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ÇinJapon mulıarebeainin kanlı aallıaları gittikçe çofalmaktadır 

Japonya, bütün Çinin harb mın
takası olduğunu ilan etmiştir 

~~------~----.-.-

,----------------------------~ 
Meçhul 

Bir denizaltı gemisi daha 
görilldağii söyleniyor 

Şanghaydaki beynelmilel mıntakaya ,/apon askeri çıkarıldı. Şan-1 
Kay-Şek ordunun başında. /ngiliz Amiral gemisine şarapnel di1ştü1 Tokyo, 1 ( Rad- Komilnİ•llerin nezdinde külli· 
yo ) - japonya erUoı yelli miktarda para ve balkı japon-
harbiyei umumiye ri· ya aleyhine tahrik ~decek beyan 
yaaeıi, b6Uln Çinin, nameler bulunmoıtur . 
... rb anntabn oldu- Pekin, 1 (Radyo] - japonlar, 
laaa ilaa eylemiftir. Çinhlerle yabancı devlet te baaaına 

Allkadarlann ver- hitaMn nqrettilderi bir beyanna· 
dili maldmata göre, mede, caanılult yapacak olanlarla • 
japon kan, deniz ve japon ordusu aleyhinde bulunacak 
lıua kıınetleri, Çinin olanlann, derhal .koquna diır.ilecek· 
ilet tnafına taarruz )erini bildinniılerdir. 
edeceklerdir. Bu mi- - Sonu 3 neli sahi/ede -
..... etle japoa asker· ------

leri, d1a beynelmilel B. Çemberlavn 
Dlınta.kaya da asker "' 

ÇJJ1,11rmı1•••rdır. Bazı Akdeniz devletlerile 
..,.... .. .,. ı ( Rad· temasa gelecek 

JO) - D bmau• 
danıan, (Y po) ma· Londra, 1 (Radyo) - in· 
bal.te.iDde ot.aQ!!iJarJJJ giltere Başvekili 8. Çember· 
4lerbaı hicret el layn, lıkoçyadan döndükten 
rial hlldirmiılerdir. sonra, lngiltere ile bazı Ak· 8114

has Çin "bal· deniz devletleri aruındaki mü-kllldQ oa W. kip, im· 
liJllh IDIDtabya iltica nazulı meselelerin halli için 
911Dit1erdir. Mareşal Çan-Kag-Şelc tetebbüsata giritecektir. 

ankia, l (Radyo) - japon Pekin, ı (Radyo) - japonya Janndan baalanm yablıyank tev· B. Çemberlayn, bu devlet· 
~ Wriblrini takib eden uked idareai. borada ve Sallarda, kif eyle.mittir. lerle derhal temasa gelecektir. 

~ .korkarak hicret bir komlDiet eebekeli meydana ~======================' 
: ....... ..ıır-. pçmlftir. ~ ...... .-.... .-.. 4tatürk yeni tayyare-
.ş~1arinaizc1e mühim apor temaaları var 

r, Ankara, lstanbul 
telitleri karşıla$aCak 

~il Umumi Mii.lettiılik takımı pli. 
YGr. lllı maç pazar •iiniJ yapılacaktır 
~ a., faai mGDuebetile .. h

.__~ .,.. aell{aelan ola 
!'iP -.r. İllab"'9 Aabra tehir 

'''liliui lü ~ ~ m6him maç· 

9. ~n!Toaa il.iad ,.;,; 
le • ••htelltler ~rlıklari· 
~al olnıak Gıen Anbndan =-- plmittlr. Mabteliller ma· 

"' ~ P._ glaCI batla· 
lilft \J: olalak Anbra.fzmir 

W ıı,.ta11cnlarct1r. 8 e1· ..._var.,. .. 16•1 de Aakara·fı· 
•illi• •u'lıı•aa oymyacaklar, ~n 
~tl la~latlDa, 12 eyldl puar 
......... 0.::..1.taa.buı mubtelitleri 

tJ •au. 
~ Ulllllll m8fetaiflik 
de ~llblılliti, bu bal ta için· 
1et ,. lfllecektir. Alb vili· 

_ tbOlcaıU.ndan mlte .. kkil 

lerimizi !gördüler 
BiJyıJlr Şel, Sabilla ~ene iltifatta 
bulundular. Yeni hava miJtlalaa /ıo. 

mite•i ae komutanlıfı kuruluyor 
İdanbal, 1 (lluul) - Ata

tGrk, bugln &tltebkclen gel• 
tayyareci Sabiha G6kçeni biaaı 
brplallUflar •e Utifalta bulan· 
m•flaı'dır· 

Bilyflk Şef, milteakıbea, 

Amorikadu plea yem bombar· 
cbmaa tayyan!erimiai &of ait •t· 
mitler vo bata yollauıuı yeni 
tayyarelerini de g6rmilfle.rdir. 

Amerikadaa gelen bombar
dıman tanarelerımiz, bir anda 
dört tıarata ateı etmekte:, bil' 
toadau faala bumba ta11malua 
ve eaalte .;ı84 kilometre btet· 
mektedu • 

İııtaubal, 1 (Hueud) - Tq· 
kili ıekarrür ede.o bava umWD 
komntaah&ına, General HClml K.ıllupn t.ayuıi mu!.temeldir. 

u .. a WDDID komutanbjı, Genel Kurma7a baj1ı olacakbr. sa,. 
lendi&ine g6re, Aynca bir bava mQdalaa ko.aiteli tcıkil.olonacakbr. 

Ewl/ci gece lran laegeti fere/ine Nrilen zigafet flfl 

laeglltin Ankaraga tegü intiha/arından 

ıran askeri heyeti dün 
Ankaraya gitti 

Puar ginl ,.hrimise gelen 
doet ft mlttef ik lıan deTJedaiD 
atkert laey~ dlD abalı uat y• 
dide Alakan ebpreeile tehrimisdea 
aynlmıtludır. 

AfUaf irlerimis utaayonda Tali 
B. Fuh Galeç, Ma.tabkem Mevki 
Kamandaaı General Raaim, beledi· 
ye reİIİ Dr. Bebçeı Us, kamandaıı
hk erklıu, lıanın hmir koneolosa 
Te komolotlak trkbı tarafindan 
aprlaam191ardır. 

han hetlll nlll General Rı.i-

Kala Kerim Kayaala, keacliaini 
leffi- geleulere •eda -.lerkea, fz. 
mir M'fabatlerinden çok memamı 
bldıjını, haradan çok iyi iatiba. 
larla a:ynlmakta oldapaa 16yleo 
mq Ye lıan heyetine Cltterilea •· 
mimi hlml kabule tetekkar et• .... 

Miafirler, ba Nbah Aabnda 
balmıacaklar, hükt..eı mmai
misde birkaç gla blebktu IOllra 

Samıun-Tnbson lolu ile İraa d6. 

•• 

TUrkkuşu tayyareleri cu
ma günü geliyor 

B. c.;;; HdaniJ 
Aaamblede daimi 

delege oldu 

İ•taabal, 1 (Hmad) - Tlrkkutanua 6 tayyareei, öaflmbdeki cuma 
gGDQ famire hareket edecektir. Ba ta11areleri idare eden piloilarduı 
iluai ba.yuadır. 

olan muhtelit, 11 C)'l41 cumarteei 1~~!!!!!!1111•~~---------~-~-~----~-~--------------------
:.:1!:!~:~r.~::~;;:.:r~ Dumlupınardaki muhtecem tezahürat 
nel gene ayni takımlarla rnanı "f' 
mdeabakaaı yapacaklardır. 

Şehirler aran temsili maçlann• 
da bırindligi kazanan mubıelite 
lıtmir enıernasyooal fuar komitesi· 
nio hazırladığı kıymellar bir kupa 
bediyf! f!dilecekıir. lzmir mubteliıi 
lı.aJroduod .. \ ababıu da yer alaca~ı 
ıöyleni} or. 

Giireş müMbalcaları 
Bu ıcne Balkan gilref müaaba· 

kalan da tebrimizde yapllacaktır • 
.Ramea. Yugo-lav, Bulgar ve Yu· 
DH gllreeçileri ile, millf talnmımı· 
• lefkil eden ılreffilerimia eyhl· 
lb 14 dClnde tehrimiıe gelecekler, 
mfteabakalara 16 eyldlde bafl•na· 
cakhr. Gilreıler; Alaaucak etadyo· 
mnnda, gece yapalacak&ar. Sabada 
elôtrik teaieab baıtırltkları ikmal 
edilmek lzendir. 

Tenis maçları 
Bngila Karadenis vapura ile 

eebrimiae Ramu ve tetanballa te

nbçilor gelecektir. Teaia maçları· 
ma Kaqıyakada mı, yotaa t.mlr 
Taif ~ kfriannU .., ya
,., ... Wi ~ 



............ .,.. ... .t.1,.ıer. 
-j!<ı....ı-.ııı~1a ...ı.1--. a..,. bdar ...... .ıw-.,tm, 

...... . . . . 
. . . . . . . 

Jt1er. Jlir ~ ftl', ite giderkea komtaya IMra· 
.................. ,... llMuluuk lçia. •ftlh, 

Trlatan Bernaren ulualtl 
Enn11nın maruf .blem aa

hiplerinden Tıiltan Bemann, 
memurlardaki ıu•'hn anda· 
.... w-.ıavmdır. a. ... 
imim hikmetmicudi 1İ!Ddiye 
kadar meçhuldü. Fakat timdi 
meydua~afbr. 

Triatao.. Bemaa baailz •lkeru• =· ..._..,. .,.,., ... 
,an diktatör pneral Balaftje 
...._ ltitin •erin ve 
zabitanın kendili gibi •kal 
bnkmalan emredilmit ve Tris· 
tan 8ernar da elli 1eae evel 
baraktaiJ ..aı.nı bir claba 
k•i ı tmiltir. 

...... ~ d 
.......... o+ı ........ bir 

:.Jlll-ık ı .. .,.., 's dJpni 1 stlıın rk 
....... -.hık ·~ edilı•lt 
tiç n•• kppe .-11111-..ıldil 

Evrak davama ve karar au· 
retinila.ybblmıp üzerine.mala· 
ktmm aerbeat bankı'-· Ji. 
rwııh41iı. 

En fazla r•dJO 

Alllı ............ a,lde 
iftiUr •tlllfli bu de-
lildir; .... - -- radyo 
.-blan ,er • Alman-
pda bir rac1yo sı an. •. ....... ". 

Yeni ziraat 
tefkildtı ...... 

Ziraat ra'itldrldfd 
kadrosu geldi 

Yeni ziraat tetlcilatı kadrosu, 
Ziraat Vekaletinden Vilayete 
gelmittir. Yeni kadroda bir 
çok unvanlar detiıtirilmiş, ih· 
ti.... göre unvaalar ibdu 
edilmiş, ıiraatçilere verilmekte 
olan ücretler, maaşa çevril· 
miştir. 

Yeni kadroda Vilayet Ziraat 
Müdürü B. Nadir Uysalın iic· 
reti 70 lira asli maaşa tahvil 
olunmuıtur. 

Mmtaka Ziraat mütebauıs· 
!aklarına kırk beşer lira asli 
maaşla B. Ferruh Barlu ve 
Şemsi tayin olunmutlardır. B . 
Celil Orbay 3S lira muşla 
birinci aanaf ziraat muallimli· 
tine, 8. Ragıb 20 lira maaşla 
ziraat. mücadele telmiıyenlijine 
tayin ~mlmişlerdir. Katiplerin 
maqlan 011 alb ve on yedi 
buçuk lira üzerinden tesbit 
edilmittir. 

Ziraat mücadele İltasyonu 

müdürü B. Nihad lriboy 80 
lira •li ••111, Aailtan 8. 
CeW JO lira mMıs ve mü· 
cadele tebilyeni B. 8ahti,ar 
20 Jira ..... pçiıilmişlerdir. 
Kadrolaıda ilive )'8ktar. 

KurtalUf 
ayramıııila 

5 ••••• Melıte6lerıle •••• 
meNler llerflece/ı 

9'-Eflul Jcurtulut bayramı 
programı Kültür direktörlü· 
tünden biitin mekteblere- teb
lit . . • 1 tulut ..... 
mı ='r ıı bılile her oblda 
n+ea ere ve temsiller veril· 
ıwi la J ı 1 ıtınlanpır. 
...... wnaiye -smılilmid 

cle9'D 
lllaau ••1111111111..-e:.ı 

.anM1111.ımr 

Alllradarlara ... ...ıa-
mata pre, Yunaniltanın bu
aeneki incir rekolteli 20 bin 
tondur. Geçen 1eneki rekolte, 
19 bin ton idi. Son pnlerde 
Yunaaiataaın muhtelif yerle
rine yal8D ratmurlar, bilha11a 
ldm ,mıhalleri ilJDeriDde bii· 
jtik zarar huaule getirmiftir. 

Serıide bulunan üzümlerin 
mühim bir kısmı ile, henüz 
kesilmemif üzümler ıılaDmlf, 
karutulmaz bir hale plmiftir. 
S.,dlklyDnde hınaallk.. 

Seycliköyiiniin Abfbey 
maWlelinde Hiileyin .atu 
Pula v..-.. eviain kilidini 
lmmak mretiyle içeri ~ 
lurm ......... bir.at, bir 
paotoba, .bir çift flllupin Ye 

bir ÇOGUk eatariai -. .... , • .... ... .,.,.... . 

lzmire gelen ziyaret 
hergü çoğalwor 

Y anpıda .alına 
~r dıtı atalafıldı a ~ 

nel ıian ya11p1 .. 
Şehitlerde Türk •dllbiyel 

firketine aid miyaDkAI ,fab.. 

Halk Oflereti de brıgiin radeniz ~==di• ~wnv; 
•ı I b 1 J ı · metlea itf,iyece IÖD~· vapurııe ıstan uıcıan ge ı,or tünü ,.,,..ttık. ..... illa· 

Ağustosun IS şinden lliha· butdan bir k11mı burada bl· ::t::ka ~ki yaeı":k~ 
yetine kadar fuar münasebetile mış, bir kıımı da ıehri ve bataryalannın çakmaclatw,~ocak· 
şehrimize gelen ya hancı ve fuan ıezdilcten aonra aktam ta ~ ,.nne ·• 
Türk seyyahlannın sayısı SO Yunanistana geçmiılerdir. nalann etrafa -.ıatw'"iavalam· 
bin 290 kişiye balit olmuştur. Dfin latanbuldaa blbn ve ı.rt1aa 9'dıtı 611 .. •fbr. 
Şehrimize gelen seyyahlara bufiin limanımıza gelecek olan Buncitn 8 ay evel de ,ene bu 
hertürlü kolaylık göıterilmiş, Karadeniz vapurile de yeni fabrikada ocakta fÜalaa pri
ranseyman büroları tarafından ziyaretçi gelecektir. Karadeniz nalar yüzünden bir )'allflft 
kendilerine hr.r huıuıta izahat çakmlfb. 
ve malumat verilmiş, otel te· vapuru, ~ylGlün 20 sine kadar O vakit, ~ İİRrineı ... 
min edilmiştir. limanımızda kalacak, otel, lo- mirden bir bfel pıoİrilmif, 

Dün Radoıtan gelen Lero kanta ve gazino vazifesini r,ö- daha kapalı bir ocak fllpb· 
ve Sadılaade •apurlarile Mer· recektir. Ayni vapurla gelecek nlmu.na imkin ı&Glem•if· 
sin, Antalya ve diter cenup olan lıtanbul Halk opereti tir. Böyle bir tedbir alaDdata 
şehirlerimizle Radostan pek artistleri, yann alqamdan iti· takdirde atefin eömaeai W.· 
çok seyyah gelmiftir. Lero va· baren fuar tiyatrosunda tem· likeai v•dar. 
kurile gelen 20 ltalyan seyya· sillere batlıyacaldardır. Mfiddeia•umililmoe 'Jq.ıa 

Feci bir kaza 
ip koptu ve iıçi 
lıuyuya ıM,ta 

Diin Burnova nahiyesinin 
lpklar köyünde bir kaza ol· 
muftur. Oyukbatı ciYannda 
Panarbafılı Mehmedin su ku· 
yusunan dibini temizlemek 
içill' kuyu içinde çalqan amele 
lbrahim otlu Şerif Ahmet, 
bir aralık lcuyudan çıkmıfb. 
Beline lWJa4ıtı biı iple teb· 

lw)'UJA "İft9kıelt' yan yolda 
ip kopmuı ve Şerif Ahmet 
~ · ti•e cliitmüttür. Za
vallı itçinin batı ayaklan, ku· 
JU8Un etrafına PJ'Plla'I ve 
lcendiıi atar ıurette yaralan· 
11ntbr. Şerifl Mmedin ,.,.ıan 
betanda, sol b ....... belin· 
de ve karnındadır. 
Sıhhi İmdad otomobili ile 
derhal lzmir memleket balta· 
neaine blclanlm11 ve tedavi 
albna ahnm11br. Amelenin 
ymat.n tehlikelidir. Hicliae 
tahkilcabna middeiumumilikçe 
el lconmqtur. Amelenin, çürük 
bir iple kuJUY& inmesini emre
den kimse aranmaktadır. 

Ziyafet 
Trakya umumi müfettiflili 

b8fmiieavir vekili ve müfettit
lik iatatiltik direktörü 8. Na-
11m Balku, dün gece lzmirpa
lu •IOnlannda matbuat mi· 
meuillerine bir ziyafet vermif
tir. Ziyafet geç vakte kadar 
devam etmiı ve Trakea mi
fettitlitiade vücude ptirilen 
isar ve teakki hamleleri et· 
••nıılald tatlı •a.lllelle 
geçmiştir. 

Baytar mUdUrll Bey Adil 
Yerglk 

V-ıllyet baytar miidürl&tü
nin yeni bdrolu z;.at Ve
kiletiaclen viliyete relmiltir. 
Ymi bclroya töre N,tar 
müclürii Bay Adil Y-rök -bir 
d1Nce terfi illtirila-.ru-. 

Mezbaha 
baklaDda ,apün t81cibta 
röre yangında lcud yô\tur. 
Hatta ifadeli almı·'sr•ın bir 

DtJnden itibaren 6e. kili; ~ir.-clei lobmo-
'e J.! ve ve -~ti tif pçtifini ft .,.., • ..., ... 
11 CU_, _, •-T lcomotifiır ........ a ~ 

Medaha, dünden itilmen lovılamlardancla çmkn11•-· 
belediyeye devreclibnif ve temel oldllilmr "Öff •ittir. 
dünki etler, belediye laeabma Midd....,...Açe-.. www 
kesilmipir. . ı 

.Belediye nili Dr. Behçet lebebi Mltadffa 
Uz,: düQ ...... hll)'a ,.Werek bir rapor ~. 
öileye Udar orada ••11111 ~bıikama .ıa-tah OWuiu 
olmut. yeni çaı ..... .uiyetioi anı..•lmıı• da ~ bia lbJa 
tesbit eylemif, .;;;.,ı..r. rö- ıiprta dtirilcliii. .._ ... ..w. 
rüşmiiftür. fece tesbit edilemımiftir. 

Komi•yon laali,ete Sildlıla oynama/ 
here 6ir'•••• 

S"'1ıllanliztJHon ,,,.,,..,... 
.......... feiiıt T. Oııla-
•ında üntlJ,;,, edllwiler 

Oç ayslınlteri pelı•ut ve 
üzüm standardİIU)'ODU İçin 
llLtad Vetlieti tataftndln 
açılan kuru devam eden ataj· 
yerler, bu ..a.h .at ...w.de 
'racaret OdMmda 
edileceldnir. ........ ~,.. 
tine, ...... Velclleti ... te
............... prll116r 
lede riyalet edeoektir. 

ıc ........ ,... 
• 

weJllll-at 
ur•iklwiae .............. er, 
o tarillten ..... v .. Q' içe 
tayin eclilecelderi , .... , ıi
clerek ....,...,_ _ ... 

ru ~ YUifeleriae ...... • 
cadarclır. 

Ozüm ltalrcl.tdizuyon kont
rol lcomil)'oamu tetlil ede
cek olan azalar, T"ICanl Oduı 
ve Sena .-.ı.claa seçile
cektir. 

Ticaret Odua, tiiccardaa 
B. Kazım Taner, B. Sabri 
Sileymanoviç ve 8. Talata 
komiayon azahtına iatiW> 
etmiftir. Borsadan da iki kiti 
seçilecek ve bet kifilik ko
miayoa cleıhal ı.ali)'et.e pçe- t.4.l•••lıilil.,_ll&j 
celdir. 

&ınirUlere 

. . . 
.. 

'P8ffeclen gellrlllen arUatlerln nefla numaPaları Macar- klı ... def•a:IMn 
ret .. yan marlfetlerl • dUnya blalklet ,.mplyDnunun akslllin 

raak amballsldare. 

Bdtan lnınlon !•:111=e~1r~·ıi=.n ::~-=~·==~·= lil• 
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Hariciye Vekilimiz, Italya 
yolule Cenevreye gidiyor 
B. Tevfik Riişdü Ara;ı;.:-İtalya Hariciye Nazırı 
Kont Ciano ile görüşmesi mevzubahs değildir 
İstanbul, 1 (Hususi) - Hariciye Vekilimiz T:vfik Rüşdü Aras, önümüzdeki cuma günü Ce

nevreye gidecektir. B. Tevfik Rüşdü Aras, Uluslar Sosyetesi konseyinde bizzat bulunacaktır. 
B~~ı mehafile göre; Hariciye Vekilimiz, İtalya yoJile Cenevreye gidecek ve yolda, ltalya 

liartclye Nazm Kont Ciano ile görüşecektir. 
Bu mehafil, Kont Cianonun, bu ay içinde memleketimize geleceğini iddia ediyor. 
Hariciye Vekaleti siyasi müsteşarı B. Rifat Menemencioğlu, beyanatında: 

.. --: Hariciye Vekilimizin, İtalya yolile Cenevreye gideceği doğrudur. Ancak Kont Ciano ile 
ıoruşmesi mcvzubahs değildir, diyor. 

Sinaya iç-ti-m8ından sonra 
neşredilen resmi tebliğ 

B .. k 
A' u reş, 1 (A.A.) - Rador 

l•nsı bildiriyor: 
K" ük d" uç antant daimi konseyi 

b ~? akşam Sinaia toplantısım 
ıtırmiş ve aşağıdaki tebliği 

ntşrctmiştir: 

"Küçük antant daimi kon
~~i JO ve 31 Ağustos tarih
rındc Sinaiada adi içtimamı 

:kde!~iştir · Toplantıya bugün· 
en ıtabaren önümüzdeki bir 

sene · · d · · . ~çm aımı konseyin riya· 
setinı deruhte etmiş olan Ro-
~anya Hariciye Nazın B. An
oncsko riyaset etmiş ve içti· 
~ada. Yugoslavyayı 8. Stoya
B m~ıç ve Çekoslovakyaı da 

· ofta temsil etmişlerdir. 
. l-Gerek bugünkü beynel

~~!el v~ziyet ve gerek üç dev
d dogrudan doğruya alaka

ar eden meseleler üzerinde 
yaptıkları geniş fik' .. 
ner . ır teatısı 

ıcesıne üç Hariciye Nazırı 
gerek tedkik edilen b"t" sel 1 u un me· 
kü e .. er hakkında ve gerek 
h çdulc: antantm bu ittifakın 

e eflerinc v b · 'f k kil d e u ıttı a ı teş· 
m afc .~n devletlerin muvazi 

en une uy 1 k . yeti . . gun o ara faah-
lcrını arttırmak hususunda 

ara arında tam b' fik' b berl' . ır ır era-

1 •t~ olduğunu müşahede 
ey cmışlerdir. 

17 senede b . .. . bir . n erı mustemır 
sıyaset takib d k- "k 

antant b . e en uçu 
rnağ k u sıyasete sadık kal-
tad a •rar vermiş bulunmak· 

ır. 

Üç Hari · N rni) 1 A cıye azın beynel-
e vrupa . . d Bel d vazıyetın e son 
gra t l 

tikleri . ·1 op antısında kaydet-
d' ıyı eşme esaslannın en
ışe Verici ba h"d· 

rne A 21 a ıselere rağ-
m n vrupaya devamlı bir 

~1 __ .A_!?OLU-, 
- un uk siyasal gazete 

Sahi H p ve haıyazgam 

uan:!~~ ~üşdü ÔKTEM 
MGdA.... • °'rıyat ve yazı itleri 

-" · llarnd · N İdareb ...!... ü.zbet Çançar 
•tıeııi: 

lzınir lk· 
C. Ilat1t p:~ ~e~ler eokağı 
Tel'"'ıf· t 91 hınaaı içinde c· • IJD' 

'l'elefon: 2776 ır - ANADOLU 
ABo ·· Po,ta kutusu 405 

Yıllıgı 1200 NE ŞERAiTi 
• altı ı.ıı. 

rhgı soo k.1Y-eı 700, fiç 
yabancı ıııeanı uruıtur. 

abone fi el~tler için senelik 
cretı 2 7 lir d 

Heı yerde S a ır 
GG.na • .._ kuruıtor 
1:::::: geçmlf D6ehalar 25 L - ~unııtı:r. 

~~~------------~~-sulh temin edecek bir sükun 
devresine girebilmek yolun· 
daki ümitlerin zail olmamış 

bulunduğu neticesine varabil
mekle memnun kalmışlardır. 

Vaziyetin istikbaldeki inki· 
şaft ne olursa olsun küçük 
antant daimi konseyi hedefi 
beynelmilel iş birliğinin tak
viyesi suretile sulhu tarsin 
edecek olan her türlü faali
yete yardım için hiçbir gay· 

reti esirgememekle kat'i surette 
karar kılmış bulunmaktadır. 

2 - Konsey ezcümle ma
zide olduğu kadar müsbet bir 
surette gerek siyasi sahada ve 
gerek ekonomik, sosyal ve in
sani sahalarda Milletler Cemi
yeti ile müsbet iş birliğinde 
bulunmağa azimkardır. 

Küçük antant siyaseti sul
hun istikrarı hakkmdaki bütün 
ümitlerin esasını teşkil eden 
Milletler cemiyeti paktı pren· 
siplerinden ilham almakta de
vam edecektir. 

Paktın muhtemel tadili me
selesi hakkında ise küçük an
tant kendi noktai nazarını bir 
kere daha teyid eder. Bu 
noktai nazar şudur: 

Paktın tadiline lüzum yok· 
tur. Fakat elzem olan şey da
ha ziyade paktın esaslı hü· 
kümlerinin istikbalde tatbik 
mevkiine konulmasında mazi· 
deki tecrübelerden mülhem 
olarak bunların takviyesini 
mümkün kılactk usulleri nazarı 
dikkate almaktır. 

3 - Yeni bir Lokarno mi
sakt akdini istihdaf eden mü· 
zakereler hakkında da küçük 
antant kendi noktai nazarını 
muhafaıa etmektedir. Bu nok· 
tai nazar şudur: 

Herhangi bir yeni kakt ay
ni zamanda diğer mmtakalar
da da sulhu temin eden em· 
niyet sistemile hemihenk bu
lunmadığı takdirde Avrupada 
sulh rejiminin teessüsüne fili 
surette yardım edemiyecektir. 

4 - Konsey ispanya hadi· 
seleri hakkmda daha ilk da
kikada üç devletin tutmuş ol
dukları ademi müdahale ha
reketini kat'i surette idame 
eylemek ve beynelmilel bir 
anlaşmazlık tehlikelerini uzak
laştırabilecek her türlü kontrol 
teşkilahna yardıma devam et
mek hususunda almış oldukla· 
rı kararı bir kere daha ilan 
eder. 

Küçük Antant devletleri 
dahilde kendilerine tevafuk 
eden rejimi seçmek hususun
da serbest kalmalarını icab 
ettiren milletlerin istiklaline 
hürmet prensiplerine sad1kane 
bir surette bağlı kalmakta 
berdevamdır. Bu prensibe ev
rensel bir surette hürmet edil· 
mediği küçük antant devlet
leri her türlü ideoloji ve dok· 
trio muhalefetlerinin beynel
milel sahaya aksettirilmesi üze
rine vahim anlaşmazlıklar vu
kua geleceğini görmekten kork
maktadırlar. 

5 - Konsey Amerika Bir· 
leşik devletleri Hariciye Na
zırı B. Cordell Hullun 16 
Temmuzda yaphğı resmi be
yanat ile Amerika Birleşik 
devletlerinin beynelmilel yar~ 
dım ve işbirliği eserine yeni 
vd kıymetli bir iştirak getir· 
miş olduğunu müşahade et
mekle memnun kalmıştır. 

Küçük antant devletlerinin 
siyaseti daimi surette Amerika 
birleşik devletlerinin kıymetli 
olduğu kadar samimi bir su
rette ilin ettiği bu prensipler· 
den ilham almışhr. Bu beya· 
nat siyasi sahada olduğu ka
kadar ekonomik sadada da 
Avrupa devletlerile atlantik 
ötesindeki büyük cumhuriyet 
arasında bir işbirliği ihtimal· 
lerini düşünmeyi mümkün kıl
dığından dolayı konsey B. 
Cordel Hullun bu beyatı.nı bir 
misli daha fazla sempati ile 
selamlar. 

Konsey, muahedelerin kud
siyeti hakkında ne derece mu
tabık bulunduğunu hassaten 
kaydeyler. Bunun böyle olma
sı ve bir muahedenin muhte· 
mel tadili hakkındaki her tür
lü meselelerin alakadar bütün 
devletlerin serbestçe kabul et· 
tikleri kat'i anlaşmaları mev
cud olmadıkça kararlaştırılma· 
ması sulhun ve sükunun men· 
faatleri iktizasındandır. 

Beynelmilel ticaret sahasm· 
da daha geniş bir serbestinin 
yalnız muahedeleri ve binnc
tice umumi refahı fazlalaştır
makla kalmayıp aym zamanda 
milletler arasında tesanüd 
hislerini de takviye eyliyecc
ğinden emin bulunan konsey 
başlanan bu tahkikat netice
sine ekonomik sahada bir si· 
lahları btrakmaya varabilecek 
mahiyette bir beynelmilel fa-

Kırklarilinde 
Atatdrk Biisttl 

açıldı .. 
KırkJarili, 1 (A.A.) - Vili· 

timizin Üsküp nahiyesindeki 
Atatürk büstü binlerce halkın 
iştirakile ve Trakya umumi 
müfettişi General Kazım Di· 
riğin huzurile yapılan bir tö· 
renle açıldı. 

Şarbayın köylünün Büyük 
Şefe ve rejime karşı duydutu 
nağlılıtt anlatan sözlet"indeıı 
sonra, G~neraJ l<Hım Oirik 
bir konuşma yapmıştır. Gene· 
ral Dirik inkılib tarihinin &On· 
mez ve ebedi bir sembolü 
olarak gönüllCf'de y&Ş1yan Ata· 
türkün anıtını diktiklerinden 
dola)'• kendilerini kutlulamış
tır. Atatürk için saadetin bal· 
km huzur, neş' e ve bahtiyar-
lığı olduğunu söyliyffi umumi 
müfettiş biı kederiniz olursa, 
bir zorlukla karşılaşırsanız Ata-

Fransa hududlarını 
ispanyaya açıyor 

ita/yanın Frankoya yaptığı fazla 
ya~dımlar buna sebeb olmuştur 

Par1s, _ı - (Radyo) - (Paris midi) gazetesine göre, Fransa, 
fspanya ıle. o!an hududlarını Cumhuriyetçi ~spanyaya açmağa 
karar vermıştır. Fransanm bu hareketine, Italyanın Frankoya 
yapmakta olduğu maddi ve fili yardımlar sebeb olmuştur. 

Fransa, Uluslar sosyetesi nezdinde bu husus ~için müraca· 
atta bulunarak bir protesto verecektir. \ 

Meçhul bir denizaltı ge
misi ~aha görülmüş 

f..taobnl, 1 (Hnaueı) - Erd~~ten ~elen ~ir habere göre: Kapıd11~ 
yanmada8lnda Ye Kızıllığı me,,Jı:ıınde hır denızaltı gemisi görülmüıtür. 
Bu gemiyi ı;örenler, donanmamızın manevralar yaptığını zunneımivlerdir. 

türkü hatırlayın, onun ba,tünii - 8a(:ı 1 inci sahi1ede - ç· d J J Y J' ın or u an, apon taarru· 
ziyaret edin demiştir. Nankin, 1 (Radyo) - Çin zunu karşılamak için tedbirlrr 

Bu uzun ve detcrli konuş· ordu komutanları, dün Mare- almıştır. 
ma alaka ile dinlenmiş ve şal Çan·Kay-Şekin riyasetinde Şanghay, 1 (Radyo) - İn
çok alkışlanmıştır. Valimiz ve toplanmışlar ve vaziyeti uzun giliz Amiral gemisi Danaye 
Tüm komutam ve vilayetten müddet tetkik eylemişlerdir. ile Şankin adındaki kruvazöre 
gelmiş birçok kimseler hazır Bu içtimada, Mareşal Şan- b~~ü~ birçok şerapneller düş-
bulunmuştur. Gay-Şekin. bütün Çin ordu- muştur. 

/ngiliz donanması sunun b&Jına geçmesi tensib Heriki gemi hasara uira· 
ol:.ınmuştur. mıştır. Amiral gemisi müret· 

YenediGe vardı Şanghay, ı (Radyo)-Japon tebatından yalnız bir kişi ağır 
Venedik, 1 (Radyo) ' - in· orduları, bugünlerde büyük surette yaralanmıştır. 

giliz donanmas1nın bir kısmı, AA 
bir taarruz için hazırlıklara ır~aliye Vekili 

bugün sabah saat yedide bu· başlamışlardır. Bu taarruzun 
raya aelmı'ştı'r Bugün Aurupadan do'"nu"ıuor 

6 
• mukaddemesi olarak dünden ~ 

(Lond n) Ve (c ___ L_) k a lstanbul, 1 (Radyo) - Ma-
0 ~.u ruv · itibaren tayyare faaliyetine 

zörleri, gelen hrah gemileri bqlanmışbr. liye Vekilimiz Bay Fuad Ağ· 
arasındadır, rah, yann (bugün) Avrupadan 

lngiliz donanowu, top atıl· Yapılacak olan büyük taar- gelecektir. 
mak surctile lcarşılanmışhr. ruzu himaye edecek Japon Tarih kurultayı 

Anıt' raller ••asında zı'y•-t- donanması, Yançc sahillerin· I """ -"' d talyadan da üç profesör 
ler teati edilmiş ve ziyafetler e tccemmi.i etmiştir. 

B. j f'l d geliyor .. 
verilmiştir. ır apon 1 oıunun a, lstanbul, 1 (Hususi) - Ya-

Bugece, (Otel Ekskisiyor) da Kantonu bombardıman ede· kında Dolmabahçe sarayında 
bir resmi kabul yapılmış ve ceti ve bu suretle Çin kuv· toplanacak olan Tarih kurul· 
b~n~ bir süvare takib eyle- vetlcrinin bir kısmm1 oraya tayına iştirak için ltalyadan 
mıştır. çelc:meğe çalışacağı bildiriliyor. iki profesör gelecektir. .. ~ ......................... ~ ........ ~ ...... ~ . ..-.. .......... ~ ............. ~ .......... ~ ...................... ~.~· .......... ._. ................... ~ ..... .. 
aliyetin vukua gelmesi hakkın- ler vereceğinden emin bulun· vetlenmiş bir haldedir. Bu iki 
da ümiilerini izhar eyler. 8q duğunu beyan eyler. teşekkül arasında tesanüd Ro-
husasta konsey Majeste 3üncil Tuna devletleri arasındaki manya ve Yugoslavyanm ayni 
Leopoldun 23-7-937 tarihinde iş birlij"ine gelince, Konıey zamanda her iki teşekkülde de 
B. Van Zelanda gönderdiği ihzari faaliyete muttali olmuş müştereken mevcud bulunma· 
kıymetli •fikirlere verditi bü- ve hedeflere varılması için !arından normal bir surette 
yük kıymeti tebarüz ettirmeyi takıb edilecek usulü tesbit doğan tesanütten çok daha 
kendisine bir vazife bilir. eylemiştir. derin ve samimidir. 
Konsey bu fikirlerin dünyayı Konsey, Belçika Başvekili Bu tesanüd iki teşekkülün 
ekonomik ve finansal .sahada Van Zelit dın (Fransa ve in- esası muharrik prensiplerin
beynelmilel iı birlitini iyiler iilterenin tetcbbüıü üzerine) deki ayniyet üzerine müessir· 
me~ine isal edebileçetindcn aldıt• kayıdlı ticaret re!imle- dir. istikrar ve bütün diğerle· 
emmdlr. rinin yavaş yavaş azaltılması rinin hukukuna hürmet üzerine 

6 - Kona ~y küçük antant ihtimalleri hakkında tahkikatta kurulmuş ve milletler arasında 
devletlerinin Tuna bavzaıınıo bulunmak vazifeainı büyük bir daha iyi bir anlaşma ve daha 
diğer devletlerile olan siyasi sempati ile telakki eder. geniş bir iş birliğile varılma 
ve ekonomik münasebetleri 8 - Konsey, projesi Çc- bir sulh .. işte beş devlet' ş 
meselesine husu.si bir ebem- koslovak gükQmeti tarafın ve- 70 Milyon insanı hassata 

1 v~ 
miyet vererek bu milnasebet- rilen vesikaların kanunileşti· vik, ahenktar ve mü · 

0 bç~ 
l . •t· t h .. d ·ı . h ı.k d essır ır 

k~rınf ı ıma _ alcvası ıçın c in: rı mesı ~" ıo a üç devlet siyaset sisteminde birleştiren 
ışa ını ıorme bususundakı arasında hır mukavf'!lenamenio istekler bunlardır. 

müttefik arzusunu müşahede mümkün olduğu kısa bir müd- B. Antenesko bund 
ı · · K" -k d d L d . an sonra ey e~ıştır. uçu antant ev- et zarrtn a ımzalanmasına Fransaya karşı olan derin dost-

l~tle!ı bu mesele hakkında karar vermiştir. luğu ve Fransanm sulh be _ 
hıçbır fırsatı kaçırmıyacalclar- 9 _ Konsey· - .. - d k' n ı ·ı l d ı l · ' y d ın onumuz e ı e mı e a a e ve mılletlerin 

ır7. K k.. .. içtimaı Milletler cemiyeti asam- kendi mukadderatlarına haki 
- onsey, uçuk antant bl · f .. b ·ı ı 1 m 

devletleri arasındaki ticaret 
1 

led ıçCımaı munasc etı e Ey- 0 ma an prensibi yolunda oy-
.. b d l l . . d . f I Ü e enevrede yapılacaktır. nadıği rolü de tebarüz ettı'rm· mu a e e erıntn aıma az a- • . ış 

laşma yolunda bulunduğunu Bu.kreş, 1 (A.A.) - Rador ve hır gazetecini sualine ce-
, memnuniyetle müşahede et· Ajansı bildiriyor: ben de aşağıdaki sözleri ilave 

mittir. Küçük antant daimi konse· eylemiştir: 
Konsey son zamanlarda Yu- yini~ . içtimalara sonunda üç Sovyetler birliği - Çekoslo-

goslayya ile Romanya aruın· Harıcıye Nazırı matbuat mü· vakya paktım tasvib et • 
da~i _imı:ala~a.n ticaret muahe- messillerini . k~blll etmişlerdir. ~~kten uzak olan Roma~: 
desınm bu ıki memleket nra· Kon~y reıaı B. Antonesko hukOmeti Romanyamn kendi
smdaki iş miktaneı daha ge- teblitı okumuş ve bunu ıpü- sile iyi dostluk ve komş 1 k 
niş bir ~kilde fu!alaştırmak- teakip aşağıdaki beyanatta bu- münasebetleri idame eyle~~i 
tan ilah kalmıyacatJndan e- lanmuştur: en büyük komşu ·ı d · d' su ı e ost ve 
mm ır. Küçük antantın selibeti git- müttefik Çekoslovakya a 8 

Diter taraftan Konsey Praı- tikçe daha ziyade faılalaş- daki bu bağı ancak · ~ 5~~-
da vücude getirilen ekonomik maktadır. Bu tetekkülün he- tarzda karşıhyabT' ıyı ır 
merkezin devamlı fuliyetinin defi muahcdelcrin istikrarı B St d' 

1 11

.r. 
kıymetini takdir, bu yolda üzerine müessea sulhun ida- h ayb oya ınbovlıç de bili-
b . . . 1 . . d" . . are eyanatta u unarak kü 
azı ıyı netıce erın şım ıden mesıdır. Bu siyasetin otoritesi çük ant d ı 1 . -
l m ld JC... .. h d - . 1' . .. - an ev et erı arasın· a m ış o u5 .. nu muşa e e ve muessır ıtı kuçuk antantı daki t "d" k" .. 

b t kk~l.. · "kb ld 8 }L- esanu u ve uçuk an ve u eşe u tın ısti a c a IUID antanbna rapteden ba;ıı,- ta t ·ı B lk · 
"tfkçe daha f dalı 5 n 1 c a an antantı arasın· 

gı ı ay net\eco- tarla çok mühim surette kuv- daki ahengi teyid eylemiştir. 
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ANADOLU 

Mahsullerimiz 
lstonyada bUyUk raQbet 

görüyor 

2 Fyhll 937 

Bir lngiliz torpidosuna 
taarruz edildi --ltalyadan bazı tanınmış fir

malar, Türkofise müracaat 
ederek memleketimizden zey· 
tinyağı almak istediklerini bil
dirmişlerdir. 

Meçhul bir denizaltı gemisi, Avoks torpi
dosuna bir torpil, iki bomba salladı 

ALGERIE 

o 600 H'm 

Alakadarlardan gelen bir 
rapora göre, lstonyanyada da 
ihraç mahsullerimiz büyük rağ· 
bete mazhar olmaktadır. 

Paraşütla atlama 
tecrübeleri 

B. Anolıim busabalı atlıgacak 
Sovyet Rusya havacıların· 

Paris, 1 (Radyo) - Avoks 
adındaki İngiliz torpidosu, is
panya sahillerinde ve Kap An· 
tonyoda meçhul bir denizaltı 
genıısının taarruzuna uğra· 

mıştır. 

Meçhul denizaltı gemisi, ln
giliz torpidosuna bir torpil ile 
iki bomba sallamış ise de, 
isabet ettirememiştir. 

torpidolar, Alikante ile Va 
lansiya arasındaki sahillerde 
araştırmalara çıkmışlardır. 

Meçhul denizaltı gemis 
görülürse derhal batırılacaktır. 

Londra siyasal mehafili, bu 
hadiseyi teessürle karşılamıştır. 

Maltanın bugünkü askeri kıymeti ne vaziyette? 
dan B. Anohim, busabah saat 
sekizde, Kültürparktaki para· 
şüt kulesinden atlıyacak ve bu 
suretle atlama tecrübeleri baş· 
lamış olacaktlr. 

Avoks torpidosu, kontrola 
memur edilmiş olan lngiliz 
gemilerinde.ı biridir. 

Araştırmalar yapan lngiliı 
harp gemilerinde, denizalt 
gemisinin su altındaki hare 
ketini bildirecek hususi aletler 
mucuddur. 

Akdenizin üç kilidi ve 
Bir Fransız profesörü 

geldi 

Hadisenin vukuunu mütea· 
kip, lngiliz harp gemilt:rinden 
( Emperyum ) ve daha bazı 

(Avoks) torpidosu, meçhu 
denizaltı gemisine iki mermi 
atmış ve fakat isabet ettirip 
ettirmediği anlaşılamamıştır. 

çarpışan siyasetler Tanınmış bir Fransız dok· 
toru, memleketimizdeki içtimai 
ve sıhhi müesseAeleri tetkik 
etmek üzere şehrimize gel· 
miştir. Dün fuarı gezen ve 
belediye reisile görüşen Dr. 
bazı hastaneleri dolaşmıştır. 
Doktor, Fransaya avdetinde 
Pariste konferanslar verecektir. 

Kürd reislerinin muha
kemesine başlanıyor Bir İngiliz-İtalyan harbinde va

Kabile reislerinin muhakemesi, çok 
alakalı ve ehemmiyetli olacaktır. 

ziyet nasıl gözükecektir? ------lngiliz, Fransız silahlanması 
karşısında Italya durmuştur Belçika kabinesi 

Yeni hUcumlara maruz 
kaldı 

Brüksel, 1 (RacJyo) - Mu· 
halif gazeteler, B. Van Zelnnd 
kabinesine şiddetle hücum 
ediyorlar. Bu gazetelere göre, 

İstanbul, 1 (Hususi) - Dersim hadiselerine sebebiyet veren 
Haydaran kabilesi Kamer, Yusfat kabilesi reisi diğer Kamer, 
Demoğan kabilesi reisi Cebrail ve Kureyşin kabilesi reisi Say
lonun muhakemelerine yakında başlanacaktır. Bu muhakeme
nin, çok alakalı ve ehemmiyetli olacağı söyleniyor. 

Fuarda bir yara-
lama hadisesi 

B. Van Zeland, muhakkak İs· -----·-----

tifa edecektir. Çeşmeli B. Hasan, Silahçı Mustaf anın 
Süvegş Kanalı Kral Leopold, parlamento· k J • L J b kl l d 

1 
yu gelecek salı günü için fev- araeşı tara~ ınaan ıça a yara an ı •. 

ngilizlcrin Akdeniz ticaret ve lcalade toplantıya çağırmıştır. - Dün gece, saat 23 raddele· 
Yakınşark yolunu tahtı te· Ayan meclisi ise, parlamen· B. Mussolini rinde, fuarm çocuk oyuncak-
mine almıştır. tonun içtimamdan iki gün son· Bu ag içinde Berline )arına mabsu~ kısmında bir 

Eski Akdenize, büıbütün ra toplanacaktır. gi.decelc.. vak'a olmuştur. Bu vak'anm 
yeni ve cihanşümul bir kıymet Devlet bankası idare mecli· Paris, 1 (Radyo) - f taJya kahramanı sabıkalılardan sı-
veren Süveyş kanalının açıl- sinin de düşürüleceği söyle- Başvekili Bay Mussolininin, lahçı Mustafanm kardeşi Re· 
ması, lngilizlere üçüncü kili· nıyor. bütün tekziplere rağmen bu fiktir. 
din elde edilmesini amir ol- Başvekil Bay Van Zeeland, ayın 25 inci günü Berline gi· Refik, eskiden husumet bcs· 

/ngil iz donanması manevrada muştur. Kanalın açılmasından salı günü toplanacak olan par· deceği ve ayın 26 sanda, Bay )ediği ve aralannda geçen bazı 
M d M d ff k d 1 Çok az sonra, 1869 da Mısıra lamentoda, kendisine isnad Hitlerle uzun bir mülakat yap· meseJelerden dolayı hak'··nda iroir u on e gazıgor: va a ıyetle tatbik e ilen n· K.1 

Akd · b b ı k k h giren lngilizler, Kıbrısı da Os· olunan ithamlar hakkında be· tıktan sonra Alman askeri kin tuttuğu Çeşmeli Hasanı, eniz, sıyaset er a ı için, gi iz siyasetini tet i sa asına b 1 k 
manlı padişahlarından kirala· yanatta u unaca tır. müesseselerini ziyaret edece1'i habersizce arkasından takib şairlerin terennüm ettikleri koymak demektir. Bir zamanlar 6 

mavi deniz değildir; üç kıt'a· "Latin denizi,, olan bu deniz, mak suretile elde etmişlerdir. Küçük Antant söyleniyor. etmiş ve ansızın sağ bacağın· 
nın sahillerini tutan bu deniz, şark ile garb arasında bir [1878] Devletleri, ispanya işlerine ltalya Hariciye Nazm Kont dan bıçakla yaralamış ve kaç· 
siyasetcilerin gözünde millet- hattı vasıl [ Tredüniyon ] ol· Cebelüttarık ve Süveyş bo- müdahale etmiyecekler Cianonun, Bay Mussoliniye re- mak istemişse de yakalan· 
lerin geniş bir rekabet sahası muştur. Vakıa, Süveyş kana- ğazları ve Malta, Kıbris ada- Bükreş, 1 (Radyo) - Ro· fakat etmesi ihtimali kuvvet· mıştır. 

la ·ı 1 it h .. k.. t. H· d H N B A lı.dı·r. Çeşmeli B. Hasan, ansmn ve iki muhasım emperyalizmin lının açılmasından evci askeri rı e ngı ere u ume 1 m manya ariciye azm . n· 

h uğradığı bu taarruzdan sonra 
çarpıştığı sahadır! Son Habeş bakımdan ikinci derecede ge· yolu üzerindeki Akdenizin bü- toncsko, matbuat mümessille- Na aa Paşa otomobile binerek hastaha· 
istilası meselesi, ispanya da- len en kuvvetli bir ticaret yolu tün kapılarına sahip ve Akde- rine beyanatta bulunmuş, Kü- Cenevreye gitmiyecek neye gitmiştir. 
hili harbi, façist ltalyanın ih· idi. Kap [Ümidburnu] yolu- nize hakimdir. O Akdeniz ki çük itilaf devletlerinin, ispanya Kahire, 1 (Radyo) - Mısır Zabıtaca tahkikata başlan· 
tiraslan bir an için Akdenizin nun tesisi sıralarında ve ondan lngilterenin orada sulardan ışlerine kat'iyyen müdahale kapitülasyonlarının ilgasından mış ve vak'aya müddeiumu· 
muvazenesini bozmuştur. sonra, Londra hükumeti Ak· başka yeri yoktur! etmiyeceğini söylemiştir. sonra, Sudana Mısır askeri milik el koymuştur. 

Muvazenenin tesisi faaliyeti denizi Yakınşark ve Hind Dar bir boğazla ispanya Küçük itilaf devletleri, sut· gönderilebilmesi, Mısır hüku- r 
başlamışhr; yapacağımız şu ticaret yolu olmak üzere ta· topraklarından ayrılmış olan hun muhafazası için akdolu· meti ve bilhassa Nahas paşa Göz Hekimi 
kısa tetkik, bu çok karışık nımış ve kendisine lazım olan dik ve sarp Cebelüttarık, bir nan bütün uhudata tamamen kabinesi için bir muvaffakıyet Mı.tat Orel 
siyasi muammayı biraz tenvir üssü tesis etmiştir. Birinci kilid kale, bir tersane ve bir üssü· rıayetkir kalacaklardır. sayılmaktadır. 
edecektir. Cebelüttarık olmuştur. bahridir ve gayri kalJili zapttırl 8. Antoneskonun beyanatı· Son haberlere göre, Filistin Adres: Beyler Numan so-

• * * Cebelüttarık ve ikinci kilit lngiltere bu bir avuç kaya· na göre, Küçük itilaf devletleri hadiseleri münasebetile Mısır kağı No. 23 
Akdenizin kilidleri üzerine Malta adası, Ferdinand dö lığa malik olmakla Akdeniz· arasında umumi mali mesai) başvekili Nahas paşa, bu se- Kabul saatleri: Öğleden evel 

tetkikat yapmak, asırlardan· Lesepsinin Süveyş kanalinı deki diğer devlet donanmala· ıçin yakında yenı bir pakt fer uluslar sosyetesi konseyine saat 10-12 öğleden sonra 

beri bu kadar büyük bir mu- aklına getirmediği zamanlarda - Sonu 6 ıncı sahifede - akıccd~o~l~un;a:ca=k~tı~r·------~g~i~tm:iy~e;ce:k~t;ir •. -------~==l:S:,3:0=· :l:7:T=el:e:. :34:34::': .................................................................. lllllİ..... . 
Ciizli Cihangir 

_47 _ Nakleden: F.Şemseddin BenlioGlu 

- Azami kar temin ede· 
cek hadde geldiğimize emm 
misiniz? 

Diye sordu. 
Bu mesele üzerinde şiddetli 

münakaşalar yapıldı. Nihayet 
trostün bir müddet daha ayni 
şekilde devamına karar ve· 
rildi. 

içtima artık nihayet bul
muştu. Azalar yakın bir atide 
elde edecekleri büyük karların 
hayali ile çok memnun idiler. 
Bu sırada telefonun zili şid
detle çalındı. Katib, reise: 

- Sizi istiyorlar! 
Dedi ve mikrofonu reise 

verdi. 
- Acaba kim? 
- Kim olduğunu söylemek 

istemiyen bir sima!. 
- Bırak şu serseriyi, tele· 

fonu kapat!. 
Fakat bu emre rağmen 

telefonu aldı, kulağma götür
dü. Biraz sonra da alaylı bir 
tavırla: 

- Serserinin, şantajcının 
birisi, dedi. Bize yaptığımız 

işin bir cinayet olduğunu, bu 
yolda devam ettiğimiz takdir
de bizi şiddetle cezalandıra· 
cağını söylüyor. Budala herif, 
hükumetler bile bizim esirimiz 

olacak, bundan haberi yok.. olmuştu. Bu tröstün alakadar-
Müthiş bir kahkaha tufanı lan saat veya kalemlerinin 

başladı. Kongre azası bu halis altın olduğuna emin 
herife karşı kahkahalarla gü- idiler. Şu halde? 

lüyorlardı. Salona derin bir sükut ha-
- Hah, hah.. Bizi cezalan- kim oldu. Biraz sonra biri· 

dıracakmış.. birlerine: 
Fakat bu sırada azadan bi- bu hal . • - Ne oluyor, ne-

rısınin: , 
- Çok tuhaf.. dir?. 
Dediği duyuldu. Bütün mu· Diye sordular. Reis: 

rahhaslar bu adama baktılar. - Altın mahzenine!. 
Bu adam elindeki saate hay- Diye deli gibi bağırdı ve 
retle bakmakta idi ve: kapıya doğru atıldı. 

- Ne garib şey.. Altın Diğer murahhaslar da, mi-
saatim kapkara olmuş.. Yarım haniki bir halle reisin arka· 
saat evci saatim altındı. sından koştular! 

Dedi. Tröstün altınları, birçok 
Diğer azalar da garib bir 

hisse kapılarak saatlerine veya 
altın kalemlerine baktılar. Bü
tün bu altınlar kapkara ol· 
muşlardı. Altın, ideta kurşun 

dulambaçlı yollardan inilen 
bir mahzende idi. Bu mahze· 
nin binbir türlü emniyet ter· 
tibatı vardı. 

Önde trÖlt şefi olmak üze• 

re içtima azalan bir deli gibi 
bu mahzene indiler. Kalın 
çelik duvarlarla muhafazalı 
mahzene girdikleri vakit, şef 
elektrik düğmesini çevirdi, ve 
sevinçle: 

- Çok şükür) 
Dedi. 
Mahzen muhafızı ve muha-

sebecisi bu hal karşırmda 
hayretler içinde kaldı. Şef: 

- Biraz evel ceblerimizde
ki saat ve kalemlerin altın 
kısımlarının karardığını gör
dük; bunun ıçın buraya 
koştuk. 

Uiyerek vaziyeti izah etti. 
Muhasebeci ve muhafız: 
- Burada altınların da ayni 

hale uğramış olmasından kork· 
tunuz. Fakat •.• 

Muhasebeci sözünü bitire
medi, kelimeler sanki ağzında 

donup kaldılar. Etrafına, altın 
çubuk ve yığınlarına korku 
ile baktı. Bunlar, biraz evelki 
sarı ve parlak ren1clerini kay· 
bettiler ve kurşun rengini 
aldılar. 

Şef boğuk bir sesle: 

- Deliriyor muyum? Yoksa 
rüya mı görüyorum! 

Dedi. 
En yalrında bulunan arka· 

daşmın kolundan tuttu ve sar· 
sarak: 

- ~buk söyle.. au altm
ların rengi ne renktir? 

Diye bağırdı. 
Ayni dehşet içinde kalmış 

olan arkadaşı da titrek bir 
sesle: 

- Kurşun rengi!. 
Dedi. 

- Sou Var 
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Cihan h'!'r~ine g~lin_~~ye kada.r bızde tayyare- 1 r-~3m~ 

cilığın geçırdıgı muhtelıf safhalar .1 ~~~~~~~~-~Q• 

Cı.hantayyarecı·ıı·gv ı· veTu··rk Bizim sokak 
Bizim fkincibeyler sokağı-

nın hergünkü haline bakıyor 

. havacıılgw I tarı·hçeSJ• da, kendimi beladan, kazadan, 
illetten arta kalmış bir yığın 
insanın geçid yerinde, sele 
kapılmıs bir çöp gibi farzedi

Şamda Salahiddini Eyubinin tür
besi bahçesinde yatan şehitlerimiz 

~~~--------~~ 
Fethi, Nuri, Sadık 

Taggare filolarımızdan biri .... 
lf< Bundan otuz iki sene önce, gibi yayılamıyacağını duşun· 
~ 1905 senesinde Amerika da müş, siviller arasında da ta· 
Rayd kardeşler, Üzerinde uçuş- mimi ne çalışmıştı. . . ... . .. 
lar yapmağa muvaffak olduk- Fransa, tayyarecıhgm gos-
ları tayyarelerini Amerika hü- terdiği bu inkişaf yüzünden 
kumetine satmak teklifinde bir çok Avrupa memleketle-
bulundukları zaman şu cevabı rine satışlar yapmış, bir haylı 
almışl!'rdı: para kazanmıştı. 

" Aletiniz, henüz iptidai Öteki Avrupa memleketle-
bir spor makinesinden fazla rine olduğu gibi, bizde de 
b~rşey değildir. Onun için, tayyarenin doğrudan doğruya 
b~~ alamayız; onu istediğiniz orduya gireceği tabiidir. Bi-
hukumete satabilirsiniz." zim orduya bu silahın kabu· 

. Bu cevab, ihtira sahihlerini lünü ilk önce düşünen Mah-
hıç . d~ ~ır~adı. Çünkü azim mud Şevket paşa olmuş ve 
sahıbı ıdıler ve "hiç kimse bu zat 31 Mart hadisesi esaslı 
kendi memleketinde peygam- surette bastırıldıktan sonra 
b.~r olamaz. atalqr sözünü dü- Pari~e ateşemiliterimiz Fethi 
ŞUner~k sekiz, on senedenberi beyi (şimdi Londra büyük el-
böyle bir aleti meydana getir- çisi B. Fethi Okyar) Fransada 
rneğe uğraşan Fransaya baş· tetkike memur etmişti. 
vurdular. Fransızlar, Almanlara Fransada 1909 senesinde 
karşı askeri bir üstünlük elde tayyareci Bleryo, kuşa benzi-
edebilmek için tayyareyi bir yen tayyaresile Manş denizini 
~a~b aleti haline getirmeği çok geçmeğe muvaffak olmuş, tay· 
ıstıyorlardı. Bu teklif üzerine yareci Latam da 1000 metre 
Rayd kardeşlerden bu aletin irtifaa çıkmıştı. Yani burada 
~skeri şartlara uygun olmasını 1908, 1909, 1910 senelerinde 
ıstediler. Bu şartlar arasında Fransada tayyarecilik büyük 
Şunlar vardı: bir süratle terakki halinde idi. 

b' 
1 

- Tayyarenin iki kişiyi Bu vaziyetleri gören ateşe· 
ırden taşıyabilmesi. militerlerimiz, Mahmud Şev-

h 2 - Kendi kendine her ket paşadan Fransaya tahsil 

b~ngi bir yerden havalana· için bir takım zahitler gönde-
ılmesi. rilmesini rica etmiş, bunun 
~ - Asa-ari elli kilomet· üzerine 1911 de yüzbaşı Fasa 

rehk ufk" b' • Y f K F d . 1 ır mesafeyi kate- ve teğmen usu enan ran-
ebılmesi. saya gönderilmişlerdi. Bu iki 

.k 4 - 300 metre irtifeda subar. o senenin Temmuzunda 
~le~ motörde bir kaza çıkarsa Paris yakınlarındaki Etamp 
~ etbı~ zarar görmeden yere kasabasında bulunan Bleryo 
ıne ılmesi. tayyarecilik mektebine devama 

Bu Şartlar yüzünden ilk pa- başlamışlardı. 
za~_ık yarıda kalmıştı. İhtira Bu iki tayyareci sekiz ay 
sa ıpleri u··ç sene sonra yaıı ·ı emleketlerı·ne do··ndu··-sonra m 
aııc k 190 ' p · .. a 8 senesinde aletle- ler. Henüz kendileri arıst~ 
rını bu d d d ld v b'r ı . . erece e mükemmel- iken Fransa an a ıgımız 1 

cştırrnışl k d ı · t' B lar 1 l er ve te rar Fransız· kaç tayyare ege mış ı. un 
"alr al konuşmağa girişmişler 14 Nisan geçid resminde as-
a et · · - ' k f erının ımtiyazım 500 bin kerlerimizin üzerinde uçaca · 
;anga Fransaya satmışlardı. lardı. Bu işi idare etmek üzere 

ransa b . . d s·· 
R d u ımtıyazı alır almaz kurmay albayların an urey~a-

t. ay bkardeşler Fransız zabi- nın reisliği altında bir komıs· 
ıne u al f k k . 

8• • •. e ın sev ve idare- yon kurulmuş ve bu omısyon, 
ını oğretm 1 • • • d 

l v • • e erı ıçın de pazar- Y eşilköydeki tayyare mey a-
ıga gırışmiş, bu suretle tay- mnın ve tayyarecilik mektebi-
~are, _ Fr~nsada ilk defa ordu- nin esaslarını kurmağa başla-
aTgırmışti. mışlardı 

ayyare 0 d · 
' n an sonra Al· Bu tayyarecilerimiz, Fran· 

manyaya in ·1 ' ki 1 ' gı tereye, Rusyaya sada tahsil görmüş olma a 
talyaya, Avusturyaya ilk def~ beraber, daha büyük mesafe 

ordulara girmiş, ondan sonra · t.f 1 d b 'l k · · ve ır ı a ar a uça ı me ıçın 

~P~r heğveslbileri tarafından 14 Nisandan önce bir takım 
u anma a aşlanmıştı. Fran· talim uçuşları yapmağa mec· 

~~d~ki hava kulübü bu yeni bur bulunuyorlardı. 
a etın yalnız orduda kalırsa Tayyare meydanına nakle· 
memleket içinde istenildiği dilen tayyareler, parçaları bi· 

Sabiha Gökçen 
ribirinden ayrı bir halde ça
dırlarda muhafaza edilmekte 
idi. Mart nihayetine doğru bir 
gece dehşetli bir fırtına çık
mış, çadırları yıkmış ve burada 
muhafaza altında bulunan tay
yareleri paramparça etmişti. 

Bu suretle hem iki tayyareci· 
miz uçmak, hP.m de halk on· 
ların uçuşunu seyretmek zev· 
kinden mahrum kalmışlardı. 

Artık bütün ümitler, gene 
Fransanın Rep fabrikasına ıs
marlanmış olan tayyarelerin 
gelmesine kalmıştı. Bunlarla 
birlikte bir de usta tayyareci 
geleceği için bunun 14 Nisan
da bir tayyare ile uçuş yap
ması mümkün olabilecekti. 

Geçid resminden dört gün 

önce F ransadan beklenen tay
yarelerden birisi, bunu idare 
edecek olan tayyareci Gordon 
Bel ve iki makinist ile birlikte 
çıka geldi. 11 Nisan S 20 de 
bunlar ilk tecrübe uçuşunu 

yaptılar. Tayyareci Bleryo, 
1910 senesinde eski biçim 
tayyaresile lstanbulda bir uçuş 
yapmış, fakat Kasımpaşa da· 
resine düşmüştü. Şu halde 
istanbulda yapılan ilk esaslı 
uçuş bu buluyordu. 

14 nisan geçid resmi günü 
Gordon Bel, tayyaresile Ye· 
şilköyden havalanmış ve Hür
riyetiebediyede geçid yapan 
askerlerin üzerinde uçmuştu. 
Fransız tayyarecisi birkaç defa 
alçaklara inmek istemişse de 
rüzgar, buna müsaade etme· 
miş, bunun üzerine 1200-1400 
metre irtifaında ucmağa mec· 
bur olmuştur. 

Rüzgarlı bir havada yapılan 
bu uçuş tecrübesinin muvaffa
kıyetle neticelenmesi üzeirne 
Rep fabrikasından yeni sipa
rişler yapılmasına ve fabrika· 
nm Bük civarmda bulunan 
mektebine beş, on subay gön
derilmesine karar verilmişti. 

O sene Haziran başında 
Cemal, Refik, Salim, Feyzi, 
Nuri, Mitat, Salim, Şükrüden 
mürekkeb bir subay kafilesi 
tayyarecilik öğrenmek üzere 
Fransaya gönderildiler. 

Haziran nihayetlerine doğru 
Almanyanın Harlan fabrika
sından iki tayyare alınıyor ve 
bunları yeni tayyarecilere öğ
retmek üzere Yanof ve Rençel 
ismindeki Alman tayyarecileri 
ile mukavele yapılıyordu. Ayni 
zamanda merkezi Londrada 
bulunan Bristol İngiliz tayyare 
fabr1kasile de müzakerelere gi· 
rişiyordu. Temmuz başında 
tek satıhlı bir Bristol tayyaresi, 
bunu kullanacak ln~iliz tayya
recisi Reyzi ile birlikte lstan· 

yorum. 
Aşa~ı, yukarı biç durma

dan mekik dokuyan bu insan 
kafileleri, hakikaten görülecek 
şeydir? 

Sokak değil, sanki bir has
tane koridoru! 

Siz, bir günde yüz çeşid 
hasta görmedinizse, İkinci bey
ler sokağında dolaşınız, ka
fidir: 

Saçından, gözünden, kafa· 
sının içinden, burnundan, di
şinden, gırtlağından başlıya

rak, kiminin başı, kaşı, kimi
nin kolu, bacağı sarılı, kimi 
koltuk değneklerine, kimi biz
zat dost, akraba ve kardeşi 
koltuğuna dayanmış. 

Müsaade buyurun dahası 
var: 

Kimi fayton içinde, kimi 
otomobilde; 

Kimi de hamal veya bir ak
raba arkasında ne çeşidler 

geçiyor, ne çeşidler?. 

Mesele bitti, sanmayın: 
Bunun bir de ikinci faslı 

vardır. Mesela, hasta çocuk
lar görürsünüz. Köşebaşından 

başlıyarak feryadı basarlar. Ki
mi, bilmem neresinden muz
taribtir, derin derin inler, ki
mi de kliniğin içinden tavan
lara seslenir .. 

Bu arada, kapıda durdu
ğum sıralarda günde, üç dört 
müracaat ta bana vaki olur: 

- Doktor musunuz? 

- Hayır, ben doktor de· 
ğil, gazeteciyim .. 

- Biz doktor fiJancıyı arı

yorduk .. 
- işte, şurada veya bu so· 

kakta değil, alttaki sokakta .• 

- Nasıl doktordur o?. 
- Karakaşlı, karagözlü, 
- Yok canım, yani hekim-

liği nasıldır demek istedim. 
- Bilmiyorum. Mazur gö

rünüz. 
- Vizitesi kaç para acaba? 
- Onu da bilmiyorum. Mu· 

ayyen birşey yoktur, merha· 
mete bağlı. 

işte bu şekilde, akşama ka
dar birçoklarına cevab ver
mek mecburiyetinde kaldığı
mız bu sokakta, hazan yam
başımızdaki gömlekçi Cemi
lin mağazasına girib te, sen 
doktor musun, diyenler var mı-
dır bilmem? Çimdik ----bula gelmiş, 10 Temmuz uçuş· 
]arı için tecrübelere başlan
mıştı. Bu Reyzi, tecrübe uçuş
larır.da muvaffakıyet gösterdiği 
halde 10 Temmuz günü çıkan 
fırtınadan tayyaresi sakatlan
dığı için uçamamıştı. 

Temmuz sonlarında Saffet, 
Mehmed Ali, Abdullah, Fazıl 
Sabri, Fethi, Azizden mürek-
keb bir başka subaylar kafi
lesi de f ngilterede Brukland
da bulunan Bristol tayyareci
lik mektebine gittiler. Bunlar· 
dan beş önceki pilotluğu, di
ğer ikisi de (Fethi ve Aziz) 
motör ve tahta kısımlannın 
inşa ve tamirini öğrenecekler
di. Ağustos sonlarında Repe 
gönderilmiş subaylar: memle· 
kete dönüyorlardı. Bunlar, 
Yeşilköyde yeni yapılan bara
kalarda iyi muhafaza edilen 

Sayfa :; 

Ören köyündeki ölüm vak'ası 

Bayılan .Mehmed Ali 
nasıl ölmüş? 

Bekci Osman, mahkemede hicbir 
9 t 

şey yapmadığını söyledi 
~~~~---~~~~-

Kemalpaşa kazasının Ören itmiş, yere düşürmüş, başı 
köyünde onsekiz yaşında Meh- yerdeki çakıl taşlarına çarpmış 
med Ali adında bir çocuğu ve zavallı çocuk bayılmış, baygın 
yere düşürerek bayılmasına ve bir halde evvela köy odasına 
ölmesine sebebiyet vermekle götürülmüş, orada kayyetnıiş, 
maznun bekçi Osmanm mu· sonra otomobille lzmire geti-
hakemes\ne dün şehrimiz Ağır- rilmiş ve hastaneye yatırıl-
ceza mahkemesinde başlan· mışsa da ölmüştür. 
mıştır. Maznun bekçi Osman, mah-

Vak'a köydeki handa bir keme reisinin suali üzerine: 
tiyatro heyetinin temsil verdiği - Ben onu itmedim, elin-
esnada olmuştu. Sahnenin den bıçağı alırken yeı·e düştü, 
önünde Mehmed Alile birkaç benim hiçbir kabahatim yok-
arkaşı içki içerken Mehmed tur. Orada içki içtiklerinden 
Ali dışarı çıkmış, ö sırada halk şikayet etti, sahnenin 
bekçi Osman gelerek masanın önünde içki içmeleri de mü-
üzerindeki içki şişelerini almış, nasebet almıyordu. Ben vazi-
götürmüş ve dışarda Mehmed femi yaptım. 
Alile karşılaşmış. Mehmed Ali- Demiştir. Şahid Mustafa, 
nin cebinde açık bir çakı du- İbrahim ve Emin, vak'ayı, yu-
ruyormuş. Bekçi Osman, bunu karıda yazdığımız gibi anlat-
görünce: . mışlardır. Şahid berber Ah-

- Bu bıçak sende ne arı· med de tiyatro içinde bekçi 
yor?. Osmanın, Mehmed Aliye bir 

Diye sormuş, Mehmed Ali: tokat vurduğunu ve başka bir 
- O bıçak değil, çakıdır; şey görmediğini söylemiştir. 

cebimden çıkarırken açıldı. Verese vekili hadiseyi gören 
Cevabını vermiş. Bekçi: daha yedi, sekiz şahidin isim-
- Yürü muhtar odasına. lerini bildirmif ve bunların 
Deyince Mebmed Ali: dinlemesini istemiştir. Bu şa-
- Benim suçum ne? diye bitlerin celbedilmesi ve din· 

itirazda bulunmuş, o vakit lenmesi için muhakeme başka 
bekçi Osman Mehmed Aliyi bir güne bırakılmıştır. 

Alman amelesi 
ltalyayı ziyaret 

edecekler 
Roma, 1 (Radyo)- İkinci· 

teşrinde Almanyadan otuz 

bin amelenin Jtalyayı ziyaret 
edeceği, Napoli, Cenove ve 

V c-nedikle Romayı gezecekleri 
Berlinden haber veriliyor. 

Alman amelesi, ikinci teş· 

rinin on sekizinde Romada 

bulunacaklar ve zecri tedbir· 
lerin ilan edildiği günün yıl

dönümü münasebetile ltalyada 
yapılacak nümayişlere iştirak 
edeceklerdir. 

ltalyan amele teşkilatı, Al· 
man amelesinin istikbali için 
şimdiden hazırlıklar yapmak
tadır. 

lsviçre 
Bazı megvaların idhaldt 
resmini zigadeleştirigor 
Bren, 1 (Radyo) - lsviçre 

Federal meclisi, lsviçreye gi
recek bazı meyvaların gümrük 

resmini artırmağa karar ver
miştir. 

tayyarelerle uçuş yapmağa ve 
melekelerini artırmağa baş· 
ladılar. 

llkteşrin başında hükume· 
tin elinde 14 tayyare subayı 
ve muhtelif fabrikalardan alın
mış yedi sekiz, tayyare bulu· 
nuyordu. 

Balkan harbinde bu subay
lar, uzun mesafelere uçuş ya · 
pamadıkları için kendilerinden 
fazla bir istifade temin edile
memişti. Ancak harbin son 
safhalarında Fethi, Nuri ve 
Fasa istikşaf uçuşları yapabil-
mişler, Nuri Edirneden üç sa
atte Y eşilköye gelmişti. 
Düşman kıt' aları üzerinde 

ilk keşif uçuşu yapmak da 
Fasaya nasib olmuştur. Fasa, 
yanında bir kurmay yüzbaşısı 
olduğu halde Bulıarların de
vamla ateşeleri arasında iki 

Ehli hayvan 
• • 

s~rgısı 

Dün Bucada açıldı 
Yarış ve Islah encümeninin 

ehli hayvan sergisi dün sabah 
Bucada yeni inşa edilen sergi 
binasında açılmıştır. Sergiye, 
birçok hayvan getirilmiştir. 
Çok iyi cins hayvanlar bulu· 
nan sergide baytarlardan mü
rekkep jüri heyeti, bayvanla
rm derecelerinin tesbiti ile 
meşgul olmaktadırlar. Sergi, 
bugün ve yarın halkın ziyare· 
tine açık bulundurulacaktır. 

Polonya çiftçileri 
Biribirine girdiler, 

ölenler var 
Varşova, 1 (Radyo) - Po

lonya çiftçilerinin ilan eyle
dikleri grev devam ediyor. Bu 
yüzden bazı yerlerde hadise
ler. zuhur etmiş ve 41 kişi öl· 
müştür. Yaralananların da, mü
him bir yekun teşkil ettiği 
söyleniyor. 

Mareşal Riç Migl, bu hadi
selere sebebiyet verenlerin, 
ağır surette cezalandırılmala
rını istemiştir. 

saat dolaşmış, üç dört, kur
şun tayyaresinin kanadlarını 

delmişse de, makineye birşey 
olmamış, tayyare Y eşilköye 
dönmüştü. 

Nuriden sonra Salim de ya
nında bir başka subay olduğu 
halde bir Edirne yolculuğuna 
çıkmışsa da yolda kuvvetli bir 
sise tesadüf ettiğinden dönüp 
Bandırmaya inmek zorunda 
kalmıştı. 

lkinciteşrin ortalarında Fethi 
ve Fasa Edirneye kadar bir 
uçuş yapmışlar, ayni günde 
Yeşilköye dönmüşlerdi. 

1912-13 senesinde Fransız· 
lar Paristen lskenderiyeye ka
dar havadan 5500 kilometre
lik bir hava yolu açmağa 
teşebbüs ettiler. Yolda birçok 
duraklarda duracak olan bir 
- Sonu 6 ıncı so.hi/ede -
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Dokanın askerleri gördükleri bü
yük gemiye rampa etmişlerdi. 

• Küçük Harika! 
Büyük kolaylık 

Çamura - Çulcur.a - 1'.azoga 
karşı siıorta 

Yelek cebine ve el çantasına 
sığar kolaylıkla taşınır. 

JUNIOR 

Z E,W•ST 

OORSA 
Ozum satıtları 

Ç. Alacı K. S. 
887 F. Solari ı 4 
S41 Alyoti bira. 14 2S 
412 M. j. TarJ. ı3 
398 O. Kurumu 12 75 
23S A. R. Üzüm. 14 50 
212 K. Taner ıs 

K. S. 
18 
21 

16 J7S 
16 75 
17 
UJ 

iki ıemi, meçhul geminin aslan sesine benziyen gürle- Fakat aldırış eden yoktu. 
üstüne saldanrken onun Üs· yici bir ses duyuldu: Esir verdikleri iki gemi, di-
tündeki tayfalar da baştardaya -H~eeey Venedikliler, ben· ğer meçhul geminin gerisinden, 

Ceb fenerleri 184 D. Arditi 13 .so 
TiJrlcige umumi satıı lıaklcı: lsmail Ômer lıçen 147 Vitel ıs 50 

Galata H111aççı solcak No. 5 ısı AJbayrak 13 SO 

21 10 
17 
20 

doğru kaçtılar. Venedikliler, den Dokaya selam söyleyin!. biraz sağ ve solundan süzü-
kancala11 atmış ve yanaşır ya· Bunu, bir yığın tayfanın lüb gidiyorlardı. Nitekim biraz 

---::=-1:"--J-----------------·•ı ı t 7 J. Koben 13 
ruarua aatış yeri TRAKYA pav- 116 Ali Mulla o. 13 

19 6~Ş 
20 so 
16 7S 
16 so 

yonu karfııında 98 Keten luct ıs ıs naşmaz, baltalar, kılıçlarla ve: kahkahası takib etti. Evet, sonra üçünün de gölgesi kay· 
- Hurra! kendilerine bu oyunu oynıyan boluvermişti. 

Avazeleri ile atıldılar. Her meçhl geminin ta)faları, şimdi Amiral vekili, başını yum-
iki gemide, eli silih tutan tek onlarla alay ediyor ve yavaş ruklıyordu: Akdenizin üç kilidi ve 

98 Ş. Raza Ha. 14 
90 M. Arditi 1 S 
86 S. Erkin 14 16 '° 11 ts 

ferd kalmamıştı. Hepsi de di· yavaş açılıyorlardı. - Bu rezaleti örtmek için 
ğer gemiye geçmişlerdi. Yüzü Birdenbire, denizin üstünde hepimizin gebermesi lazımdır. çarpışan siyasetler 82 Patenon 13 SO 

80 H. Mutaf t 4 SO 
76 Memiş o. H. 14 

17 
16 ıs 
t.S yamalı olan ve Amiral vazi· Türkçe bir şarkı inlemeğe Tayfalardan biri bağırdı: 

yetinde bulunan kaptan, am- başladı: - Evet, gebermeliyizl 
- Başı 4 ncii salıi/ede -
rınm Bahrimuhiti atlasiye geç· 
melerine her zaman için mani 
olabilmektedir. Bunun için 
Londra kabineleri karşı taraha 
büyük bir devletin tutunması
na meydan vermemişlerdir;lo 

kadar ki, lngiliz Hariciye Ne· 
zaretinin değişmez bir kararı, 
Götöye ispanyadan başka: bir 
devletin ayak basmamasıdır. 
Cebelüttarakm karşısına düşen 
bu mevki, ancak 22 kilometre 
uzaktadır. Cebelüttarık kadar 
kuvvetli olmamakla beraber, 
Afrika sahilinin bu kısmına 
yerleşecek bir düşman, lngiliz 
donanmasının boğazdan geç
mesini tehdit edebilir! 

bar kapaklarını kapalı görünce: Yol verin ey denizler! Yüz elli kişi de bu sese 
- Kırınız! Enginleri aşalım iştirak etti: 

B d b' Düşmanın mirasını - Gebermeliyizl. 
Diye bağırmıştı. ir en ıre Açıkta paylaşalım 

baltalar, kapaklara havale edil- Fakat bu sırada bir ses 
mi• ve kısa birkaç dakika ş ı k ı yükseldi: 

y an 1 1 ıcımıza - Biz niçin geberelim, ka-
içinde kapaklar açılmıştı. Bu Varmıdır dayanacak 

bahat Amiralındır, Amiral ge· 
gemi, çok büyük, eski kadır· Savaşta niramızla bermelidir? 
ıalar ıeklinde, hantal bir şeydi. Ufuklar uyanacak. Gene yüz elli kişi bu defa 

Ambarlarında iki yüz kişi fe- Korsanlar tetik eforun; başka türlü bağırmağa başladı: 
rah ferah barınabilirdi. Bu denizler sizindir -Amiral gebermelidir. Yuh 

Onlar amhara inerken, en Ölünce cesedimiz Amiralal. 
geride kalın biri, yüz metre Bu güzel denizindir. Bu, öyle bir facia idi ki, 
kadar mesafed~. gittikçe bü- Venedikliler delilikten bir karşısında ayni zamanda kah-
yüyen bir hayalet, bir gemi perde aşağıda bir kafa şaşkın- kahalarla rülmeğe layıktı. Kah-
silüeti sezer gibi oldu. Fakat lığı içinde idiler. Küfürler yağ- ramanlar, partiyi kaybetmişler 
aldırmadı. mur gibi yağıyordu. ve Venediğin iki gemisi esir 

-Belki de bizimkilerdendir. Dişlerini gıcırdatıyor, yumruk- düşmüştü. 
Deyib ambara atıldı. Gemi~ lannı sıkıyor, bağrışıyorlardı. - Sonu t1ar - l 904 senesinde .. Antant 

Kordiyal. akdedilirken lngil
tete Fransayı Fası yutmakta 
serbest bırakmış, fakat Götöye 
ispanyadan başka bir devletin 
yerleşmesine F rınsanın da mu· 

~:;o:~,,i·e·•., hayretle ba· Cihan tayyareciliği ve 
1ı1c!im:.;.~1c~~ ş~:.:.~:;;.: Türk havacıhğı tarihçesi 
Amiral vekili: - Başı 5 inci salıi/ede -

- Bu bir oyundur; 
tayyare ile bu sefere Fransız 

Diye bağırdı. tayyarecisi Doktur, yanında 
- Yakın, bir meş'ale, bir 

Ru isminde bir yolcu olduğu 
ışık yakınl halde çıktı. Fakat Toros dağ-

Yaktılar, fakat gene bir şey ları üzerinde motörü sakat-
göremediler.. landı. Üzerindekilere birşey 

- Şu halde yağma edin. olmadı ise de tayyare artık 
Hiç bir şey kalmasınl Sonra uçamadı ve içindekiler de bu 
da ateşe verin gemiyi!. seferden vazgeçerek geri 

Tam bu sırada güverteye döndüler. 

çıkan bir tayfa, heyecanla Bu sırada bır takım Fransız 
haykırdı: tayyareleri İıtanbula gelmete 

- Mahvolduk!.. Gemiler· 
den biri yok. Öbürünü de 

b1tlam1Jlardı . . Bu hava yarı· 
şana iştirak, kendilerine teklif 

çekiyorlar.. edilditi zaman Fethi ve Nuri 
Diter meçhul bir gemi, on· çok sevindiler. 

lara emsali az bir oyun oyna-
mı~tı. Karanlık o kadar ke· 
sifti ki, onu hiç görmüyorlardı. 
Bu gemi, mesafeyi liyıkile 
tayin ederek ileride, iki Vene
dik gemisinin, bu boş gemiye 
saldırmasını beklemiş ve her 
iki gemi efradının oraya geç· 
tiklerini kavrar kavrımrz, yel
kenlerini yıldırım gibi açarak 
hedefine koşmuştu. Derhal 
ıemilerden birini, kendi boş 
gemisinden ayırarak, gemiyi 
ıdare için kendi tayfalarından 
bir kısmını oraya aktarmış, 
kendisi de, bir manevra ile 
diğer gemiye yanaşmışb. itte 
tam o sırada Venedikliler, tay· 
fanın feryadı ile akıllannı baş· 
lırma toplamışlar, itişe kakıp, 
yan şaşkınlık, yan korku için
de yukarı çıkmağa başlamış· 
lardı. Fakat bu vaziyette, ba· 
riz bir karmakarışıklık vardı. 
Dıprı çakanlar, güfür atarak 
biribirine giriyorlardı. 

329 ıeneıi lkincikinunun 
26 ncı günü Fethi, yanında 

Sadık bulunduğu halde .. Mu
aveneti milliye,, ismindeki tay· 
yareıile bu uzun sefere hava
landı. Bunun arkasından da 
Nuri 11Prens Celilettin,, isimli 
tayyare ile yanında lsmıil 
Hakkı oldutu halde uçacaktı. 

ikinci tayyare bir çok defa
lar sisler ıçinde yolunu kay· 
betmiş ve Lcfkeye inerek orada 
gecelemete mecbur olmuJtu. 

29 lkincikinunda Fethi ve 
Sadık tayyarelerile T oroau 
qarak Mut ve Adana üzerin· 
den T. susa inmiılerdi. 

Bu sırada Nuri, motördeki 
bir bozukluk dolayısile Bozö· 
yükte yere inmitti; makineyi 
tamır ettikten sora gene hı· 
va1anm11b. Fethi ile Sadık 14 
Şubatta Beyrut şehrine inmiş
ler, motörleri bozulmuş, fakat 
ıene tamir ederek oraya gelen 
.. Prens Celilettin ,, tayyaresi 
ile buluşmak üzere Şama 

beriye kazuında Şemeriye balefetini temin etmiıtir. 
nahiyesi civarında üçyüz met- Az daha aşağıda ve Atlas 
reden düşmüşler. tayyarelerinin denizinin sahilinde bulunan 
altında kalarak ölmüşlerdi. Tanca Fas şehri için de İngi· 

Bu feci kaza üzerine Nuriye !izlerin noktainazan ve siyaseti 
dahilden uçmaktan vazgeçerek aynidir. 1859-1860 lspanyol
Beyruta gidip oradan sahili F u harbinde, İngiltere hüku· 
takib etmesi emri verilmişti. metinin kat'i ve şiddetli bir 
Onlar da bu yol üzerinden notasile ispanya Tancayı it
giderlerken 26 Şubatta başka galden sarfınazarara mecbur 
bir kaza olmuı, •Prens Celi- kalmıştır. lngiltere ayni za
leddin. tayyaresi Yafa açık- manda Fransızların da bu şehir 
lannda 200 metreden denize ve limandan istifadesine meydan 
düşmüş, lsmail Hakkı yüzme bırakmamıştır. Elcezire konfe
bildiği için yüzerek kurtulmuş, ransında Almanların şehrin 
Nuri ise baygın bir halde gö- Fu sultanının polisine terke
türüldüğü hastanede üç aaat dilmesi teklifini lnfiltere red· 
sonra ölmütü. detmiftir. Bu reddin sebebi, 

Büyük harbe kadar olan Tancanın F 11 sultanından 
tayyarecihğimizin ilk devirlerine F ransaya ıeçmesi ihtimali ve 
aid tarihçeyi burada tamam- korkusudur. 
hyoruz. ilk bava şehitlerimiz 1911 de, Almanların siyasi 
olan Fethi, Sadık ve Nuri hezimetinden sonra Tanca, 
şimdi Şamda Salihaddini Ey· Jngilizlerin arzusile beynelmi
yubi türbesi bahçesinde, taş- lel bir şehir haline sokul
ları üzerine birer ay yıldız muıtur. 
kondurulmuş üç mezarda yan- Bu siyasi faaliyetler Cebe-
yana yatmaktadırlar. lüttanğın kıymet ve ehemmi· 

N. A. (Ulıu) yetim birinci dereceden ip· 

( "\ ğıya düıürmemiıtir. Ve eter 
Kitapçı Hüıeyin bir gün Almanlann Götöye son 

• sistem uzun menzilli toplar 
Avnı yerleıtirdiği haberi çıkarsa, 

Her li.euıdan eeki kilablar, ga· lnıilterenin malik oldup bü-
sete, mecmua ve romanlar alınır tan kuvvetlerile ayaklanaca-
ve eaıılır. Sorulacak ıuallere veri· 
l~k cevablar için alb ka111fluk ğına şüphe yoktur. 
pal kon alman lbımdır. Hariçten Ve, Manş denizinin beri ta-
eipariı kabul olunur. rafındeki büyük devletin can 

~· kitap e•i Hiarönil damarı ltalya veya Almanya-
amara 4.6 nan Cebelüttanta yakın yer· 

,---------- lerde yerlqmemeıidirl 

Birinci Sınıf Mutah111ıs 
Mumafib, lnıiltere hüku

meti Malta müstahkem üssü· 

Dr. Demir Ali bahrisi, ltalyan ve Libya sa· 
Geminin ikinciıinde de ya· 

banalar vardı ve kancalann 
bir kısmını çekiyorlardı. Bir 
bıç Venedildi atılmak istedi
ler. Fakat rene birkaç kılaç 
darbesi, onları kanlar içinde 
ve cansız olarak denize yuvar· 

dotru uçmuşlardı. 
.. Prens Celaleddin • tayya· K1111ı~ 01lıı 

resi Şama mmiş, fakat uzun Cilt ve TenaaUI hastahk 
müddet beklendiği halde .. Mu- iare ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler ıokajı aveneti milliye. görülmemişti. 

hillerini kontrol altında bulun· 
durmakradır. 

layıverdi .. 

Gecenin karanlığında, sert, 

Elh•mra Sineması arkasında 
Görülemiyecekti de. Çünkü bu Telefon : 3479 
kahraman Türk havacıları Ta- ı .. ---------• 

Girinti ve çıkıntısı pek çok 
olan bu adacığın birçok filo, 
tahtelbahir, tayyare melceleri 
vardır. 

Fakat bu ada, bir lnıiliz -

ltalyan harbi ihtimalinde Sü· 
veyşteki lngiliz kuwetlerinin 
Cebelüttarıka reçmeaini temin 
edemez; çünkü Sicilya ile ara· 
sında büyük bir mesafe yok
tur. Kuvvetli bir ltalyan do· 
nanmasının mevcudiyeti, Mal
tanm kıymetini kifi derecede 
düşürmüştür. Habeş harbin
den sonra, İngilizler bu ada
da, beşer kudreti fevkinde 
mesai sarfile müdhiş tahkimat 
ve müdafaa tesisatı vücude 
getirmişlerdir. ltalyanların san· 
dıldın gibi Maltanın kıyme
tini büsbütün kaybettitini ka· 
bul etmek te kat'i bir deli
liktir. Ronteloryo ltalyan ada· 
sındaki ltalyan tahkimatı da 
kıymet.izdir; çünkü bu adada 
ne bir iltica limanı, ne bir 
tayyare meydanı vücude geti
rilemez. O kadar ki kifi de
recede bir cephanelik bile ya· 
pılamam11tır. 

74 M. lzmir 13 2S 
62 H. Alberti IS 
60 S. Öktem 12 
S8 Abdul. Mu. 12 SO 
S6 A. Cemil Si. 13 
48 A. H. Nazb 14 
39 Ş. Bencuya ! 1 2S 
37 C. Alitar 13 SO 
31 Y. 1. Talit ıs 2S 
36 S. Beyazıt 14 2S 
29 S. Berkıoy 12 7S 
28 M. Hıfzı 13 2S 
2S Ş. Remzi 12 7S 
20 P. Paci IS 7S 
28 K. Nifli ıs 2S 
23 8efikçi o. ıs 75 
ıs F. Sabit ıs so 
8 H. M. 21 
6 J. Taranto 16 
6 N. Bördcçi 16 
2 K. Akyitit 17 

4702 
15418 
20120 

Şarkta, en kıymetli pçid incir .. btl•M 
ve kilit Süveyş kanalıdır. Ya- Çu. Alıca K. S. 
rım uırdanberi İngiliz siya· 922 Tütai ile t. in. 7 
seti bu dar kanal üzerinde 762 Ş. Remzi 6 15 
dönmektedir. Arabi paşa mea· 241 M. Cevdet 7 7S 
elesinden sonra, İngiltere Sü· 71 P. Paci 8 25 
VP.Yf ve Mısıra bikim olmut- 70 lzzi ve Ali 8 SO 
tur. Mııır lngiltereye: SO H. Levi 7 

1 - Kızıl denize geçmek, 3S H. Şetbet 8 
2 - Cenubi Afrikayı yol 18 E. R. Roditi 10 

vermek ile çok hizmet etmiftir. S M. J. Taraa. 12 
Umumi harb, lngiltereye 2ı74 

Süventen bqka kir de Filiı· ı 9968 
tin, Maverayiıeria ve Irak 22142 

t4 ıs 
22 '° 
13 
IS 7S 
14 7S 
16 
16 
ıs 50 
IS 2S 
19 
12 7S 
13 1S 
14 
16 
ıs 7S 
16 
16 
21 
16 
16 
17 

K.' 
13.c 13 
7 f 
13 
9 
7 

13 
12 
12 

Bahreyn karayolunu açm11tır. Zahire ....... " J 
Bu 1&yede de Süven kanalının Ç. Cinai S. K. K. 
müdafaua için bir lskenderiye 1860 ButdaJ S 625 6 
Hayfa ve Kıbns müsellesi te- 30 Ton 
şelclcül etmiftir. 50 Nohut S 2S 
Şu halde, lngiltere neden 4ı99 Kilo T. 8. içi 7S 

korkuyor? Komşu büyük dev· 2000 ., Yapak 
Jetlerden biç birisi lngitere ile 1365 ., Keçi lalı 
boy ölçüşemezler; Fran1& Su· •------
riyeye yerleşmit bir İngiliz lzmir birinci icra memurllt' 

f M · ~ .. odan: mütte ikidir; ve usul petrol· ... d 

lan na şiddetle muhtaçtır. Güzelyab caddeaincle 11 P 

ltalya da vakıa Rodoa, l..er· sayılı evde iken balen nerc4' 
yoz ve 12 adaya maliktir; bu- bulundutu bilİDelDİJell .,.,., 
ralarda mükemmel taarruz üa· Nebiye tarafına: 

Emlik ve Eytam Bu 
sübabrileri vücude ıetirmiıtir. lzmir ıubeaine borcanaz 
F akıt bir harb ihtimalinde 
İngilterenin ne kadar müttefik 2546 lira 23 kanattan d~ 
ile hareket edecetini tahmin- bankaya ipotekli Güzel 
den acizdir. lnailterenin 2 Ki- tramvay caddelinde t 119 

•· yıb evinize ehli vukufca jlı 
nunul&ni Centlemen Aırement 
itiWı ile ltaJyadan korktutunu lS67 doayamızla T. L 
sanmak d<>tru delildir. Bu üç bin kıymet takdir eclfti~ .... 
hareketi bir aciz eld'İ telikki icra ve iflü ku .. ua t.U..:Jllll
edenler, lngilterenin hakiki cii maddeıine tevfikan · • 
çahreainı bilmiyenlerdirl Biran ihbar ve teblit olaaar. 
için ve ltalyanın deniz kuvvet- 3060 702 
lerinin artmuile bozulmuı gibi 
ıörünen Akdeniz muvazeneıi, 
tedrici surette düzelmelctedir. 
35000 tonluk iki İtalyan .zırh
bıının yapılmuına mukabil 
lnıilterede pek çok ve Fran· 
1&da da Rişelyo ve Jan Bart 
zırhlıları yapılmııtar. 

Sulhu, ıiliblanma temin et
mıı demektir; lnıilizlerin Iİ• 

lihlanmaktaki kabiliyet ve 
ratleri ve bu lauuaa .... ,,.. 
bildikleri f~bllde 
İtalyayı durdurmtlflur. 
vakıa top ıölaeleri 
bir ıulhtur, mlaell&h bir 
hun da ömrü çok lmaclar. 
kat ne 1apalam? Kıla da 
ıalh beteriJet için ren• 
nimettir! 

• 
1 
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~mir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
apı Ankarada muzika mektep binasının ikmali inşası ka· 

lı zarfla eksiltmey~ konmuştur. Ke:;;if tutarı (43476) lira 35 
~ruştur. Keşif proje ve şartnameleri parasile inşaat şubesin· 
d alınacaktır. ihalesi 6 191 937 pazartesi günü inşaat şube· 

n e ~at 11 dedir. Teminatı (3260) lira 73 kuruştur. Eksilt· 
ı~re .~rcceklerden 4lgili bulunanlat· 2490 sayılı kanunun 2, 

l
k~;cu maddelerinde istenen belgelerle birlikte teminat ve 
y mektuplannı havi zarflar ihale günü saatine kadar M. 

.;__ · sat. al. ko. na vermeleri. 18 22 27 2 2881 
lzmir Mst M K 
1 _ · v. · sat. al. ko. rs. den: 

~İ kale Mst. Mv. birlikleri için kapalı zarfla (32500) 

2 ._ ı 0 ığ~r. eti satın alınacaktır. . . 
~ığı~ etının beher kilosu 30 kuruştan (9750) lıra bır 
çılmıştir. 

3 
-... ihalesi 6 f9/ 937 tarih pazartesi günü saat 16 da 

•Çanakkale Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapı· 
acaktır. 

4 - lst krt · "h 1 ol e ı enn ı. aleden bir saat evel teminat akça ar~ 
an (731) lıra 25 kuruş ve ihale-kanununun 2, 3 ncu 

maddelerindeki vesaikle bir saat evel komisyona mü· 
- racaat etmeleri. 18 22 28 2 2840 

lzrnir Mst M K 
l 1 · v. . sat. al. ko. rs. den: 

- z. M k.mır st. Mv. merkez kıtaatı ihtiyacı için (27950) 
l~lo s~deyağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

alesı 6 191 937 pazartesi günü saat 17 ,30 da kışlada 
2 _ satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

~u~~mmen tutarı (25714) lira, teminatı (1928) lira 
3 

&;Uruştur. 

4 - Şf artn~mesi her gün komisyonda görülebilir. 
- steld 1 • • 5 l 1 erm hcaret odasında kayıtla olması şarthr. 
- l st~klilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

~rınde yazılı belgelerle ilk teminat makbuz veya 
anka mektupları ve teklifnamelerini ihale saatinden 

en b" az ır saat evci kışlada satın alma komisyonuna 
--- vermeleri. 18 22 28 2 2877 

lzrnir Mst M K 
ı _ · .' v. · sat. al. ko. rs. den: 

lzmır Mst. Mv. sahil kıtaat ihtiyacı için (21200) kilo 
İ~ey6•kı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Iha· 
esı T9! 937 pazartesi günü saat 16,30 da kışlada 

2 satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
- ~0uhkammen tutarı (19716) lira, teminatı (1478) lira 

3 
uruştur. 

4 - f•ttnameıi her gün komisyonda görülebilir. 
5 : I atekl~ler~n Ticaret odasında kayıtlı olması şarttır. 

ıtckhlerın 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
~rinde yazılı belgelerile ilk teminat makbuz veya 

anka nıektuplarile teklifnamelerini ihale saatinden 
en a b" 1 · z ır saat evci satın alma komisyonuna verme erı. 

- 1 . 18 22 28 2 2879 
111 zrnır Mst 'M 
'1" ı _ M ·. v. sat. al. ko. rs. den: . . . . .. 
"' knısa merkezindeki askeri hastane ıhtayacı .ııçm mu· 
ı· fi8 asaya konulan 12 ton koyun etine teklif edilen 

9 
2 _ M~ bahalı görülmüstür. 

u~akasası artırma ve eksiltme kanununun 43. mad· 
desı mucibince bir ay zarfında pazarhkla ve 15 Eylul 
937 çarşamba günü saat 17 de Manisada Tümen sa· 

3 _ tŞın alma komisyonunda yapılacaktır. 
•• ~rtnamesi her gün Manisada Tümen satın alma ko· 
,. 4 mısyonur.da g·· ··1 b·ı· _ M h oru e ı ar. 
P 1• udammen tuıan (4800) lira, muvakkat teminatı (360) 
f ıra ır 

s - lst kri . ~ıı ve:· 1 er .. Ticaret odasında mukayyet olduk~arın~ ~aır 
•' b 1~8 • gosterecekler ve muvakkat teminatlarıle bırhkte 
7f eU. gı.in ve saatte komisyona müracaatlan. 
~ ---ı;;;;-l:f:-::-~1~7--~22:._~2~7--!2___. .......... ______ __ 
· lzmir Mst M r ldares' 1 . v. k. sat. al. ko. rs. den: 

11' sen altı b· st~nbul lc~azı amirliğine bağlı müessesat için sek· 
~~ lS.30 da 

1
( 6000 kılo yoğurt 15-9-937 Çarşamba günü saat 

misyonund:tknbul Tophane levazım amirliği satın alma ko· 
~ deli on altı b~P~!ı z~.ifla eksiltmesi yapılecaktır, Tahmin be· 

liradır. Şart n u~ yuz .kırk 16340 liradır ilk teminatı 1225,5 
,t Yesilcalarile bambı komısyonda görülebilir. lstaklilerin kenuni 
le' komisyon era er t~klif mektuplarını ihale saatinden evvel 
,~ - I . 8 vermeleri. 29 2 7 12 
fi'• ımır Mst. Mv K • 

1 _ G . · · aat. al. ko. rs. den: 
ıdl te:::nirde tayyare a!ayı garnizonunda su ve elektirik 
ı&Jl' cuma ı .~~~arlık suretıle yaptınlacak ve ihalesi 3/9/937 
Ft 2 - Mubaı:unu saat 17 de icra edilecektir. 
~ 83 k nıcn tutara (S84) lira 37 kuruş, teminatı 43 lira 
~ uruştur. 

DOl.U 

YEili 
MALLA D PAZADLADI . 
/. 10 T-ENZiLATLA 
SATIŞ YAP 1 YOR 

il daimi encümeninden; 
7627 lira 09 kuruş açık tutarlı Bergama • Soma yolunun 

2 + 500-19 + 900 üncü kilometreleri arasındaki köprülerin ona· 
nlması işi 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hızırlıyacakları 
teminat ve ticaret odası belgelerile birlikte 16 Eylül 937 'f?er· 
şembe günü saat 11 de il daimi encümenin baş vurmaları. 3061 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Eksilt~eye girecekler Ticaret odasında kayıtlı olma· 

ları şarttır. 
5 isteklilerin 2490 sayllı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

lerinde yazıil vesikalarile ilk teminat makbuz veya 
banka mektubu ile beraber ihale saatinde satın alma 
komisyonuna müracaatları. 18 22 28 2 2878 

İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
1 izmir Mst. Mv. hariç kıtaat hayvanatı ihtiyacı için 

açık eksiltmede bulunan ve 31·8-937 Sah günü saat 
16,30 da ihalesi yapılacak olan (171000) kilo kuru 
ota istekli taraf mdan verilen fi at pahalı görüldütünden 
ihalesi 13-9-937 Pazartesi günü saat 16 ya bırakıl· 
mıştır. 

2 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
3 - Muhammen tutarı (6790) lira olup teminatı (578) 

liradır. 
4 - 1steklllerin ticaret odasında kayath olmasa şarttır. 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

}erinde yazıh belgeler ilk teminat makbuz veya banka 
mektuplarile birlikte ihale saatmda kışlada satın alma 
komisyonuna müracaatları. 3066 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - lzmir Mst. Mv. merkez kıtaat hayvanatı ihtiyacı için 

kapalı zarfla eksiltmede bulunan ve 28·8-937 Cumar· 
tesi günü saat .11 de ihalesi yapıla~k olan (360)~ t~n 
kuru ota isteklı tarafından verılen fıat pahalı gorul· 
düğünden 2490 sayılı kanunun 4~ ancı ma~dcsi ı:!luci· 
bince bir ay zarfında pazarlığı mtaç edılmek uıere 
açık eksiltmiye konulmuş ihalesi 20·9 937 Paıarteıi 
günü saat 17 de kışlada yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
3 - lıteklilerin ticaret odasında kayıth olması ıarttır. 
4 - Muhammen tutarı (15300) lira olup ilk teminatı 1147 

lira 50 kuruştur. 
5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ilncü mactdc· 

}erinde yazılı belgelerle teminat makbuz veya banka 
mektuplara ile birlikte ihale saatinde kışlada satın 
alma komisyonuna müracaatları. 2 7 12 17 3065 

lzmir. MST. MV. K. SAT. AL. KO. RS. 
1 - Bir metresine tahmin edilen fiatı (315) kuruı olan 

(180000) metre kaputluk kumaş ile bir metresine tah· 
min edilen fiatı 290 kuruş olan (230000) kışlık elbi
selik kumaş kapalı zarfla ayrı ayrı alınacaktır. 

2 - Kaputluk kumaşın şartnamesini 2835 kuruıa ve elbi
selik kumaşın şartnamesini 3 .. 35 kuruşa almak ve 
örneklerini görmek istiyenlerin her gün komisyona 
gelmeleri. 

3 Kaputluk kumaşın .ilk . !eminatı 26430 yi!mi ~ltıb.in 
dörtyüz otuz ve elbıselığın de 30430 otuzbın dortyilz 
liradır.• 

4 - Kaputluk kumasın ihalesi 17/ EYL./ 937 cuma günü 
saat 11 de, elbisr.lik kumaşın ihalesi 18/EYL./937 
cumartesi günü saat 11 dedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 3490 sayıla kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesıkalara ilk teminatları 
ile birlikte teklif mektuplarına ihale saatlerinden en 
az bir saat evvel Mst. Mv. Sa. Al. KomisyonLUla 
vermeleri. 2 5 10 16 3064 

lzmir ikinci icra Memurlu· 
ğundan: 2987 

Mehmet Tevfikin Emlak ve 
Eytam Bankasından ödünç al· 
dığı paraya mukabil banka· 
ya ipotek eylediği lzmirde 
Karşıyakada Alaybey mahalle· 
sinin eski arahk, yeni Milliyet 
sokağanda yeni 19,7 (19,19/A) 
No.da 19 taj numaralı kapı· 
dan binaya girilince küçük bir 
salon, solda sokağa bakar bir 
oda, karşıda avluya bakar 
diğer bir oda ve bu odanın 
solunda yemek odası, yemek 
odasmın arkasında aralık, ara
lığın solunda heli, aralığın 
arkasında mutbak, mutbakın 
arkasında kapısı bahçeye açı· 
lır ahır ve ahıra muttasıl mu· 
attal bir havuz, evin üst ka· 
tmda küçük bir sofa, cephede 
biri büyük ve biri küçük iki 
oda, avlu tarafında yine biri 
büyil.k ve biri küçük iki oda 

· ve bu binanın sağını ve arka· 
smı muhit bir bahçe, bahçede 
bir tulumba suyu ve bir su 
kuyusu, müsmir ve gayri müs
mir ağaçlar vardır. 2000 lira 
ktymetinde olan bu evin 
mülkiyeti açık arthrma su
retile ve 844 numaralı Em· 
lak ve Eytam Bankası kanunu 
mucibince bir bef'aya mahsus 

olmak şartile artırmast 11/10/937 
Pazartesi günü saat 15 de ic· 
ra dairemiz içinde yapılmak 
üzere 30 gün müddetle satıh· 
ğa konunldu. 

Bu arbrma netice.sinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödemesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa· 
dif olması huebile kıymetine 
bakılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yepılacaktır. 
Sabş 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu hü· 
kümlcrine göre yapalacağından 
ıkinci artırma yoktur. Satış 
peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yizde iki buçuk delli· 
liye masrafı alımr. 

ipotek sahibi a lacakhlarla 
diğer alikadarların ve itif ak 
hakkı aahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu· 
siyle faiz ve masrafa dair oJan 
iddialarını işbu ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri İcab 
eder. 

Aksi halde haklan tapu si· 
cilince malam olmadıkça pay· 
laşmadan hanç kalırlar. 1/101937 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanla· 
nn yüıde yedi buçuk teminat 
akçesi veya milli bir banka 
itibar mektubu ve 37 /2034 
dosya numarasile ikinci icra 
memurlupna müracaatları ilin 
olunur. H. iş. No. 829 

Emlak ve Eytam 
Bankasından: 

37 /2034 icra dosya numa· 
ruiyle satılan, yukarıda evsafı 
yazıh gayrimenkulün alıcası is· 
terse, bankamızca bu gayri 
menkule konulacak kıymetin 
yüzde ellisine kadar umumi 
ıartlatımız dahilinde ;kraz ya-
pılabilir. 3035 

lzmir ikinci icra Memur
luA-undan: 

HaticP. Müzeyyenin Emlak 
ve Eytam Bankasından ödünç 
aldığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği İzmirde eski 
Süleymaniye, yeni Üçüncü Ka· 
rataş mahallesinin eski budala 
bağları, yeni İplikçi Hacı Ha
san sokağında 25,25/1 No.lu 
ev iki katlı kargir ve her katı 
müstekildir. Alt katı Muhar· 
rem sokağından açılır, ikinci 
bir kapısı daha mevcut olup 
numarası 37 dir. Bu kısım ka· 
pıdan girilince zemini plakalt 
geniş bir salon, solda iki oda 
ve bir mutbak ve mutbağm 
içinde hela ve salonun niha· 
yetinde küçük bir sandık oda
sından -ibarettir. Üst katı dahi 
ayni şekildedir, bu evin avlu· 
su yoktur. Yalnız üst katan 
mutöağı üstünde zemini pla· 
kalı taraçası vardır. 2000 
lira kıymetinde olan bu 
gayri menkulün mülkiyeti 
açık artırma suretile ve 
844 numaralı Emlak ve Eytam 
Bankası kanunu mucibince bir 
bef' aya mahsus olmak şartile 
arbrması 11/10/937 pazartesi 
günü saat 16 da icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere bir ay 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde atış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa· 
dif olması hasebile kıymetine 
bakılmayarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu hü
kümlerine göre yapılacağmdan 
ikinci artırma yoktur. Satış 
peşin para ile olup müşteri· 
den yalnız yüzde iki buçuk 
delliliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu-
siyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilim tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev· 
rakı müsbitelerile birlikte me· 
muriyetimize bildirmeleri icab 
eder. 

Aksi halde hakları tapu si· 
cilince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 1-10-937 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır . Talip olanla
rın yüzde yedibuçuk teminat 
akçası veya milli bir banka 
itibar mektubu ve 37 /2080 
dosya numarasilc iz. ikinci icra 
memurluğuna müracaatları ilan 
olunur. H. iş. No. 821 

Emldk ve Eytam 
Bankasından : 

2712080 İcra dosya numara· 
siyle satılan, yukarıda evsafı 
yazılı gayrimenkulün alıcısı is· 
terse, Bankamızca bu gayri. 
menkule konulacak kıymetin 
yüzde ellisine kadar umumi 
şartlarımız dahilinde ikraz ya· 
pılabilir. 3034 




