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Ağustos 1936 Hergün_ sabahları çıkar, siyasa!_gazetedir. Telefon: 2776 

Sağda manevralara iştirak eden bir tankımız, solda hücum arabalarımız 

Manevralar bitti ve dün 
geçid resmi yapıldı. 

lngiliz Kralı 
Yati-tiindi 

Ordumuz büyük muvaffakıyetler gösterdi. Hari-

İtalya veliahdı kra
lın Salzburgta~otur-
duğu otele inmiş. 

Lonclrn 10 (H:ıılyo) Kral 

r------------------------~----------

iş kanunu 
Yakında tatbik sahasına 

geçecektir. 
• 

Olimpiyad direğin 
de Türk bayrağı! 
Başbakan Yaşarı tebrik etti. Yaşar, 
artık ölsem de _gam yimem, diyor . 
. ' lnnbul, 1 O (llu u i) Pchlh·anımız \ ıı~ıır Jm~iin I·irılıınrli)ıı'Jı 

prhlıvnııla giirrşti 'e onu dn 4 clnkikndu hışla ) endi. 

\ n,:ır, ~iıııcliy<' kadnr lıiı;- ) cnilıııctliginden Grcko . Honıcıı f.\llrcş
lerılr ııltıııış lıir kilodıı <liirı)ıı şnınpİ)orıu illin cılildi. 

Hugiiıı hiıılcrce ki~inin huzurunda ııı illi ınnr~ı mız çalınıl 
1 

, e bu 
sırada şanlı snnen~ımız ~eref dirt·~indc ilalrrnlanmana ba~ladı 

,. r, t"'' e \ . 
Y n\ar orndaki gazetecilere: 

Bayrağımı ilk defo olinıpİ)ad direğine çektirmrğı> mmnftıık 
olduktıırı ~onra, artık öl em ele gnııı )İmcm. dcnıi,ıir. 

Bugün Bcrlin"de hi iklet )Dıı~l:ırı d:ı )Dpıldı. 29 Millete ıııerı ııp 
100 bi iklcır;inin i, tirak t'llİği hu ko\'uda '\ııknra "lı Tnlıit nlıııu ılı~ı 
kazmıd .. 

· Başbakanımız Y asarı tebrik ettiler 
l tnnhııl. 10 (Rnd)o) Bıı,lınk:ıımuz Jı:.ml'l fnöııü Grı~ku-Ro'llen 

nıiisalıakıılıınııda cilı:ııı lıirinciliğıııi kuz:ınıııı~ ol:ın '\ ıı,ar p<'lılhaııa 
Btıığıdııki ır.hrik telgrafıııı ~·ckcrd, hu Tiirk ~ell(•inin millete şan , c
r.~ı! zııfı•riııi kuılulaııuştır: 

Seni canıl:ııı tebrik ı·dcriııı. 
Ba~ haknıı ciyede yeni bir daire işe başladı. 

l,,taıılıul 10 lllu u i muhnlıiri
rııizdeu] Mar•~,.ıl FC\zİ Çakmak 
\c gt>uer,•llcr he)ctiniıı huzuru il<' 

1 

Sekiııci Edvar<lm ~alıliıı )lllrn:ı \,.. 

ŞclıcniL:te binıli~i aıılaşıluuştır.J .~~~~~~~~~~~~~;::~~~~~~~:======:=:.:~~ 
İ mrt fulhıii 

TıakHıda Hııulmul,t.ı olan hih iöl. . . . 
:ı kr•ri rıı.ıııi'Ha lam hir muHıffa. 
kı}d ic;inıtc inki':'.ıf l'dcrl'k ır.kni-
~İmizin km\ctiııi '"" a kt•rleriıııiziu 
~iil.. el.; knLili)elirıi t!o~t<'nliı..H·n 
sııııra hu alınlı ııi hal Nı• crıııi~ıir. 
llan•kıiıı Jıitiren ku\ \C lcrİmİ7.. l•lı-
giiu Kırklareliııde l\lıırı•şal '<' ko
muıııııların lıuzurııııfl:ı hü) iik tuk
ılir \'e alkışlar U)tıııdırarı bir rc~ıııi 
t:t'ı:it )DJllnl~lıırdır. Jfc mi gı•ı,·itıe 
tanklar. hiicum otomobilkri \'C 

motörizc edilıııi, kuvvrtleriıııiz de 
işıirak etnıitılcrılir. 

Krıılııı ı·plı.ıt yekli ctr:ıfıııdn hir- Bu da nereden çıktı.? 
çok rİ\3)Ctll'r olınnklu lıcralıer, 
Lu hu·u~ıu l..nı'i hiçlıir şı') )Oktur. 

für r:\,t)C'le göre l"pıııı~a ıııNı· 
l'lclcıi üzerimle 1 rnl Edvarıl'ın M. 

Mu,. oliııi ilr ıııiiliıkııı edı•ı•t•kıir. 

Maaıııııf ilı bu d.ı me kükliir. II:ır

Dii f K uperirı 'atın 
olcluğıı lıakkrnduki ~a\ iıı ela dor.rıı .... . ~ 
dc~ilı..lir. ı a.ı ı on kadar kralın 
misııf iı i lmluııııuık ınılır. Bunlar 
rıra,.uıtl:ı Lord f.a)Ji BukLnıcıı, 

l..o)di \rnnılov, Sir Gotfnl\'a To
rna \C Sir Cou llerd \ardır. 

• :ılzlmrs 10 ( \.A) Hu u·i 

Atina'da bir fac;ist 
hareketi!. 

Türk ve Yugoslav ajans muha
birlerinin de vesikalarını almışlar 

\ apılan mnııeuadn, ~ırınızı 

taraf, lıiç lıeklemnı)<·rı hir lı:ıre- Genel kur Y başkı m Fe· zi Çakma.~, komutanlarla ..:ı 
ketle \c nni bir şekild<' mn'i tarafı birlikle harita üzerinclt: harekall takip edigor. 

bir ~ek ilde C) nlıat etmekte olnn 

lngiltf'ıl' J.:rnlı hııra)u ,;• lnıi§ H' 

)ugo Jn,1·a·)a nıüte,·cccilıen hare-~ 
\'C\ irmcğe nıurnf fak olmuştur. mizdcn) Jlıırieiyc \ çkülNimlc ı katıııda me.,gul olmak iizcre yeni 

1 ınıılıul 10 (Husu 0 i mulıııLiri- Lo~.ızlura .ıiı )<.'Uİ rf'jinıiu ıutbi- lıir daire ilıdns edilmiştir. 
··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-····-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· Asilere göre: Bazı şehirleri kendileri almışlar. Hükume 
te göre: Muvaffakıyetler devamda. Kime inanacağız? 

Madrid civarında harp alev 
lendi. Topçular faaliyette! -----
Hükumet gemileri Tanca'dan cekildiler. İdamlar 

A t 

devamdadır. Asilerin bir karargahı vanıyor. 

Hükumet taraf tarı miralog Manga'danın dağlardaki baiargaları 
Taııl':ı 10 (Had)o) 1ki fs-

pıın) ol harp gemi .. j de lirııaııı tcr
letrni~ıir. Bunlardan hıı ara uğra
hıış olanım diğ(•ri çcknıi~ '<' Tuııca 
kara sularından dışarı r;ıl..nrilıktaıı 
onra demirlemiştir. 

fn~iliz h.üin Elizabct zırblı1:11 
düu Lüıün gece projektörlerini yıı
"-arak CcLclüllorıkta karakol ge
•ni!;i rnzifc ini görmüştür. 

Ba)OD 10 (Raci)<>) - Hanı 
tııuJınLirfodeu: J patı} ol fısilcri, San 

8ebasti) an şehrinin su ilıtiyııcını 
teınin eden dopol:ırm kain lııılun
<hığu dağı ıaptetmişlcrdir. 

c\il 10 (Radyo) -- .Asi umu
b illi karargahı, joladan dağlariııda 

ilkGm e le kartı miihim bir barb 

kıızaıııhlığıııı Jıildirıncktedir. Bu 
harbtl.ı, Kntalon) a hükumet km·· 
Yctlerinılı•rı l 00 kişi telef olmuş, 
300 kişi ynrnl:ınınış 500 kişi de 
c-ir edilmiştir. 

Tunca 10 (Had) o) f panya 
hiikliını·tine men up lıir zırhlı El
cezirc) i bomharılırnnıı etınıştır. 
Şehir harap olmu~tur. Altı ki~i 

,~ılınü:, 20 kişi pralıınnıışlır. 

Burgoı:ı 10 (A.A) - Cn ıno· 
dc·rn s.ilalılnrla miicelılıez Cezu}fr 
ktll'' erlerinin Ce!H'liiııanktnn gcı;c

rek kara) a 1uıliklcri Jınlıeri lınlk 

arasında lıü) iik bir sevinç uyan
dırruıştı r. Lizhondnn gelen haber
lere güre, General ı~raııko kuYYet· 

]eri Ltora Del Rio ve Paura şe-

hirleı'İııc girıııi.-ıir. \) ni Jınlıerler 

musınkhcl rejim lınkkındıı re) ianın 
mürac:ıat ı•diliııceye katlar Knrdinal 
Se<'urninin krJI nıfiLi .-.cı;ileccği 
lıııkkıııdak i lıulıerlt-ri dı~ ) nlanlıııı
ıııak ındır, 

Maclriı.l, 10 (A.A) Sii bakımı 
dün akşam nlıloka nlıımln lııılunnn 
Korclo\ a'mn zaptınııı ıııulınl..kak 
olduğunu :süylı•mi~tiı·. 

Deniz ıııuharelıel• ri) le Eleezire 
etrafındaki <lsi i~ıilıldlmlann hoııı· 

lıardınıaıı edilme i safalıaıı rnrlyo 
i it> ııe~rcdilm i~tir. 

E1:1ki bakanlardan \'aldezin oğ· 
hı Justo Sanjurj"un hap edildiği 
baher Hrilmekıedir. 

-Sonu 2 inci sagjada-

kcı t') lcmiştir. • 

h.ıl)ıı \eliabdı Omhrrto'dn fn· 
gilıcre kralının ikamet f'ttiAi otı~ll• 
inıni~tir. 

Belgrad, 10 (R:ıd)o) fugitiz 
kralı seki1.iuci Fdvıırd hugiin yata 
binmek iizerc Şclıcıılik't> \asıl '";J.9 
mıı:tur. Kral lıiıılercc ) u~osla')alı 
turufnıdım şiflılt>tlc ulkışlnıımı,tır. 

1 ki Y ugoqla \') a ııı ulırihi kralın 
yaıınn nı;ık sulara kadar rt•fökat 
ermiştir. 

Belgoıd, 10 (Hnd)o] Yu-
go la\')ll)U gclmi. olun İngiliz kralı 
sckizinri Ech·nrclın I>alnıaçyu a
hilleriııılc lıükiınıeı nııilıi Prens 
Poluıı lıu_w~i mnlikilne inde kal. 
m:ı ı ıııulıtl'rneldir. 

Uc'grnd 10 (A.Al - lngilıere 
kralı lıugilıı tren ile :ıat l 7.50-de 
Yııgosla\' - Anısturya hududu üze
rinde bııluııaıı Meolıoj'n sdmiş ,,.e 
Yugos)a,·yn kral naibi prens Pol 
tarufııııl:ın knrşılnıımışıır. 
-.~~~~~---~~~~~~ 

Italya'da büyük 
manevralar 

25 Ağustosta baş
lıyacaktır 

floın:ı, 10 (Hnıl)o) 1ıalpn 
ordusunun Şcrııo-1\louıdlo-A r<'eliııo 
ıniisellcsi il1.crimlr yapacağı lıiiyıık 
uıant'\ra 25 nğu!;ıo_t:ı lınşlıp<'ıık \e 

31 nğmııo~ııı lıile<'cktir. Bıt- ıııaııe,·
ralara 36 nln) ve mühim lın\':ı km
wtlı•ri i~ıirak Pclec<'klir. 

Prens OmhC'rto ıııa\ ilc·re ku
ıııaıııla ,.d,.c·ckıir. 

Dört itdiyan da 
öldürüldü 

ltalya bunu pro
testo etti. 

Maclrid, l O (Had) o) Har elon-
ıl:ı ÜÇ İtalyan clıJürülıııüş \C bfr 
İıal) an da ağır ) nralnnmıştır. 

.Mnrtt'lli isminde hirisi de 6 
ngustosıa evine cehren girilmek su

retile kntledilrui§tİr. İtalya'nın Dar· 
selou konsolosu \'e Madrid' sefiri 

hu hadiseleri proteıto t>tmiflerdir. 

· Atina' dan bir görünüş 
_ Paris, 10 (Rml)o):- Atina·dnn M. Koı;yaııo ou 7.nmaıılnr<ln Ho-

1hiJdiriliyor: 011 haberlere aörc, ma'<ln faşizm lıakkıııdn ıetkikntıa 
")' . 'J l . " ı l , uoanı-taıı :ı nr faı;ist lınrcketi m uıımu~tur. 
başlamıştır. Bıı hareket ftalynn i • Pııris, 10 (Radyo) - Yuıınn 
lemidir ve haşındn Atinn lıeledi)C hii.kümcti, birçok ynlıancı gazl'le 

rei i M. Koç) anos hulunnınktadır. - l üt/ en çeviriniz -

lstanbul'daki güreşler, 
lzmir deniz yarışları 

ve Berlin olimpiyadları 

Yukarıda filo kumandanımız amiral ile vali muavini, 
mıntaka heyeti reisi doktor Mitat ve denizcilerimizden 
kaptan Ali Sabri, aşağıda giizücülerimizden bir l'"P• 
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ispanya isyanı 
----------

- Başı 1 inci sahifede - Binlerce genç gönüllü ola· 
Gııadarama cephe inde topçu rak müracaat etmişlerdir. 

kıtalan büyük bir taarruza hazır· Tanca, 10 (Radyo) - Yeni 
lnnmaktadır. 1 

• Fas spanyol askerleri Elceıi-
Pampelune Nnvnrrc ili merke-

zinde t:ını Lir sükiııı Jıiiküınferma- re'ye sevkedilmiştir. Bu asker-
tlır. Katalonyn tayyareleri erkek ler f spanyol askerlerinin en 
li esini hoıııbarJırnana tutarak talı· mükemmelidir. 
rip etmişlerdir in anca wyiat yoktur Buryos, 10 (Radyo) - Asi 

Bayoıı , 10 (A.A) - • silerin kuvvetler, Madrid civarında 
Oyuzun )llkinindeki umumi ka· K l d k ore a enes mev ·iini zaptet
rargnhları hükiımet kU\"'\'~tleri ta· 
rafından yapılan lıomlı:ırılıman ne· miş ve sabık kral sarayı olan 
ticesinde alevler içinde ) anmakta· Esküryal karşısına gelmiştir. 
dır. Çünkü c:ilfilı H ' ıniilıiınmat Tanca, 10 (Radyo) - Tanca 
doposunda bir infiluk nıkua gel- beynelmilel mıntakası kontrol 
mi~tir. heyeti ispanya hükumetine 

Burgos l O (A.A) - Mad- mensub gemilerin limanı terk 
rid'e doğru yapılacak olan ettiklerini tesbit etmiştir. 
yürüyüşün muvaffakıyetle ba- Madrid, 1 O (Radyo)-Mad-
şarılmasını temin edecek olan rid cephesinde şiddetli bir 
general Franko kuvvetlerinin topçu faaliyeti başlamıştır. Bu 
muzaffer olması beklenirken hareketin bir taarruz mukad-
general Nolu askere hitaben demesi olduğu sanılmaktadır. 
neşrcttiğt bir beyannamede Cebelüttarık, 10 (Radyo) -
ezcüm!e şunları söylemiştir : Cebelüttarık valisi general Ha-

- lspanya'ya hakimiz. Bu rington, neşrettiği beyanna-
ay içinde beni Madrid telsiz mede halka sıkı bir bitaraflık 
istasyonunda dinleyeceksiniz. tavsiyesinde bulunmuştur. 
Mücadeleye derhal girmeliyiz. Aksi hareket edenler hudud 

Cebelüttarık, 10 (A.A) - harici edileceklerdir. 
Royter Ajansı bildiriyor : Buryos, 10 (Radyo) - Asi 

Son gelen haberlere göre, kuvvetler ve hükumet reisi 
Cadiks'in teslim olduğu hak- general Kapatella bütün ihti
kındaki şayialar asılsızdır. Ma- yatların silah altına alınmasını 
layadaki hükumet kuvvetleri emretmiştir. Bu ihtiyatlar as-
Elcezire'yi zaptetmek için ha- keri usulü mucibince hemen 
zırlanmaktadırlar. Elcezire'yi davete icabet edeceklerdir. 
bombardıman etmiş olan Ja- Badakos şehri bugünlerde 
imes Primero zırhlısı dün bazı asilerin eline düşecektir. 
kuvvetli kıtalar taşımakta idi. Monpelyon şimdiden zapte-
Bu kıtalar karaya inmeye ha· dilmiştir. Badakos'un zaptın· 
zır bir vaziyettedirler. dan sonra bu kuvvetler de 

Dün vukubulan bir bom- Madrid üzerine yürüyecektir. 
bardıman esnasında inkitaa Paris, 10 (Radyo) _ Sol 
uğramış olan Elcezire, Tarifa, cenah taraftarlarının naşiri ef-
Cadiks telefon teli yeniden kan olan Lö Jur gazetesinin 
işlemeye başlamıştır. hususi muhabirinin lspanya-

Tahrip edilen topların ye· dan aldığı haberlere göre bu 
rine yerleştirilecek olan bazı ayın sekizinci günü, lspanya-
asi topçu bataryaları Cadiks'- daki asi kuvvetler kumandan· 
den Elcezire'ye nakledilmiş- ları general Franko ve gene· 
lerdir. ral Mola kuvetleri, birkaç 

Burgos, 10 ( Radyo ) - yerde birleşmeğe muvaffak ol-
Asiler karargah umumisinin 1 d muş ar ır. Bu suretle isyancı-
bir tebliğine göre, asi kuvvet- !arın şimal ve cenub kuvvet-
ler artır Madrit'e iyice yaklaş- }eri birbirine yardım imkanını 
mışlardır. daha kolaylıkla elde edecektir. 

Navar ve Davilla arşuvek- T I f- ı 'k' d 1 e e oncu ar, ı ı or unun te e-
leri halka asilere iltihak lüzu- fon hatlarını birbirine bağla-
munu tavsiye etmişler ve mışlardır. Bu suretle Sevil ve 
Madrit hükumeti elinden kur- Borgus arasında telefonla gö
tuldukları için şükiır ctmele- rüşmek imkanı elde edilmiştir. 
rini bildirmişlerdir. Bu hafta içinde nihai muha-

Cebelüttarık, 10 (Radvo)- rebenin verileceği kuvvetle söy-
Asilcre mensup büyük tayyare Ieniyor. 
Malaga limanı içinde hüku· Londra, 10 (Radyo)- Tay-
mete mensup birinci Ceymis mis gazetesi neşrettiği bir 
ve Çervantes ve Libertak kru· makalede, İspanya vaziyeti do
vazörlerini bombardıman et- layisile İngiltere'nin Akdeniz 

mişlerdir. Bu bombardımanın ne sıyasetini mevzuu bahsederek, 
kadrr zarar verdiği malum hükumetin bu hususta çok 
değildir. dikkatlı davrandığını yazmakta 

Barselon, 10 ( Radyo ) - ve amele partisi tarafından 
Barselon'da ve bütün Kata- lspanya'ya sevkedilmek istenen 
lonya'da anarşi hükmüfermadır. iaşe mevaddının sevkine hü-

Bu anarşi arasında Birleşik kı'.imetçe müsaade edilmediğini 
Amerika konsolosu yaralan· bildirmektedir. 
mıştır. 

Birçok kimseler bila muha- Paris, lO (Radyo)- Şimiye 
kadar lspanya'dan hicret eden 

keme kurşuna dizilmektedir. 
Almanlar'ın sayısı 2300 ü 

Burgos, 10 (Radyo) - Mu- bulmuştur. 
vakkat ihtilal hükumeti namı-
na halktan altın ianesi top- Burgos, 10 (Radyo) - Ka-
lanmaktadır. Halk buhususta tolik liderlerinden M. Madar
büyük bir fedakarlık göster- yaga, komünistler tarafından 
mektedir. kurşuna dizilmiştir. 

Atina, 9 (A.A) - Atina Valadolit'ten büyük yardım-
lar yapılmıştır. Kibar kadınlar ajansı bildiriyor: 
mücevherlerini vermekte ve Otoriteler hükumetin muka-

bil tedbirler almasına müsebaskere elbise vesaıre dikmek-
tedirler. bib olan karışıklık unsurla-
___________ ,_ rını yakalamağa devam et-

ıııulıı.ıbirl..rinin lllÜ"ıtllıleııaınclerini mektedirlcr. 
geri almı~tır. Bunlar ıır.ı ındu Yu
go lavya \'C Tüıki)e ajanlarının 

Atina muhabirleri ele \'ardır. 

1 tenbul 10 (llu u~iJ - Son 
biidLelerin rnkuundanberi Yuna· 
oislanda 700 kişi tevkif edilmiştir. 

Emniyeti umumiye direktör
lüğü tarafından alınan son 
malfimata göre, 5 ağustosta 
şafak sökerken amele kütle
leri Atina'nın muhtelif mey-

l~_G-_-ü~n~ü~n~J~-e_-1 ..... g-=_r-=_a-=_1-=.H-=.-=.amıııııııı.-b_-_e·r_I_e_r _i - · 

'Mt k • ·ı d•"" • -ı Kudüs'te · a SaS, iŞÇi ere ver ıgım.Bir yahudi öldürüldü 
8 8 8 8 \J D • Kudüs, 1 O (Radyo) - Ya-

s oz u tutacagım )yor fa'da bugün bir İngiliz mali 
e e müessesesine bir bomba atıl· 

• mıştır. Yafa yakınlarında bir -----·-----Yunan başvekili, hükumet ve amele menfaatine olarak yahudi bahçesinde de bir ya· 
hudi araplar tarafından katle-

sonuna kadar mücadele edeceğini söyliyor. dilmiştir. 
Atina, 10 (Hususi) - Başvekil Gene.·al Metaksas, verdiği beyanatta; hükumetin işçileri 

himaye ettiğini, kendisinin işçilere karşı büyük bir sevgisi olduğunu ve verdiği sözü yerme 
getireceğini söylemiştir. 

Mumaileyh beyanatının sonunda, 
- Şimdiye kadar elde ettiğim merhale çok evel temin edilecekti, fakat komünist propa

gandaları ile bazı siyasi hadiseler buna mani oldu. lktısad vekili, hükumetle amele arasındaki 
ihtilafı hallederek noktainazarları birleştirmeğe memur edilmiştir. Kendilerinin birşey yapabile· 
ceklcrini zannedenler tamamile aldanıyorlar. Çünkü ben onların hepsini tanıyorum ve ben 
onlarla hükumet ve amele menfaatine olarak sonuna kadar mücadele edeceğim,, demiştir. ____________ ........ ··-----------
Bir lngiliz gazetesi 

nin yazdıkları. 
Fransa'da tam bir hürriyet var! 

Londra, 10 (Radyo) - Mancistcr Gardiyan gazetesi, Fran
sa'nın harici vaziyeti üzerine neşrettiği bir makalede: 

"Fransa'daki siyasi vaziyet, şimdiye kadar görülmemiş bir 
liberalizm arzetmektedir. Fransa' da diktatörlüğü andıran hiçbir 
şey yoktur. Yeni hükumet, çok geniş bir hürriyet hakkı tanı
maktadır. Fransa'da, Moskova'nın tahrikatı olduğu haberleri 
ise bu sobebden yalandır. Çünkü bunlar Hitler ve Robendrop 
tarafından işaa edilmiş şeylerdir. Fransa, garpta olduğu kadar 

A 

Asiler 
Bir /ngiliz kaptanı 

öldürdüler. 
Bayon, 10 (Radyo) - fn

gilterenin konsolosunun aldığı 
habere göre asi Almirante 
Çervera zırhlısının bombar
dıman ettiği bir f ngiliz ya
tında kaptan ölmüş ve kcıp· 
tanın karısı da yaralanmıştır. 

Maktül yat kaptanı Gomez 
zırhlısına nakil ve asiler şid-
detle protesto edilmiştir. 

İtalya 
Habeş çetelerine ye
niden mühlet verdi 

Harar, 10 (Radyo) - lki 
aylık temizlik hareketinden 
sonra Garamolata' da hiçbir 
Habeş kuvveti kalmamıştır. 

Şimdiye kadar 7000 Habeş'li 
silahlarile teslim olmuşlardır. 
Diğer beşbin Habeş'lide Trab-
lusgarp kıt'alarına dehalet et
mişlerdir. 

Adis-Ababa, 10 (Radyo)
Ras Hailo ve Ras Gebe'de 
Habeş gönüllüleri başında 

gayri meşgul sahada dolaş

makta ve çetelere dehalet 
tavsiye etmektedirler. 

Mareşal Graçyani' de çete
lere yeniden dehalet müsaa-
desi ve mühleti vermiştir. Bu 
müsaade dıvarlara yapıştırılan 
beyannamelerle ilan edilmiştir. 

şarkta da sulh ve sukfın istemekte, fakat Almanya şarkı daima 
ayrı tutmaktadır. 

Fransa'da nümune olacak bir hürriyet hakimdir. Biaenaleyh 
idare örneğinin Moskova veya Berlinde aranmasına lüzum 

Bir Alman gazetesi
nin iddiasına bakılırsa 

yoktur. Bu kadar karışık bir siyaset sahasında bizde müte
yakkız davranmalıyız. Çünkü hürriyeti takyid eden şeytani 
bir kuvvet her tarafa el atmak istemektedir. Demektedir. 

Asilerin maneviya 
tı «;ok bozuktur! 

Madrid, 10 (Radyo) - Havas Ajansının Guadarama ceb· 
hesindeki muhabiri, hükumet kuvvetlerinin mütemadiyen mu
vaffakıyet kazanmakta olduklarını haber veriyor. Asiler, bom
bardıman edilmiş ve büyük bir çevirme hareketi yapılmıştır. 
Bu hareket ilerlemiştir. Komünist meb'uslardan ikisi cebheyi 
ziyaret etmişlerdir. Hükumet kuvvetleri, yeni mevzilerini tah
kim etmişlerdir. Nihai taarruzun, bu mevzilerden yapılması 
muhtemeldir. Bu hafta başlangıcında kat'i muharebe yapıla
caktır. ispanya Dahiliye nazırı, Valadolit ve Kurtubada asile· 
rin vaziyetlerinin çok fenalaşmış ve kuvvei maneviyelerinin kı
rılmış, yiyecek, içeceklerinin hiç kalmamış olduğunu söyle
miştir. Madrid'te vaziyet sakindir, Madrid clektirik cereyanı 
hiç kesilmemiştir. Ovido'daki asiler teslim olmuşlardır. 

Yüksek Arap meclisi 
bugün toplanıyor 

Meclis vaziyeti tetkik edecek ve belkide 
ihtilalin genişletilmesine karar verecektir 

Kahire, 10 (Radyo) - Arap liderleri, kendi aralarında mü· 
him bir içtima akdetmişlcr ve Filistin'deki Arap ve Yahudi 
muvazenesi mes'elesi için ingiltere'nin son tatbik etmek istediği 
karar hakkında görüşmüşlerdir. Yarın toplanacak olan yüksek · 
Arap meclisinin çok mühim kararlar alacağı haber veriliyor. 
ihtilalin genişlemesinden korkuluyor. 

Kudüs, 10 (Radyo) - Filistin'in her tarafında vaziyet vaha· 
metini muhafaza ediyor. Arap liderleri, ihtilali durdurmak 
istememektedirler. 

danlarında toplanacak ve son
ra muazzam bir miting halinde 
Stad sokağında Konkord 
meydanı ile iç bakanlığı ara
sında nümayişlerde buluna
caktır. 

Bu nümayişler esnasında 
greve riayet etmiyen dükkan
lara ve polise taarruz edile
cek ve nümayişçiler başbakan-
lığın siyasi bürosu önlinde 
hadiseler çıkaracaklardı. 

Bundan sonra nümayişçiler 
iç, iş ve milli ekonomi bakan
lığının pençerelerini taşa tu
tacak ve geçen otomobil ve 
arabalara taarruz edeceklerdi. 

Bir komünist delegasyonu 

başbakanlık müsteşarı Yorga
kopulos'u ziyaret ederek ame
lenin hiikumetçe kararlaştırıl
mış olan mecburi hakemliği 
hiçbir zaman kabul etıniye
ceğini ve buna yalnız 24 sa· 
atlik değil, icabında 248 sa
atlik bir grevle mukabele edi
leceğini, icabında sokak mu
harebelerine bile girişileceğini 
kendisine bildirmiştir. 

Komünistlerin orduda bile 
propaganda da bulundukları ih
tarı üzerine komünist delege· 
ler şu cevabı vermişlerdir: 

Orduyu zehirlemek lüzumlu 
değildir. Fakat eğer sınıflar 

arasında bir mücadele başlı-

Rusya, lspanya'ya aske
ri heyet göndermiş .. 

ispanya hareketi, komünistlerle Yahudi 
ve Masonlar aleyhine imiş. 

Berlin, 10 (Redyo) - Vol
kişer Beobahter gazetesinin 
Paris muhabirine göre, lspan· 
ya' daki halk cephesi, Paris' e 
bir heyet göndrmiştir. Bu he· 
yet, Fransız halk cephesile 
temas ederek mühim ınes' ele· 
lerde mutabık kalacaktır. 

Bu heyetin reisi, Madrid 'de 
münteşir Elsol, (Toprak) ga
zetesi Paris muhabiri M. Esp
lanas' dır; azalar arasında Aza
na-nın kardeşi, meclis reisinin 
oğlu ve meb'us Volano vardır. 

Volkişer Beobahter gazetesi, 
"Ayni zamanda bir Sovyet 
askeri heyeti de Barselona'ya 
vasıl olmuştur. Bunlar da Ko
münizmi takviyeye memur
durlar.,, 

Maten gazetesi de: 
''Rusya yakında harici siya

setinin hatalarını anlıyacaktır. 

Çünkü kendisile ittifak eden 
milletlerin rejimile oynamıştır.,, 
Demektedirler. 

Londra, 10 (Radyo) 
Deyli Meyi gazetesi Burgos
tan ispanya. da faşizmin asiJe
rin işgali altında bulunan yer· 
lerde büyük bir sür'atle ge-

yarak olursa ordu kızıl ola· 
caktır. Çünkü bu böyle ol
mazsa onun dağılması mu· 
karrerdir. 

Emniyeti umumiye direktör
lüğünün raporu, amele mer
kezleri idare meclislerinin son 
glinlerdeki toplantılar esna
sındaki görüşmelerini bildir
mektedir. 

Bu toplantıların birinde baş
kan Evagelin şu sözleri söyle
miştir: 

Hükumet adamları şimdiden 
bilmelidirler ki, amele sınıfı 
ben mücadelede ölsem bile 
bu mücadeleye devam ede
cektir. 

nişlediği haberini almıştır. 
Asilere göre, general Fr&n· 

ko'nun isyanı bütün ispanyol
ları bir hedef üzerinde ve 
sür'atle toplamaktadır. 

Bu harbın hitamından sonra, 
ispanya' da krallığın iadesine 
muhakkak nazarı ile bakmak 
lazımdır. Halbuki asilerin id
diasına göre hareket doğru
dan doğruya komunizm düş
manlığıdır. Ayni zamanda 
yahudilere ve farmasonlara 
düşmanlıktır. 

Kraliyetçi kıt'alar papazla· 
rın ve karlistlerin kumandası 
altındadırlar, bunlar kollarında 
menekşe renginde bir haç ta
şımaktadırlar. 

Sevil, 10 (Radyo) - Ge
neral Mola, Fransa'yı Madrid 
hükumetine yardım etmekle 
itham ederek demiştir ki: 

Madrid'e Fransa'dan tayya· 
rclt!rle yalnız on ton altın 

gönderilmiştir. 
"Fransız'lar henüz maksa· 

dımızı anlamamış görünüyor· 
lar; maksadımız garbi Avru
payı kaplıyan komunizmi im· 
hadır.,, 

Birlik merkezi genel sekre
teri Voruksis 'de şu sözleri 
söylemiştir: 

- Tasarlanan 24 saathk 
grev ile amele sınıfı bir pe-
nalenik umumi grev yapmak 
kararını ilan etmiş buluna
caktır. Amele sınıfı hükumeti 
devirmek için icabında silah 
muharebesine de girişecektir. 

Çarşamba günü amele ve 
memurlar miicadeleyc devam 
kararında olduklarını ishat 
edeceklerdir. 

Çarşamba günü amele sınıfı 
arzularına mani olmak istiyen
leri grev silahı ile vurmak 
için toplanmış bulunacaktır. 
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32000 köyün sıhhi durumunu -

tesbit e~. . . Belediye. reisi diin üziim rekol~esi 65 
Bakanlığın bir yıldanberı teşkılatına yap- 1 t b I' •tt• b• t d ... t •• 

Ankara - Sıhhat ve içti
mai Muavenet Vekaleti : yurd 
sağlığını çok yakından alaka
landıran ve memleketin en 
büyük davalarından biri olan 
köylünün sıhhi durumu üze
rinde bir seneden beri yapmak
ta olduğu etüdleri bitirmek 
Üzeredir. 

tırdığı anket bitmek üzeredir. s an u a gı ı. ın ona uş u. 
kar (Odun, kömür, tezek, sa
man ve ot ve saire .. ) köyde 
kaç ahır var, bu ahırların kaçı 
evin içinde, bitişik veya ay· 

Bu etüdleri köylerde açtığı 
bir anket vasıtasile yapan ve
kalet, bugüne kadar 32,000 
den fazla Türk köyünün sıhhi 
durumunu tesbit etmiştir. Bu 
anket gezici sıhhat memurla
rına iki nüsha olarak doldur
tulmakta ve köy muallimi, 
tnuhtar ve azalar tarafından 
İmzalanmaktadır. Hükumet 
doktorunun mürakabesi altın
da yapılan bu tetkikler Veka
letçe de sıkı bir kontrolden 
geçirildikten ve tamamlandık
tan sonra, anketlerden bir 
kopyesi kaza hükumet doktor
larmın dosyasında saklanmak
ta, diğeri Vekalette bırakıl
maktadır. Vekalet, bu etüd-

.1 leri müfettişler, sıhhat müdür
leri, kaymakamlar ve nahiye 
müdürleri vasıtasile de kont
rol etmektedir. 

Anket, altı gruba ayrılmış
tır: ilk bölüm köyün umumi 
vaziyetidir. Bu kısımd~ köyün 
ev sayısı, nüfus, arazı, orman, 
evlerin yapılışı, üzerinin ne ile 
örtülü olduğu, mektebi, tale
besi, dükkanı hamamı olup 
olmadığı, köy odalarının sa
yısı, sağlık kurucusu, telefon 
bulunup bulunmadığı, köy hal
kının başlıca çalışmaları (Çift
çi, bağcı, sebzeci, meyvacı, 

çeltikçi, pamukçu, afyoncu, tü
tüncü, arıcı, tavukçu, sütçü, 
kozacı, zeytinci, balıkçı, kö
mürcü, oduncu sayıları) sorul
maktadır. 
Köyün suları: 

ikinci bölüm köyün suları 
hakkındadır : Burada köyün 
içinde ve kenarında suyu her 
zaman akan dere bulunup bu
lunmadığı, köy deniz veya 
göl kenarında mı, çeşme sa
yısı, su yollarının vaziyeti, 
kuyu ve tulumbalı, arteziyen
ler, kuyu sularının bulanıklık 
derecesi ve içilip içilmediği, 
köyün içindeki kaynaklar, ci
varda vey... köyün içinde ma
den suyu olup olmadığı, varsa 
köylü içer mi, ılıca hamamı 
var mı, üstü örtülü değil mi, 
bu hamam muntazam mı ve 
etraftan halk gelir mi, ılıca· 
nın suyu çelikli veya kükürtlü 
olduğu, içme suyunun nereden 
alındığı suallerinin cevapları 
yazılıdır. 

Köyün sağlığı ; 
Üçüncü bölüm köyün sağ

lık durumuna aiddir. Bu kı
sım da başlıca şu suallere 
rastlıyoruz. Köy yakınında ya
zın kurumayan bataklık var 
mı, varsa genişliği, umumi 
hela çukurları ve evlerde he
laların vaziyeti, bunların kapalı 
olup olmadığı, hela sularile 
sebzelerin sulanıp sulanma
dığı; köyde umumi çamaşır

hane var mı, köylüler çamaşır
larını nerede yıkarlar, köy me
zarlığının etrafı dıvarla çev
rilmiş mi, köy sokakları temiz 
mi, gübreler muntazaman tar
lalara taşınır mı, köylü ne ya-

rıdır? 

içtimai durum; 
Anketin dördüncü kısmı ıç

timai vaziyete aittir. B 
sımda köylünün kumar i ' 
olup olmadığı, içki içe •. 
ne içtikleri ve sayısı, esra. Vt: 

afyon kullananlar bulunup bu
lunmadığı tesbit edilmektedir. 

Belli-başlı hastalıklar; 
Anketin beşinci kısmı köy

deki belİi-başlı hastalıklara 
temas ediyor : Köyde salgın 
halinde sıtma var mıdır, kaç 
frengili var, bir yıldanberi ne 
kadar çiçek vakası olmuştur. 
Köyde goltre (Guşa) vakası 
var mı, son bir yıldaki kara 
humma vakaları ne kadardır? 
Köylünün giyeceği: 

Anketin altıncı ve son bö
lümü köylünün yiyeceğidir : 
Köylünün yediği ekmek hangi 
unla yapılmaktadır. (Buğday, 
mısır, arpa, çavdar, darı.) Köy
de her zaman yenen başlıca 
yemek nelerdir. Köyde bu su
allerden başka göze çarpan 
nelere rastlanıyor ? .. 

... • • 
Yurdumuzdaki 40,999 köy-

den bu anketler vasıtasile bu 

günkli yaşama şartlan tesbit 
edilenlerin sayısı 32 bini çok 
aşmıştır. Bizzat Sıhhat Baka
nımızın büylik bir alaka ile 

takibettiği cevaplar tamamen 
geldikten sonra, Türk köyün-

deki sıhhi kalkınmanın daya
nacağı esaslar belli olmuş ola

caktır. 
-------------------------~--------------------
Hastaneden 
IKacan mahkumlar .. , 

r 
.\: 

Sağdan sola doğru Uşak'lı 
Jsmail,Ahmet ve TatarAlımet 

Şehrimiz Memleket hasta
nesinin mahkum ve mevkuf
lara ait kısmından kaçmağa 
muvaffak olan esrar kaçakçısı 

Uşak'lı lsmail ile Ahmet oğlu 
Tatar Ahmet ve hırsızlıktan 
mevkuf Mehmet oğlu Ahmet'in 

yakalandıklarını ve tekrar ha
pisaneye tıkıldıklarını yazmış
tık. Bu üç kişi hakkında ha· 
pisaneden kaçmak suçundan 
kanuni takibata başlanmıştır. 
Uşak'Jı lsmail, topaldır ve 
topal olduğu halde mahkum· 
}ara ait hastane koğuşundan 
pencere demirini kıvırıp bir 
insan geçebilecek kadar er 
yaptıktan sonra pencere rı 

atlayıp kaçmış olması hayr:tle 
karşılanmıştır. Kontrol vaz ıfo
lerini ihmal ederek bunların 
kaçmalarına sebebiyet veren 
bir gardiyan ile iki jandarma 
hakkında da tahkikata de
vam edilmektedir. 

-Fuar haz~rlıkları, devam ediyor, 
Mısır heyeti geldi. 

Belediye reisi doktor. Behçet 
Uz, dün İstanbul' a hareket 
eden İzmir vapurile lstanbul'a 
gitmiştir. Yozgad saylavı Avni 
Doğan, Vali muavini Cavid, 
Belediye reis muavini Suad ve 
daha bir çok zevat vapurda 
kendisini uğurlamışlardır. 

Behçet Uz, İstanbul' da üç 
gün kalarak lzmir Fuarı işleri 
hakkında Başbakanımız İsmet 
inönü'ne izahat verecek ve 
İstanbul'daki Ekspozanlarla gö
rüşecektir. lstanbul'daki sanayi 
müesseselerimiiin lzmir fuarına 
iştiraklerini temin için lazım 
gelen teşebbüslerde buluna
caktır. 

Dün sabah Kültürpark' a gi
den Belediye reisi, muhtelif 
inşaat ve hazırlık işlerini göz
den geçirmiş ve İstanbul' da 
bulunduğu esnada ne suretle 
çalışmaları lazım geldiği hak
kında alakadarlara direktif 
vermiştir. Belediye reısıne 

belediye reis muavini Suad 
Yurdkoru vekalet edecek ve 
her akşam telefonla fuarda 
yapılan günlük işler hakkında 
reise malumat verecektir. 

Fuara resmen iştirake karar 
vermiş o'an Mısır hukumetinin, 
şehrimize gönderdiği heyet, 

dün limanımıza gelen Arkadya 
vapurile şehrimize gelmiş ve 
vapurda belediye reis muavini 
Suad Yurtkoru ve fuar komi
tesi namına azadan Leblebici 
Reşad taraflarından karşılan
mıştır. 

inşaatı yakında bitecek olan 
Trakya pavyonu için Trakya 
mıntakasısı umumi müfettişi 
general Kazım Dirik tarafın
dan gönderilen umumi müfet
tişlik lktısad müşaviri şehrimize 
gelmiş ve dün komite başkanı 
Behçet Uz'la fuar yerini geze
rek Trakya paviyonunun inşaa
tını gözden geçirmiştir. Bu 
pavyonun dahili tezyinatı fev 
kalade mükemmel bir şekilde 
olacaktır. 

Bursa paviyonu hazırlıkları 
için de Bursa ticaret odası 
baş"-~ · · şehrimize gelmiştir. 
Bursalılar fuara çok kuvvetli 
bir şekilde iştirak ederek Bur
sa ipeğinden yaptıkları ku
maşları, çok ucuza satmak için 
hazırlanmışlardır. Bursa pavi
yonu fuarın en güzel bir ye
rındedir. iş bankası bu sene 
yalnız kömür teşhir edecektir. 

Bunun için fuarda kiraladiğı 
105 metre murabbalık bir yer
de paviyonun inşaatına baş· 

lamak üzeı e mühendisler dün 
şehrimize gelmişlerdir. inşaata 
devam edilmekte olan f nhi-
sarlar paviyomı bitmek üzere
dir. Kültür parkın etrafındaki 
küçük antreler tamamen bit· 
miştir. 

Büyük antrenin de bir an 
evvel inşasına çalışılmaktadır. 
lzmirpalas önünden fuvara 
kadar kesme ve Bandırma 
taşlarile yaptırılmakta olan 
yollar bitecekt'r. Büyük antre
den fuvarın içine doğru beton 
bir yol yaptırılacak ve bunun 
arkasında da bir ziya sütunu 
vücuda getirilecektir. 

Fuar münasebetile lstanbul 
Şehir tiyatrosu operet tropun
da:ı 50 kişilik bir heyetin iz- · 
mir'e geleceğini ve fuar zama
nında temsiller vereceğini yaz
mıştık. Bun·m için şeh'r tiyat· 
rosu san'atkarlarından büyük 
Behzad, Pazar günü şehrimize 
gelmiş ve dün Behçet Uz'la 
görüşerek fuar yerinde inşasına 
başlanmış olan açık hava ti
yatrosunun , mevki vcsaıre 

tertibatı hakkında malUmat 
vermiştir. Behzad, dün lzmir 
vapurile lstanbul'a gitmiştir. 
Şehir tiyatrosu operet kısmı· 
nın, geleceği kat'i surette va
dedilmiştir. Fuar yerinde Şa
şal ve Yamanlar sularının sa
tışı için birer satış yeri yap
tırılmasına başlanmıştır. 

Nafia komi,er 
Vekili ilmi öldü .. 

Şehrimiz Nafia komiser ve
kili ve Nafia müfettişi iken 
son zamanda tekaiid edilen 
ilmi uzun bir hastaliktan sonra 
dün vefat etmiştir. Çok nazik 
ve muktedir bir zat olan 
llmi'nin vefatı, tanıdıklarını 
teessürlere garketmiştir. Ke
derli ailesine taziyetlcrimizi 
sunarız. 

Hakkı Balcıoğlu 
Bir müddettenberi Avrupa

da seyahatta bulunan Ticaret 
odası reisi Hakkı Balcıoğlu, 
şehrimize dönmuştür. Yarın 
Nazilli'ye gidecek ve bütün 
incir mıntasında tetkikler ya
pacaktır. Ayni zamanda lzmir 
piyasasına incir gönderme işini 
de müstahsillerle görüşerek 
tanzim edecektir. 

Türkiye iş ve ziraat bankaları 
üzüm kurumu Ltd. şirketinden 

Üzüm yetiştiren mıntakalarda muteşekkil kredi kooperati~
lerine bir kolaylık olmek üzere. kur~mu.m~z tarafından lzmır 
borsasında bir satış bürosu tcsıs edılmıştır. 

Üzümlerinı delaletimizle satmak isıiyecek ol~n k~peratiflcr.e 
azami kolaylık gösterilecek ve fazla masraf ıle kulfet ~ahmı-
linden ictinap edilerek malları en uygun şartlar!~ ~tılacaktır. 
Satışlar malları.a kurumumuza sevkcden kooperatıflerın arzı ve 

talimataanıeleri dairesinde yapılacaktır. 
Kurumumuzla muamele yapacak olan kooperatiflere her haf

ta muntazam bir surette piyasa temevvücatı hakkında malu-· 
mat verilecektir. Yüzde ~ir b~çuk . ko~isyon .. çuva_l başına beş 
kuruş ardiye ve hakiki sımsarıye ıle sıgorta ucretı. 

Delaletimizle satılmak üzere gönderilecek üzümlerin paç3:l
lanmamış ve kuru olması şarttır. Mal gönderen kooperatiflerın 
muvazzah adreslerini bildirerek kurumumuzu keyfiyetten t~hri-
ren haberdar etmeleri rica olunur. 2536 11 12 13 

-
Salihli'de gene yağmur ve dolu

dan bağlar zarar gördü. 
Üzüm rekoltesi, son yağ

murlardan ehemmiyetli surette 
zarar görmüştür. llk zamanlar 
üzümün doğuşunda rekolte 
90 bin ton tahmin edilmişti. 
Fakat son vaziyetlerde re kol· 
tenin azami olarak 65-70 bin 
ton arasında olacağını göster· 
miştir. 

Dün Salihli'den şehrimiz 
Türkofisine gelen bir telgrafta 
Salihli üzüm mıntakasına ye· 
niden dolu ve yağmur düş

tüğü ve bağların zarar gör-

düğü bildirilmiştir. Havalar, 
bozuk gidecek olursa üzüm 
rekoltesinin daha düşeceği de 
tahmin edilmektedir. 

• • • 
Berlin Türk ticaret odasın-

dan şehrimizdeki alakadarlara 
gelen bir mektupta Türkiye
den Almanya'ya gelecek her 
türlü mahsulün, menşe şaha· 
detnamesi bulunması lazımgel
diği ve menşe şahadetname· 
siz hiçbir malın ithaline müsa
ade edilmiyeceki bildirilmiştir. 

Beygir etini sahte mü
hürle halka yidirecekti 

:t~L 

'ft'S' Dün b elediye et tak\b memurları Osman ve Vasıf 100 kiloya 
yakın kaçaçak et yakalamışlardır. Bu etlerin üzerinde sahte 
bir mühürle mezbahaha damgası taklit edilmiş bulunyordu. 
Et kaçakçıları da yakalanmış ve haklarında takibata başlan· 
mıştır. Haber aldığımıza göre kaçak etler, beygir eti ve bu 
etlere sahte damga vurduran da bir mQteahhit imiş. 

Çekirdeksiz lzmir vapurunda 
Üzüm bir ölüm vak'ası •• 

---<·---
Mübayeası 
inhisarlar 
Faaliyete geçti .. 

inhisarlar idaresi tarafından 
Burnava havalisinden çekir-
deksiz yaşüzüm mübayeasına 
dünden itibaren başlanmıştır. 

Haber aldığımıza göre İnhisar 
idaresi yaş çekirdeksiz üzüm-
leri 2,75 kuruştan satınalmak
tadır. Mübayea edilen mah-
suller, arabalarla İnhisarlar 
idaresinin Şehitler' deki Şarap 
fabrikasına taşınmağa başlan
mıştır. 

Misket üzümleri henüz ta
mamen kemale gelmiş vazi-
yette olmadığından bu üzüm
lerin mübayeasına henüz baş-
lanmamıştır. Fakat çok geç
meden onların da mübayeası
na başlanacaktır. 

Seyyah geliyor 
Australya adlı 32,000 ton

luk bir transatlantik seyyah 
vapuru limanımıza gelecek ve 
360 seyyah getirecektir. Bu 
seyyahları karşılamak ve gez
dirmek için şimdiden hazırlık 
yapılmaktadır. 

Üç ay uzatlldı 
20 Temmuz 936 tarihinde 

müddeti bitmiş olan Türkiye-
Yugoslavya ticaret ve kıliring 
anlaşmalarının müddr ti vekil-
ler heyeti kararile üç ay uza
tılmıştır. Bu karar, şehrimiz
deki alakadarlara tebliğ edil
miştir. 

Pazar günü lstanbul'dan li
manımıza gelen Denizyollan 

işletme idaresinin lzmir vapu· 
runda bir ölüm vak'ası olmuş

tur: Vapurun marangozu Hü

seyin oğlu Şükrü Salih, san
cılanmış ve Kösten açıklarında 

ölmüştür. Vapur doktoru, san
cılanan Şükrü'ye müshil ilacı 

vermişti. Ölüm vak'ası üzerine 
vapur İzmir' e geldikten sonra 

sahil sıhhat müdürlüğü tara
fından ölü muayene edilmiş 

ve barsak düğümlenmesinden 
öldüğü anlaşılmıştır. O şekilde 
verilen rapor üzerine vapur 
yolcularının çıkmasına müsaa-

de edilmiştir. Fakat yolcular, 
bir seıat kadar bekletilmiştir. 

Kadıköy heberleri 
Kadıköy, (Hususi) - Hır

sızlıktan dolayı altı ay hapse 
mahkum mükerrer sabıkalı
lardan Cesur Mustafa bir ko· 
layını bularak hapishaneden 
kaçmış, fakat yakaı.ınmış, 1..ski 
yerine tıkılmı~tır. 

§ - Denizli' de piyade kıta
atında stajda bulunan ilçemi
zin jandarma bölük kuman
danı Şükrü stajını bitirerek 
vazifesi başına gelmiştir. 

Kadıköy (Hususi) - ilçe
miz çevresi dahilinde bilumum 
köylerin telefon tesisi bitiril
miştir. Şimdi de Alaşehir ve 
Eşme ilçelerile telefon şebe
kesi tesis edilmek üzeredir. 



Köycetiz orman 

S• A klyangını hadisesi .. 
ıyaset Ve Ş 1 Gazetenizi?. 1-8-936 gün .~e 

6679 sayılı nushasmm dordun-

Edebi, Tarihi, macera romanı 
cü sahif esinin üçüncü sütu· 
nunda (Köyceğiz orman yan· 
gını) başlıklı yazı.. Hakikata 
ve vesikalara aykırı bulun· 
makla aşağıdaki izahatın ayni 

Portekiz, bazı şartlarla' beraber, esas itiba
rile Fransız teklifine muvafık cevab verdi. 

Sefir, masasının başına ge
çerek olurdu ve casusa da bir 
koltuk gö~tererek oturmasını 
İşaret e~ti ve: 

- Anlatabilirsiniz şimdi 1 
Dedi. 

Casus, geçen hadiseleri, 
Dosyanın ne suretle aşınldı· 
ğını anlRttı . Nihayet Pibu
let'ten bahsederek: 

- Bu kızı öldürmeğe ka
rar vermiştim. Fakat gijrüyo· 
rum ki bu kararın tatbik za· 
manı geçmiştir. Dedi. 

Prusya sefiri casusa alaylı 
bir gözle baktı ve: 

- Hiç şüphesiz bu kız gü· 
zel bir şeydi! Zavallı St\ıber 
ben size çok zaman evel ve 
bir kaç ·defalar sizin kadın 
yüzünden mahvolacağınızı söy· 
lemedim mi?. Dedi. 

- Ekselans!. Merhamet ... 
Mani oldu. Henüz yirmi ya
şında bir kızcağız kolay, ko· 
lay öldürülemez. 

- Sizin bu kadar merha
met sahibi olduğunuzu elbet 
tasdik ederim. Fakat, dikkat 
ediniz, artık ihtiyarlamağa baş
ladınız! 

Sefir, Stuber'in söz söyle
mesine meydan bırakmadan: 

- Bütün bunlar can sıka
cak hadiselerdir. Ve biç şüp
hesiz diplomatik bir hadise 
çıkaracaktır! Dedi. 

- Ben böyle sanmıyorum. 
Çünki bu işte benden başka 
alakadar yoktur! 

- Ne ise.. Hele getirdiği· 
niz dosyayı tetkik edelim. Na
sıl bir şeydir anlıyalım .. 

- Ancak yarısını işliyebil
dim.. Ve bu da gösterir ki 
genç kızın evimde bulunması, 
sizin sandığınız gibi değildir. 
O istirahat ederken ben de 
iş görmekte idim. 

- Ne ise canım.. Şu hale 
göre siz Fransız ordusunun 
hali ha7ın hakkında kafi bir 
malumat edidmiş bulunuyor
sunuz, demektir. Fransız or
dusu, Prusya için şu anda bir 
tehlüke midir?. 

- Zannetmiyorum.. Müsel
lah bir ihtilaf zuhurunda Üçün· 
cü Napolyon ordusunun bizim 
ordumuzu mağlub edebilece
ğine ihtimal veremiyorum. 
Eğer M. Bismark, Prusya'nın 
menafii ve itilası namına Fransa 
ile bir harbe lüzum görüyorsa 
hiç tereddüt etmeden bu har· 
bi ilan etmelidir. Hele Avus 
turya harbi bir gün bile teeh
hür etmemelidir. Çanki Fran· 
sız ordusunun mevcudiyeti, 

ANADOLU 
• 

Günlük siyasal gazete 
Sahip ve baıyazganı 

Haydar Rüşffü ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 

İdarehane&i: -

İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Balk parti&i binası içinde 

Telgraf: hmir - Al ADOLU 
Telefon: 2776 - Posta Jrntusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kurtıflur 
Yabancı memleketler için aenelik 

abone ücreti 27 liradır 
Her yerde 5 kW'Uftur -'iba6 geçmit aüshalu 25 kunııtur 
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Avusturya ordusunu 
den acizdir. 

takvi.,e· 
J sütünda neşrini saygı ile Mussolininin bir adamı, as 

hükiimet reisinin yanınd 
Casusun bu beyanatı Prusya 

sefirini sevindirdi; 
- Size çok teşekkür ede

rimi Dedi. Stuber ben zaten 
ancak size istinad ediyordum. 
Bu istihbaratı hemen ve şifre 
ile M. Dö Bismark'a bildire-
ceğim. 

- Sonu var -
-----------
Hamiyetli 
yurddaşlarım ız 

Ankara, 10 (A.A) - Hava 
teblihesini bilen üyeler listesi: 

1367 İsmail Usta Sungurlu. 
Demirci 20, 1368 Ali çavuş 
Neziroğlu Karacabey Y eniç 
mahallesinde 20, 1369 Zeki 
Bolulu Galipçe mahallesinden 
25, 1370 Demir Müniroğlu 
Seyran köylü 20, 1371 Hü
seyin Ômeroğlu 20, 1372 lb
rahim Misto oğlu Akçadağ 
Darıca köyünden 20, 1373 
Yusuf oğlu Yusuf 20, 1374 
Haydar Habaoğlu Kepez kö
yünden 20, 1375 Talat Şık 
Merzifon yerli mallar üzerinde 
20, 1376 Asım Helvacıoğlu 
manifaturacı 20, 1377 Sait 
Meriç ekmekçi 20, 1378 Re
şit Gemlik'te 20 1379 Tahir 
Aksoğan Malstya Aktar 20. 

Rus-Japon 
askeri arasında 
Çarpışma 

olmadı, yalandır 
Moskova, 9 (A.A) - Tas 

Ajansı bildiriyor: 
Royter Ajansının Dairen· 

den alarak neşrett:ği ve 5 
Ağustosta Pogranicanya istas
yonu yanında Japon ve Sov
yet kuvvetleri arasında bir 
çarpışma vukubulduğuna dair 
olan haberler tamamile uy
durmadır. Ne bu istasyon 
civarında ne de Svyetvnancu 
hududunun diğer noktalarında 
son günlerde Sovyet ve Ja
pon askerleri arasında hiçbir 
çarpışma vukubulmamıştır. 

3 General 
Asılacak mı? 

Madrid, 10 (Radyo) - Hü
kumet divanıharbı bugün top
lanmıştır, Bu divanıharpta Mad
rid 'de tevkif edilen üç gene
ralin muhakemesi yapılacaktır. 

Yarın bunlar hakkında idam 
karan verileceği tahmin edil
mektedir. 

El işleri sergisi 
lstanbul, 10 (Hususi) -

29 Teşrini. evel cumuriyet 
bayramında, Ankara' da eski 
ve yeni el işlerimize aid en
teresan bir sergi açılacaktır. 
Sergiyi iktisad vekilcti tertip 
etmektedir. 

dilerim. 
Acıpayam-Köyceğiz sınırla· 

rında 28-7 -936 da çıkan or
man yadgını ilk defa deyne 
karakolumuz tarafından gö· 
rülmüş ve bu karakol kuman· 
danının derhal köylü ile sön· 
dürmeğe hareket ettiğini tele· 
fon raporile bildirmesi üzerine 

Alman'lar Barselon'a asker çıkarmadılar. Tanca'daki hük 
met gemileri çekildi. /ngiltere Almanya'nın hareketi 

üzerine tehlikeyi azalmış görüyor. 
keyfiyet ilçe orman mühendis· Londra, 10 (A.A) - Dip
liğine ve ayni zamanda tele- lomatik mehafil beynelmilel 
fonla Denizli orman direktör· gerginliğin yavaş yavaş izale 
lü~ne ve biraz sonra da olduğu kanaatindedir. Bu me
Denizli vilayetine ve Köyce- hafil Alman hükumeti tarafın· 
ğize telgralfa bildirilmiş ve dan verilen teminatın Fransa 
akşam üzeri Köyceğizden de tarafından teklif edilen ademi 
bu iş hakkında telgraf alın- müdahale prensibi üzerinde 
mışta. bir ittifaka varılacağı ümidini 

29· 7 -936 da iki Jandarma doğurduğunu söylemektedirler. 
ile komutam, orman mühen- Tanca, 10 (A.A) - Gene
disi, müddeiumumi yangın ma- ral F ranko 'mm Tanca' daki 
halline hareket ettiler. Sınırı· beynelmilel komiteye bir ülti· 
mız içindeki yangın kolunun matom göndermiş olduğu ha-
30-7 -936 gününde söndürül- berini salahiyettar mahafil kati 
düğü ve Köyceğiz tarafındaki surette tekzip etmektedir. 
yangın yerine amele gelmedi- Generalin bu ayın dördün
ği görülerek bızim taraftan de komiteye müracaat ederek 
oraya bir onbaşı ile 60 ame- İspanya hükumeti harp gemi· 
le gönderildiği ve oradan ge- lerinin Tanca şehrinin bita· 
len amele ile birleşilerek iki raflık mahiyeti ile kabili telif 
tarafın çalışmasile Köyceğiz olmıyacak şekilde hu limanda 
cihetindeki yangının da sön- faaliyette bulunmalarına komi
dürüldüğü resmi kayda müs- tenin nazarı dikkatini celbet

tiği andanberi vaziyette bir tenit dosya ile sabit ve jan
güna değişiklik yoktur. 

dannanın gösterdiği sür' at. 
Denizli orman direktörlü~n- Londra, lO (A.A) - lngil-

tere ve Fransa hükumetleri ce takdir edilmiş iken bu işi i 
ı spanyol harb gemilerinin Tanmuhbirin gazete sütununda 

ca' dan geri çekilmeleri için 
(Köyceğiz hadiseyi muttali 

Madrid hükumeti nezdinde ye-
olunca derhal Acıpayamı ha- niden bir teşebbüste bulun

Malum olduğu veçhile Ver
say muahedenamesi Alman 
harb gemilerinin Tanca lima· 
mnda demir atmalarını menet· 
mektedir. 

Madrid, 10 (Radyo)-lspan· 
ya hükumeti, Beynelmilel ihti· 
latlara mani olmak için, Tan
ca'daki harb gemilerini gen 
çağırmıştır. 

Beynelmilel komisyon, ls
panyol gemilerinin Tanca li
manına demirlemesini yasak 
etmiştir. Halihazırda Tanca 
limanında iki lspanyol harb 
gemisi bulunmaktadır. Bunlar
dan biri, hasara uğramış olup 
gidemiyecek bir haldedir. 

Roma, 10 (Radyo) - M. 
Mussolini bugün Sayfiyeden 
Roma'yıa dönmüştür. 

Bugün Kont dö Şambr'un 
hariciye dairesine giderek 
Kont Çiyano'dan ltalya işle
rine ademi müdahale notası
nın cevabım isteyecektir. 

Londra, 10 (Radyo) - Al
manya'nın Londra sefaretha
nesi, Alman harb sefinelerinin 
Barselona silahlı asker çıkar
dıkları ve Almanya'nın asilere 

silah gönderdiği 
haberleri tekzib etmiştir. 

Paris 10 (Radyo) - Fig 
gazetesi, M. Mussulini'ye me 
sup bir İtalyanın Buryosa g 
lerek isi hükumet reisi gen 
ral Kanabella ile mülakat e 
tiğini yazmaktadır. 

Londra, 10 (Radyo) - 1 
panya işlerine ademi müda• 
hale teklifi karşısında, Port~ 
kiz hükumeti de muvafık ce
vap vermiş, fakat Portekiı 
hudut ve menafiinin muhafa· 
zasını ileri sürmüştür. 

Londra siyasi mahafili, Por
tekiz'in endişesini mucib hiç 
bir sebep olmadığını ileri sür· 
mektedir. Çünkü lngiliz • Por
tekiz dostluk muahedesi bu 
hususta kafi bir teminattır. 

İtalya ve Almanya'nın ce
vabının da muvafık olacağı 
tahmin edilmektedir. 

lngiltere'nin Berlin sefiri 
esasen bu mes' ele etrafında 
bazı teşebbüsatta bulunmuş 
ve vaziyeti mülayim bulmuş
tur. Tanca beynelmilel mınta· 
kasında asilerin noktai nazar· 
lan yanlıştır. Hükumet sefine· 
leri hususi muameleye tabi 
tutulmamıştır. 

berdar etmiş fakat Acıpayam 
mağa karar vermişlerdir. D • 't bü "k f hü f istenen sür'ati gösteremediği .rarıs e yu eza ra 

için yangın bir müddet daha Heriki hükumet Almanya-
nın halka yardım etmekten s lh t ı t b• b uzamıştır.) Şeklinde vesaik ve ibaret olan insani bir mak- u op an ısı ır ay-

hakikat bilahnda yazması mak-
satla Tanca'ya harb gemileri h ı • d t• sadı mahsusla hareket ettiği- ram a 1 n e geç 1 

ne delalet eder. göndermesine müsaade edil- • • 
mesi talebini is'afa karar ver- • 

Ayni sütunun aşağı fıkra- ·m·i-şle.rd.ir •. ------R.alk '' lspanva 'ya ta~yare aönde-sında (Kanuna uymıyan bazı V' '.T O 

hadiseler olmuştur> diye yaz· ıeyen bir zatın işe müdahalesi relim!,, Diye bağırıJ:tı. 
dığı kısımdaki ceryanı hale ve tesiri yüzünden her iki T 
ve hakikata aykırı bulunmuş- otomobilin kaçıp gittiği jandar- Paris, 10 (A.A) - Dün lar arasında "ispanyaya tay-
tur. Mes'elenin aslı şudur. ma tarafından haber verildi. Saint Colluvda parlak ve yare gönderelim" diye bağır· 

29-7-936 günü baş gösteren Ber mutat Kızılhisar karako- güzel bir hava altında ve bin- mışlardır. 
rüzgann yangını şiddetlendir- lu önünde tevakkuf eden bu lerce halk huzurunda dünya Bundan sonra birçok bitip· 
mesi ihtimaline karşı tetbirli otomobillerden şoför Halil sulh toplantısının büyük bay- ler daha nutuk söylemişler ve 
bulunmak maksadile yukarıda Alinin Denizliye gıtmesi ve ramı kutlanmıştır. Yeşillikler alkışlanmışlardır. Her marşın 
söylenen heyetle mevcut diğer diğerinin Acıpayamdan jan· üzerinde tersim edilmiş olan sonunda enternasyonal ve mar· 
jandarmaların da yangın ma· darına nakil ettikten sonra Thaelmannın büyük bir resmi seyez çalınmıştır. 
haline gönderilmesi düşünül- tekrar Denizliye dönmesi jan· önünde söz alan kültür ha- Nümayiş esnasında, bir di
müş ve Denizlide bulunan darına komutanı tarafından kanı M. Jean Zay sulh bay- rek üzerine büyiik bir lspanyol 
tüccardan Ahmed'e ait ve malumatım altında Kızılhisar rammm bir daradoks değil bayrağı çekilmiş ve kırmızı, 
Halil Alı·'nin ı' <iaresm' dekı' iki k k 1 b·ıd· ·ı k fakat elzem ve inşacı bir mavi, beyaz elbiseler giymiş ara 0 una ı ırı miş i en çocuklar, Fransa'yı temsil et· 
otomobilden birile şoför Halil ayni zatın tesiri ve işe mü- iman hareketi olduğunu ve mişlerdir. 
Alinin Denizliye postayı ve dahalesi sebebile Kızılhisar bu hareketin şimdiki endişe- Nümayişte ecnebi devletle· 
diğer kuvvetlisinin 25 lira gibi müdürünün çekinğen davran· lere tercüman olduğunu söy- rin yüksek şahsiyetleri de ha· 
azami bir ücretle yangın mın· masından her iki otomobil lemiştir. zır bulunmuşlar ve nutuk söy· 
takasına jandarmayı götürmesi Denizliye gitmiştir. Verilen Bakan eski afetli harbin !emişlerdir. 
jandarma dairesinde kararlaş- emir kanunidir, bunu kimlerin yeniden hayatiyet göstermeğe ----
tınlmış ve bildirilmiş idi. Bu ihlal ettiği meydandadır. başladığını ve bir Ayrupai Cezair müftüsü 
mühim devlet zararı karşısın- Tahaddüs eden bu durum sivil harb şekline girerek dün- Neden öldürüldü? 
da başka otomobil bulunma· karşısında boşluğu doldurmak yayı tehdit etmekte olduğunu Paris, 10 (Radyo) _ Cezair 
saydı p~ıtanın bir buçuk sa- üzere Karaman müdürü, kara- işaret etmiş ve demiştir ki: baş müftüsünün katli münase· 
atte araba veya at ile Kızıl- kolu ve bekçiler ile halkı yan· Demokratlar müthiş tuzağa betile birçok tevkifat yapıl
hisara ve Karahüyükten oraya gın mahalline yetiştirmeleri te- kaptırmıyacaklardır. Demök· mıştır. Mevkuflar arasında 
gelecek olan Etem Ahmedin lefonla tebliğ edilmiş ve feli- ratlar besledikleri hürriyet Cezair islim aleminin maruf 
otomobilile Denizliye nakli ketin önü alınmıştır. aşkı ve düşünce ve ülkü kar- bir siması vardır. Bu adam, 
su~tile posta otomobilinden Bu vak'anın iğlak ve vesilei deşlerine karşı olan mubah- katilleri para ile teşvik et· 

Sof ya' da ıiddetli de istifade edilecekti, hitabile hücum ittihaz edilmesi doğru betleri sayesinde daima dür- mekle maznundur. 
işin ehemmiyeti taallül gös· bir hareket teşkil etmiyeceği bün düşünmeye devam ede- Kadıköy ticaret odası 

yafmurlar. teren şoföre anlatılmak iste- izahtan müstağnidir. ceklerdir. Halk cephesi hü- Kadıköy, (Hususi) - Evelce 
Sofya, 10 (A.A) - Dün nilmişti. Acıpayam ilçebıyı kumeti büyük bir gayretle liğ\'edilmiş olan Kadıköy ti· 

gece ve bu sabah yağan şid· Biz yangının bir felaket ha- R. Akman enternasyonal demokrasiyi an- caret odası tekrar ipka edil· 
detli yağmurlar neticesinde lini almasına ve yüz binlerce ANADOLU - Mevzuubahs cak kurtarabilecek olan barış miştir. Başkanlığa meclisi umu-
şehrin bazı aşağı mahalleleri liralık milli servetin heder gazete muhabiri, bizim muha- için çalışmakta~ır. mi azalarından Hamdi Arman, 
sular altında kalmıştır. Tele- olmasına imkan bırakmamak birimizdir. Onun tesir ve mü- Kültür bakanının bu nutku- azalıklarına da Mehmed, Ka· 
fon hatları bozulmuş ve muh- için uğraşırken Denizliye git• dahalesi kat'iyyen mevzuubahs nu halk şiddetle alkışlanmış, mil Panayırcı, Salih Tokatlı, 

Ml'MJOLU MATBAASINDA telif zararlar kaydedilmiştir. mek istiyen ve gazete muha- olamaz. Çünkü nihyet Q da muzika enternasyonal ve Mar· Necib, Osman Kayyümoğlu, 
~~~~~B!A!S!ILM!!I!Ş'f!IR!!!!!!!!!~lnsan~~ca~za~yi~a~t J.Y~okt~u~r. ___ ~b~ir~i ~o~ld~u~tu~n~u~j~an~d~a~r~m~a~ya~so~·ıy~· ~b~i~r~v~a~ta~n~da~ştı~r·:..._ ____ ~~s~ey~e:z'~i ~ça~l~m~ı~ıtı~r~. ~H~a~l~k~, ~al~k~ış~-~Halil lbrahim seçilmiflernir. 



Sayfa ~ ANAD 

lnciraltı'nda den~z y rışları. Yaşar dünya şam-Donanma amiralı, zabit ve efradı da yarışlara piyonu olacak mı? 
iştirakle heyecan ve zevki artırdılar. -

Çoban gene mağlup oldu. Fakat 
hakem tarafgirlik yaptı. 

---------~ İstanbul, 10 (Aususi)-Ber
lin ol mpiyadlarında Greko
Romen güreşlere devam edil
miştir. Dün, Berlin sitadında 
şimdiye kadar görülmemiş bir 
kalabalık vardı. M. Hitler, Al
man nazırlar, sefirler seyirci
ler arasında bulunuyorlardı. 
Gece verilen habcrd<', stad
yuma 250 bin kişinin girmiş 
olduğu bildirildi. Dün, yüzme 
yarışlarına da başlandı. Yüz 
nıc.tre serbest yarışta,· Japon 
Arigo, seçmeler yapılırken 
dü lya rekorunu kırdı. Yarın 
final yapılacaktır. 

ihraz etmiş olduğu bir zafere 
şahid olduk. 

İlk çarpışmalardan soma üç 
güreşçi finale kalmıştı. Ve Ya
şar rakiplerine faik bulunu
yordu. Çünkü Yaşar bütün bu 
çarpışmalarda yalnız bir tek 
puan kaybetmişti. Halbuki ls
veç'li Karlsson üç ve F enlan
diya'lı .R.einci dört puan kay
betmişlerdir. 

Yukarıda şarpi/erden biri yarışta ve /nciraltı'nda bahriyeli/erle yüzücülerimiz. 
Aşağıda Hakem heyeti ve güz metrede atlayış. 

Grcko·Romen'de bizden Ço
ban Mehmed ve Yaşar güreş
tiler. Çoban Mehmed Leton
ya'lı pehlivan ile karşılaşıtı. 
tik on dakika beraberlikle 

Ringa evvela Yaşr.r ile Re
inci çıktılar. Çok mükemmel, 
kuvvetli ve klvrak bir atlet 
olan Fenlnndiya'h bu müsa
bakadan ancak Ya ar'ı tuşla 

yenmek ve ona üç fena puan 
verdirmek suretile muzaffer çıka
bileceğine kani bulunuyordu. 

Pazar günü İnciraltında çok Bu yarışta mayn grubunun arasında yapı~a~ .ilk .. ~elke~ 
eg .. le ı· h ı d · 'k' · b .. ,...... b' · ., ... · ldı mu"sabasında ıkıncı boluk bı-

Bu sebekten dolayı daha 
başlangıçtan itibaren son de· 

nce ı ve eyecan ı enız ı ·ıncı o ugu ırıncı ıgı a · . . . . 1 

yarışları yapıldı. Donanma ami- Müteakiben de Yavuz zırh- rıncılığı aldı; 
ralımızla zabitlerin ve asker- lımızın yedi çiftelik iki san- ~arpı yarışla~ı . 
lerimizin de iştiraki, bu müsa- dalı arasındaki yarış başladı. . Ş~rpı ~rışlarına dort şarpı 
bakaları daha ki' ve ala- Bunda da birinci bölük ka- gırdı. Rdık burada bulunma-

zev ı · · k d 
kalı bir hale getirmişti. zandı. dığı~dan, yarışa .ı~tır~ e e-

lnciraltı bugiin, herzaman- Yelken yarışları medı. Hakkı bırıncı, Esad 
kinden kalabalıktı. Biitün sahil Yavuz'un iki büyük flikası ikinci geldiler. 

dolmuştu.. Donanma erkanı 
ve efradı, motörler ve sandal
larla gelmişlerdi. Bu meyanda 
kulüplerimiz ve diğer serbest 
kayıkçılarımızda kayıklarını, fi
talarını, şarpilerini getirmiş

lerdi. 
Yavuz'1'0 bandosu, bir san

dal içinde çalıyordu. Hakem 
heyetinin başında amiral da 
bulunuyordu. Vali muavinile 
mıntaka reisi doktor Mitat da 
yarışları takibediyorlardı. 

Askerlerimiz arasındaki mü-
sabakalar, şiddetle ve hararetle 
alkışlandı. Halk uzaktan bağ
rışarak, denizcilerimizi teşci 

ediyordu. 

Yüzme yarış
larında neticeler. 

100 metre serbest: 
Sadık (Göztepc) birinci 

25,2/5, Fikret (Göztepe) ikinci 
Baha (K.S.K.) üçiincü. 
200 metre serbest: 

Rasım (K.S.K.) birinci, Ke
nan (K.S.K.) ikinci, Cemal 
(K.S.K.) üçüncü. 
400 metre serbest: 

Cemal (K.SK.) birinci 6,56, 
415; Mehmed (Göztcpe) ikinci 
1500 metre serbest: 

Kenan (K.S.K.) birinci 28, 
9,315; Servet (Deınirspor) ikin
ci; Kazım (K.S.K.) üçüncü. 
100 metre sırf üstü: 

Ali (K.S.K.) birinci 1,46, 
5/5; Hüsameddin (K.S.K.) 
ikinci, Alaeddin (Göztepe} 
üçüneü. 
200 Metre kurbağalama; 

Şeref ( K. S. K. ) birinci 
3,37, 115; Suha (Altay} ikinci, 
Ali (K. S. K.) üçüncü, 
200 X 4 bayrak yarışı: 

( K. S. K. ) takımı 13,45 
ile birinci. Göztepe ikinci. 
K. S. K. takımı Baha, Emin, 
Ali ve Cemal'daıı müteşekkil 
idi. 

Dünkü yüzme müsabakala
rında K. S. K. lılar en fazla 
puan alarak şampiyon olmuş
lardır. Göztepe ikincidir. 
Bahriyelilerimiz ara
smda kürek yarışları. 

Yüzme müsabakalarından 
sonra, Bahriyelilerimiz arasın
da kürek müsabakaları yapıl-
dı. ilk yarış 6 çiftelik mayn 
grubu sandalları arasında oldu. 

C. Londos Kazak 
güreşc;iyi yendi. ---

Mülayim 'le Antiyakos berabere. 
Şimdi Cim Londos 'la karşılaşa- Güreş takımımız 
cak olan pehlivanımız seczlecek. (~itti. Bu.ndan sonra .. ikisi de rece şiddetli hücumlara girişti. 

, uçer dakıka altta ve ustt"! ça- Ve beş dakika süren bir gü-

Cim Londos 
istanbul, 10 (Hususi)- Dün, 

öğleden sonra, Ta~sim stad
yümunda güreş musabakaları 
yapıldı. Müsabakalar başladığı 
zaman hava bo~uk~u. M~lay~m 
ile Antiyakos ısmındekı Yu-
nan 'li güre irlerkcn de, ) ağ
mur yağmıya başladı. 

Stadyiim, hınca hınç dolu 
idi. Mülayim ve )(.u!1~n'lı bir 
saat güreştiler. Mulayım peh-
livan daha hakim güreşti, fa
kat rakibinin sırtını yere geti
remedi. Ve müsabaka bera-

berlikle neticelendi. 
Bundan sonra, güniin en 

mühim karşılaşması yapıldı. 
Ringe evvela Yunan'lı CinıLon
dos çıktı. Bunu Kola ismin
deki Rus pt: hlivan takibetti. 
Kola'nın yaşlı olduğu görünü

yordu. 
Müsabaka başladığı zaman, 

yağmur da şiddetlenmişti. Ha~~ 
stadyumdan aynlmıyor ve ~ -
reşi heyecanla takip ediyo du. 

tık on dakikada Rus r ı
livan çok giizel güreşti. Ço 
kuvvetli olduğu belli idi . Fa
kat ilıtiynr olduğu ıçın, on 
dakikalık karşılaşmadan sonra 

yorgun düştüğü belli oluyordu. hştılar. Sonra altı dakika da- reşten sonra haklı bir muvaf-
yarım saat kadar, rakibinin h kt ·· t'I .. fakıyet kazandı. 
karşısında durabildi. Bu za- a aya . a gureş ı er ve musa-

f d C
. L d b' baka, hıçbirinin de sırtı yere Bu dakikada Türk pehliva-

man zar ın a ım on os ır 
k 1 •. t d' T gelmeden bitti. Hakem heyeti, nı tuşla yenilmiş olduğundan 

ço oyun ar gos er 1• am L t ı h b·ı dolayı Reinci ile Karlsson 30 uncu dakikada idi · Yu- e onya ıyı puvan esa ı e 
narılı pehlivan, Ati na' d~ Di- galip ilan etti. ~a~buk~. çoba_n arasında yapılacak maçın bu 
narlı'ya yaptığı oyunu tatbik Mehmed daha bakım gurcşmış katogorinin galibi kim olaca-
etti ve Rus\ı tayyare şeklile ve galibiyeti haketnıişti. ğını tayin edeceği mütaleasın-
lıavaya kaldırarak yere vurdu, Hatta hakem heyetinin bu da bulunabilirdi. 
sırtını yere getirdi. kararına; muhtelif milletlere Fakat iş böyle olmadı. Her 

Cim Londos'un galibiyeti mensup bulunan seyirciler bi- müsabıkın kazanmış olduğu 
üzerine, stadyumdaki yerli le kızdılar ve hakem heyetine puanların miktarı asıl bu da-
Rus'lar tezahürat yapmak ist~- ıslık çalarak alay eltiler. kikada çok müessir bir amil 
mi.şlerse de, meydan verıl- Yaşar, Litvanyalı rakibi ile olarak ehemmi etini göste-

me~i. .. karşılaştı ve çok giizel oyun- riyordu. 
Önümüzdeki Çarşamba gu- lan ile daha ilk dakikalarda Yaşar son maçında üç puan 

nü, Kara Ali, Mülayim, Dinarlı sırtını yere getiriverdi. kaybetmiş olduğundan kendi-
ve Tekirdağ'lı Hüseyin pehli- Yaşar, daha üç güreş yapa- sine galebe çalmış olan Fen-
vanla aralarında karşılaşma~a~ caktır. Şimdilik hiçbir mağ- landiyalı ile musayi oluyor, 
yapacaklar ve bunların galı.bı lubiyeti yoktur. Eğer bu üç Karlson da üç puan başta 
de Pazar günü Cim Londos la giireşi de kazanırsa dlinya geliyordu. 
güreşecektir. şampiyonu olacaktır. Şayet F enlandiyalı ile İsveçlinin 

C zı ;;1. londos bunları kaybedecek olursa, 0 yapacakları bu maçın Yaşarın 

cayıyor. 
lstanbul, 10 (Hususı) -

Yunan pehlivanı Cim Londos 
ikinci bir maç daha yapmak 

istememektedir. 

İzmirspor Manisada 
3- o Galip 

zaman da dünya üçüncülüğü- muvaffakıyetini temin etmesi 
ne düşecektir. !le kadar garib görülürse gö-

Berlin, 1 O (A.A) - Ana- rülsün F enlandiyalının lsveç-
dolu Ajansının hususi muha- liye puan hesabile galib gel-
rinden: mesine bağlı idi. Nasıl ki öyle 

Bu akşam Deutschland Hal- oldu. 
ie' de yapılmış olan güreşlerde Reinci ile Karlson şiddetli 
Yaşar'ın 61 kilo tüy sıklet ka- bir çarpışmadan sonra birbir-
tagorisinde kazanmış olduğu !erini tuşla yenemediler. Ve 

İzınirspor birinci takımı pa
zar günü Manisa' da Sakarya 
birinci takımı ile yaptığı futbol 
müsabakasını 3-0 sayı ile ka-

muvaffakıyetle Türk bayrağının üç hakemden ikisi sayı hesa-
- bile Fenlandiyalıyı galip ad-

zanmışlardır. 
lzmirspor'lular cumartesi ak-

şamı geç vakte kadar böyle 
bir dav.etten haberli olmadık
ları halde yola çıkmışlar, fa
kat Manisa'ya varınca kendi
leı ini davet eden kulüp ida
reci ve sporcularından bir 
kimse ile karşılaşmamışlardır. 
Hatta oyunun başlıyacağı da
kikaya kadar hakem intihabı 
bile gecikmiştir. Nihayet lz-
mirspor'luların miiracaatleri . 

ile hakem intihap edilmiş ve dettiler. Bu suretle ayni za-
izmirspor lbrahim, Fethi, Zih- manda Yaşar'ın galibiyetini 
ni, İsmail, Nurullah, Cihat, temin eylediler. 
Şeref, Ömer, Etem, Hüseyin, Şurası kayde şayandır ki, 
Selahiddin' den müteşekkil bir Yaşar son maçta her ne ka-
takım çıkarmıştır. İzmirspor dar tuşla mağlup olmuş ise 
tnkımı ilk haftayımda Ömer, de evvelki günlerde tuşla iki 
Etem ve Hüseyin'in ayağından ve sayı hesabile bir galibiyet 
üç gol çıkarmıştır. ikinci haf- kazanmış idi. Halbuki bu es-
tayımda her iki taraf gol çı- nada F enlandiyalı ile İsveçli 
karamamıştır. Oyunun netice- başka pehlivanlar tarafından 
sine on dakika kala İzmir- mağlubiyete ugratılmı ,!ardı. 
spor' dan İsmail ve Manisadan Neticenin ilanından sonra 
Adnan hakem tarafından oyun- Yaşar maçta hazır bulunan 
dan çıkarılmışlardır. ve miktarları çok olan Türk-

• 
iş kanunu ····-Tatbikatı icin 

tedkikler 
, 

3008 numaralı iş kanunu
nun 9 uncu teşkilat faslındaki 
hükümler mucibince lktısad 
vekaleti "iş dairesi,, bölge 
teşkilatının kurulması için ma
halli ihtiyaçlatı tesbit etmek 
ve kanun tatt :katıaıı temin 
yolunda vilayet dahilindeki iş 
yerleri hakkında malumat 
edinmek üzere iktısad vekCeti 
iş ve işçiler bürosu daıresi 
reisi Enis Behiç'in eylül ayı 
içinde lzmir'c geleceği veka
letten, vilayete bildirilmiştir. 
Kendisine tedkikatı için her 
türlü kolaylık gösterilecektir. 

Sıhhat ba-
kanı Yozgad'da 

Yozgad, 10 (A.A)- Sağlık 
bakanı Doktor Refik Saydam 
bugün yeni yapılmış ve mo
dern her türlü tesisatı haiz 
bulunan memleket hastanesi
nin açılma töreninde bulun
muş ve halkın alkışlan arasın
da kordelayı kesmiştir. , 

Bakan verdiği açılış söyle
vinde yurdun yükselişi yolun
da büyük şefin verdiği emir
leri gecikmeden yerine getir
mek bizim için bir şiardır. 
Dedi. 

Halk bu vesile ile de Ulu 
Öndere derin saygı ve bağlı
lığını duru duygular içinde 
izhar etti. 

Bakan yarın Çorum'a hare
ket edecektir. 

Halk sahasında 
hususi maclar 

' Dün halk sahasında hal-
kevleri spor komitesinin idare 
ettiği takımlar arasında husu
si müsabakalar yapıldı. Sa
bahleyin ikinci takımların kar
şılaşmalarilc başlıyan bu maç
lar oldukça alakalı ve heye
canlı geçti. Bilhassa yeni te-
şel. kül eden Altın Yıldız ku
lübüniin her iki takımı -çıkan 
bir hadise müstesna olmak 
şartile- çok iyi oynadılar. 

Birinci takımlarındaki bir 
oyuncu nahoş hareketi ile 
O} unun bütün hararetini kırdı. 
9 Eylül takımı ınukabele edin-

ce miinakaşa çıktı. Bu gibi ah
valin spor mefhumilc hiçbir 
alakası yoktur. Tekrar edil
memesi lazımdır. 

ilk oyunda 9 Eylül - Altın 
Yıldız ikinci takımları karşı
laştılar. Her iki takım üçer 
gol alarak berabere kaldılar. 
Bu oyunu Turan-ilk Adım ta
kımlarının maçı takip etti. 
Her iki takım takviyeli idi. 
Tem iz ve nezih geçen bu 
oyun; 2-2 beraberlikle bitti. 
Günün en mühim maçını teş
kil eden 9 Eylül-Altın Yıldız 
maçı baştan nihayete kadar 
sert geçti. Neticede daha 
kuvvetli bir kadro ile çıkan 
Altın Yıldız'lılar 2-4 müsaba
kayı kazandılar. ...................... 
!er laraf ından el üstünde gö
türülmüştür. 

Yarın olimpiyad stadyo
munda Türk bayrağı büyük 
direğe asılacak ve l;>u esnada 
ilk defa olarak Tüı k ·m 
marşı çalınacaktır. 

Bu da gerek güreşte ve ge
rek sair sporlarda maziden 
çok da iyi bir istikbal vade
den bir başlangıç olacaktır. 

Berlin, 10 (A.A) - 4X100 
Bayrak yarışı kadınlar ara
sında: Birinci Amerika rekor 
46 9/10, ikinci lngiltere, üçün· 
cü Kanada, dördüncü ltalya, 
beşinci Felemenk. 
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Habeş 'ferin lzmirşarbaylığından lzmir harici askeri satın alma ilanları 

b 
Senelik kirası 200 lira be- Burnava askeri sa, al. ko. nundan: 

İr taarruzu. deli muhammenle Alsancakta Adet Cinsi --··· .. -Neticede 30 maktul. 
le cekildiler. . 

Birincikordondaki eski itfaiye 2 Si bemol kılarnet 13 anahtarlı 
garajı binası baş katipliktekı 1 Si bemol trompet 
şartname veçhile bir sene 1 Si bemol tenor 
müddetle kiraya verilecektir. 1 Mi bemol baso heligon 

Londra, 1 O (Radyo) - Go
re' den ve Sudan Habeş hu· 
dudundan alman bir habere 
göre Habeş ~skerleri ile İtal· 
yan ve yerli askerler arasında 
bir harp olmuştur. Bu hare
keti de Ras Kassa'nm oğlu 
idare etmiş fakat ltalyan'lar 
tarafından püskürtülmüştür. 

Habeş'liler müsademe ma
hallinde 30 maktül bırakmış
lardır. 

• 
ispanya kralı 

Siyasi faaliyete baş. 
lamış. Çekoslovakya 
bunu protesto etti .. 

Prag, 10 fRad)o) Çlkodo· 
'ak)a hükumeti Manen Hadde 
kral ouüçüncü \lfon;'un i) a i 
mülakatlar )tıpımı mı \C 1 pnu)a· 
dan gelen murabba larla muzake· 
r.ıua bulunmasını protesto etmiştir. 

\ İ)nııa, 10 (Had) o] 1 paıı)a 
kralı onüçüneü \lfou Dcrlin'e gi
derek 1Iitlcr

0

le bir mülııkat ) apa· 
cağı hnkkmdaki lınlıerlcri tekzip 
etmiştir. 

Eski İspanya kralı 
Viyana'da .. 

Pra<•, 1 O (A. \] E ki 1 pau. 
) a kralı Alf>n feıcrniclı Kontun 
malikane inde oturduğu Kijnzbnrt 
deniz kenerı şehrinden otomobille 
nı tıııya')a lıartkct ctmi.tir. 

Prens Omberto 
Avusturya' dan 
Hareket etti ... 

Salzburg 10 (Radyo)- ltal
ya Veliahdı prens Omberto 
Münih yolile ltalya'ya hareke~ 
etmiştir. Omberto, hareketin
den cvel Avusturya başvekili 
M. Şuşning' e bir telgraf çeke
rek, kendisine karşı gösterilen 
hüsnü kabule teşekkür etmiştir. 

1 Nöbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Kemeraltında Şi

fa, Karantinada Eşref, Kemer· 
de Kamer, Al anGakta Ahmed 
Lütfi, Eşrcfpa ada Fşrefpaşa 
eczaneler ç tır. 

İzmir B"r ncı icra Memur
luğundan : 

Amerikan tebaasından Var
varis oğlu Mişel tarafına : 

Yunan tebaasından Yarasi
mo Dasgalaki kızı Fatin'in 1-8-
928 tarih ve 1005, 1006 sıra 
numaralı tapuca müseccel gay
ri menkulün size olan 120 
lira ipotek borcunu veznemize 
yatırmış olduğundan 15 gün 
içinde gelip parayı almanız 
aksi halde icra iflas kanunu
nun 153 üneü maddesine göre 
muamele icra kılınacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 2556 

lzmir inhisarlar Başmüdür
lüğünden : 

Dairemizce bir sene zarfın
da satın alınacak tahminen 
Üç milyon sıkletinde üzüm 
• • 1 

ıncır vesair çuvallı malların 

arabadan indirip vezin ve istif 
etme ve çuvaldan boşaltıp pa
çal yapma, çuvallara doldurup 
dıkme, kurşunlama ve çekile
rek arabalara yükleme işleri· 
nin eksiltmesi on gün uzatıl
mıştır. 

Bedeli muhammeni (2500) 
muvakkat teminatı (157) bu
çuk liradır. isteklilerin 17-8-936 
günü saat on beşt#! Başmü
dürlüğümüzdeki komisyona gel-
meleri. 2553 

Açık artırma ile ihalesi 21/ l Si bemol trombon 
1 Mi bemol alto 81936 Cuma günü saat on 

altıdadır. İştirak için on be.ş 1 zil (Çift) 
1 Metronom 

liralık muvakkat teminat mak· ı Çelik 

buzu ile söylenen gün ve 2 deste Nota kağıdı 14 çızgılı 
saatte encümene gelinir. 200 Kılarnetlere güderi (muhtelif cins) 

7 11 15 18 2512 2 düzine Si bemol kılarnet kamışı (süperfon cinsi) 
Basmahane civarında Kazım 1 - Yukarıda cinsi ve mikdarı yazılı (12) kalem bando 

Özalp bulvarı yakınında bir alat ve malzemesi pazarlık suretile satın alınacaktır. 
hela ile beş pisüvar yapılması 2 - Pazarlığı 14181936 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 
işi 460 lira bedeli keşifle 3 - Umum tahmin tutarı (500) lira olup muvakkat teminatı 
14/8/936 Cuma günü saat (38) liradır. 
16 da açık eksiltme ile ihale 4 - isteklilerin muayyen vaktinde Bornovadaki askeri satın 
edilecektir. Keşif ve şartna- alma komisyonuna gelmeleri. 2554 

mesini görmek üzere baş mü- Mst M S t Al K d . v. a. . o. nun an: 
hendisliğe müracaat edilir. 
iştirak için otuz dört buçuk 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve sa· 
atle encümene gelinir. 

30 4 7 11 2358 

1 - Karşıyaka tramvay hay· 
vanlannın bir senelik ihtiyacı 
için kilosu dört kuruştan bin 
iki yüz lira bedeli muham
menle baş katiplikteki şart

name veçhile alınacak otuz bin 
kilo arpanın açık eksiltme 
ile ihalesi 18 8/936 salı günü
ne temdid edilmiştir. iştirak 
için doksan liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
günde ve saat on altıda en· 
cümene gelinir. 

2 - Karşıyaka tramvay 
hayvanlarının bir senelik ihti
yacı için kilosu iki buçuk ku
ruştan sekiz yüz yetmiş beş 
lira bedeli muhammenle baş 
katiplikteki şartname veçhile 
alınacak otuz beş bin kilo 
kalın buğday kepeğinin açık 
eksiltme ile ihalesi 18-8-936 
Salı gününe temdit edilmiştir. 
İştirak için altmış altı liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubile 
söylenen günde ve saat on 
altıda encümene gelinir. 2557 

Kültürparkının dört medha
line beş yüz yirmi beş lira 
bedeli keşifle başkatiplikteki 
keşif ve şartname veçhile dört 
bekçi kulübesi yapılacaktır. 
Açık eksiltme ile ihalesi 
1418/936 Cuma günü saat on 
altıdadır. iştirak için otuz do
kuz lira elli kuruşluk muvak
teminat makbuzu ile söylenen 
gun ve saatta encümene geli
nir. 29 4 8 11 2267 

1 - Gündoğduda 62 sa· 
yılı adanın 2260,5 metre mu
rabbaındaki 21, 22, 29, 30, 
31 sayılı arsalannın beher 
metrosu 200 kuruştan dört 
bin beşyüz yirmi bir lira be
deli muhammenle baş katip
likteki şartname veçile 21/8/ 
936 cuma günü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edile
cektir. iştirak için 340 liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektu
bile söylenen gün ve saatte 
ncümcne gelinir. 

2 - 61 adanın 695,5 met
re murabbaındaki 29 sayılı 
arsasının beher metre murab
baı 300 kuruştan iki bin sek
sen dokuz lira elli kuruş be
deli muhammenle baş katip
li\cteki şartname veçhile 21 /8/ 
936 cuma günü saat onaltıda 
açık artırma ile ihale edile
cel. .. 1:ir. iştirak için 157 liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektu
bile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

4 8 11 15 2460 

Cinsi Mikdarı 
kilosu 

Turgutlu askeri kıtatının hayvanatı için arpa 232630 
Uşaktaki askeri kıtaat hayvanatı için ,, 252050 

1 - Turgutlu ve Uşakta bulunan askeri kıtaat hayvanları 
için yukarıda cins ve mikdarı yazılı 10 aylık arpa 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Ayrı olarak tanzim kılınan arpa şartnameleri bedelsiz 
olarak Kasaba askeri satın alma komisyonundan 
verilir. 

3 - 232630 kilo arpanın ihalesi 25 Ağustos 936 tarihinde 
salı günü sa<ıt on altı ve 252050 kilo arpanın iha
leside 25 Ağustos 936 tarihinde salı günü saat 17 de 
kapah zarf usulile Kasaba askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Beher kilosunun muhammen fiatları 4 kuruştur. Te
minat muvakkateleri ayrı ayrı 680 ve 757 liradır. 

5 - isteklilerin Ticaretodasında mukayyet olduklarına dair 
bir vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

6 - Teminat muvakkatelerile birlikte teklif mektuplarının 
münakasanın yağı belli saattan en aşağı bir saat evvel 
Kasaba askeri satın alma komisyonuna vermeleri ilan 
olunur. 11 15 18 22 2566 

Bergama askeri sat. al. ko. nundan: 
1 - Bergama kıtaatı ıçın 180 ton maden kömüıü 19/8/ 

936 çarşamba günü saat 14 te açık eksiltme ile Ber· 
gama askeri satın alma binasında satın alınacaktır. 

2 - Maden kömürüniin tahmin bedeli 1800 liradır. 
3 - Birinci teminatı 135 liradır. 
4 - istekli olanların birinci teminatı Bergama maliye vez

nesine ihale zamanından evvel teslim edeceklerdir. 
5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiycn hergün komisyon 

açık olduğu ilan olunur. 31_ 5 11 15 2376 

Bergama askeri sat al. komisyonundan: 
1 - Bergama kıtaatı için 9 ton sadeyağı kapalı zarf usu· 

lile satın alınacaktır. 
2 - Malın tahmin bedeli 5400 liradır. 
3 - Birinci teminatı 405 liradır. 
4 - 1 ~/81936 salı günü saat onda Bergama askeri satm 

alma binasında alınacaktır. 
5 - istekli olanların birinci teminatlarını ve banka mektup

larını veya tahvillerini ihale saatind ·n evvel Bergama 
maliye veznesine teslim edilecektir. 

6 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler için hergün ko· 
misyon açık olduğu ilan olunur. 1 6 11 16 2393 

Bergama askeri sat. komisyonundan: 
1 - Bergama kıtaatı için 393 ton kuru ot kapalı zarf usu-

lile satın alınacaktır. 
2 - Ma1ın tahmin bedeli 11790 lira. 
3 - Birinci teminatı 884 lira 25 kuruştur. 
4 - 17/8/936 pazartesi günü saat 14 te Bergama askeri 

satın alma binasında alınacaktır. 
5 - istekli olanların birinci teminatlarını ve banka mek

tuplarını veya tahvillerini ihale saatından evvel Ber-
gama maliye veznesine teslim olunacaktır. 

6 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler için hergün ko-
misyon açık olduğu ilan olunur. 26 31 6 11 2320 

Bergama askeri sa. al. ko. nundan: 
1 - Bergama kıtaatı için 4200 kilo sabun 9/9/936 çar

şamba günü saat onda açık eksiltme ile Bergama as
keri satın alma binasında satın alınacaktır. 

2 - Sabunun tahmin bedeli 1470 liradır. 
3 - Birinci teminatı 11 O lira 25 kuruştur. 
4 - lstt:kli olanların birinci teminatı Bergama maliye vez

nesine ihale zamanından evvel teslim edecektir. 
5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyen hergün komisyon açık 

olduğu ilan olunur. 6 11 16 21 2467 

Mst. Mv. sa. al. ko. nundan: 

Cinsi 

Kesilmiş sı· 
ğır eti. 
Ayaktan sı
~TJr eti. 

Beher kilosu· 
Miktarı Tahmin edilen nun tahmin Teminatı muvak 
Kilosu mecmu tutarı edilen fiati kate akçesi 

Lira K. K. S. L. K. 
117800 26916 00 12 00 1943 70 

84000 15540 ()() 18 ()() 1165 50 

Münakasanın 
Pazarlık 

şekli ihale tarihı gün ve saatı 
15/ağustos/936 cumartcsı günü saat 10 da 

11 " 
11 

" 
11 10,30 dn 

1 - Mst. Mv. kıtatının iki kıla şartname ı e ayrı ayrı ka 
palı zarf usulile münakasada bulunan yukarıda cins 
ve mikdarları yazılı iki kalem sığıreti ihtiyacına verilen 
fiat komisyonca pahalı görüldüğünden pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda iz· 
mirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklanna dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale 
saatından evvel komisyonda hazır bulunmalan. 2561 

lzmir ithalat gümrüğü müdür 
lüğünden: 

Kabın 
S. No. Adet Marka N6. Malin kıymeti Eşyanın Kilo G. Tes 

Lira k. cinsi No. 
1 35 S.F.D. 1583 

M.M. 1617 
130 00 Demir çivi 2946 500 81 

Yukarıda yazılı eşya 26/8/936 mcı Çarşamba .günü saat 
14 de açık artırma suretilc dahile satılmadığı takdirde ayni 
günde de ecnebi memlekete götürülmek üzere satılacağından 
işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisıonuna müraca· 
atları ilan olunur. 2534 

Istanbul Jandarma satın alma 
komisyonundan: 

(277, 973) metre yerli astarlık ve çamaşırlık bez 26/8/936 
çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf eksiltmesile satın alına
cak ve eksiltmesi Gedikpaşada Jandarma dikim evindeki ko
misyonumuzda yapılacaktır. Beher metresinin tahmin edilen 
bedeli yirmi dört kuruştur. Şart kağıdı 334 kuruş mukabilin· 
de komisyondan alınabilir. İsteklilerin (Beşbin üç) lira elli iki 
kuruşluk ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektubu ve 
şart kağıdında yızılı sair belgeleri havi teklif mektuplarım ek
siltme saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermiş 
bulunmaları. 176 11 15 19 23 176/2550 

lzmir Vakıflar direktörlüğün
den: 

Müfti esbak Ahmet Sait vakfı mütevelliliğinden 
Müfti esbak Ahmet Sait vakfından Namazgah caddesinde 

43 No. lı dükkanın senelik kirası 60 lira bedel üze~inden on 
gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 15/8 936 
cumartesi günü saat 11 dedir. istekli olanların Vakıflar direk-
törlüğüne müracaatları ilan olunur. 7 11 15 2503 

lstanbul vilayeti 
nafıa müdürlüğün-
den: 

20-8-936 perşembe günü saat onbeşte kapalı zarf usulü ile 
ihalesl tckarrür eden 10058.03 lira keşif bedelli giimriik mu-
hafaza örgüdü için Hasköyde yaptırılacak ambar ve biiro in· 
şaatile gene ayni idarenin 26-8-936 çarşamba günü saat on 
beşte kapalı zarf usulii ile ihalesi tekarrür eden 17988.39 
lira keşif bedelli atölye inşaatının görülen lüzum üzerine evelce 
yapılan ilanlar iptal edilerek bu kere her iki insaatın tevhit 
edilerek mecmuu keşif bedeli olan 28046.42 lira üzerinden 
yeniden kapalı zarf usulü ile 31-8-936 pazartesi günü saat 
onbeşte İstanbul vil5yct nafıa miidürlüğii eksiltme komisyonu 
odasında eksiltmeğe çıkarılmıştır. 

A - Mukavele, eksiltme, nafıa işleri umumı, hususi ve 
fenni şartnameleri proje keşif hülasasile buna müteferri diğer 
evrak lstanbul nafıa dairesinde ,,140,, kuruş mukabilinde ve· 

ı · rilecektir. 
B - Muvakkat teminat "2104,, liradır. 
D - isteklilerin en az "20000,, liralık bu işe benzer ış 

yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış olduğu müteahhitlik 
ve ticaret odası vesikalarını havi teklif mektuplarını 28-8-936 
cuma günü saat ondörde kadar lstanbul vilayeti nafıa daire
sinde eksiltme komisyonuna vermeleri 4462 2541 11 15 20 25 

Devlet Demiryollarından: 
lzmirde 1 Eylülde açılıp 22 Eylulde kapanacak olan pa

nayıra ve 9 Eyh1l kurtuluş bayramına iştirak edecek yolculara 
ve panayıra gönderilecek eşyanın muayyen miktarına geçen 
sene yapılan mühim tenzilat bu senede tatbik olunacaktır. 

Tenzilatın tatbik edileceği tarihlerle şartlar hakkında istas-
yonlardan tafsiıal ~lmması. 344/2547 11 13 

Gördes beledi
yesinden: 

Gördes kazası merkez ka· 
sahasının elektirikle t<"nvir için 
kasabadaki mevcut suların 
elektirik istihsaline derecei ki-
fayetini tetkik ve tesbit ettir
mek istiyoruz. 

Bu isten anlar fen adamla
rlnın Gördes belediyesine aşa-

ğıda hususatı havi vesaik ve 
malumatla müracaatları. 

l - Fen erbabınm ısım 
ve hüviyet ve adresi. 

2 - Menşei ve ihtisasına 
aid malumat. 

3 - Şimdiye kadar nerede 
ve hangi müesseseye bu iş için 
hizmet ettiği veya müteahhit 
bulunduğu. 

4 - işbu tetkik ve tesbjt 
için kaç lira ücret istiyeceği. 

8 9 11 12 



t~/936 ................................................... .. 
lzmir Komutanlıfı ilanları 

Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
Teminatı muvak· 

Cinsi Keşif bedeli kate akçesi Münakasanın şekli 
L. K. L. K. 

4690 58 352 00 Yol inşaatı Açık eksiltme 
" 1579 75 118 50 " " .. 2092 84 157 00 " " .. 1548 03 116 11 " .. 

ihale tarihi gün ve saatı 
24/ Ağustos/936 pazartesi günü saat on beş buçukta 

.. " " " " on altıda· 

1 

2 

" " .. " " on altı buçukta 
" " " " " on yedide 
Hava kıtaatına ait yol inşaatı dört kıt'a şartname ile 
~ ayn açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 
ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda iz. 
mirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya-
pılacaktır. 

3 - Şartname ve keşifnameleri hergün komisyonda görü
lebilir. 

4 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve 
f zmir Nafıa fen heyetinden ihaleden laakal sekiz gün 
ewel alacaklan ehliyet vesikalarını komisyona göster
mek mecburiyetindedirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnmelerinde yazılı vesi-
kaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatın· 
dan ewel komisyonda hazır bulunmalan. 

5 11 16 22 2482 
Mst. Mv. Sat. Al. Ko. dan: 
1 - Edremit garnizonu ihtiyacı için 625 ton arpa kapalı 

zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Malın tahmin bedeli 34375 liradır. 
3 - Birinci teminatı 2578 lira 15 kuruştur. 
4 - ihale 18/8/936 salı günü saat 11 de tümen satın alma 

komisyon binasında· yapılacaktır. 
5 isteklilerin ihaleden bir saat evvel teklif mektuplarile 

müracaatları. 
6 Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler için komisyon her 

gün açıktır. 2 6 11 16 2435 

Mst. Mv. Sat Al. Ko. dan: 
1 - Ayvalıktaki kıt,at ihtiyacı için 140 ton arpa 17 /8/936 

pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla Tümen satın 
alma binasında satın alınacaktır. 

2 - Arpanın tahmin bedeli 8400 liradır. 
3 - Birinci teminatı 630 liradır. 
4 - istekli olanlar teklif mektuplarını ihaleden bir saat 

ewel teslim etmelidir. 
5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için hergün komis· 

yon açık olduğu ilan olunur. 2 6 11 15 2436 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Bergama kıtaatı için 17500 kilo kurufasulya 21/8/936 

cuma ğünü saat onda açık eksiltme ile Bergama askeri 
satın alma binasında satm alınacaktır. 

2 - Kuru fasulyanın tahmin bedeli (2100) liradır. 
3 - Birinci teminatı 158 lira 50 kuruştur. 
4 - istekli olanların birinci teminatı Bergama maliye vez· 

nesine ihale zamanından ewel teslim edecektir. 
5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyen hergün komisyorı açık 

olduğu ilan olunur. 4 7 11 15 2463 

Mst. Mv. Satın Al. Ko. nundan: 
1 - Bergama kıtatı için 4300 kilo zeytinyağı 22/8/936 

cumartesi günü saat 10 da açık eksiltme il~ Bergama 
askeri satın alma binasında satın alınacaktır. 

2 - Zeytinyağı tahmin bedeli 1849 liradır. 
3 Birinci teminatı 138 lira 68 kuruştur. 
4 - istekli olanlann birinci teminatı Bergama maliye vez

nesine ihale zamanından evvel teslim edecektir. 
5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyen hergün komisyon 

açık olduğu ilan olunur. 4 7 11 15 2465 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. dan: 
1 - Bergama kıt'atı için 500 ton yulaf kapalı zarf usulile 

satın alınacaktır. 
2 Malın tahmin bedeli 20000 liradır. 
3 Birinci teminatı 1500 liradır. 

4 - 15/8/936 cumartesi günü saat 1 O da Bergama askeri 
satın alma binasında alınacaktır. 

5 - istekli olanların birinci teminatlarını ve banka mek
tuplannı veya tahvillerini ihale saatmdan evvel Ber
gama maliye veznesine teslim edecektir. 

6 - Evsaf şeraitini görmek istiyenler için hergün komisyon 
açık olduğu ilan olunur. 26 31 6 11 2321 

Mst. Mv. sa. al. komisyonundan: 
Sekiz çeşit isterlizasyon cihazleri ve teferruatı kapalı zarf 

usulile satın alınacaktır. Tahmin bedeli 15000 on beş bin li-
radır ilk teminatı 1125 liradır. ihalesi 1318/936 perşembe günü 
saat ondadır. Evsaf ve şartnamesini görmek ve almak istiyen· 
ler bedelsiz olarak M. M. V. satın alma komisyonuna müra· 
caat, münakasaya girmek için 2490 sayılı kanunda gösterilen 
vesaikle teminat ve teklif mektuplarile birlikte belli gün ve 
saatinden en az bir saat evvel komisyona müracaatları. 

27 12 28 11 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Edremit garnizonu ihtiyacı için 350 ton kuruot kapalı 

zarf usulile satın alınacaktır. 
2 - Malın tahmin bedeli 12250 liradır. 
3 - Birinci teminatı 918 lira 75 kuruştur. 
4 - ihale günü 22/8/936 cumartesi günü saat 11 de tü,men 

satın alma binasında yapılacaktır. 
S - istekli olanlar teklif mektuplarını ihaleden bir saat 

ewel teslim edecektir. 
6 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler ıçın hergün ko

misyon açık olduitJ ilin olunur. 7 11 15 20 2434 

·-

Mst. v. satın a ına komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaat hayvananın 363800 kilo kuru ot ihti· 

yacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 13/ Ağustos/936 perşembe günü saat onaltı bu

çukta lzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma ko. nunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 12733 liradır. 
4 - Beher kilo kuru ot için üç kuruş elli santim fiat tahmin 

edilmiştir. 

5 - Teminat muvakkate akçesi 955 liradır. 
6 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
enaz bir saat ewel komisyona vermiş bulunacaklar· 
dır. 28 2 6 11 2354 

Ms. Mv. Sa. Al. Komisyonundan: 
1 - Deniz kıtaatının (60,000) kilo ekmek ihtiyacı kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 17 Ağustos 1936 Pazartesi günü saat on altıyı 

otuzda kışlada Müstahkem Mevki Satın Alma komis· 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Ekmeğin mecmu tutarı 6600 lira olup beher kilosuna 
12 kuruş fiat tahmin edilmiştir. 

4 - Muvakkat teminat akçesi (495) liradır. 
5 - istekliler ticaret odasında kaytlı olduklarına dair vesika 

göstermeleri lazımdır. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü madde

lerile şartnamede yazılı vesikaları muvakkat teminat 
makbuzu ve teklif mektupları ile birlikte ihale saatm
dan en az bir saat evel kışlada Mst. Mv. Satın Alma 
komisyonuna müracaatları. 1 6 11 15 2426 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. dan: 
1 - Bergama kıt' ah için 80 ton sığır eti kapalı zarf usu-

lile satın alınacaktır. 
2 - Malın tahmin bedeli 14000 liradır. 
3 - Birinci teminatı 1050 liradır. 
4 - 17 /8/936 pazartesi günü saat on altıda Bergama as· 

keri satın alma binasında alınacaktır. 
5 - istekli olanlann birinci teminatlarını ve banka mek· 

tuplannı veya tahvillerini ihale saatından evvel Ber
gama maliye veznesine teslim edecektir. 

6 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler için her gün 
komisyon açık olduğu ilan olunur. 

26 31 6 11 2322 
Mst. Mv. sat. alma komisyonundan: 
1 - İzmir Mst. Mv. kıtaatının 43050 kırküç bin elli kilo 

sadeyağı ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
muştur. 

2 - İhalesi 18/ Ağustos/936 salı günü saat onaltı buçukta 
lzmirde kışlada Mst. Mv. sat. al. ko. nunda yapıla
caktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutan 34009 lira 50 kuruştur. 
4 - Beher kilo sadeyağı için 79 kuruş fiat tahmin edil

miştir. 

5 - Teminat muvakkate akçesi 2550 lira 72 kuruştur. 
6 - Şartname sureti 170 kuruş mukabilinde komisyondan 

alınır. 

7 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 
sika göstermek mecburiyetindedirler. 

8 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı k~nunun iki 
ve üçücü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
enaz bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklar· 
dır. 1 6 11 16 2392 

Mst. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 
1 - Diyarbekirde yapılacak xapılar için istenilen fenni ve· 

sika bayındırlık bakanlıgından alınmadığından bu yapı 
işleri yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 248467 lira 15 kuruştur. ilk inanç pa· 
rası 13274 liradır. 

3 - ihalesi 25/8/936 sah günü saat 15 tedir. 
4 - Keşifname resim ile idari ve fenni şartnam.sini almak 

istiyenler 12 lira 15 kuruş karşılığında komisyondan 
alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekleri ilk bulunanlar için 2490 sayılı 
kanunun iki ve üçüncü maddelerinde istenilen ve 
bayındırlık bakanlığından a'.ınması gereken fenni eh
liyetnameler için ihale gününden sekiz gün evvel 
mezkur bakanlığa müracaat edilerek buradanda alına· 
cak belgelerle idari şartnamede ve behemehal verilmesi 
mecburi olan vesaikle birlikte teklif ve teminat mek· 
tuplarınında ihale saatından en az bir saat eweline 
kadar M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

9 14 19 24 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Muhtelif yerlerde yaptırılacak olan 14 yeraltı tankları 

kapalı zarfla ek.siltmeye. konmuştu!. 
2 - Bu inşaatın keşıf bedelı 149946 lıra 79 kuruştur. ilk 

inanç parası 8747 lira 34 kuruştur. 
3 ·- ihalesi 26/8/936 çarşamba günü saat 15 tedir. 
4 - Bu inşaata ait kcşifname proje idari ve fenni şart

name ve şair evrak 750 kuruş mukabilinde Mst. Mv. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle bayındırlık ha· 
kanhğından alınacak fenni ehliyetnamelerle birlikte 
idare şartnamede istenen ve behemehal verilmesi 
mecbur olan vesikc.larla teminat ve teklif mektuplannı 
ihale saatından en az bir saat eweline kadar M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

9 14 19 23 2522 

. 

Mst. Mv. Sa. Al. komisyonundan: 
Cinsi Miktarı 

kilo 
Saman 115520 

1 - Uşakta bulunan askeri kıtaat hayvanatmın yukarıda 
cins ve miktan yazılı bulunan 10 aylık saman ihtiyacı 
açık eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - ihalesi 25 ağustos 936 tarihinde salı günü saat 16 da 
açık eksiltme ile Turgutluda askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün satın alma 
komisyonunda görülebilir. 

3 - Muhammen fiatı bir kuruş yirmibeş santimdir. 
Teminat muvakkatesi 109 liradır. 
isteklilerin belli gün ve saatte Turgutlu askeri satın alma 

komisyonunda bulunmaları. 11 13 16 18 · 2565 

Ms. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
\. 

1 - Mst Mv. kıtaat hayvanatının kapalı zarf usulü ile ek-
siltmede bulunan (632300) kile yulafın beher kilosuna 
teklif edilen fiat komisyonca pahalı görüldüğünden 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 14 ağustos 936 cuma günü saat onbırde İz
mir' de kışlada Mst. Mv. Sat. Al. ko nunda yapıla· 
eaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmuu tutarı (33195) lira (75) ku
ruştur. 

4 - Beher kilosunun tahmin edilen fiati beş kuruş yırmı 
beş santimdir. 

5 - Teminatı muvakkate akçesi (2490) liradır. 
6 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler ticaret odaşmda kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika gösterme mecburiyetindedirler. 
8 - Ekslltmeğe iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve
sikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale 
saatinden evvel komisyonda hazır bulunmaları 2562 

M. M. V. sa. al. ko. nundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 270 kuruş olan altmış 

bin metre kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur, 

2 - ihalesi 1/eylul/936 salı günü saat 15 tedir. 
3 - Şartnamesi 810 kuruşa M. M. V. sa. alma komisyo

nundan alınır. 
4 - ilk teminat 9350 liradır. 
5 - Eksitmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarıni ihale saatinden enaz bir 
saat ewel M. M. V. satın alma komisyonuna ver· 
meleri. 11 16 21 26 

Ms. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 250 kuruş olan altmış 

bin metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksilt
nieğe konmuştur. 

2 - ihalesi 1 eylul 936 sah günü saat 11 de yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi 750 kuruşa M. Mv. satın alma Ko.nundan 

alınır. 
4 ilk teminat 8750 liradır. 
5 - Eksiltmeğe girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı bel
gelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evel M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. 11 16 ~1 26 

Mst. M~. Sat. Al. Ko. nundan: 
Beher kilosu· 

Miktarı Tahmin edilen nun tahmin Teminatı muvak 
Ciusi Kilosu mecmu tutarı edilen fiati kate akçesi 

Lira K. K. S. ~· K. 
Kesilmiş sı· 

ğır eti. 
46900 8442 00 18 00 633 1'5 

" .. 39300 6091 50 15 00 457 ()() 
Münakasanın 

Pazarlık 

şekli ihale tarihi gün ve saatı 
151 ağustos/936 cumartesi günü saat 11 de 

" " " " " " 11,30da 
1 - lzmir Mst. Mv. Foça ve Seferihisar mıntakası kıtatının 

iki kıta şartname ile ayrı ayrı kapalı zarfla münaka· 
sada bulunan yukandı cins ve mikdarları yazılı iki 
kalem sığır eti ihtiyacına talip çıkmadığından pazar-
lıkla satın alınacaktır. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda 
lzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale 
saatından ewel komisyonda hazır bulunmaları. 2564 

Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
. Tahmin bedeli Muvakkat teminat 

Kıtası Cinsi Kilosu ihale Ta. gün Saat Lira Ku. Şekli 
Isparta Un 241000 25/8/936 salı 17 2169 12 kapalı 
Denizli • Yulaf 313000 26/8/936 çarşamba 17 1292 5,5 " 

1 - Eksiltmeye. konan yukarıda kıtaları yazılı un ve yulaf 
gösterildiği üzere eksiltmeye konuldu. Teminat mik: 
tarı ile ihale günleri gösterilmiş olduğundan -yevmı 
mezkurde ihaleden bir saat evvel teminat mektupla-
rını komisyona vermeleri. . 

2 Her iki maddenin ihalesi yukanda gösterildiği üzere 
Isparta satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 
Şartnamesi kanundaki formüle göre bedelle hergün 
görülebilir. 11 13 16 19 2560 
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Erzurum vita,e· 
tinden: 
Kapalı zarf usulile eksiltme 
1 - Eksiltmeye konulan iş Erzurum Erkek Muallim mek

tebi yapısının yaptırılmasıdır. Keşif bedeli 242671 lira 48 ku
ruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık genel şartnamesi. 
D - inşaata ait fenni şartname. 
G. - Keşif cetveli. 
F - Proje talipler projeyi Bayındırlık bakanlığından Er

zurum bayındırlık müdürlüğünde görebilirler. istekliler şartna· 
me ve evrakı saireyi 12 lira 10 kuruş mukabilinde ilin ma
halleri baymdırlık müdürlüklerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31/ağustos/1936 pazartesi günü saat 16 da 
Erzurum Kültür direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 lira mu

vakkat teminat verebilmesi ve bundan başka aşağıdaki vesi
kalan haiz olup göstermeleri lazımdır. 

A - 1936 yılına ait ticaret odası vesikası. 
B - Bayındırlık bakanlığından en aşağı 150,000 yüz elli 

bin liralık bu nevi inşaatı yapabileceğine dair alınmış vesika. 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazjla saatten bir 

saat evveline kadar Erzurum Kültür direktörlüğüne getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecek· 
tir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 cü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapattlmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 175 11 15 19 23 175/2549 

Tesiri tabii, eısiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri rahatsa 
olanlara, tansiyonları yüksek bulunanlara doktorlar yalnız. bunu tGOaiye-ellerler. 


