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·azılı -
ko- Vaziyet, zannedildiğinden çok fazla naziktir 
ka· 

~~·:Bütün nazarlar lngiltereye 
ı;teveccüh etmiş bulunuyor 
ıı- '"ponya ile Almanya arasındaki son anlaşmadan 
k Hollanda da kork_mağa başlamıştır 

lngiltere kabinesi sık sık toplaniyor 
O· 

li-

Japon askerleri 
~ Labaye 28 (A.A) - Alman· katle takibeden Hollanda hük.d
apon anlaımaıını bflyflk. bir dik· meli bo muahedeye gizli aıkeri 
!"'------- abUmJD ilive edilmit olmanndan • h Jı.orkmaktadll'. 

eni mU a• Şimdi nazarlar 1ngihere'ye doğ-

l
•r evleri• ne•e• ru çevrilmiıtir. Oollanda bir uzak 

• ' prk. deYJeti olmau itibarile Alman· 
japon ıtilifının Hollanda Bindi• 

erde kurulacak tamn iatiliıının tuarlaumuandıtn 
eadioe etmektedir. 

una da!r tal~mat Valera 
ue evlerın planları 
pekaletten gelmiıtir. F ra~lı.o ~ük~

metını ıılntlı 
tasdik etmiyor. 

Tokyo, 28 (A.A) - Resmt:n 
haber verildiğine göre, İtı.lya ile 
japonya arasıııda Lir itilJf yapıl· 
mıştır. Bu itilafa göre japonya 
İtalya'nJD Habeşistan imparatorlu
ğunu ve fıalya'da japonya'ııan Man
çukodaki hakimiyetini tanımakta

dır. İtillifoame japooya'nın Habe
şistanda ticareti hakkını da lanı· 
makta ve f talya'nın Alman·jııpon 
paktına iştiraki liususunda hiçbir 
kaydı ihtiva etmemektedir. 

İtalya'nın Sovyetler birliği ve 
İngiltere ile çok nazik bir nıalıi· 
yette olan münasebetleri büyle Lir 
pakta iştirakini şimdilik imkansız 

kılmaktadır. 

Londra, 28 ( A.A ) -- İngiliz 
kabineıi fevkalade bir içtima akte· 
derek beynelmilel mce'eleleri mü
zakere etmiştir. Hafta tatilinden 
istifade ederek Londra'dan hareket 
etmit olan fiç Bak.an alelacele şehre 
dönmüılerdir. Söylendigine göre Al· 
man • japon pakbna merbut ~zli 

ahk.Am hak.kında dıt itleri bakanlı
ğına gelen bazı maldmat da bu içti
ma emasu:da müzakere edilmittir. 

Japonya 
Ordu iÇin 
kırk milyon 
tahsisat koydu •• 

Atatürk 
lran elçisini dün 

kabul etti 
Ankara, 28 (Hususi)

Reisicumhur Atatürk, nezd
leri11de Hariciye Vekili 
Dr.Tevfik Rüşdü Aras bu
lunduğu halde, lran bü
yük elçisini kabul buyur
muşlardır. Elçi, Şehinşah 
hazretlerinin bir mektu
bunu Atalürk'e·sunmuşlur. 

\.. ..) 

Valimiz 
---- -----·-

Yarın Anka-
rQYa gidiyor-.. --

Valimiz Fazlı Güleç 
Valimiz Fazlı Güleç, yann 

ekepreale Aokara'ya gidecek ve vi· 
liyetin umumi itleri tlzerinde ve· 
kiletlerle teaıaelarda bulunacaktır. 

Bu aeyahatin bir hafta ı6rmeıi 
muhtemeldir. 

Ankara 28 (Husuıt) - Birinci 
kinunun betinci günü, Ankara•da 
toplanacak olan valiler konıcyine 
iıtirak etmek bere İatanbal valiai 
de bugftıı, yarın Ankara'ya gide· 
cektir. 

-----------------

Da eene Tillyetimisde maYak· 
katen iakin edilmiı otan muhacir· 
leı._ için gelecek baharda yeni ev• 
ler inp ettirilecek Ye muhacirler 
hu eYlere iıkln edileceklerdir. 
Sıhhat ve İçtimai Maavenet Veki· 
letiadcn bu Hleria inpaı için 

Dublin 28 (Radyo) - lrlanda 
eerbeet hflkdmet reiıi M. (Dö 
Valera), vaziyet tavazzo etmeden 
evel General Franlco bflk1imetini 
taıdik edemiyeceğinin aöylemiıtir. 

Tokyo 28 (Radyo) - Jo· 

ponya'nın 1931 büdcesi par· Fransa 
fimcliden hazırlıklar yapılmaeı, li· 
am olan malzemenin eatm alın· 
maaı bildirilmittir. 

Aynca göçmen evleri inıaat 
prtnameei ile muhacir evlerinin ve 
köylerinin plinlan da gelmiıtir. 
Yeni inp edilecek muhadr kôy· 
leri yts köyden az olmıyacalt Ye 
bn köylerin yerleri ııhhat için li· 

Belfaıt 28 (Radyo) - Daylıe· 
ram (lrlanda millet meclisi] Gene• 
ral Frank.o hükt1metini ta.dik tek· 

limentoya verilmiştir. Bu büd-
ce, 177 milyon sterlingdir. Bu Yeni gemiler 
paranın kırk milyonu harbiye • k 

lif ini reddetmiıtir. büdcesine tahsis edilmiştir. yapına mec-
-U-lu-s-la_r_So--=sy=e=t=e.=i=n=in====------=:__.._- buriyetindedir. 
toplanması isteniyor Paris, 28 (Radyo) - Fran· 

sa deniz bakanı M. Gazine 

Almanya ve ltalya elçilik- Döpark, yeni harb gemilerinin 
inşası için parlamentodan tah-

zım olan bütün nnflan ihtin 
edecek.tir. Foça'da, Torbalı'da, ~ 
mede, Kupdan 'nda, Alaçatı nahi· 
yelinin fldır mıntakaeında yeniden 
~muhacir köyleri inp edilecektir. le rl• yagv ma edı.ldı· sisat istemiş ve bunun :zaruri 

olduğunu bildirerek, aksi halde 
Muhacir köylerinin yerlerini ıim• 
diden teabit etmek. için bir ko
misyon tetkil edilecektir. Bu ko
aıiayon Talinin riyaeetinde nafıa, 
nbhat, ziraat ve iıkln müdürlerin· 
den tetekkcıl edee.ektir. 

Bazı kazalarda mevcod köy· 
)erde de muhadrler için yeni ev· 
ler yaptınlacaktır. Bunlar Bergama 
ve Kemalpaıa k.azalannın bazı köy· 
leridir. Yeni in,aat mevcud köy
lerde ilive auretile yapılacak evle· 
rin adedlerinin teksifi ve köyün 
ôtcıine berisine dağınık. olarak ya· 
yılmaktan iae toplu Lir halde ya· 
yılma11ı cihetine gidilecektir. 

Yeni kunılat!ak. köylerin müm
kün mertebe ıimeodifer baılarJDa 

ve umumi ıoselere. eahile müvazi 
ve iyi manzara verici yerlerde le· 
sis olunma11 emredilmittir. 

Yeniden kurulacak l:öyler için 
köy plAoile ııhhi ıartlara aid tali· 
matoameye göre hareket edile· 
cektir. Her tek ev bir dekar, her 
çift ev iki dekar arazi üzerine inp 
edileceğinden ev ve arsalan bu 
eeaıa göre taksim edilecektir. 

Köylerde yapılacak evler İlfİn 
3 numaralı tek iıkeletli, ahır, he-
li, bir odan döoeme, iki odau 
bağdadi tavanlı olacaktır. Keza 3 
numaralı iıkeletli ahır, heli, birer 
odalan döıemeli 'e ik.ifer odalan 
buğdadi tavanlı ve plinlan oldu· 
ğundan bu pllnlann da tetkiki 
eıaa tutulacak her köyde yapılacak 
.. ıeria tıçte ikili çift olacakbr. Buna 
g6re iııcedea ilace7e tetkikat 7a· 
pılaeütır. 

b l · Fransa'nın, donanmaca dör· 
Baraelon'un bom ardımanında talya'nın dünçü dereceden altıncıya dü· 

ihtilalcilere yardım edecefi söyleniyor şeceğini beyan eylemiştir. 

Asi askerler elleniyorlar 
Cenevre, 28 ( Radyo ) -

Uluslar sosyetesi sekreterliği 
dün akşam, Valans' da bulunan 
ispanya hükumetinin sosyete· 
nin içtimaa daveti hakkındaki 
talepnamesini almıştır. 

Bu taleb, ltalya ve Alman· 
ya'nın isi kuvvetleri meşru hü-
kumet olarak tanıması keyfi
yetile alakadardır. Ayni za· 
manda bu iki devletin asilere 
yardım ettiklerini vı bu tas· 
dilde liileri tetvik ve tefCİ 

etmiş olduklarını da bildir· 
miştir. 

Almanya' nın askeri ve ltal· 
ya'nm da hava kuvvetleri ci· 
hetinden asilere yardım ettik
lerini de bildirmiştir. 

Largo Kabalero, bu mühim 
noktaların Uluslar ıosyetesin· 
de; 4 Kinunuevel içtimaında 
tetkik edilmesinde teklif et· 
mektedir . 

Cenevre mabafili bu hadise 
- Sona 6 ıneı -"1/-'• -

· Vaşington, 28 (Radyo) -
Mançuri w Habeşistan'ın 
Japonya w ltalya'ya ilhak
larının tanınması münase
betile ltalya ·Japonya ara
sında yapılan anlaşma, A· 
meı ika siyast mahafillerin 
de ıyı karşılanmamıştır. 
Böyle bir anlaşmanın ha
kiki bir tesiri olmıga(alı 
kanaati mevcuttur. Fakat, 
bu anlaşma, tehlikeli ola
bilir. Siyasi malıa/iller, bu 
anlaşma münasebetile iki 
noktai nazar üzerinde du
nıgorlar : 

1 - /talga-Japo"lla an· 
laşması, emperyalist emel
lerini genişletmek tehlikesi 
gösteriyor. 

2 - Sooyet lehtarı w 
aleyhtarı memleketlerde ba
nan ıiddetli aluiiltJmelleri 
hlclene61/lr. 

Yavuzumuz ve bahrigelilerimiz 

Şanlı donanmamız 

dün Pire'ye geldi 

Bahriyelilerimiz hararetli 
tezahüratla karşılandılar 

---------~----~--
General Metaksas, denizcilerimiz 
şeref ine mükellef bir zi)'af et verdi 

-----------~~---
lstanbul, 28 (Hususi muha

birimizden) - Şanlı donan· 
mamız, bu sabah saat 8,30 da 
Yunanistan'ın Faler limanına 
gelmiştir. Konsolosumuz, Fa
ler limanında denizcilerimize 
Yunan hükumctin:e tayin edi· 
len mihmandarları takdim et-

miştir. Amiralımız Şükrü, ev· 
veli Ati na' daki Türkiye büyük 
elçisini ziyaret etmiı, IOlll'a 

elçi ile birlikte Yunan bahriye 
nazırını ve Yunan amiralım 
ziyaret eylemiştir. Yunan bat
bakanı general Metabu, do-
- Sona 6 ıncı -.f.ı,,_ 

Muhaceret siyasasına 
ehemmiyet veriyoruz --Bulgaristan'la Romanya'dan gelecek ma. 

hacirler için hazırlık yapıyoruz. 
Ankara, 28 (Hususi muhabirimizden) - Gelecek sene hü

kumetimiz Romanya ve Bulgaristan'la diğer bazı memleketler
den getirip iskan edeceği Türk muhacirler için şimdiden ha· 
zırlıklara başlamıştır. Sıhhat ve .içtimai muavenet vekaleti, bu 
muhacirlerin iskin mıntakalannı şimdiden tayin etmekte ve 
iskinlan için li:zım olan evleri inşaya başlamaktadır. 

lngiltere-Fransa müna
sebatında ittihad 

M. lvan Delbos, dün hariciye enciimenin-
de mühim beyanatta bulundu 

M. Delbos 
Parie, 28 ( Radyo ) - Franuz 

Dıt Bakanı Müıyö (İvon Delbos), 
bugün parlamento Hariciye Encü
meninde dıı siyaea hakkında beya· 
nalla bulunmuş ve bilhaua İngiliz· 
Fransız milnaeebatından bahaeyle
miıtir, Müsyö (İvon Delbos), İngil
tere Hariciye Nazın M. Eden'in 
ıon nutkunda aöylediti :Teçhile iki 
de•let aruuau ... bir ittiW ol-

duğı1nu ve bu ittihadın unılmıya

cak kadar kunetli bulandugna 
ilave ettikten sonra, Fnnea'mn, ki• 
çük ııotantla da :doıt oldupaa " 
Franea'nın, Rusya ile olan ittifaka 
da eskisi gibi riayetklr bolandao 
ğunu beyan eylemiıtir. 

M. Antenesko 
Yakında 
Ankara'ya gelecek 

Varşova, 28 ( Radyo ) -
manya haricit e nazın Müsyü 
Antonesko, gazetecilere beya· 
natta ~ulunmuş ve çok yakın· 
da Ankara, Atina, Pariı ve 
Londra'ya gideceğini söyle
miştir. 

Bükreş, 28 (Radyo)- Bütün 
Romanya gazeteleri M. Anto
nesko 'nun Varşova ziyaretin
den ehemmiyetle bahıetmek• 
tedir. 

Vitorül: 
11 Karakovi 'den sonra M. 

Antonesko ve Romen ricllli 
- Sou 6 ı•ı ~ -



tJ(fiQ 
Enstitü idaresi ve tenkid 

,{;El liRMABERLERI 
Ya Italya? •• 

Geçenlerde cumhuriyet kız enstitülerinden beklenen büyük it ve 
faydalar hakkında bir yazım vardı. Dün muttali oldum ki, umumi bil· 
kdmlerle dolu olan ve enıtitilniln gayeJerini tebarb ettiren bu yazım, 
bıç te mantıki bir sebeb )Okken mekteb müdürlüğünün teeuilrünü, 
·hattA asabiyet derecesin le teseilrünü- mucib olmuş. Yazı arkadaılanmı· 
za telefon edilmiş, benim kim oldu

0
um ve b >yit> bir yazı yazmaktanııa 

neden fU veya Lu duşüncı-mi kenJilerine bıldirıııcdiğim ıöylenmiı. 
M 'uliyet ve baklan benim üstümde duran bir yazı olduğu için, 

arkadaflarım da cevabı hana hırakmıılar ve çok iyi etmişler. 
B n , mektep müdilrdoilo, gazete idarehanesine telefonla teeuür 

ve asabiyet izhanndan ziyade te~kkür etme i beklenirdi. Çiinktı enıtitü 
hakkında reklaın\ftrİ neşriyattan tamamen uzak olarak kilçük bir etüd 
yapıl mı~. küçük bir fikir nıütaleası ileri sürülmiiştü. ilmi olan müesse· 
1eleri, ticaret üzerine müessis teşekküllerden tanıamile ayn bir ifade, 
tamamile hususi bir görüşle anlatmak Jbımdır. Kntikle reklamın hiçbir za-
man, hiçbir yerde müna ebeti, alakası yok.tur. Bundan baıka ne pbeen, ne de 
bana yer vermiş olan gazete bu prensipten fedakarlık yapabiliriz. Bu cihete 
mim koyduktan sonra, matbuatın tenkid ve mürakabe hakkına temas 
etmek isteriz. Devlet, matbuatı cemiyet sahasında verimli bir tekle sok· 
malt için, ona bir tenkid hakkı vermiıtir. Bazı sahalarda ·çok iyi ve 
yerinde olarak tahdid edilmiş olan· bu b1k, "Matbuat hürriyeti ve me
deni terbiyesi, demokrasi teeasüı etmiı memleketlerde en ileri bir ce· 
mı7et ve devlet tezahurü olarak kabul eJılmi1tir. Bir enstitü idaresinin 
bu kadarcık baait bir keyfiyeti ·ne diyeyim· kabul ve hazma yanaıma· 
maıuu, hazin huluyomm. 

Şahsımın veya gazetenin o müeHese ile müuaaebeti, sadece bizim 
matbuat kuvvetini haiz oluşumuzdan ve o müessesenin de bir devlet, 
bir cr.miyet müessesesi sıfaıuu ıaşımasındanılır. Biz faaliyetimizi, bu SÜ· 

tunlarda tesbit eder ve fa) dalaııdırınz. Mckteb idaresine ne rapor, ne de 
beeab vermek mecburiyetindeyiz. Kanunun, hürriyetin, bümüniyet ve 
vuifenin çerçevesi dahilinde, her zaman )a&mak ealibiyetini taşıyoruz. 
.-.kiki teakid ve aan'attan çok uzak olan samimi bir yazının iki, üç 
kelimesinden manalar iıtihraç etmek ve bundan bir takım tevehhüm· 
lerdc bulunmak -en yumuşak bir tabirle- doğru değildir. Tenkide ve 
kontrole alışmalıyız. 

Şahsım ve kim 0Jdu0 um üzerindeki tevakkufa gelince, bu da hay· 
retimi uyandırdı. Ne demek istiyorlar, makeadlan nedir? 

Ben, benim. Fatma, Ali, Veli, Aytc, ıu ve bu bir vatandaş. İmza
lara kıymet ve ehemmiyet vermek zamaw geçmiftir. Mevzular üzerinde 
durmak gerek .. 

Kendimi tekrar takdim ediyorum, işte imzam: 

lnglliz krahnan tahlil 
Sekizinci Edvard'ın taç giy

me merasimi bugünlerde ya
pılacak. Bu münasebetle Vest 
Minater sarayını ziyaret ede·n
ler de pek fazlalaşmıştır. 

Sarayda bugünlerde en zi
yanh edilen "İngiliz tahtı" 
daha doğrusu lngiliz'lerin mü
tevazi tabirile "Koltuğu" dur! 

lngiltere krallannın tahtı, 
vakıa altı asırlık birşeydir; 
f4lkat bugün birçok evlerin 
mutbaklannda bile kullanmı
y.acağı derecede basit birşey
dir! Esas itibarile meşeden 
yapılmış ve zamanla rengi si-
yablaşmıştır. 12 inci asrın son
larında, 1296 da lngiliz kralı 
olan birinci Edvard tarafından 
yaptmlmıştır. Fakat bu kol
ukta Skon taşı qenilen bir 
taş vardır ki eski lskoçya 
krallatı bu taş üzerinde taç 
,gıyerlerdi. 

Saime Sadi 

Diye sormuş ve şu cevabı 
almıştır: 

- Kesemin ağzını açmadan 
tayyare seyabatı yapmak iste
dim de onun için bu adamla 
evlendim! 
Bir heykel muamması 

Sinyor Mussolini'nin bronz· 
dan olmak üzere tam l 00 
metre yükseklikte bir heykeli 
yapılacaktır, denilmişti. 

Şimdi bu haber iki cephe
den tekzip ediliyor: Bronz 
dışarıdan gelen maddelerden 
mürekkeb ol Juğu için bu hey
kelde kullanılmıyacaktır. ikinci 
tekzib de heykel ltalya'nın 
diktatörünü değil, genç hal
ya'yı temsil edecektir. 

Faşist mahafilinden esrarlı 
bir şekilde çıkan bir rivayete 
göre bu heykel için tam bir 
milyon ton ltalyan mermeri 
kullanılacaktır. Yarım bir riva
yet de bu heykelin tek parça 
mermerden olacağı söylen· 
mektedir. 

1500 Fakir 
çocuğa -.... 
Kızılay elbise oeriyor 

Kızılay kurumu, mekteplerde 
bulunan fakir çocuklarla fakir 
ailelerin çocuklarından binbeş 
yüzünü giydirecektir. Çocuk
ların bir kısmının terziler ma
rifetile ölçüleri aldırılmış ve 
elbiseleri diktirilmeğe başlan· 
mıştır. Mekteplerdeki fakir ço· 
cukların tesbitine devam edil
mektedir. 

Türk harfleri 
Amirler ceza 
görecekler 

Dihiliye Vekaletinden şeh
rimizdeki alakadarlara gelen 
bir tamimde Türk hafleri hak· 
lcındaki kanuna rağmen bazı 
yerlerde eski Arab harfleri ile 
yazılı müracaatlerin kabul edil· 
diği görüldüğü ve Türk ceza 
kanununun muaddel maddesi 
mucibince bu gibilerin üç ay 
hapse mahkum edilecekleri 
bildirilmiştir. 

• 
ihracatçılar 

Borsa'da toplandılar 
f zmir kuru meyva ihracat

çılar birliği idare heyeti borsa 
salonunda toplanmış ve ihra
catcıların dilekleri hakkında 

•Ankara' da alakadar Vekalet
lerle temaslarda bulunan 6 
ihracatçıdan mürekkeb hey· 
etin temasları ve bunlardan 
aldığı neticeler hakkında ver· 
dikleri izahat dinlerımiştir. 

lhracatcılarm dilekleri "e 
aldığı iyi neticeler hakkında 
evelki günkü sayımızda tafsilat 
vardır. 

Tuz 
Mühim sevkiyat 
yapllmaGa başlandı. 

Bu sene havalann fena git
mesinden, Anadoludaki mem- • 
lehalardan mühim bir kısmın
da tuz istihsalatı çok noksan 
hatta bir kısmında hiç olma
mıştır. 

Çamaltı tuzlasında ise, yağ
murlardan 15·20 bin ton tu
zun erimesine ıağmen bu se-
neki istihsalat çok iyi olup 
126700 tonu bulmuştur. Hal
buki bu sene istihsalitın 150 
160 bin ton arasında jolacağı 
tahmin ediliyordu. 

Tuzla'dan birçok vilayetlere 
mühim miktarda tuz sevkedil
mektedir. lstanbul'a birkaç 
parti gönderilmiştir. Bugün· 
lerde Çaınaltına gelecek olan 
bir vapur, Japonya için tuz 
yükleyecektir. ----

Berberler 

Bu taş birinci Edvard'ın or
dusu tarafından lskoçya'nın 
~tgal ve ilhakı münasebetile 
Londra'ya getirilmiş ve oğlu 
lkincı Edvard ilk defa olarak 
prens clö Gal ünvanını almıştır. 

Eski bir itıkada göre, lbra
b m peygamberin oglu Yakub 
peypmbtr Beytullahm 'da bu 
~ üzerinde uyurmuş! Fakat 
f ıhstin 'den lskoçya'ya nasıl 
retırildiği meçhuldür. 

Fakat aklı başında olanlar 
da "Mussolini veya yeni ltalya 
için yapılacak abide, eski Roma 
usulünce bir hatıra mermer Bugün tezahürat yapacak 

iyi bir fikir! 
Mari Li bundan beş sene 

evel tayyareci Vensan Rap'la, 
Kansassiti afakında tayyare ile 
dolaşırken nişanlanmış ve ev· 
lenmişti. Bu kadın şimdi ko
-cası aleyhine talik davası aç
~lfbr. 

Hikim: 
Talik 

levhasından başka birşey ol- Pazar taıili kanunundan is-
mıyacaktırf" Diyorlar! tifade ettirilmeleri sebebile 
(·-----------"\ lzmir berberleri bugün saat 

Bugün dofan 
çocuklar .. 
- Buıün -

Bugün, bilhaua teıebbüs ve 
t>ğlence için çok milsaid bir gilo 
olacaktır. Birçok. müwevvet mace· 
ralar bugün iyi birer netice ala
caklardır. Bu arada, ümimizlik 
hududuna kadar gelmi~ aşk ma
ceralan nitan ve niklh karan ile 
tetviç - edeceklerdir. 

Bugün doğacak çocuklar se· 
vimli olacaklar, bayatta her za
man 1evilecek ve eaygı göre· 
eeklerdir. 

14 te cumuriyet meydanında 
At~türk'ün heykeli önünde top
lanarak büyük bir tezahürat 
yapacaklardır. 

Berberler, tezahürat esna
sında Atatürk'ün heykeline bir 
şukran çelengi koyacak ve 
nutuklar ir11d edeceklerdir. 
Ayrica büyüklerimize telgraf
lar da çekeceklerdir. 

Dikili kaymakamh~ı 
Burnava nahiye müdiirü Şe

fik Erol Dikililkazası kayma
kam vekilliğine tayin edil-

'------------.) miştir. 

lzmirdeki gayrilmübacfil
leri neler düşünüyorlar? 
Yunanlı mallarının satışı tama

men durmuş gibidir 
Gayri mübadiller istihkak

larma mukabil satılması lazım 
gelen Yunanlı emlakinin satış
ları, son zamanda tamamen 
durmuştur. Milli emlak mü
dürlüğü tarafından geçenler· 
de satılmış olan Yunanlı em
lakinin bile satın alanlar na· 
mına tapu senetleri henüz ve· 
rilememiştir. Bunun sebebi, 
Yunanlı emlakinin bina ver
gilerinin ödenmemiş olması· 

dır. Hususi muhasebe müdür
lüğü, müterakim ve bakaya 

kalmış olan bu emlakin bina 
vergısı borçlarını tamamen 

tahsil etmedikçe vergice ilişi
ğini kesmemekte ve bu yüzden 
tapuda tescil muameleleri ya
pılamamaktadır. 

Yunanlı emvali satışlarının 
durmuş olmasından fzmir'deki 
gayri mübadıller, çok müte
essir bulunmaktadırlar. lstan· 
bul'da da Yunanlı emlaki· 
nin satışları durmuş gibidir. 

Fakat lzmir' de vaziyet iızc· 
rinde daha çc•k durulmasını 
icao ettirmektedir. 

Hususi muhasebe müdürlü· 
ğü; Yunanlı mallarının bina 
vergilerinin gayri mübadiller 

A. Tuncay 
Dün lzmir'e döndü .. 

Bir müddettenberi Ankara· 
da bulunan şehrimiz C. mlid
deiumumisi Asım Tuncay, dün 
lstanbul yolile Vatan vapurile 
lstanbul'dan şehrimize gelmiş, 
müddeiumumi başmuavini Maz
har, müddeiumumi muavinle
rinden Orhan Köni, Cevad 
ve Emniyet müdürü Salahid
din Aslankorkud taraflarından 
vapurda karşılanmıştır. 

takdiri kıymet komisyonu ta
rafından ödenmesini istemek
tedir. Halbuki takdiri kıymet 
komisyorıu, haklı olarak mü
him bir yekuna baliğ olan bu 
vergileri ödemek istememek
tedir. Çünkü, şimdiye kadar 
bu emvalde fuzuli şagiller bu
lunmuş, bir kısmı da milli 
emlak müdürlüğü tarafından 

kiraya verilmiş ve parası alın
mıştır. 

lzmir' deki gayri nıübadıller, 
lstanbul gayri mübadıller tak· 
diri kıymet komisyonunun her 
ay 3700 lira gibi mühim bir 
para sarfetmesinden de şika
yetçidirler. Bu vaziyetin ne 
vakite kadar devam edeceğini 
haklı olarak sormaktadırlar. 

izmir'de bulunan gayri müba
dillerin ellerinde 700,000 lira 
kıymetinde gayri mübadil bo
nosu vardır. Satılacak gayri 
mübadiller emvalinin kıymeti 
ise 200 bin lira tahmin olu
nuyor. lzmir'deki gayri müba
dillerin bir şirket teşkil ederek 
e1lerindeki bonolarla lzmir ha
valisindeki emvali tamamen 
almaları ve bunları heP. bir
likte idare etmeleri içın bir 
cereyan vardır. 

1 Bayraklı 
Valim"zden bir mektep 
Derdinin hallini rica ediyor 

Bayraklı'nın en büyük dert· 
!erinden biri mektep mesele
sidir. Her sene birçok ya\ru
larımız mektepte yer olmadığı 
için bir sene geri kalıyorlar. 
Bu mühim ıhtiyacımızdan te
vellüt eden feryadımızı on 
senedenberi hiç bir makama 
dinlettiremedik, bu sene de 
birçok yavrularımız mektepsiz 
kaldılar. 

Dünkü yazımı okumu~ olan bir 
dostum bugün bana tesadüf edince 
şa suali sordu: 

- Peki, ya İtalya? .. Ondan hiç 
bahseımemiştıin. halya'nın Almanya 
ile uyuştu~u artık berkesin malumu 
birşe) ... Bahusus ki İtal) a ile Al· 
nıan) a arasılllla itilafa zemin teıkil 
eden noktalardan birinin de konı · 
nizme karşı mücadele old ı u gi~li 
birşc•y <leğil. Şu halJe mademki 
hal) a da Jaııon} a gibi komünizme 
karşı mücadclnlc Almanya ile muş· 
terekıir; p k tabiı olarak onun da 
hu itil"fa girmiş olduğunu kabul 
etmek lazım elmez mi? .. 

Arkada:ım zahiren çok haklı 
idi. Yalnız 1tal)a'nın Mak)averin 
vıııanı olcluı.unu unııtU) ordu. 

Jtılhakika İıalya'nın AJmanya 
ile mut.ılnk kaldı• ı birtakım esaslar 
vardır. Fakat bunlar hiçbir zaman 
hal) a 'nın hu tun ıaliini Alman 'larla 
teşrik ettiği maııa ına anmamahdır. 

İtalya Fransa"ya naz yaptığını, İn· 
giltere')e bulu çaktığı muddetç~, 

yani Habeı i~inden arta kalmıva 
hürud t temizleninceye kadar :\v-
rupa'da münfcrid kalmış bir hulul· 
met gibi gorünmemi)e muhtaçtır, 

bunun için de Almanya ile her za
man mutabık kalmasında mahzur 
olmıyan bırtakını esaslar üzerinde 
uyuşmuştur: Fakat yarın Fransa ile 
arasındaki eoğukluk ortadan 
kalktıktan "e bilhassa İngilıere ile 
·pek ziyade memul olduğu veçhile· 
Akdeniz miivazene i üzerinde mu· 
vakkat bir ureti tes,iye elde ettik· 
teıı sonra Avrupa da Almanya ile 
kt>ndisi ara ında U) uoulmaz ve aşıl· 
maz bir Avu tur)a mes'ele i oldu· 
ğunu lıııtırlıyacak ve ister istemez 
Ilitler\len uzaklaşacaktır. Hatt.ıi da· 
ha \ar. ftalya bugünlerde İngiltrre 
ile uyuşamaz, Fransa ile eski vazİ· 
) etini iade edemez e bile Almanya 
ile gene teşr•ki mesai ve mukadde· 
rat edemez. Zahiren beraber yilru· 
yor gibi görünüyor. fakaı bu berıı· 
ber yıiniyü~u tabii U aıuwi lıarb 

bidavt tinıle olduğu gibi ancak su
yun keuanna geliociye yioi harb 
ha 1a\"1ncıya kadar devam edebilir 

Oradan ılcri idemez. 

hamdi Niiz/ıet Çançar 

Dün yeniden 
kömür geldi 

Dün limanımıza kömür yük· 
lü iki yelkenli daha gelmiştir. 
Manisa ve havalisinden de 
vagonlarla kömür gelmeğe 
başlamıştır. 

Hükumet dairesindeki kali
riferler yakılmakta ise de he
nüz tamirat ikll\81 edileme· 
miştir. 

Tramvaylarda 
bulunan eşya 

Müddeiurııumi Asım Tun
cay'ın bu seyahatı, lzmir Ad
liye kadrosu teşkilitile alaka· 
dardır. Kadroya ilave edilen 
muvakkat üç muavinliğin asil 
kadroya ilavesi Vekaletçe ten
sib edilmiştir. 

ölçüler müzesi 

Bayraklı mektebinin vaziyeti 
o kadar fecidir ki muhterem 
llbayımız yakından alakadar 
olurlarsa göreceklerdir. Hali 
hazıfda mektep ittihaz edilen 
eve devam eden talebenin 
miktarı 350 yi bulmaktadır. 
Bu talebe yalnız Bayraklı ço
cukları değildir. Turan, Mer
sinli, Salhane, Hacıhüseyinler 

ve Bayraklı'ya iki saat mesa
fede Ulurca köyünden de ta
l be gelmektedir. Mektebin 
son d rece sıkışık bir vazi· 
yette bulunmasından bu sene 
pek çok çocuklar mektepsiz 
kalmışlardır. 

\ Muhtelif tarihlerde elektrikli 
tramvay arabalarında bulunan vt: 

çok zengindir 
Ege mıntakası ölçüler ve 

ayar başmüfettişliğinde eski 
ve yeni ölçü tipff~rimizi göste
ren zengin ve mükemmel bir 
müze vücuda getirilmiştir. 

Müzede bulunan ölçü tiple
ri, çok güzel ve çalışılarak 
toplanmıştır. 

Bir yıl içinde ölçüler ve 
ayar başmüfettişliği idaresin· 
deki on vilayette 250,000 ölçü 
muayeneden geçirilmektedir. 

Yeni teşkiUH emirleri 
Van vilayetinin Gevaş ka

zasına bağlı Mukus nahiyesi 
bu kaza ve vilayetten alınarak 
bütün köylerile birlikte Siirt 
vilayetinin Pervari kazasına 
bağlanmıştır. Hozat kazasına 
batlı Germil nahiyesi, bu ka· 
zadan alınarak köylerile bir
likte Ovacık kazasına bağlan
mış, adı (Demir) olarak değiş· 
tirilmiştir. 

Diyarıbekir'in Eğil ka ası
nın Güleman köyü, bu vila
yetten alınarak Elaziz'in Er
gani madeni kazasına bağlan-
mı~tır. 

Mektebin sıhhi vaziyeti çok 
elimdir. Odalar çok küçüktür. 
Beher sırada dört talebe otur
maktadır. Bu sene çocuklarını 
mektebe veremiyerı biz çocuk 
velileri Murif müdürlüğüne 
müracaat ettikse de bir netice 
alamadık. Mektepte tadilat 
yapılması düşünüldü, daha bir 
şey yapılmadı. l~ar ile başka 
bir bina tutularak bu derdin 
önüne mehma imkan grçilmesi 
düşünüldü ise de maalesef 
bu da iyi bir şekle bağlan

madı. 
Bu sene Bayra'<lı m ı<tebine 

gönderemediğimiz çocukları

mızı lzmir mekteplerine gön
dermek mecburiyetinde kaldık. 
Halbuki bu vaziyet hem kü
çük yaştta bulunan çecukları-

Güzelyalı karakoluna teslim 
edilen iki kadın şemsiyesi, 

bir çift kadın eldiveni, bir 
kasket ve bir boş sepet em
niyet müdürlüğüne verilmiştir. 
Bunlar, sahiplerine verılecek

lerdir. 
Parti kongreleri 

C. H. P. lkiçeşmelik kamu
nunun Kahraman mescid ocağı 
kongresi yarın saat 20,30 da 
akdedilecektir. Kongrede' bü
tün üyeler bulunacaklardır. 

mız için, hem de vaziyeti ma
liyesi iyi olmıyan ana, baba
lar için dü ünülecek bir vazi
yet doğmuştur. 

812 Bayraklı halkı imkanını 
bulsak bundan be~ altı sene 
evel inşaatine Manisa yolunda 
binlerce lira sarfedilen ve bu
gün kapalı duran o büyük 
mdctebi sırbmıza yüklenip 
Bayraklı'ya getireceğiz. lzmir'in 
Sırin bir mahallesi ve talebesi 
bol olan Bayraktı'hlann bu 
ihtiyaçlarını göz önün~e bu
lundurarak mektep meselesinin 
behemehal halledilmesini can
dan dilerız. 
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Sancakta tam bir ittihad var 

;: lskenderun ile Antakya' da 
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y eni den tevkif at yapıldı 
Yen· tevkif at, çokta 

gi iğini b·r 
lst:ınbul, 28 (Hususi) - Son gelen haber

lere göre; gerek Antakya' da ve gerekse İsken· 
derun'da bütün Ermcni'Jcrlc Çerkes'ler ve 
Alevi'ler, tam bir ittihat altında hareket et
meğe ve Türk kardeşlerimizle beraber yürü· 
meğe karar vermişlerdir. Bu ittihat karşısında 
mahalli hükumet yeniden tazyiklere başlamış· 

eri mevcut 
aha a tıır 

• • 
ı ge -
:r 

tır. Gelen haberler, Sancak halkının, heyecan 
içinde bulunduğunu bildirmekted:r. 

Mahalli hükumet, kendi meşru haklarını is· 
tcınckten başka hiçbir suçlan olınıyan kardeş
lerimizden birçoğunu t evkif etmişlerdir. Yeni 
tevkif at, Sancak'taki hüküm süren sinir ger
ginliğini arttırmıştır. Te-vkif edilenler Türk'tür. 
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Fransa Rusyadan son a en 
kuvve ı· devletlerdendir 

· M. Blum diyor ki, herhangi bir tehlike zuhu
e 
1-
I• 

z 

1 

runda topraklarımızı müdafaaya hazırız 
Paris, 28 (Radyo) - Fran

sız başbakanı M. Leon Blum, 
Veledrum Diver'de bir söylev 
vermiştir. Başbakan, binlerce 
amele tarafından ve komünist 
marşı çalınarak karşılanmıştır. 

M. Leon Blum, söze baş-
larken, şimdiki hükumetin, 

~-~-------------lerinizi kabul etmemek mec· 
buriyetindeyim. 

Fransa'nm, zayıf olduğuna 
dair hasıl olan kanaah pro
testo ederek derim ki: Fransa, 
Rusya' dan başka bütjjn dünya 
devletlerinden çok daha fazla 
kuvvetli ve herhangi bir teh
likeye karşı herzaman koyabi-
lecek derecede mücehhezdir. 
Hava kuvvetlerimiz mükem· 
meldir. Ordumuz en son sis
tem silahlarla silahlanmıştır. 

Fakat niçin bundan bahse
diyoruz, bir tehlike karşısın
da mıyız? Bunu söylemek iste
miyorum. Maksadım, Fransa-

İsviçregazeteleri' 

nın, herhangi bir tehlike zu
hurunda kendi topraklarını ko-

rumak için kafi derecede kuv
vetli ve hazır bulunduğunu 
anlatmaktır. 

Dahili ihtilaflar yüzünden 
Fransa'nın zaif düştüğünü söy-

lüyorlar. Bu iddiaya da ce
vab vererek diyeceğim ki ik-

tidar mevkiine girdiğimiz gün
den bugüne kadar Fransa çok 
kuvvet iktisab etmiştir.,. 

M. Leon Blum, bu sözleri 
söylerken çok alkışlanmış ve 
halkın heyecan ve tezahüratı 
arasında söylevini bitirmiştir. 

Milyarder 

radikaller, komünistler ve amele 
partisi ile teşriki mesai etti· 
ğini ve vazifesinin ifasında 
müşkülata rastladığı, yani se
bepsiz grevler temadi eylediği 
takdirde derhal istifaya hazır 
olduğunu söyledikten sonra, 
bir memleketin, en çok dahili 
ihtilaflardan zarar gördüğünü 
beyan eylemiş, matbuat kanu
nunun parlamentoda bulundu
ğunu, amele ile patronlar ara
sında çıkacak olan ihtil5.flan 
hal için yeni bir kanun tan
zim edilerek parlamentoya ve
rildiğini söylemiş ve şunları 

ilave eylemiştir: 

-"G•••• e 'lllll•••---
Artık Habeş hükfıme Zaharof 'un 

- Beni istikbal edenler 
arasında, İspanya'ya muave
net etmemizi ve tayyareler 
göndermemizi istiyenlcr var
dır. Bunların seslerini işittim, 

ancak size şunu söylemeliyim 
ki, bir devlet, zamanın icaba· 
tına göre harekete mecbur· 
dur. Bilirsiniz ki, İspanya işle
rinde Fransa bitaraf kalmıştır. 

Bizimle beraber ispanya işle
rine karışmak istemiyen devlet· 
ler de vardır. Bunlardan hiç· 
biri, henüz bitaraflığını ihlal 
etmemiştir. 

Bilmelisiniz ki. size söz söy
lediğim şu anda cihan vazi
yeti, tasavvur ettiğinizden çok 
daha fazla naziktir. Ansızın 
birçok mühim hadiseler zu
hur edebilir. Bu sebeble istek-

TAKViM 
iKiNCi TEŞRiN 
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ti yoktur diyorlar. 
Cenevre, 28 (Radyo) - İs

viçre gazeteleri Gore'nin İtal
yan'lar tarafından işgaline bü
yük bir ehemmiyet vermekte
dir. Bu hadise, Habeş hüku
metinin artık filen mevcud ol
madığını gösterecek ve ağlebi 
ihtimal uluslar sosyetcs~ siya
setine de tesir edecektir. 

İngilız -Arjantin 
Ticaret mukavelesi 

Londra 28 (Radyo) - İn
giliz - Arjantin ticaret muka
velesi önümüzdeki çarşamba 
günü imzalanacaktır. Bu hu
susta bir beyaz kitab neşre

dilmiştir. 

Yeni grevler 
Çıkması ihtimali var 

Paris, 28 (Radyo) - Ame
lelerin, yeni grevlere teşebbüs 
etmeleri ihtimali çok kuvvet
lidir. Zira patronlar, amelelerin 
metalibatını kısmen reddey
lemişlerdir. 

Paris 
PAZAR 1936 Hava/isinde 

'•-----A-la-f--s·a-at-A-la-t.-s-aa.t
1 liki zelzele oldu. 

7,03 Güneş 2,29 1 p . 28 (R d ) B .. 
ı 2,02 Ö[;le 7, ı o arıs a yo - ugun 
14,29 1kinfil 9~46 Loryan ve Vendos havalisin-
ı 6,1:2 Akşam J 2,00 de beşer saniye süren iki zel· 
18,19 Yatsı ı,p zele olmuştur. İnsanca zayiat 
5,19 İmaak 12,36 yoktur. 

Arabi 1355 
RA~fAZAN 

14 
Rumi 1352 
Teşrinisani 

16 
Kamm 22 

Varisleri çoğalıyor! 
Montekarlo, 28 (Radyo) -

Vefat eden meşhur milyarder 
Sir Vasil Zaharof'un cenazesi 
Belinfor' a nakledilmiştir. 

Zaharof'un, bundan yirmi 
sene evel Rusya'da evlendiği 
ve aldığı karıdan,, şimdi Lon
ra' da kunduracılıkla meşgul 
olan (Barnet Zaharof) adında 
bir erkek çocuğu meydana 
çıkmıştır. 

Macaristan' da 
Alman propagandası 

Budapeşte, 28 (Radyo) -
Son zamanda Macaristan' da 

mühim miktarda Alman'ın yer
leştiği ve bunların, Almanya 
lehinde propaganda yaptıkları 

görülmüştür. Bundan Alman
ya'nın, Macaristan'ı manen ve 

ileride maddeten kazanmak 
istediği manası çıkarılmakta
dır. Hükumet tedbir alacaktır. 

Kacakcılar. 
t • 

Takib olunuyor.~ 
Ankara, 28 (A.A) - Ge

çen bir hafta içinde gümrük 
muhafaza Örgütü biri ölü 70 
kaçakçı, 1180 kilo gümrük ka· 
çağı, 34 kilo inhisar kaçağı, 
859 kilo 350 gram esrar, 38 
gram eroin, 189 defter sigara 
kağıdı, 2 silahla 32 kaçakçı 
hayvan ele geçirmiştir. 

Halkın sorduğu bir sual Yugoslavya 
islamı~;·için bir Neden UCUZ balık 
kanu~. çıkardı b J ? 

bi~:~r~:~::da(R;:~~) isla! u amıyoruz • 
teşkilatı kanunu mer'iyet mev- • -

kiine girecektir. Şimdiye ka- /zmirlilerin UCUZ balık yiyebilme· 
dar islam cemaat teşkilatı ve 

evkaf heyetleri Yugoslavya /eri, ancak tesadüfe bağlıdır 
hükumetince intihap edilirdi. 
İntihabata İslamlar karıştırıl
mazdı. Yeni kanun, Yugoslav
ya nıüslümanlarına din, m:?arif 
ve evkaf işlerinde kendi ken
ni1erini idare ve heyetlC'rini 
seçmek hakkı vermiştir. Ka
nunun tatbikine başlandıktan 1 

sonra allı ay içinde cemaat 
meclis!eri, maarif ve evbf 
encümenleri intihabatı yapıla · 

caktır. intihap ıamanı yaklaş
tığından İslamlar arasında şim
diden faaliyet başlamıştır. Bal· 
kan harbındanberi cenubi Yu
goslavya müslümanları ilk defa 
olarak rey vermek hakkını 
kazanmış bulunuyorlar. 

Bosna ve Hersek müslü
marıları, Avusturya idaresine 
karşı 30 yıl mücadeleden son
ra bu hakkı alabilmişlerdi. 
1930 ecnesindc Bosna ve Her· 
sek müsliimanlarının başında 

bir bela olarak tutulan hacı 
hafız İbrahim ve avdens1 so
külüp atılmışlardı. 

Ereğli 
Kömür şirketini 
3 buçuk Milyon 
liraya satın aldık .. 

lstanbu1, 28 (Hususi muha
birimizden) - Hükumet, Ereğli 
kömür şirketini 3,5 milyon 
liraya satın almıştır. 

Bıı para on senede ve 
muhtelif taksitlerle ödene
cektir. 
• 
stanbul 

Berber /eri de 
Bugün 
Bayram yapıyorlar. 

İstanbul, 28 (Hususi muha
birimizden) - lstanbul ber
berleri yarın, hafta tatilinden 
istifade ettirilmeleri hakkındaki 
kanun münasebetile bayram 
yapacaklar ve Taksim meyda-

nında Cumhuri> d abic1csini 
ziyaret ederek çelenkler koya
caklardır. 

Kazaklar 
İspanya'ya 
Yardıma hazırdır. 

Moskova, 28 ( Radyo ) -
Komünist kongresinde uz.ak 

Şark murahhası (Toton), Rus
ya' nın uzak Şarktaki hudutla· 

rının, miikemmel bir surette 
tahkim edilmiş olduğunu ve 

herhangi bir tecavüz vukuunda 
mütecavize iyi bir ders verile-

bileceğinden emin olduğunu 
söylemiştir. 

İtalya Sosyeteden 
cekiliyor. , 

Roma, 28 (Radyo)- İtalya 
hükumeti, milletler cemiyeti-

nin bu defaki toplantısında 
cemiyetten tamamen çekildi-

ğini bildirecektir. Siyasi mah
filler, Habeşistan' ın ilhakı ta-

nınmadığı taktirde İialya'nın, 
Milletler Cemiyeti müzakerele-

iştirak etmemenin doğru ola
c::aiını bildiriyorlar4 

İzmir halkı neden dolayı 
ucuz balık yiyemiyor?. 

Koca bir körfezi kucaklıyan 
bir şehirde, en ucuz gıdalar

dan bir inin balık olması iktiza 
ederken, bir kilo balığı ekse
riya 60 - 80 ve hatta 100 ku
ruşa alıyoruz? Bu sual; hiç 
şüphe yok ki yerindedir. 

Biz, bu hususta tedkikat 
yaptık. Edindiğimiz malumatı 

yazıyoruz: 

1zmir' de Homa ve Çakal
burnu dalyanları vardır, iz~ 
mir'in balık ihtiyacını, en çok 
bu dalyanlar temin eder. 

Balıkçılıkla iştigal eden kim
selerin ekserisi, senenin birkaç 
ayını lzmir' de geçirmekte, mü-

tcbaki zamanlarda da başka 
yerlere giderek oralarda yaşa
makta olduklarından, bu ba
lıkçıların tu' ac ":tkları balık, de
vede kulak kabilinden sayıla

bilir. 
Esasen bu mevsimde seyyar 

balıkçılar, pekaz balık tutabi
liyorlar. Hususile ki, izmir kör· 
fezinde poyrazın hüküm sür
düğü zamanlarda balık ender 
bulıınur. 

Kışın, en çok Kefal balığı 
bol iken, bu cins b9lık dahi 
Poyrazdan korkarak körfeze 
sokulmaz, daima açık deniz
lere kaçar. 

lzmir'lilerin, bu mevsimde 
mümkün olduğu kadar bolca 
bulabildikleri Mercan, Çıputa 
Kefal ve daha bazı cins ba
lıklardır. Bu balıklar, yüzde 
seksen itibarile (Homa) ve 
(Çakalburnu) dalyanlarından 

temin ediiir. 
Bu balıklar; dalyanların açık 

bulundurulduğu Haziran, Tem· 
muz, Ağustos ve Eylul ayla
rında .dalyanlara sokulmakta 

ve bu mevsimde bu dalyan
lardan toplanarak lzmir' e ge· 
tirilmektedir. 

Şu hale göre f zmir'in balık 
ihtiyacım, bu iki dalyan te
min ediyor demektir. 

Bizim yaptığımız tetkikat 
gösteriyor ki, (Homa) ve (Ça
ka\burnu) dalyanları, şimdiki 

vaziyetlerile lzmir' e daha faz
la balık temin edememekte 
olduklarından, lzmir halkının 
ucuz balık yiyebilmesi, ancak 
tesadüfe bağlıdır. Zira balık
çılann en çoğunu teşkil eden 
Laz esnaf, bu zamanlarda çok 
mütehavvil olan sahilkı im izin 
havalarından çekinerek, başka 
denizlerde gezmektedirler. 

Balıkçılıkla iştigal edenlerin 
söyledikleri'le bakılırsa, lzıni
r'in ucuz balık yiyebilmesi için, 
(Homa) ve (Çakalburnu) dal
yanlarının, daha fazla randı
man verebilecek bir hale kon· 
ması lazımdır. Aksi takdirde, 
yukarıda kaydettiğimiz veçhile, 
İzmir' de ucuz balık bulmak, 
arıcak tesadüfün lütfüne bağ
lıdır .. 

.Albe Sar o 
Vaşington sefaretini 

kabul etmedi 
Paris, 28 (RaJyo ) - Baş

bakan Leon Blum, Vaşington 
sefaretini eski başbakan M. 
Alber Saro'ya teklif etmişse de 
mumaileyh ayan meclisinden 
ayrılamıyacağını ileri sürerek 
bu teklifi kabul etmemiştir. 

Çekoslovakya 
Yugoslavya ile 
bir ticaret mu
ahedesi imzaladı. 

Belgrad, 28 (Radyo) - Çe
koslovakya sefiri, bugün Yu
goslav başbakanı M. Milan 
Stoyadinoviç'i ziyaret ederek 
Çekoslovakya-Yugoslavya ara
sında akd ve imza edilmiş 
olan yeni ticaret anlaşmaları
nın metnini tevdi etmiştir. Çe· 
koslovakyadan idhal edilecek 
bira ve ziraat makineleri için 
ödenmekte olan gümrük res· 
mi tenzil edilmiştir. 

Siyam 
Veni bir torpido yaptı 
Triyeste, 28 (Radyo)-ital .. 

yan'lar, Siyam hesabına inşa 
edilmiş olan (Siyataburi) adın 
daki torpidoyu bugün d~ni~ 
endirerek Siyam hiikümetİM 

teslim etmişlerdir. 
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1 
yar 1 n 1 ng Har b 1 "ı r---~~~~--~ 'Amiral Horti Peşteye döndü 

_ ~ mAntikomünist uzlaşma-
o zamanlarda Pilsudski Lehistan istiklali Anası kim acaba? dan Macaristan'ın da 
için Paris ve Londrada mesai sarf ediyordıı Karşıyaka'da Soğukkuyu h b • 1 

Dedi. teşkilatt erkanından birisi bü- tramvay caddesinde hat mü- a erı varmış. 
F adekin yüzüne dikkatle yük bir skandal yaptı; miralay fettişi Yaşar' ın kapısı önüne 

baktım; bu katil, Bosna-Saray Rede! isminde en maruf ve on gün eve! doğduğu tahmin 
faciası faili Prencipten, Viya- mutaassıb Avusturya impara· edilen bir kız çocuğu bıra
nadaki suikast katilinden, toruna mensup Alman zabiti kılmıştır. Yavrucak, yeşil ve 
Marsilya ustaşilerinden de genç kendisini Ruslara ve sol cenah eski bir kundak içine sarıl-
idi. partilerine sattı. mıştı. Hemen belediye çocuk 

Fadekle beraber bulundu- Hadiseyi ikinci Vilhelm ha- yuvasına kaldırılan çocuğun 
ğum kahveye maruf Lehli her aldı ve bizzat kendisi hayatı kurtarılmıştır. Çocuğu 
dilber ve casus Yantvika da Fransuva Jozefe bildirdi. bırakanlar hakkında zabıtaca 
geldi ve: F ransuva Jozef, kurunu vus- tah~ikata devam

1 
ediliyor. 

- O, dedi, Fadekin bura- tai zihniyetin en son ve en ~~ğı~'!'endere de 
da işi ne?. mutaassıp tipi idi. Demokra· ıkı kışı yaralandı 

- Birazda onun macerala- siye meyyal olduğu için oğlu- Değirmendere nahiyesinin 
rını öğrenmek istiyorum, dedi. nun intiharını hazırlamıştı. İti- Gümüldür köyünde bir vak'a 

Yantvikayı Viyanada tanı· mat ettiği miralayını da kendi olmuştur. Ahmed oğlu Ali 
dım, Bertin ve Varşova'da da usulünce tecziyeyi munasıp Osman ile Süleyman oğlu Os-
iş başında gördüm. Bu şeyta- gördü ve: man arasında kavga çıkmıştır. 
nın ardayağı kız, bu üç mem-

- Pekala .. Bir Alman, ha- Ali Osman bıçakla Osman'ı 
tasını anlayınca kendi cezasını yaralıyarak dört dişini kır-

leketi birbirine katmış bir kendi vermesini çok ala bilir. mıştır. Ali Osman'ın da sol 
fettandı. Miloda Yaruçek ile Dedi. kolu bileğinden yaralanmıştır. 
olan maceraları çok mühim- Bu karar, Habsburg sara- iki yaralı da İzmir memleket 
dir.. ymın en sert ve haşin bir ka- hastanesine getirilerek tedavi 

Miloda Yaruçek, aslen Çek rarı demekti.· altına alınmışlardır. 
idi. Umumi harpte Birleşik Redel bir gece, bulunduğu Sustah çakı 
Amerikanın bitaraflıktan çık- otelin odasında dört Avus- Alsancak'ta Şehidler cadde-
mak üzere olduğu sıralarda turyalı Alman zabitinin ziya- sinde Ali oğlu Mustafa'nın 
Nevyorkta bulunuyordu. Bu retini kabul etti. Bu dört za- üzerinde yasak bir sustalı çakı 
güzel kadın Almanyanın Va- bit onun maiyetinde istihbarat bulunduğundan Mustafa tutul
şington sefiri kont Bernistro- işlerinde çalışan arkadaşı idi- muştur. 
pun esrarını çalmağa memur ler. Zabitlerin en yaksek rüt- Mantarcıhk 
edilmişti. Beş asırdanberi esa· belisi, vaziyeti Redel' e anlattı 

ve hepsi birden : 
ret altında bulunan Çek ve 
S - Redel, neden bu kadar 

lovaklarm istiklaline çalışan alçaldın, dediler. 
Mazarik'in de en yakın bir Redel : 
vasıtası idi. 

Amerika Alman sefirine 
pasaportlarını verdiği zaman 
Miloda, Viyanalı bir kibar 
kadın sıfat ve unvanile sefi
rin bindiği vapura binmişti. 
Bu sıralarda da Y antvika 
Viyana mukabil casus teşki
latı hesabına çalışmakta idi. 
Pilsudski de Lehistan istiklali 
için Londra ve Pariste mesai 
sarfediyordu. 

Bu iki kadın, umumi harp· 
...... Alman ve Avusturya cep-
1esinin yıkılmasına çok çahş
·ılar, Yantvika: 

- Rusya'da bolşevizm is· 
'Anını Kayserin kolaylaştırdı
rmı söylerler, yanlıştır. En 
>Üyük kabahat Viyananındır. 
liyana Lenin ve arkadaşlarını 
ındanlarından -Çarlık ordu
unu mağlup etmek fikrile
alıvermeseydi, harbın ve ci
anın vaziyeti şimdikinden çok 
aşka olacaktı. 

Dedi. 
-9 

Esrarengiz oda 
Yantvika bana, Viyananm 

mumi harpten evvel ve harp 
r&smda büyük bir rol oy
amış bir odasından bah· 
~tti. 

Avusturya ve Almanya im
aratorlan ·şimdiki Alman ve 
vusturya diktatörleri gibi
>syalizmden çok korkuyor
rdı ve bunda haksız değil
;ıer, çünkü en kuvvetli sos
•lizm cereyanı Almanya' da 
li. Cihanm en koyu ve kuv
~tli istibdadının yeri olan 
usya'da da nihilizm ve anar· 
z:m cereyanları pek kuvvetli 
t bu sebeble Rusyanın Al-
Kmya ve Avusturya sosyalist
crine karşı bir amirlik vazi
l!tİ vardı. 

c Kayser ikinci Vilhelm ile 
J'\parator Fransuva Jozefin 
ısusi casus teşkilatı en ziya

sosyalizm ve anarşizm ile 
~gul ve bu sebeple arala

a sıkı bir rabıtaya malik 
ıiler. 
1913 te bu müşterek casus 

- Başka çare yoktu. Ka· 
dm, içki ve kumar. Hepsi de, 
bilhassa kumar Oral altın ma· 
den1erini bile iflas ettirecek 
kadar paraya muhtaç! Eğlen
dim, para sarfettim, oynadım, 
milyonlar kaybettim. 

Redd, dirseklerini masaya 
dayadı, başını iki eli arasına 
aldı, düşündü kaldı. 

Gecenin ikisine kadar ha
kim mevkiinde bulunan dört 
zabitle mÜttt>:him mevkiinde 
bulunan miralay Redel bu su
retle, bir kelime bile telaffuz 
etmeden kaldılar. 

Saatın ikisine doğru, Fran
sova Jozef'in dört zabiti, kalk
tılar, içlerinden birisi maznun 
ve müttehem Miralay Redel'in 
omuzuna dokundu ve birşey 
söylemeden masa üzerine fab-
rikadan daha yeni çıkmıs, 
yeni, iri kalibreli ve otomatik 
bir tabanca bıraktı. 

Bundan sonra, dört zabit 
çıktılar; yalnız birisi koridorda 
kaldı. Bu zabit, derin bir he
yecan ve asabiyet ve gecenin 
korkunç sükunu içinde Re
del'in odasından gelecek ta-
banca sesini bekledi! Diğer
leri de salonda ayni heyecanla 
beklediler durdular. 

Bu suretle sabaha kadar 
vakit geçti. 

Bu feci gece, asırlar kadar 
uzun sürdü. !Redel, odasında 
ve tabancanın yanıbaşmda ne 
yapıyordu acaba?. Artık gün 
doğuyordu. Tam bu sırada bir 
tabanca sesi duyuldu! 

- Sonu var 

Denizli'de 
Kar yağıyor, odun, kömür 

buhranı var 
Denizli (Hususi) - Üç-dört 

güne gelinceye kadar son ba
har havası devam ediyordu. 

Birkaç gündür havalar so
ğumıya başlamış, bu gece ya
ğan karla şehir örtülmüştür. 
Gece bir iki saat devam edip 
kesilen kar bu sabah gene 
hafiften yağmıya başlamıştır. 

Odun ve kömür buhranı 
vardır. Pekaz gelmekte ve 
çok: bahalı satılmaktadır. 

Çorakkapı'da Faikpaşa par
kında sabıkalılardan Yusuf 
oğlu lsmail ve arkadaşı do
muz Veli tarafından mantar
cılık suretile İbrahim oğlu 
Hasan'ın 90 lira.:>mı çalarak 
kaçmışlardır. Yapılan takib 
neticesinde bunlardan İsmail 
yakalanmıştır. Kaçmış olan 
domuz Veli, zabıtaca aranıyor. 

Dövmek 
Tepecikte meydan sokağın

da oturan Mersin oğlu Salih, 
Şabao oğlu Salimi yumrukla 
dövmüş ve yakalanmıştır. 

Hakaret 
Alsancak' da Zade sokağında 

Ali kansı Emine, komşusu Sü
reyya karısı Mavister' e madde 
tayini suretile hakaret ettiğin
den yakalanmıştır. 

Hırsızhk 

Karşıyaka' da Meydan soka
ğında oturan Mehmed oğlu 8 
yaşında Ahmed ve Besim oğlu 
11 yaşında Haşim, Günaydın 
sokağında oturan Osman oğlu 
Mehmed'in evine girerek eşya-
larını karıştırdıkları ve hiçbir 
şey almadan çıkıb gittikleri 
görülmüş, ikisi de tutulmuştur. 

Yaralamak 
Beyler sokağında Arabgirli 

Mehıned oğl...ı Niyazi bıçakla 
Murad oğlu Hassan'ı omuz ve 
kulağından hafif surette yara
ladığından zabıtaca yakalan· 
mıştır. 

Bir kadmm sarhoşluğu 
Hükumet konağı civarında 

Dolma' da Yusuf km Gülsüm 
sarhoş olarak rezalet çıkardı
ğından yakalanmıştlr. 

İnebolu davası 
Yarın muhakemeye 
Devam edilecek .• 

lnebolu faciasına sebebiyet 
vermekle maznun birinci kap
tan Mehmed Ali ile suç arka
daşlarının muhakemelerine ya
rın saat 10 da devam edile
cektir. 

Bu mühim davanın yarınki 
celsesinde bazt şehirlerde bu
lunan şahitlerin istinabe sure
tiJe alınmış olan ifadeleri oku
nacaktır. İstikbal vapurunun 
suvarisi ve üçüncü kaptanı da 
bu celsede şahit sıfatile din
leneceklerdir. 

-
Macaristan hariciye nazırı M. Dökanya. 

nın dikkate şayan beyanatı 
Roma, 28 (Radyo) - Ma

car hariciye bakanı M. De
kanya, Roma' dan ayrılmazdan 
evel beyanatta bulunarak: 

- Amiral Horti'nin seya
hati hakkınde ecnebi gazete· 
!erinin neşriyatına hiç ehem
miyet vermemek lazımdır. Her 
muharrir kendi zevkine birşey
ler yazmış olabilir. Fakat Ma
car hükumet reisinin harice 
yapacağı seyahatlerin birinci· 
sini bilailtizam Roma'ya yapıl
mıştır. Roma protokolları ala
kadar üç devlet için harici ve 
Tuna havzası siyaseti için en 
kuvvetli bir esastır. 

Alman-Japon anti komünist 
uzlaşması bizim için hayret 
verici bir hadise değildir. 
Böyle bir uzlaşmayı esasen 
bekliyorduk. Çünkü Macaris
tan ve Romanya esasen anti
komünist devletlerdir. 

Roma ve bütün ltalyada bi· 
ze karşı gösterilen fevkalade 

Aydın mektubu 

samimiyet ve teveccüh bizi 
azami derecede memnun ve 
kılm1ştır. Demiştir. 

Roma, 28 (Radyo) - Ami· 
ral Horti, Roma' da son ziya
fet esnasında birçok Avusturya 
harb gemilerini ve bilhassa 
Brenua zırhlısını torpillemiş 
yüzbaşı Loici Riço ile tanış· 
mıştır. Amiral Horti: bu ltal
yan zabitine askeri madalya 
ile liyakat nişanını vermiştir. 

Roma, 28 (Radyo) - Ma
caristan hükumet Naibi Ami· 
ral Horti, madamı beraberinde, 
Başbakan Darami ve Hariciye 
Nazırı Dekonya olduğu halde 
Viyana tarikile Budapeşte'ye 

hareket etmiştir. istasyon, halk
la dolu idi, Kral Emanoel ve 
Kraliçe Mari' de İstasyon' da 
idiler. Tren hareket edeceği 
sırada Amiral Horti, İtalyan 
kral mı ve madam Horti' de 
kraliçe Mari'yi kucaklamış

lardır. 

Aydın'da misli görülme
miş soğuklar var 

-------------
Çine nahiye ve köylerinde mek· 

tepler için yeni tedbirler 

Agdm valisi Karpuzlu nahiyesinde köglüler .. arasında 
Aydın, (Hususi) - Valimiz bazı ' köylerde de mekteb inşası 

Çine'ye kadar giderek bilhassa, kararlaştırılmıştır. Esasen vila
kazaya bağlı Karpuzlu ve"' Ak- yet bütçesinde tahsisat da 
çaova köylerinin vaziyeti ile vardır. 
yakından alakadar olmuştur. Bu nahiyelerle birlikte vila-

Her iki ova, kış girmesine yet içinde zeytinlerin bakım-
rağmen yemyeşil bulunmakta- sızlığı göze çarpmaktadır. Il-
dır. 15 gündenberi koyunlar bay Parti kongrelerinde bu 
kuzulamağa başlamıştır. Kar- mevzu üzerinde ehemmiyetle 
puzlu'nun 27 köyü, 12,000 durmaktadır. Vilayetimize bir 
nüfusu vardır. Mahsullü yıllar- mütehassıs getirilecektir. 
da 1 milyon kilodan fazla zey- Soğuklar 
tinyağı, her nevi hububat, 5 Şimdiye kadar görülmemiş 
bin sığır, 5000 kuzu ihraç 7oğuklar başladı. Belediye kö-

müre 3 kuruş nark koydu. 
eder. Balı ve sadeyağı meş- Ruhsatnamelerin geç verilmesi, 
burdur. Karpuzlu' da 3 ilkmek- kömür buhranına ve yazdan 
teb vardır. Yol ihtiyacı fazla- kömür idhar etmiş olanların 
dır ve Valimiz bizzat meşgul bu vaziyeti istismarlarına se
olmaktadır. beb oldu. Bu hal gelecek sene 

Akçaova:da 16 köylü, 8000 için ders olmalıdır. 
nüfusludur. İyi yıllarda yarım 
milyon kilo zeytinyağı, 2000 
sığır, 3000 kuzu ihraç eder. 
Bir mektebi vardır. Her iki 
nahiyede kooperatifler çalış

maktadır. Va1i gerek bu nahi
yelerin, gerekse merkeze bağlı 
46 köyün mekteb ihtiyaçlarını 
tetkik etmiştir. Kaza ve bu iki 
nahiye merkezlerinde birer ya· 
tılı mekteb açılacaktır. Djğer 

Fransa 
Vergileri 
tadil kanu. 
nunu, kabul etti .• 

Paris, 28 (Radyo) - Par
lamentonun dün geceki içtİ· 
maında, vergilerin tadili ka· 
nunu 200 muhalife karşı 381 
reyle kabul edilmiştir. 

.Bu akşamki proğram 
lstanbul Radyosu 

Saat 12,30-14 Plakla Türk 
musikisi, haberler, hafif musiki. 

Saat 18,30 da dans musi· 
kisi; 19,30 konferans ( Suad 
Derviş tarafından), 20 Belma 
ve arkadaşları, 20,30 Necile 
ve arkadaşları taraflarından 
Türk musikisi, 21 Stüdyo or· 
kestrası, 22 ajans ve borsa 
haberleri, plaklarla sololar. 

Belgrad Radyosu 
Kısa dalgalı 19, 18 metre 
Saat 21 de Türk dilile ha

berler. 
~----~--~------
MAHKEMELERDE: 

Eşref paşa 
• • 

cınayetı. 

--·-..... ······--Küçük şahid neler 
söyledi? 

Eşrefpaşa' da berber Hüse
yin'i bıçakla yarahyarak öldür
mekle maznun marangoz Sa
lih'in muhakemesine dün ağır
cezada devam edilmiştir. Bu 
vak'anın şahidlerinden o1up 
uzun zamandanberi arandığı 
halde bulunamıyan Münir adın
da 12 yaşında bir çocuğun 
Ankara ağırceza mahkemesi 
tarafından istinabe suretile 
alınmış olan ifadesi, dünkü 
celsede okunmuştur. 

Çocuk ifadesinde, evelce 
lzmir müstantikliğinde vermiş 
olduğu ifadesini tekrar ederek 
marangoz Salih'i, bıçakla Hü· 
seyin'i yaralarken'. gördüğünü, 
yaraladıktan sonra yakındaki 
kahveye kaçarak orada kanh 

bıçağını yıkadığını bildiriyordu. 
Maznunun vekili: 

- Bu şahit evvelce verdiği 
ifadesinde beyaz pantalonlu 
bir adam gördüğünü söyle
mişti, şimdi okunan ifadesinde 
ise siyah pantalonlu diyor. 
Bu bir çocuktur. Mahkemece 
buraya celbedilsin ve ifadesi 
burada alınsın. Bizim, kendi
sinden soracağımız şeyler ola· 
caktır. 

Demiştir. 

Mahkemece, bu dilek üze
rinde müzakerede bulunul
muşsa da bir karar verilme
miştir. Bu ciheti kararlaştır
mak için muhakeme, talik 
edilmiştir. 

Tepecik cinayeti davası 
Tepecik'de bakkal lhsan'ı 

bıçakla yaralayıb öldüren sa
bıkalı Kerim 'in muhakemesine 
dün ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Bu celsede 
Kerim'in avukatı müdafaasını 

yapmış, kendisinin cinayete 
ağır sözlerle tahrik edilmiş 
olduğunu söyliyerek zaten o 
sırada müekklinin sarhoş bu
lunduğunu bildirmiş ve tayin 
edilecek cezasının Türk ceza 
kanununun 51 inci maddesinin 
ikinci fıkrasına göre tayinini 
istemiştir. 

Kararın tefhimi için muha
keme başka güne bırakıl

mıştır. 

Nümayişçiler 
Tevkif edilmiştir 
lstanbul, 28 (Hususi muha

birimizden) - Sofya' dan bil· 
diriliyor: Noyyi muahedesi 
aleyhinde bazı papazlarla ta
lebe tarafından Sof ya' da nü· 
mayişler yapılmıştır. Hüku
metçe nümayişçilerden bazıları 
tevkif edilmişlerdir. 
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>sman reis, fevkalbeşer bir mahluku 
andırıyordu. 

- Fakat sen, o gemide ne 
·ordun? 

.._ Ne mi:ar1yordum; orada 
şıyordum. 

- Anlamadım. 

- Evet, o geminin tayfala-
landım ve Osman reisin 
nı gördüm. Onunla konuş· 
ı. Ona acıdım ve teselli 
dim. 
~avud reis büyük bir heye
la bağırdı: 
.... Kızımız sağ demek?. 
...... Sağ tabii .. 
.._ Kaptanmızın adı ne? 
- Panayot korsan!. 
- Tamdım keratayı, tam-
ı .. Fakat yanlış kapu çal
~nı ona göstereceğiz. Neti
ı anlat bakalım 1. 
- Netice şu, reis; kız Öa
yalvardı. Babasına haber 
tnaklığimi istedi. Ben de 
ijim. 

- Kaptanınızın fikri ne idi, 
ne yapmak istiyordu? 

- Satmak, esir olarak bir 
~ satmak. 
- Vay alçak herif, vc.yl. 
İ barklı mı bu namussuz? 
aşı Pandeli'nin rengi de· 
i. Mariya gözlerinin önüne 
~i. İçi, kin ve intikamla 
ıyordu. O hakareti unuta
acaktı. 

- Karısı çoktan ölmüş. Fa
genç ve gayet dilber bir 
var. Onun kalbine hançer 

inak için, ayni oyunla ken· 
~e mukabele etmeli .. 
- Orası sonra düşiinülecek 
Şimdi yürü bakalım, Os

ı reise gidelim.. Zaten 
de yakındır. 
>sman reisin evi, denize 
an gayet güzel bir evdi. 
a tarafında Zeliha'nın ken
~1ile hazırlanmış, çiçeklerle 
ı bir bahçesi vardı. Ev, 
a ziyade kale ile konak 
ında bir tipti. Kapıyı çal
r. İhtiyar bir kadın gözüktü. 
~ Reis içeride mi Hanife 
al, 
~ İçeride Davud reis. 
~ Yanında kimse yok de
ni?. 
~ Yok .. 

· Pandeli, sen biraz bekle. 
evvela vaziyeti anlatayım. 

kü zavallı adam çok mü
)İr ve asabi. Senin o ge
!n olduğunu duyunca belki 

hir şey yapmıya kalkar. 

avud reis içeriye girdi. 
:l.eli etrafına bakıyordu. 
·n geçen bir iki kişi dur
kendisini tetkik etmişlerdi. 
ardan birinin köşede dur-

• 
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duğunu ve oradan tarassu2a 
başladığını da hissetti: 

-Bu Tiirk'ler olur şey değil, 
Diye mırıldandı. Biraz sonra 

Davud reis gözüktü: 
- Pandeli, gel, ağa bekli

yor senit 

Osman reis, denize bakan 
ve zengin bir Şark odasının 
ortasında, ayakta duruyordu. 
Sırtında ağır lacivert çuhadan 
bir elbise, belinde, kenarın
dan gümüş saplı hançer gö
züken kırmızı, siyahlı bir ku· 
şak, ayaklarında tozluk vardı. 

Pandeli girer girmez ona 
baktı: 

- Kızı, tıpkı babasına ben· 
zıyor. 

Diye mırıldandı. Bu adam, 
ağarmış saçlanna ve sakalına 
rağmen bir mermer heykel 
gibi gözüküyordu. Pandeli 
onu elini göğsüne götürerek, 
bir müslüman gibi selamladı. 
Osman reis, hafif bir baş işa· 
reti ile mukabele etti. Sonra 
bgiuk, fakat derinden ielen 
bir ate.ile; 

- Yaklaş · dedi - buyur, 
otur ve anlat! 

Pandeli bir mindere oturdu. 
Davud reis, her üçüne birer 

çubuk yaktı. Osman reis, çok 
muzta;n; ·görünüyord~:- Uyk;I 
suzluktan kızarmış gözlerini,' 
yavaş-.: yavaş -lodosa -ç;;-;i~~n 
denize dikerek başını salladı, 

Cdişlerini gıcırdattı. Sonra bir- ~ 
denbir~P~deli'ye baktı: -·

- Söyle ey Rumi, kızımı 
nasıl gördün, sana ne dedi, 
o gemide onu nasıl bıraktın? 

Pandeli söze nasıl başlıya
cağını bilemiyordu. Karşısında, 
kızını kaybetmekten mütevellit 
acı ile kalbi parçalanmış bir 
insandan ziyade, şimdiye ka-
dar hiç görmediği kıratta, kö· 
pürmiye amade, çelikleri avu· 
cunda parçalıyacak bir fev-
kalbeşer mahluk görüyor gibi 
idi .. 

Osman reis, onun tereddü
dünü sezmişti. 

- Dur ben sorayım, sen 
cevab ver! Kızım sağ değil mi? 

- Sağ, reisi 
- Maksadı öldürmek mı, 

satmak mı? Yoksa sen ... 
Biraz durdu. 
- Pazarlığa mı ieldin?. 

Kızımı bana iade için benden 
para istiyeceks · niz, şunu söy
liyeyim ki ... 

Pandeli, onun gözlerinden 
iki kıvılcım çıkar gibi oldu
ğunu gördü. 

- Hayır reis, hayır, yan
lışsın... Ben buraya, sırf kızı
nızm yalvarması üzerine gel-
dim. Panayot kaptan, bu de
nizlerde dolaşan korkunç bir 
heriftir, fakat ayni zamanda 
korsanlığın yüz karasıdır, alla
hın belasıdır. Beni de hayat 
ve tesadüf, o herifin gemisine 
attı ve senelerdenberi, onun 
sağ eli gibi çalıştım. 

- Sonu var -
~~~~~--~~~~~ 

Muhasip arayanlar 
Usulü muhasebeye tamamile 

vakıf, müne\'ver ve muktedir 
bir genç, ticarethanelerde mü· 
sait şaıtlar]a ve kendi mesai 
saatleri haricinde çalışmak is
tiyor. Böyle bir zattan istifa
de etmek ist;yenlerin Yat. ı iş

leti müdüdiığümüze müraca
atleri. 

Eski günler 
Bundan kırk sene kadar 

evel, Ramazan ayının öğle 
vaktinde, bir bektaşi şeyhi 
fs~anbul kapılarındah içeriye 
girmiş, şehri bir müddet do
laşmış ve akşam vaktine doğru, 
mideciğini doyuracak bir kapı 
bulmak için düşünmeğe baş
lamış. Bektaşilik tarikatı dilen
ciliği yasak ettiği için, kim
seye derdini açamıyormuş. Dö
ne dolaşa Cağaloğlunda İran 
sefarethanesine kadar gelmiş 
ve kapıdaki lran'lı kavasa 

- Evlad -Demiş- ben 1s
tanbul1 ti yeni geldim. Tanıdık 
kimsem de yok. Bana, şöyle 
akşam iftarı yapabiiecegim bir 
konak tarif edebilir misini 

Kavas ta, o civarda oturan 
rtlsumat emini merhum Hasan 
Fehmi (Paşa) foın evini gfüı. 
termiş. Bektaşi, top patlar 
patlamaz hemen konağa gjr· 
miş ve kendisi gibi, iftar to
punu bekliyen fukara ile bir· 
likte sofraya oturmuş. Yemek 
sonunda kapıdan çıkarken kd
nağın vekiliharcı yaklaşıp bek· 
taşiye bir gümüş mecidiye 
vermiş. Meğer konakta, her 
fakire yemek sonunda bir de 
diş kirası verilirmiş. Bektaşi 
mecidiyeyi kabul etmemiş; ve· 
kiliharca, 

- Yok ·Demiş- bana iki 
me~idiye veteceKsin. 

Vekiliharç hayret içinde; 
- Erenler -Demiş-yanlışsın. 

Adetimiz budur, fazla vere
mem. 

- Vekiliharç efendi, u:ııun 
etme. sen bana iki mecidiye 

vereceksin. Bunun sebebini 
sen idrak edemezsin .. 

Uzatmıyayım, paşanın da
madı Celal bey duymuş ve 
alakadar olmuş. Bektaşi ona da 
ayni cevabı vermiş ve Celal 
beyin bütün sözlerini reddetmiş. 

- İsterseniz hiç vermeyin. 
Fakat verecekseniz mecidiye
ler muhakkak iki tane olma
lıdır. 

Demiş. Celal beyle vekili
harç, dervişin bunda bir hü-
neri olduğunu düşünerek ken
disini alıp Hasan Fehmi pa· 
şanın huzuruna çıkarmışlar. 

Paşa mes' eleyi anlayınca: 
- E?enler -Demiş· sen ne· 

den iki mecidiye istiyorsun! 
- Kulunuz iki kişiyim de 

ondan. 
- Birisi nerede? 
- Hamileyim paşam, ha-

mile .. 
Paça gülmüş: 
- Afedersin -Demiş· be

nim vekiliharcım anlıyamamış. 
Al iki mecidiye! 

Bektaşi mecidiyeleri alıp 
koynuna sokarken, paşa du
ramamış; 

- Erenler Demiş- yarın 
akşam iftara gelirken zevce· 
ni de beraber getirmeyi unutma! 

Bektaşi, paşanın alay etti
ğini anlamış, şu cevabı verip 
sıvışmış: 

- Sizlere ömür paşam, iki 
gün evel öldü de genç ya
şımda dul kaldım. Çimdik 

Habeş'ler 
Hala çarpışıyorlar 

Londra, 28 (Radyo) - Ha

beş kabilelerinden bir kısmı, 
el'an ltalyan·larla çarpışmak· 
tadırlar. Bun1ardan bir kısmı 
Adis-Ababa ile Cibuti arasın· 
da tek muvasala hattı olan de
miryolunu gene tahrib etmiş
lerdir. 
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Türkiye'de atletizm 
Federasyon yeni program hazırladı ve 

mıntakalara gönderdi 
Memleketimizde en geride 

kalan sporlardan biri de at· 
letizmdir. Tamamile klasik bir 
spor olan atletizm dünyanın 
her tarafında büyük bir alaka 

uyandırdığı halde memleketimiz
de maalesef hala iptidai vazi· 
yetini muhafaza etmektedir. 
Halbuki atletizm büti.tn spor 
hareketlerinin başlang1c1 ve 

ayni zamanda en yüksek mev· 
kii taşıyan bir spordur. 

Atletizm, ferdi kabiliyetlerin 
en büyük vasıf ai inkişafı ol· 
duğu gibi cem'i sporların da 
en sağlam yapıcısıdır- Nitekim 
Avrupa' da, Ame'rika' '1a ve 
hatta Japonya fudbol sahala· 
rında harikalar yaratan takım
ları teşkil eden ferdler atle
tizm sayesinde inkişaf etmiş 

elemanlardır. 

Bunu nazarı itibara alan at· 
letizm federasyonu ecnebi 
memleketlerde olduğu gibi 
memleketimizde de bu spora 
alaka uyandırmak için uzun 
mesafeli kır koşuları tertib 
etmiştir. Bu program bölge
mize de tebliğ edilmiştir. 

Aşağıda yazılı olan bu pro
gram umumidir ve her sene 
ayni şerait ve usul dairesinde 
tatbik edilecektir. Koşular Ka
nunuevvelin son pazarında 
başlıyacak ve Şubat'ın üçüncü 
pazarma bölge birincilikleri 
yapılacaktır. 

Birinci ve ikinci haftalardaki 
müsabakalarda yer alacak olan 
koşucuların mükafatları bölge 
tarafından tesbit ve temin edi
lecektir. Bölge birincilik ko
şularının mükafatlarını ise ge· 
nel merkez tarafından gönde
rilecektir. Birinci ve ikinci haf· 
talarda yapılacak olan koşu
la . da iştirak etmiyen atletler 
bölge birinciliklerine iştirak 
haklarını kaybedecekleri gibi 
bu koşulardan birini ihmar 
eden bölgenin şampiyonası da 
muteber olmıyacak ve müka
fatlar verilmiyecektir. Bu mü
sabakalara kulüplere kayıtlı, 

kayıtsız sporcular iştirak ede
bilecektir. Koşu takımları üçer 
kişilik olacak ve her kulüb 
yarışa istediği kadar takımla 
katılabilecektir. 

Üçten az müsabıkla iştirak 
eden kulüb takım tasnifinde 
derece almıyacaktır. Müsaba
kalar şunlardır. 

Birinci koşu 
Birinci kanun son pazarı: 

5000 metre: Bu koşu pek 
fazla arızalı olmıyan ve nis
beten düz tarla veya kırda 
yapılacaktır. At koşusu ma
halleleri bu koşu için elve· 
rişlidir. 

ikinci koşu 
I I ci kanun son pazarı: 

}erde yapılacaktır. Bu üç mü
sabakadan bir tanesini ihmal 
eden bölge o sene için Tür· 
kiye şampiyonasına girmek 
hakkını kaybedecektir. 

Bugün 
Spor bayramı 
yapılacak. 

Alsancak stadyomunun res
mi küşadı münasebetile, bu· 
gün büyük bir spor bayramı 
yapılacaktır. Spor bayramına, 
bütün lzmir'liler davetlidir. Sa
bahleyin Kemalpaşa' dan baş
lay <lca k olan bisiklet yarışının 
fina1i öğleden sonra saat 13 
te Al&ancak stadında yapıla· 

cak, 13 ten 14 e kadar da 
atletizm müsabakaları olacaktır. 

Saat 15 te de, bayramda 
şehrimize gelesek olan Çekos

lovakya'nın (Çeks Karlan) ta· 
kımına karşı oynayacak muh-

telit takımın oyuncularını seç
mek üzere, muhtelif kulüpler 

oyuncularından teşkil edile
cek iki takım arasında bir 

maç yapılacaktır. Maçı, Altın· 
ordu'dan Mustafa idare ede
cektir. 

Fudbol ajanlığı, maç için 
aşağıdaki oyuncuları çağırmak
tadır: 

Altay' dan : Ali, Basri, Saim, 
Hakkı, Şükrü. 

Altmordu' dan : Said, Adil, 
Cemil, Hüseyin. 

Göztepe'den : Hakkı, Fuad, 
Mehmed, Halid, Mahmud. 

İzmirspor' dan : Fikret, Zihni, 
Fethi, Nurullah, İsmail, Re· 
şad, Sabri, Namık, Adnan. 

Karşıyaka' dan Mehmed, 
Halim, Asım. 
.. GlllSE~llm .. lmllail!I ...... 

D i 1ek1 er: 

Hak verilmelidir 
Turgud'lu kasabasının Ur

ganlı köyünden pehlivan Raif 

imzası ile bir mektup aldık. 
Kariimizin bildirdiğine naza-

ran, tohumluk Buğday müba
yeası için Ziraat bankasının 

vereceği paraya esas olmak 
üzere köy ihtiyar heyetince bir 

liste hazırlanmıştır. Bu listeye 
onun da ismi yazılmıştır. Fa

kat bilahare Ziraat bankası 
memuru köye gelmiş, fakat 

Raif'i ve daha bazı köylüleri 
tevziat harici tutmuştur. Raif 

muhtara baş vurmuş, yanlış

lıkla isminin unutulmuş olduğu 

ve kendisinin istifade edemi
yeceği cevabını almıştır. Va-

tandaş bunda şahsi tesirler 
iddiasındadır. Turgudlu Ziraat 

bankası memurunun 
dikkatini celbederiz. 

nazarı 

5000 metre: İçerisine birkaç 
yüz metrelik şosa veya top
rak yol karışan nisbeten da
ha arızalı, hendekli arazi. 

Gördes'lilerin 
ıDilekleri. 

(Pek dik yokuşlardan sa
kınmalıdır.) 

Üçüncü koşu 
Şubatın üçüncü pazarı: 

7000 metre · 10,000 metre 
Bölge kros birinciliği 
Arızalı ve mütenevvi arazi: 

Tarla, yol, hendek, ınış, yo
kuş, orman, sürülmüş tarla 
vesaıre ... 

Şartları ne olursa olsun bu 
müsabakalar gösterilen tarih-

Aldığımız bir mektupta 
Gördes-Salihli ve Demirci-Sa-

lihli arasındaki büyük şose 
üzerinde ve Karataş yokuşunda 

mevcud tehlikeli viraj için Ma
nisa Vilayetinjn nazarı dikkati 

celbedildiği gibi Alaşehir yo· 
!undaki tahta köprü inşaatının 

tesrii de istenmektedir. Çünkü 
Gördes ve Demirci ile müna
kalahn müşkülata uğraması 
muhtemeldir. 

-···· -2-
6 - Sonra bir masaj yapı· 

larak nihayet vermelidir. 
Masaj herkes için elzemdir. 

Ensicenin sertliğini muhafaza 
ve bütün azanın vazifelerini 
iyi yapmasına yardım eder. 
Toksinleri (Zehirleri) ifraz ve 
cereyan demi tahrik, hayatı, 
sıhhati muhafaza eder. 

Bir massör tarafından ma
sai yapılması elbette iyidir. 
Fakat kendi kendisine de ma
saj yapapılır. Bunun için basit 
bir usul vardır. O da vücudun 
her tarafının cildini çimdikle· 
mek, sonra adaleleri bir ha
mur yoğurur · gibi bütün avu
cile yoğurmak ve yahud kau
çuk bir rolü gezdirmek sure
tile yapılır ve bundan sonra 
beş on dakika istirahat edilir. 
İşte sabah ekzersisi yazın çıp
lak vücudla pencereler açık 
olarak vücudu hava ve ziyaya 
doğrudan doğruya arzedilir. 
Bu hava ve ziya banyosundan 
ibarettir. 

Hayatımızı canlandırmak için 
hava ve ziyanın doğrudan doğ
ruya cild ile temasının büyük 
bir ehemmiyeti vardır. Cild 
mühim bir uzuvdur. Teneffüse 
ve ziyaya muhtaçtır. Bu se
bepten ziyanın geçebilece~i 
açık renk elbiseler intihap 
ediniz. Çocuklarınıza beyu 
giydiriniz. Terbiyei bedeniye 
ekzersizlerinizden sonra iştahla 
kahvealtınızı yaparsınız. 

Spor, beden terbiyesi yap
maktan müstesna kılabilir mi? 
Hayır, bir sporcu olmazdan 
evel lbir atlet olunuz. Tenis. 
fudbol maçlarında bisiklet ve 
ya ayak yarışlarında ve sair 
sporlarda pekaz atlet nazarı 
dikkate çarpar. Yani tabii ola
rak neşvünema bulmuş mü
tenasibülendam, kuvvetli ve 
umumi bir güzellikte genç bir 
adam pekaz görülür. Bu hal 
bize spordan beklenilen bütün 
istifadenin yapılmadığını gös· 
terir. Sporcuların büyük bir 
kısmı çok yorulmuş ve müva
zenesi bozulmuştur. Sporun 
suiistimali onlara faide yerine 
zarar vermiştir. Yalnız spor 
terbiyei bedeniyenin yerini tut
maz. Hulasa spor terbiyei be
deniyeden muaf ve müstesna 
kılamaz. Beden terbiyesi iyi 
neşvünema bulmuş tabii bir 
insan vücuda getirir. 

Muntazam bir beden terbi· 
yesi yapmak için bir muallime 
ihtiyaç var mıdır? Evet hiç 
olmazsa başlang1çta lazımdır. 

Bu bahahya oturur, diyecek
siniz. Aksini iddia edecek de
ğilim. Bir çocuğa parasını di
mağına, adalelerine, ciğerlerine 
ve kalbine vermekten daha 
iyi sermaye nereye verilebilir. 
Bunlar birinci derecede haizi 
ehemmiyettir. Hiç olmazsa ba~
langıçta muallim lazımdır. Jim
nastik fena •yapılırsa maksadı 
temin etmez. Terbiyei bede
niye usul ve fen dairesinde 
yapılır. Beden terbiyesi mut· 
laka yapılmalıdır. Vaktim ol
mıyor diyenlere kemali cesa
retle söylerim ki bundan mah
rum kalmaktan ise vaktini bu· 
na hasrederek aç kalmak daha 
iyidir. Vakit vakit aç kalmak
tan (Oruçtan) (ölünmez) fakat 
muntazam ekzersizlerle kuvvet
lenmemekten azalarını sıhhat
landırmamaktan (ölünür.) 

Doktor kimyager 
Şahap Sıdkı Krom 



....QSayfa 6 ---------------------ANADOLU-------------------~-
Al a ve ita ya elçilik- Dün akşam Halkevinde M. Antenesko !'~ ~~.lei~~:ni!::i:ta Vv'e :: 

yağma edildi bir topla~tı yapıldı ~:!:::~ya gelecek ~i~r~~t~;~.~~·:~~iikd~:t~ 
- Başı 1 inci sahifede İspanyol mahafili ispanya -Başı 7 inci sahifede - hasip tayin ve azline ve ifl 

hasebile vaziye.Li çok nazik hükumetinin Milletler cemıye- Y aVrufarımlZl yetiştirmek için Varşova'da da fevkalade sa- müteallik bütün işleri yapm1 
bulmaktadır. Almanya sosye- tinin yardımını istemediğini l • • •• l • mimiyet ile karşılanmıştır. iki ihtiyati ve icrai haciz koyn J 
teye mensub değildir. Fakat fakat çok tehlike1i bir vaziye- ÖmÜr ertnl ÇÜTÜfen oğrefmen erı- devlet arasında çok dostane ve kaldırmıya, ilamların 
italya'nın da büsbütün çekil- tin hüküm sürmekte olduğunu mr·z takdı·r Ve tebcı·/ edı.ldı· münasebetler sulh esasına kararların ahkamının tenfiz 
mesi ihtimali vardır. cemiyete bıldirmekle iktifa müstenittir. istemiye ve icra dairelerin 

Paris, 28 (Radyo} - Largo edeceg" ini söylemektedirler. İ Ô y k b 1 Lehistan ricali çok büyük takip ve istintacma, ahzu ka zmir ğretmenler bir1iği, urda birço ilgi i genç- d 
Kabalero'nun Ulus:ar sosyete- Sanıldıg" ına göre lspanyol bir hüsnü niyet göstermişlerdir. za ve sulhu ibraya ve dava 

dün gece Halkevi salonunda, ler yetiştiren ve son zamanda · b d b 1 ı 
sini davet teklifi Fransa' da ijİ hükumeti Milletler cemiyeti iki devlet arasında fevkalade ferağata ve ica m a ir i11 

tekaüd edilerek meslekten ay- tekaüd edilen öğretmenleri- ·f k-ı t · 
surette kabul ve telakki edil- nizamnamesinin 11 nci mad- bir noktai nazar ittifakı vardır,, veya ayrı-ayn ı ayı ve a e 1~ rılmış olan ög" retmenlerimiz şe· miz için yapılan bu toplantı D k d b d h h 

desine isiinat etmektedir. eme ·te ir. merreten a eu ra, a ara v miştir. 

Berlin, 28 (Radyo) - Lar
go Kabalero kabinesinin ulus
lar sosyetesine müracaatini Al
man gazeteleri gülünç bul
maktadırlar ve : 
- Uluslar sosyetesi bu talebi 
kabul ettiği takdirde, büsbü
tün gülünç vaziyete düşecek

tir. Demektedirler. 
Londra, 28 (Radyo}- Roy· 

ter ajansına göre uluslar sos
yetesi konseyi önümüzdeki 
hafta toplanacaktır. Fakat İs· 
panya mes' el esi için bir içti
maa davet teklifine hacet yok
tur. Çünkü vaziyet çok vahim
dir. Sosyete bizatihi alakadar 
olacaktır. 

Deyli Meyi gazetesi : 
İtalya ve Almanya hükumet

leri Franko'ya icabında yardım 
da vadetmiş bulunmaktadırlar. 
Demektedir. 

Senjan Doloz, 28 (Radyo)
Peritiyen 'de bir markisist ka· 
rakolu vardır, buradan Barse· 
lon'a birçok komünist gönüllü 
sevkedilmektedir. 

Salamank, 28 (A.A) - Bu 
gece neşrolunan bir tebliğde 
ezcümle şöyle denilmektedir: 

Fena havalar Madrid cep
hesindeki askeri harekata mani 
olmuştur. Hükumet milislerinin 
Haca etrafındaki taarruzları 
püskürtülmüştür. Düşmanın As
turies' deki taarruzları akim 
kalmıştır. Milislerin bu iki 
cephedeki zayiatları çok ağırdır. 

Seville 28 (A.A) - Gene
ral De Llano dün Madrid cep
hesinde sükun hüküm sürmüş 
olduğunu bildirmiştir. 

General diyor ki: 
Havanın fenalığı dolayısile 

müstakbel hareketin ne ola
cağını şimdiden kestirmek 
mümkün değildir. .Madrid'in 
etrafındaki siperlerin bir kısmı 
kana! haline getirilmiştir. Kı· 
taatımız düşmanı tarassud et
mekte ve bütün cephede teş
kilatlarını tanzimle iktifa et-
mektedirler. 

Madrid, 28 (A.A) - 22 
günlük muhasaradan sonra 
asilerin her ne bahasına olur
!a olsun Madrid cephesini 
yarmak ıçın kama şeklinde 
ilerlemekten ibaret olan tabi-
iyelerinin suya düşmüş olduğu 
söylenebilir. 

Halihazırda teşkilatlarını ik
mal etmiş olan hükumet kuv· 
vdlcri miihiın malzemeye ma
lik bulunmaktadırlar. Fazla 
olarak M dri<l CPphesindc 
harba i.şlirak etmiş olan asi 
kuvvetleri kafi mikdarda ve 
hattı ricatlerini himaye edebi
lecek kabiliyette değildirler. 
Bu vaziyet hükumetin bir kuv
vetinin Aranjuaz'den hareket 
ederek Talavera'ya yürümesi 
imkanını bahşetmiştir. 

Londra, 28 (A.A) - İs· 
panya büyük elçisi öğleden 
evvel Dış işleri bakanlığına 
gitmiştir. 

Royter'in kanaatine göre. 
büyük elçi Milletler cemiyeti 
konseyinin derhal toplanması 
hakkındaki İspanyol noktai 
naııarınt bildirmiştir. 

A) R refine bir toplantı ve gece münasebetile gösterilen kadir- Varşova, 28 (Radyo) _ M. aharlarını tevkil veya teş 
Londra, 

28 
(A. - oy- eg" lencesi tertib etmişlerdir. şinaslıgv ı çok yerinde bulduk. ve azle, velhasıl hukuk t A . h b d'v · Antoncsko ve diğer Romen 

er !ansının a er vMer llıgılne Toplantıda vali Fazlı Güleç, Bu münasebetle öğretmenler ricali bugün Bükreş 'e hareket menfeatlerirnin icap ettird 
göre lngiliz mahafili I i et er kültür direktörü Ali Riza ve birliği idare heyetini tebrik etmişlerdir. umur ve muamelatın heps 
cemiyeti konseyinin spanya d kt'" R f 1· 'l ı· d k d b'l ·1· .. k rc-.--;ıı.1S3lm~aıı::ı:::!:!~~::t!lım::ıE; son dereceye kadar ifa yar ire or au nan a ıse- e er en yur a ı gı ı ve yu - _.Do 
vaziyetini görüşmek üzere der- ler, orta ve ilk okullar direk- st::k ruhlll yavrular yetiştirmek fzmi:r Sici }İ mezun olmak üzere fa 
hal toplanmasına taraftar bu- tör ve öğretmenlerinden 250 yolunda ömürlerini veren yaşlı fundan ve vekaleti sahi 

lunmamaktadırlar. Böyle bir den fazlası bulunmuştur. ve yüksek ruhlu öğretmenleri- Ticaret me- ile Kadıköy Yel değirm 
toplantının hiçbir müsbet ne- Tekaüd edilerek şerefli öğ· mize de şükran duygulanmizı Kehribacı apartımanmda mu 
tice elde edemiyeceği hatta retmenlik mesleğinden ayrıl- sunarız. murlug"" Undan: Emin'im ve balaya fotoğral 
bi!a!.-is vaziyeti daha fazla mülsak Lazaros Karasu'yu ı mış olan öğretmenlerimiz Yaşar, ---·..... [ l\A h Ab ı 1 · 
vahimleştirebileceg~ i kanaatinde Ş / J ıvıena em ravane .1 tı- bul, mevkufen vekil ta) 

Hüsnü ve Daniş te toplantıda an l uonar. mamız ·ı ı· · 'd K·· ··k bulunmaktadır. caret unvanı e zmır e uçu ettim. 
Paris, 28 (Radyo) - Popu- ~ul,~nuyorJ~rdı .. ?ğrd~en Fe- dün Pire'ye geldi Kardiçalı hanında 22 numa- Beyoğlunda Tepebaşı'n 

rıd ın teşkıl ettıgı muzık kolu B 1 . . h ·~ d rada Tütün ticaretini yapan 1·1 h d 23 r ler gazetesinin aldığı bir ha- f d I . "ki"! - aşı ıncı sa ı1e e yaspaşa anın a 
tara ın an ça ınan ıstı a marşı Menahem Abravanel'in işbu l 2 l d · bere go .. re, Sardonya'da 40 · ı ş··k ··• ·· mara ı numara ı aıre 
ayakta dblenmiş ve toplantı nanmamızın amıra ı u ru yu ticaret unvanı Ve Lazaro Ka- K I'talyan tayyaresi general Fran- h · · t' d k b ı t mukim ve mübrez ve ası 
münasebetile kültür direktörü arıcıye nezare ın e a u e - rasu'ya verilen vekaletname ··f d · · de mt ko'ya yardım iç"ın harekete ha- · ·· ·· ·· .. paşa nu us aıresm 
Ali Riza bir nutuk iradederek mış, goruşmuştur. ticaret kanunu hükilmlerine 6/932 'hl" ··c t zır bulunmaktadır. Bunlar Pa- 12/ tarı ı nu us 

l mes1eğin ehemmiyetinden, mes- Bir deniz müfrezemiz, Ya- göre sicilin 1890 numarasına keresine nazaran Güm1 
zartesi günü Madrid' e yapı a- lekte 40 yıl çalışmanın değe- vuz zırhlısından çıkarak önde kayt ve tescil edildiği ilan cüne' de 1303 tarihin 
cak büyük boml ardımana işti- rinden bahsetmiş, alkışlanmış, deniz muzikamız olduğu halde olunur. Simhula ile Maerden rl 

rak edceklerdir. genç bir öğretmen de bir hi· meçhul asker abidesi önüne 1: Vekaletname tevellit Menahem Ab 
Barselon, 

28 
(Radyo) tabede bulunmuştur. gitmiş, orada milll Yunan mar- İzmir sicilli ticaret memurluğu vanel. 

Asilere mensup Kanarya kru- Bunu meslekte en çok ça· şını çalmı~tır. Amir-alımız .Şük- Resmi mühür ve Pul üzerinde 7 iT. sa 
vazörü birkaç torpido ve muh- I ··v . I h l k F. Tenik imzası 1936 tar'ıh ve 1·mzası. ışmış ogretnıen namına og- rü, merasım e meç u as er 
rip ile Barselon sahillerini ab- retmen Reşid'in söylevi takib abidesine büyük bir çelenk Umumi 13698 Okunulan ve mealı anlatıl 
ı k l kt d Hususi No. 1526 ı 0 

aya ça ışına a ır. etmiştir. Öğretmen Aslan ta- koymuşlur. işbu vekaletnamenin zirine 
Bu filo dün sahillerden bazı Tarihi: 7 I T. Sani I 1936 M h Ab rafından (Muallim piyesi) nden O y J nulan imza ena em 1 · b ba d man etmiş ve o:ıanmamızın unan su a- Namıma Türkiye Cu'!lhuriyeti hü ı·· l ·· ·· .. d , yer erı om r 

1 
bir parça okunmuş, ~enç iki b ı ..ı vane ın o up onumuz e 

b l t h · t · r ~ rı ı.: ziyareti münase etı e uos· kfııneti hudutları dahilinde Tütün d azı vapur arı a arrı e mış ır. ög" retmen tarafından da mual- Y '11 ve mün erecatını tamamen 
P . 28 (Rad o) Mad turnuz unan ı ar, samimi ve mübayaa ctmiye ve mahalli b 1 'k , d" Ta d'~ arıs, Y - - lı"mlı·k meslegv ·ıne daı·r nutuk- 1 h k ' u ve ı rar eyie ı. s 1 ı f hararet i teza ürat yapma ta- · h' ·d ı · d' d · rid Alman ve talyan se aret- l d'l d h ın ısar ı arc erı nez ın c ıcap şahadet ederiz. . 

ar irat e ı miş, a a sonra dırlar. Gece başbakan general. eden kaffei muamelatı ifaya 
haneleri milisler tarafından o··g" retmen İrfan Hazar (Vazi- Muarrifler: Galata' da HI 

d ·ı . . Melaksas tarafı'ndaıı denizci- ve icap eden evrak ve saire- b b A dl yağma e ı mıştır. feler) adiı gu""zel bı·r hı"ka~ye· b f l . f riyet hanında er er n 
!erimiz şerefine ir ziya et ve eri imza ve ılaya ve trans er 

Alman sefiri aynldıktan son- sini okumuştur. Daha sonra ziyafetten sonra da biı süvare muamelôluu yapm•ya ve depo- A)•ni yerde berber Saic 2 
ra, sefarethaneye iltica etmiş öğretmenler marşı hep bir verilmiştir. Yarın, Yunan er- lar icar ve isticarına ve mal· imzaları 
olan kırk kişi de sürüklenerek ağızdan söylenmiştir. kanı tarafından Amiralı111ıza lan depolara vaz' e ve sevke Bin dokuz yüz otuz altı 
atılmıştır. Bunların kurşuna Ôğı·etmenler bı"rlig" i tarafın- k ve mallan sionortaya vermiye nesi Teşrini sani yedınci gi. 

l h . d" iadei ziyaret edilece tir. k l dizilmiş olduk arı ta mın e ı· dan toplantıda bulunanlara ve sigorta mukaveleleri akt ve tarihi ile olan bu ve ·a etna 
1 Faler, 28 (A.A) - Anado- · k M h ) 
iyor. incir ve üzümler ikram edil- imz,ya ve beni lzınir ticaret altında i imza ena em 5 

P · 28 (R d ) T t lu Ajansının hususi muhabiri d · ı · k · · , ld v b arıs, a yo - e • miş ve bundan sonra eğlence- o asına tesçı ettırme 1çın ravenel in o ugu ermen' 
van'dan bildiriliyor: !er ve dans başlamıştır. Öğ- bildiriyor: icap eden,.blitün işleri yapmıya muharrer muarriflerin ifade 

Asiler, Faskodöralzeles ile Donanmamız başta Yavuz ve icap eden evrak ve saire· tasdiklerinden aıılaşıldığın retmenlerin eğlencesi geç va-
Kotro Kamilos mmtakalarında kite kadar samimi bir şekilde ve dümen suyunda ve prova leri imzaya velhasıl benim bu yevmiye defterine kayıt 

· tl · · l" h t · !erdir hattında filotilia oldugv u halde işler hakkında kanunen yapa- l'k · vazıye erını ısa e mış · devam etmiştir. tas( ı ettım. .. .. l 
Sis yüzünden ileri harekatı 8:11 -:-....., • L.~~~m;:ı~ı::zı=ıım1n bu sabah saat 8,30 da Faler bileceğim k5ffei muamelatı T. C. Beyoğlu dorduı 1 tamamen durmuştur. limanına gelmiş ve dost ve yapmıya, ve leh ve aleyhim- notcn Mithat Cemal re. 

Madrid, 28 (Radyo) - Ov- OORSA müttefik Yunan topraklarını deki bütün davalardan dolayı mühürü ve imzası. 
1 Türkiye Cumhuriyetinin sulh, yedo cephesiııdeki hükumet yirmi bir top atışı ile se am- h Umumi No. 9490 hm 

O d · d [lamıştır.-Lim~;:;-da -dört- Dist- asliye ve temyiz ma kemeleri 
kuvvetleri vye 

0 cıvarın a ile biitiin meclis ve daireleri- No. 2/ 164. 
ileri hareketine başlamışlar ve Üzüm satışları royerlc Averof buna ayni top nin her bir kısım ve derece- Bu vekaletname sureti 

büyiik bir taarruz h'.ueketi Ç. Alıcı K. S. K. S. ateşi ile-muk~bel~ ~t~i~- vel sinde dava eden ve edilen dairemicc ta~dikli 20 I İk 3 
yapmışlardır. Hükumet kuvvet- 409 S. Süleyma. 12 25 21 sonra 17 topa mıraıımızı ve üçüncü ş:ıhıs v~ itirazı ga· teşrin / 1936 taı ihli ve 9 
leri ilerlemektedirler. 387 M. J. Taran. 14 21 selamlamıştır. Yavuz da buna yir ve davaya dahil sıfat ve umumi m maralı dosyasıı4 

Talavera, 28 (Radyo) - 376 Vitel 13 17 25 17 topla mukabele elmiştir. yolları ile bidayeten, itirazen, sakh nüshasına uygun old 
Asi kuvvetleri, Talavera'ya 40 211 Jiro ve şiire. 15 75 16 75 Donanmamız, dost donanma- temyizcn, iadeten, taslıihe!1 tasdik kılındı. 
kilometre yaklaşmışlardır. Bu 196 Ü. kurumu 13 14 ı nın y~kınınd.e demirle~iş~i~. muhakeıne -ve muhasama ve Bin dokuz yüz otuz altı 
civardaki birçok kasaba ve .. 5 16 50 Oeriızaltt fılomuz bugun~og- mürafaaya, yemin vermiye ve nesi İkinci Teşrin ayının yi 
k .. 1 · 1 d.l · t. 94 

A. R. Uzüm-
14 7 ı- - -~ ·-1 h. k--d· - kabul veya rcclJetmiye, şahit-

oy er ışga e ı mış ır. 73 S. Emin 15 25 15 25 leden sonra bize iti a e e- ler ikamesine ve dinlenmesine yedinci cuma günü. . 

Alman 64 J. Kohen 13 75 17 25 cektir. ve reddine ve her türlü evrakı İzmir üçüncü noteri re h 
56 Anado. inki. 14 21 1 _is_ta~b~l,_~B __ (Hu~usi muh~ kendi imzasile tanzim ve tak- mührü Hasan. Tahsin 1 

T ahtelbahiri. 39 S. Nomel 14 25 14 50 abirimizden) - Atina'dan ge- dime, tebliğ ve tebelluğa, p:-o- namına atılan imza oh 
16 Şınlak o. 12 25 20 len haberlere göre Yunan do- testo çekmiye ve cevabını ver- ınamıştır . • ••• • 

Lobek'te yüzdürüldü 
Paris, 28 (Radyo)- Birkaç 

gün evel batmış olan U 18 
Alman Tahtelbahiri, Lobek'te 
denizden çıkarılmıştır, Müret
tebatı ölmüş bulunduğundan 

Pazarteei günü büyük askeri 
merasimle gömüleceklerdir. 

Doktor Şaht 
Tayyare ile 
Rodos'a geldi. 

Roma, 28 (Radyo) - Al
manya İktisad Nazırı ve Rayhş
bank müdürü Doktor Şaht, 
tayyare ile Tahran' dan Rodos 
adasına gelmiş, Rodos Valisi 
ile maiyeti tarafından karşı
lanmıstır. Rodos'ta birkaç gün 
kalarak Berliıt' e döneeektir. 

13 K. Kazım 15 15 nanmasının ıslahı için mühim miye yazı ve imza ve mührü 20 kuruşluk tayyare f 2 
11 T. Erman 18 18 50j bir İngiliz amiralı mütaha~ tetkike ve istiktabe, mümeyyiz 20 kuruşluk damga pt 
10 Beşikçi o. 14 50 14 50 olarak alınmıştır. ve ehli hibre ve vukuf ve ha- 20 kuruşluk harç pul 3 

1955 İstanbul, 28 (Hususi muha- kem nasp ve tayin ve azline, 27-teşrinsani-936 4 

349948 birimizden) - Şanlı donan- - ) • p T T b •• d•• ) ' 
351903 mamızın Yunan sularını ziyaret~ Zmlr • • • 8Ş MU Ur 1 

incir satışları münasebetile Yunan gazeteleri, ğünden: _
12 Ç. Alıcı K. S. K. S. dostane makaleler yazarak iki ·ı . M . d d telef n konuşması ba~lamı 

4 75 hükumet ve millet arasındaki zmır -- anısa arasın a a o ·ı. • ı 
191 M. Arditi 4 75 d k k l k ~d· b" ·· k 1 

11 25 dostluğun ehemmiyetini teba- Bu arada yapılacak iiç a ·i a ı • a ı ır muna a e yırmı 8 Ş. Rıza halef. 11 25 k t 
rüz ettiriyorlar. uruş ur· 

199 &lllalıitliimmll __ .__.,.... Konuşmalar şimdilik saat 8/30 dan 9 a ve 16/30 dar 
171122 

Birinci Sınıf Mutahassıs ye kadardır. _ 29 2 138J 
171321

zahire satışıarı Dr. Demir Ali lzmır vi "'ye i Defterdarlığı 2 

Ç. Cinsi K. S. K. S. Kamçı oğlu dan• 3 
2898 Buğdaz 4 50 5 751 Cilt ve Tenasül hastahk- ' . 4 
700 Arpa :~ 75 3 8125 ·~ları ve elektrik teda·."siı ı , lssısının verg'. b.orcn 1lnn

1 
öt.~i.l! tahsıli kem

1
val ykasasında 

7 Fasulya 8 50 8-~50 l l · B' · · ı b 1 k v • haczedilen Mes udıye ınahalı«sınde Kara o so agın a . · zmır - ırıncı, ey er so agı ... _ . .. .. 
70 M. darı 4 25 4 25 ''! Elh s· · k d 12 sayılı hane tarıhı ılandaıı ıtıbaren 21 gun muddetle sat "- anıra ..... ıneması ar asın a . . · r d l k ~ 

10037 Kilo pamuk48 50 50 50 ~ ·- Telefon : 3479 çıkarıldığından pey sürmek ıstıyanlerın Deıter arı ta 
214 B. Pamuk 48 50 50 50 ~ - - kalemine gelmeleri. 20 24 28 l 12 



'Sayfa 7 --------------------... -ANADOLU _____________________ _. 291111 936. 

a lzmir Komutanlığı ilanları lzmir harici askeri satın alma ilanları !\ydın nafıa mii 
~· ... t M k t l k d Burnava TümenSatm Alınma Koounysindan: 1333 ı•• ı•• v •• d •!MS • V. • sa . a . O, rs. en: ur ugun e~ a 
ı i1 - Hava ihtiyacı için 80 metre mikabı Amerikan camı Cinsi Miktarı Mahalli Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat l ıı.e 9 
€ kapalı zarfla eksiltmeye konr,1uştur. min tutan teminat şekli 1 - Eksiltmeye konulan iş , r - Tahmin edilen bedeli 43200 lira olup ilk teminatı Arpa 90.000 Ödemiş 4500 338 Pazarlık 4/12/36 Cuma 10 Aydın ilinin, Aydın - Muğla 

3240 liradır. Arpa 84.000 Tire 2400 180 Pazarlık 4/ 12/36 Cuma 11 yolu üzerinde 33 + 552-39 + 
}'3 - İhalesi 4 /il. kan./ 937 pazartesi günü saat 15 tedir. 1 Yukarda cins, miktar ve mahalleri yazı1ı arpaların 23/11/936 pazartesi günü yapılan 842 kilometreleri arasında yo· 

L- Şartnamesi 216 kuruş mukabilinde M. M. V. satın açık eksiltmelerine talip çıkmadığından bir ay zarfında pazarlık suretile satın alınacaktır. lun terfii ile şose inşaatı ve 
~ alma komisyonundan bizzat alabilirler. Muhabere ile 2 Pazarlıkları hizalarında yazılı olduğu veçhile 4/12/936 cuma günü yapılacaktır. beş adet menfez inşaatıdır. 
t şartname gönderilemez. 3 Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. Bu işin keşif bedeli (22814) 
S Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve lira 52 kuruştur. 4 Şartnameleri her gün komisyonda görülebilr. B d 3 üncü maddelerindeki belgelerile birlikte ihale gün 2 - u işe ai şartname 

5 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnava'daki Askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. k 1 d 
ve saatından en geç bir saat evvelisine kadar teminat ve evra şun ar ır: 
ve teklif mektuplarını M. M. V. satın alma komisyo· Burnava Askeri satın alma komisyonundan: Jzmir belediyesinden A - Eksiltme şartnamesi 
nuna vermeleri. 17 29 15 30 1227 Cinsi Miktarı Kalem Münaka- Tarih Gün Sa. B - Mukavele projesi 

1 - Altıyüz doksanbir lira C _ Bayındırlık iş l eri ge· .. t hk k' l k · d Adet sa şekli us a em mev ı satın ama omısyonun an: bedeli keşifli hava gazı fab- nel şartnamesi 
1 Muhtelif yerlerde yaptırılacak 14 yeraltı benzin tankı Meşin kaplı pantolun 239 rikasında yapılacak tamirat işi D _ Fenni şartname 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. üzgar ceket ve pantolonu 114 11/12/1936 cuma günü saat E - K!!şi f, metraj cetvelleri 
Tahmin edilen bedeli 144,956 lira 76 kuruş olup ilk Kar elbisesi 284 onaltıda açık eksiltme ile ihale F - Projeler 

R 

teminat parası 8487 lira 80 kuruştur. Kar gözlüğü 194 edilecektir. Keşif ve şartna· İstiyenlerin bu şartname ve 
- ihalesi 2/ 12/936 çarşamba günü saat 15 tedir. Kürklü eldiven 194 5 Açık 3/12/936 perşembe 10 k b evrakı Aydın nafıa miidürlü-

mesini görme üzere aşmü-
Eksiltmeye girecekler evvela ehliyet vesikalarını havi Tırmanma fotini 284 hcndisliğe iıtirak için de elli ğünden görmeleri 
inşaat şubesine gösterildikten sonra oradan alacakları Dagv fotini 104 3 _ Eksiltme 9/11 /936 dan 

liralık muvakkat teminat mak-vesikayı M. M. V. satın alma komisyonuna göstererek Bileklik 284 30/ 11/936 pazartesi günü saat 
· 750 k k b b ı· l E } buzu ile söylenen gün ve sa-şartnamesıni uruş mu a ilinde ala i ır er. vece Kundura u"stlu''ğu" 135 4 3/ 12/936 perqembe 10 5 on beste vilayet daimi "'DCÜ· 

b k 1 · " " ' artc encümene gelinir. · " inşaat şu esinden vesika almıyanlar e si tmeye gıre· D 194 meııı' odasında yapılacaktır. 
l ağ çantası 2 - Beher metre murab-

mez er. 4 - Eksiltme kapalı zarf 
Ek ·ı ki 2490 l k 'k' Dag halatı 33 baı yüzyirmibeş kuruştan üç sı tmeye girece erin sayı ı anunun ı ı ve 5 usu\ile yapılacaktır. 

Edevat çarıtası .. k h ı· it k üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte Bayın- yuz se sen ~eş ıra a mış U• 5 - Eksiltmeye girebilmek 
Çengelli ip 15 b d I' h l 63 dırlık bakanlığından fenni ehliyetnamelerile birlikte Hedik 284 ruş e e 1 mu ammen e için isteklilerin (1711) lira 9 

idari şartnamede istenen ve behemehal verilmesi mec· sayılı adanın 25 sayılı arsası kuruşluk muvakkat teminat 
huri olan vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını Dağ değneği lSO başkatiplikteki şartname veç- vermesi bundan başk~ aşağı· 
ihale günüden enaz bir saat evveline kadar M. M. V. Tırmanma çengeli 100 7 " 31121936 perşembe l l hile 18/12/ 1936 cuma günü daki vesikaları haiz olduğunu 
satın alma komisyonuna vermeleri. 16 1 15 30 845 Avcı yeleği 284 saat 16 da açık artırma ile göstermesi lazımdır. 

. M hk M k k d Yün kuşak 219 ihale edilecektir. iştirak için A - Vekaletten alman mü-zmır üsta em ev i satın alma omisyonun an: Yu"n fan'ıle 258 teahhitlik vesikası 
Y 1. f b 'k 1 1" l 105 000 ·ft k d otuz liralık mavakkat teminat - er ı a rı a ar mamu atı o an • çı un ura· Boyun atkısı 194 B - Bu gibi inşaatı yaptı-
nın her bir çifti 424 kuruştan olmak üzere kapalı makbuzu ile söylenen gün ve ğıııa dair ehliyet vesikası 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Kar gözlüğü 194 saatte encümene gelinir. C _ Ticaret odasına ka-
ş t · · 22 ı· 26 k l k ·· kl · i Elektirik cep feneri 22 1347 26 29 3 6 ar namesını ıra uruşa o ma ve orne erm yıtlı bulunduğuna dair vesika 
görmek istiyenlerin her gün oğleden sonra komisyona Yassı düdük 25 Beher metre murabbaı 300 6- Teklif mektupları üçün. 

gelmeleri. Cep sobası 284 kuruştan bin alh yüz elli lira cü maddede yazılı saattan bir 
- İlk teminat miktarı 21558 liradır. ispirto takımı 22 bedeli muhammenle 61 sayılı saat evveline kadar encümen· 

ihalesi 12/12/936 cumartesi günü saat 11 dedir. Termuz çelik matara 124 adanın 28 sayılı arsası başka- de toplanan komisyona geti· 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 say.ılı kanunun 2 ve 3 Buz melhemi 75 tiplikteki şartname veçhile rilecek, komisyon reisliğine 
üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile Cep eczanesi 15 1; 12;936 Salı günü saat on makbuz mukabilinde verile· 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından en az bir Barometre 5 · 13 ,, 3/12/936 perşembe 15 cektir. Posta .ile gönderile-

k altıda açık arttırma ile ihale 
saat evvel M.M.V sat. al. omisyonuna vermeleri. Havai hat ipi 5 edilecektir. cek mektupları nihay .. t iiçüncü 

24 29 4 8 1311 Havai çekme ipi 10 maddede yazılı saata kadar 
İştirak için 124 liralık mu· ı · ı d rf ımir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: Tel halat 5 ge ınış o ması ve ış za ın 

500 Ton yulaf kapalı zarfla İstanbu\'da Tophane' de Kızaklı sıhhiye tezkeresi 5 vakkat teminat makbuzu veya mühür mumu ile iyice kapa-
satın alma komisyonunda eksiltmeye konulmuştur. Küçük palanga 7 banka teminat mektubu ile tılmış olması lazımdır. Posta-
Tahmin edilen bedelı· 31,250 lı'ra olup ilk teminat söylenen gi.in ve saatte encü- da olacak gecikmeler kabul 

Muşamba pelerin 134 6 ,, 3/12/936 perşembe 16 
Parası 2343 lira 75 kuruştur. mene gelinir. edilmez. 17 21 25 29 1217 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı 35 kalem dağ melbu· 
ihalesi 1 /12/ 936 salı günü saat 15,30 dadır. sat ve techizatı 18 inci dağ livası için açık eksiltmeğe 
Nümunesi komisyonda gö"rülebilir. Şartnamesi 156 ku· konulmuştur. 

ruş mukabilinde alınır. 2 Açık eksiltmeleri hizalarıııda yazılı olduğu veçhilı' 3-
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 12-936 perşembe günü yapılacaktır. 
3 Üncü maddelerinde ve şartnamesindeki vesaik ile 

3 1 Beş kalem malzemenin umum tutarı 4600 lira olup 
teminat akçelerini ve teklif mektup arını ihale saatın- muvakkat teminatı 345 lira. 
dan en az bir saat evvel İstanbul'rla Tophane'dc satın 

Dört kalem malzemenin umum tutarı 2200 lira olup 
alma komisyonuna vermeleri. 15 20 25 29 1184 muvakkat teminatı 165 lira. 

mir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: Yedi kalem malzemenin umum tutarı 4000 lira olup 
- İdaresi İstanbul Levazım amirliğinP. bağlı müesseseler muvakkat teminatı 300 lira. 

için 110 Ton pilavlık pirincin kapalı zarfla eksiltmesi Onüç kalem malzemenin umum tutarı 5200 lira olup 
7 /12/ 936 pazartesi günü saat 15,30 İstanbul'da muvakkat teminatı 315 lira. 
Tophane' de satın alma komisyonunda yapılacaktır. Altı kalem malzemenin umum tutarı 1500 lira olup 

- Tahmin edilen bedeli 25860 lira, ilk teminatı 1939 muvakkat teminatı 112 lira. 
lira 50 kuruştur, 4 Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 

- Şartnamesi 130 kuruşa komisyondan alınır. Nümunesi 5 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnava'daki askeri sa-
her gün görülebilir. tın alma komisyonuna gelmeleri. 17-20-25-30 1204 
İsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· Milli Emlak Müdürlüğünden: 1302 
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad- Kahramanlar dere' boyu sokağında 1 No. h evin seneliği 
delerinde istenilen belgelerile birlikte teminat ve teklif 24 lira muhammen kıymetle icarı on beş gün müddetle artır· 
mektuplarını ihale gün ve saatından en geç bir saat maya konulmuştur. İhalesi 7-12-936 pazartesi günü saat ı:> 
evvel İstanbul Levazım amirliği satın alma komisyo- tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 22-29 
nuna vermeleri. 19 24 29 3 1252 

mir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
Mst. Mv. "kıtaat ihtiyacı için pazarlıkla 122 ton Soma 
linit maden kömürü alınacaktır. İhalesi 30/11/936 pa
zartesi günü saat 14 te kışlada Mst. Mv. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Mecmu tutarı 1281 lira muvakkat teminatı 96 lira 8 
kuruştur. 

Şartnamesi komisyonda görülebir. 
İsteklilerin ticaret odası vesikası 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat 
makbuzlarile birlikte ihale saatından evvel komisyona 
müracaatları. 27 29 1361 

mir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı müesseseler 
için 35 Ton zeytinyağının 7 /12/ 936 pazartesi güniı 

. 
saat 15 t ... lstanbul'da Tophanede İstanbul Levazım 
amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla ek 
siltmesi yapılacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 20300 lira, ilk teminatı 1522 
lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi mezkur komisyonda görülebilir. 
isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol . 
makla beraber 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 nciı 

e maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat makbuzlaril 
birlikte teklif mektuplarını ihale gün ve saatından en -
az bir saat evvel komisyona vermeleri. 

19 124 29 3 1257 

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

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

1590 liradır. 

3 - İhalesi 1 /12/ 936 salı giinü saat 15 tedir. 
4 Nümune ve şartnamesi ksmisyonda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 ~ayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesindeki vesaik ile 
tef!1inat 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 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - 24/11/936 tarihinde ihale edileceği ilan edilen ve 

25,500 lira fiat biçilen 30,000 metre tayyare kanat 
bezi ile 65,600 metre tayyare kanat şeritlerine yapı-

lan teklifler kabul edilmedi~inden yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 İhalesi 22/12/936 salı günü saat 15 tedir. 
3 Şartnamesi 128 kuruşa M. M. V. satın alma• komis· 

yonundan alınır. 

4 İlk teminatı 1912 lira 50 kuruştur. 
5 Eksiltmeye girecekler kanuni [teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından bir saat 
evvel M. M. Vekaleti satın alma komisyonuna ver-
meleri. 29 4 9 13 1385 

Mücellit Ali. Rıza 
Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 

, .. . 1 Oğretmenler, öğrenci babaları 
AHMED ETiMAN Kitap Evi 

l.iı>elcrle orta \'C ilk okul kilaplannm ~auş ) eridir . 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kı~a bir zaman<lıı <lürüstlüğü il~ ımyın mü~terileı-iniıı alakalarım 

kazanarak (lzmir)e )araşır bir ~ekilde genişletilmiştir. 

Kültür Bakanlı;!ınıu kitapları ile çıkan eııerleri günü günün ta~ ip 
cdı' r ve lıiitiirı mü~terilerine sunar. Ahmed Etiman Kit0p Evi• iv 
uıir'in yegfıne kitap ,·e kırtasiye dt>poımdur. Ilariçıcn Eİpııriş1er ~iirJı. 
le gönderilir. 
lzmir Hükumet caddesi Ne. 58 - 60 Telefon (2535) ..................................... 



2911/"6 ----------------~~~ W. F. H. VAN-
~rZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEV ANTE UNIE 

"ISERLOEN,. vapuru 23 
ikinci tqrinde beklenmekte 
ve 28 ikinci teşrine kadar 
ROTI'ERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlanna yük 
alacaktır. 

AMERIKAN-EXP--ORT LINES 
"EXPRESS,, vapuru 30 son 

te.,inde bekleniyor, ve NEV· 
YORK için yük alacakbr . 

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

.. EXMOUTH.. yapuru t 4: 
ilk kinunda bekleniyor, NEV-
VORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 
ille tqrind~ bekleniyor. NEV-
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

"EXOCHORDA,, vapuru 
ilk kinunda PIRE'den 805· 
TON ve NEV-YORK'a hare· 
ket edecektir. 

S. A. ROYALE HONGRO-
ISE DE NAVIGATION 
DANUBIENNE MARIT1-

ME - BUDAPEST 
•'BUDAPEST,, Motörü 29 

908 tefrinde limanımıza gele
l>ANUP (TUNA) liman· 

'-• için yük alacaktır. 
----..... EMENT H. SCHULDT· 

HAMBURG 
-MARITZA. npuru 30 

- t.-incle bekleniyor, ROT· 
T!RDAM HAMBURG ve 
MEMEN limanlan için yük· 
laJecektir. 
siRVICE_MARITf.....,. ... ME ROU· 

MAIN-BUCAREST 
.. DUROSTOR,. vapuru. 25 

tepin.te bekleniyor, KôS-
1!NC!. SUUNA w: GALATZ 

Ulll~n aktarmua olarak 
iılıAlınn..,, NOVISAD, BU

ftifDsı~~ BRA TIRLA VA 
w LINZ ... ,. 

idaresini bilenler 

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

M. Tevfik Baykent 
Elektrik - Radyo- Telefon Evi 

Sicmcııs Fabrikaları mümessili 
Peştcmalcılar 77 I 19 

Tele fon : 3332 

Jlırı 

N«-
9lu~ 
1 &ıiraal _~: .. k .. :• ) 

Ölioier VE Ş 
LimiteCI 

Vapur Acenta.ı · 
Birinci kordon Rees binua 

Tel 2445 
El 1.ERMAN LINES L TD. 
"THURSO,, vapuru 20 ikin

ci tqrinde Londra, Hull ve 
Anvers'tcn yük çıkaracak 'ft 
~i zamanda Liverpol ve 
Glaıgov için yük alacaktır. 

"POLO., npuru 3 birinci 
ünunda Londra, Hull ve An· 
versten gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Londra ve 
Hull için yük alacaktır . 

.. DRAGO,, vapuru 10 bi· 
rinci kinunda Livcrpol ve 
Svanseadan gelip yük çıka· 
racaktır. 

GENERAL STlM 
.. PHILOMEL,, vapuru 18 

ikinci teşrinde gelip Londra Hamburg - Bremen, Rotter· 
dam -- Amsterdam ve Anverı 

için yük alacaktır. limanları için her ay munta· 
Tarih ve navlunlardaki de· zam iki sefer yapacaktır. 

ğişikliklerden acenta mes'u· Ren, lskandinav ve Baltık 
livet kabul etmez. limanlara için doğru Konıi· 
RU•M•E!l!IN-K•UllMll!!P!llA~N~Y~A~S~l~N~IN!' mento ile eıya kabul eder. 

0 SUÇEAVA,, vapuru 16· Anglo-Egytian Mail 
12/'36 günü gelerek MALTA, Lı·ne 
MARSIL VA ve ALGER li· 
manlarana yükliyecektir. Manilya ve lakendcriye için 

llindaki hare et tariblcrile 9600 tonluk .. Cairo City,, va· 
oavlunlardaki detiJiklilderden puru her ay Pireden munta· 
acenta mes'uliyet kabul etmez. zaman iki sefer hareket ede
Daha fazla tafıilit için ikinci cektir. 
kordonda FRATELLı SPER· Yolcu fiatlnda tanzillt: 
CO vapur acentalatına müra· Pire-Marsilya seyahat müd· 
caat edilmesi rica olunur. deti 7S saat, 

Telefon: 2004/2005/2663 Port·Sait ve lskenderiye li· 

• 

manian için "VEU>S., vapu· 
ru her hafta pazartesi pnü saat I 
12 de muntazam Pireden ha· 
reket edecektir. Yolcu ve CŞ) a 
kabul eder. 

Fazla tafıilit için Pasaport 
rolcu salonu karşasanda LOkal 
Riz binasanda. No. 168 
Umumi Deniz lalı 

Limite 

Pu-rı·en Şahap Tuiri.tabii,eı•izbirm relılerı alaat•ız olanlar• 

ll 


