. Ve en çok 
arttıran& ihale edilecektir. iş
bu arttırmada gene takdir 
edilen kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde sabş 
2280 numaralı kanun muci· 
bince tehir edilir. Ve pey sÜ· 
rüp satışa iştirak edenler bu 
suretle taahhütlerinden kur-
tulmuş olurlar. 

3 - işbu gayri menkul 
üzerinde bir giina hak iddıa 
edenler evrakı müsbitelerile 
birlikte yirmi gün zarfında dai
remize müracaatları haklarını 
kaydettirmeleri lazımdır aksi 
takdirde haklan tapu sicilleri 
ile sabit olmadıkça sataş be· 
delinin pPylaşmasmdan harjç 
kalırlar. Ve artırmaya iştirak 
edenlerin gayri menkul mu
hammen kıymetinin yüzde yedi 
buçuk nisbetinde pey akçası 
veya milli bir bankanın temi· 
nat mektubunu tevdi etmeleri 
şarttır ve yı.i:ı:de ikibuçuk del
liliye müşteriye aittir ve şart
name 6.12.936 tarihinden iti· 
haren herkese açık bulunduru
leaktır. Şartnameyi görmek 
ve fula malOmat almak iati· 
yenler 932/10671 dosya ile 
birinci icra memur1utün~ mü· 
racaatları ilin ol~ftur. 
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DerZEE& CO. 
V.N. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"lSERLOEN,, vapuru 23 

ikinci teşrinde beklenmekte 
ve 28 ikinci teşrine kadar 
.ROTTERDA~l,-HAMBURG
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXPRESS,, vapuru 30 son 

teşrinde bekleniyor, ve NEY· 
YORK için yük alacaktır. 

"EXCELLO,, vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH,, yapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor, NEY· 
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 
ilk teşrinde bekleniyor. NEY· 
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

0 EXOCHORDA,, vapuru 
ilk kanunda PIRE'den BOS
TON ve NEY-YORK'a hare· 
ket edecektir. 

S. A. ROY ALE HONGRO-
ISE DE NA VIGATION 

DANUBIENNE MARITİ
ME ·· BUDAPEST 

"BUDAPEST,, Motörü 29; 
son teşrinde ~limanımıza gele· 
rek DANUP (TUNA) iliman· 
ları için yük •alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT-
HAMBURG 

"MARITZA" vapuru 30 
son teşrinde bekleniyor, ROT· 
TERDAM HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük· 
Jeyecektir. 

--~ 
SERViCE MARITIME ROU· 

MAIN-BUCAREST 
''DUROSTOR,, vapuru 25 

:son teşrinde bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINAve GALATZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
'BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRA TiRLAVA 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
lııakında bir taahhüde girişi· 
leMez. Telefon No. 2008 2008 ...... _ ... ___ ....... 
Olivier YE Şürekası 

Limited 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"HERMES 0 vapuru 24/11· 
36 günü gelip yükünü bo{alt
tıktan sonra BURGAS, VAR-

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
ELLERMAN LINES L TD. 

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

~ NA-v7°KvSTENCE iç1;;r.Yüı; 
tahmil edip ayni gün hareket 
edecektir. 

"Uı... YSSES .. vapuru 30/ 11 
36 gün beklenmekte olup 5· 
12136 gününe kadar ROT· 
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları ıçın 
yük alacaktır. 

SVENSKA OR1ENT LINES 

İdaresini bilenler 

METALLUM 
Lambalarını daima tercih ederler ve satıcı

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

. Tevfik Baykent 
Elektrik· Radyo· Telefon Evi 

Sicmeııs Fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 I 79 

Telefon : 3332 

. .~ i . 
9N~A. 

"' 

' oJlıur 
r ı 

Mücellit Ali Rıza 
Yeni Kavaflar carşısı No. 34 , 

Zayi Hellic en Lines 
28/ 11/936 günü öğleden L • • d 

sonra saat 15 raddelerinde ımıte 
Alsancağa giderken numara· Hamburg _ Bremcn, Roller-
sını bilmediğim bir otobüste dam __ Amsterdam ve Anvcrs 
şahsıma ait bulunan evrak 
çantasında resmi ve hususi 
defterlerimle bazı evrakımı 
zayi ettim. Hiçbir şahsa yara· 
mıyacak olan bu evrak ve 
def terleri Jzmirde birinci kor· 
donda 144 numaraya getiren 
memuun edilecektir. 

Gümrük komisyoncusu 
Bekir Sıtkı 

limanları için her ay muntn
zam iki sefer yapacaktır. 

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

Anglo -Egytian Mail 
line 

A. Kem 1 T -- a 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı 

-- Bıısmnlınııc ist:ısyonu kıırşısmdnki dibek eokak bııiında 30 e:ıy:ı· = lı ev ve mıın)Cnehıınesinrlı• sulıııh nııt 8 Jcn ıık~nın nal 6 ıı kııdur ~ = lını:.talannı knlıul f'der. 
1\lün:wııot eden lıııı1tıılnra )Dpılrıın ı lıizımgt>len ı;.ıir ı ıhlilıiı l'e 

mikroskopik nımıH•nı•leri ile vcn·ıııli lıııstul:ırıı )npılnınnıı ı •·cvzıı ~ 
= "lıriilen Pnouıotorakıı ınıı.ı\enclıım••!lııHlı· nımıtn:ı:nıı ıııı ynpılır • 

=11İlllllllllllllll~llllllillllllll!lllllİ1 l'1H 1 :;ıımı il'lll Telefon: 4 ı 15 1111!!!_ 

- lssısının vergi borcundan ötörü tahsil emval yasasına göre 
haczedilen Karşıyakada Kemalpaşa caddesinde kain 163 ~ a· 
sayılı hane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılı"a 

:çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdnrlık tahsilat 
kalemine gelmeleri. 18 25 1 6 1237 

lzmir vilayeti defterdarlığın 
dan; 

Issısının vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına göre 
hacz'!dilen lkiçeşmelik caddesinde kain 310 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 

Devlet Demiryollarından; 
Aşağıdaki ga}Ti menkuller 1/12/936 salı günü saat 15 te 

lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda açık arttırma su· 
retile üçer sene için ayrı ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin 
gayri menkuller hizasında yazılan miktarda muvakkat teminat 
vermeleri ve işe girmeye manii ~anuni bir halleri olmadığına 
dair beyannameler ve nranılnn vesikalarla muayyen vakitte 
komisyona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler Moralı is
tasyon yazıhanesinden ve komisy~ndan parasız alınır. 

1 - Moralı istasyon civi!rında 4 harita No. lı bir çardak 
kahvehane ve önilnde buluuan bir parça arazi muhammen 
kira bedeli 60 lirıı ve muvakkat teminat 450 kuruştur. 

2 - Moralı istasyon civarında 5 harita No. lı bir çatma 
kahvehane v eönünde bulunan bir kısım arazi muhammen kira 
bedeli 150 lira mmakkat teminat 1125 kuruştur. 19·25 1250 

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

"NORDLAND,, motörü 22 
11136 günü gelerek tshliyeden 
sonra ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve STOKHOLM li· 
mantarına yük alacaktır. 

.. l:ll!laElll .... 1!.m ......... 

Marsilya ve f skenderiye için 
9600 tonluk ucairo City" va· 
?Uru her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

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

GENERAL STlM 
"PHILOMEL,, vapuru 18 

ikinci teşrinde gelip Londra 
için yük alacaktır. 

Tarih ve na\•lunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u· 
liyet kabul etmez. 
l•l!!!ll~ .. 11!!1 .. ~ll!l!l----V 

Deri ve Tenasül Hasta· 
lıkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

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

KUMPANYASI 
"SAVONMAA,, motörü 28 

11/36 günü limanımıza gele
rek 3/12/36 gününe kadar 
ANVERS ve FİNLANDIY A 
için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
KUMPANYASININ 

"SARMACJA,, vl\puru 7-
12/36 günü beklenmekte olup 
12/ 12/36 gününe kadar AN· 
VERS ve GDYNİA için mal 
yükliyr.cektir. 

SERViCE MARITIME 
RUMEN KUMPANYASININ 

"SUÇEAVA,, vapuru 16· 
12136 günü gelerek MALTA, 
MARSILYA ve ALGER li· 
manlarına yükliyeccktir. 

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

Telefon: 200412005/2663 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 7 5 saat, 
Port·Sait ve lskendcriye li· 

manian için "VELOS,, vapu· 
ru her haf ta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasapor: 
yolcu salonu kar.şısında Loka; 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz AcentahOı 

Limited 
accntasına müracaat olunması. 
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SIHHAT BAL AGI 
~on·rç) a h:ılıkyıığlıınııın eıı h:ıli idir. Şeı·hct giLi içilir, 2 defo iiT.ıilıııii~tiir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi Hergün hastaları sabah 
saat 10 dan akşam altıya 
kadar kabul ve tedavi ede~ 

Adres: Kem~raltı Şamlı 
sokak No. 19 

..: ......................................... ~ ... -. ........... c;nı .... mm ........ ._._ ........ m;:m .. a;ımmm 

Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb. 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

Telefon : 3171 Bıı~ılıırıık Bii) nk Salrpçiı•J1lıı b:ım karşı!ında 


