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Çarşamba 

12 
AOustos 1936 Hergün sabahları çıkar, siyasa!_gazetedir. 

Orgeneral Kazım, Korgeneral Halis, Mareşal Fevzi Çakmak, Orgeneral Fahrettirz, 
Korgeneral Asım 

Kahraman ordumuz, çok 
büyük f edak8rlık gösterdi ------
Büyük resmi geçid bugün Hasköy'de yapılacaktır. 

J t:ınhul, 11 (ll usnsi mulıalıiri· 

ıııiztlcıı) Onluıııuzuıı Trakyu\111 

) aptı~ı Liı) uk maneH.ılar çok mu· 

'ııffııkı) etli gP.çıııiş 'e nskcrlcrimi:r, 
kahramanca ın nşıın~lnrdır. Gerek 
ıııudafaıı 'ı• gerek c tıuırnız lıııre· 

ktitıııılıı hucum H giz.lennıf' fC\ kn· 

1 de muntazam ' mmııffal,)ctli 

---------olnı uştur. 

Askf'rleriıııi:ı:. lıazıırı belı• kaıl.ır 
sular iı,: iııJc ) uru) erek dereleri 
geçmi le r 'C lınrek.ıtı knı°İ)) .-•ıı nk· 
-ut ııın ıııı şlıı rcl ır. 

) nnn .ıh.ılı, (lıu nLatı) l la . 
ko) 'dr lıüyuk Lir geçit re-mi ~ a· 
pılacak, hu) iik crltinılıarbi) e rci j. 

nıiz ııınrc al ) C\7.i Ç.ıkmak '(' 

Tnık)a'dn J>11l11ııaıı diga gPııcrnl· 

INiıııiz hu ı=l' r:iı rı• mini tııkip Nle. 
l'el,;.lcrdir. 

Re ıııigcı,: idc, pi).ıtlt'. top~· ıı rn 
SÜ\ari kuHctlerimi:ı: ile :zırhlı lıü

eum otoınohilleriıııiz tnnklnrımız 

iştirak cJe{·ckler, bu ara ela tn) \ .ı· 
r •lcrinıi:r. de uçuşlar 'npat ııklnrrlır. 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· İspanya cumur reisi istifa etti 

Madrid civarında hüklimet 
kuvvetleri faik vaziyette! .... ~- -

Asilerin de muvaffakıyet/eri vardır .. Fakat Badagozu alama-
dılar. İngiltere asileri protesto etti. G. Franko beyanat verdi. 

J izlıon 11 ( \..A) Rad~ o 
lub ilerin ellerimle Lulunan 

tanardcriıı dün ıık \am Baclajozu 

lıorubardınınn etnıi ~ oldıığumı ha· 
her ,, r ııektcdir . • siler Baclajozıı 

M. Azana 
ı.ıııtf'lıııegr lll'nuz mm nf fok oln· 
mnıııı~larılır. ('unku lıüktimct kU\ · 
\"etleri şelıre giden ) ol uzerindeki 
J.. iıpruleri Le rlın' a etıni lerdir. 

Marki i t mulı ılerden Lirçok 
ki§İ lıu imin " cimi lerdir. 

1 ondro J l (A ) 1 ptıD) n 
lıiıl..Onıeti nezdindeki fngiliz efiri 
Gijon ınıntnknsıudoki kı) orncılnrın 

nıakaıııatnıo Comct torpido ıııulı· 

rihi va 1tasilc hir nota göııdı•rerek 
.kapta ıı :n il hl kin olılımilmeııi ııi 

protesto etmiftir. 
• efir J..ondra\ln11 alacnğı tali

ıııuta intiınren Lıu makamuttım tnz· 

ıninat talep etmek hnkkıııı muha· 
faza etmekte olduğunu hildirnıi tir. 

Gijondnki 1 pnny ol hükumeti· 
nin ınüme l!illeri Conıet mulırihi 

kunıandıııııııa SaHllt•in öluınü do· 
lay isile tı•e iırlerini lıilılirmişler 

'c Almirante Cenere krll\azörü· 
rıiııı liııınnn girPn 'e Jinıanclan 

\'ikan lıütün ~ miler üzeriııe ktıt· 

in en hiçbir fnrk gornıck izin ntı~ 
etmekte oldu~uııu ilô\e etnıişlı•rdir. 

Derlin lJ (A.A) - D. N. B. 
Ajan ıoın ue~rcttiği hir telgrafa 
ı;vrc, J ııanya hükumeti Maı.lrid 
ile Aliranlt: ıırnsıncla işli yen J ufl· 
hansa tayvarelerini nıilsader et· 
lllittir. 

---------1 izbon 11 (A. \) \ İll'rin Taıwa komitesindeki 1 tan ız mu· 
eliıırle lıuluıııın T.ıtııaıı rnd) o u 
Santandcr ş.-·lıril antandcr 'illi) <'ti· 
nin kendi ellerine geçmi. oldıı~u

mı lıildirmektcdir. 

Lizhoıı 11 (A.A) Ro) ter 

mulıabırinin lıildirıliğiııe söre, Gc· 
nerııl Fraul.:o :ı~ağıılnki hey:ınatta 

lmlunnı uşıur: 

ıııe ili geıwr:ıl J• rııııko) n, pt trol 
otomobil 'c n kcıi dnirclerılc kul
lanılnLilerek her türhı l' rn atıl· . 
macımııı menedılnıe ini i teıniştir. 

J'rnu ıı hiiklımcti, Frıııı ız ra
sınılıııı fsp:ın)Ol Fa ıno ppılıl ~<'· 
len lıutiin ilırııcatı ıııcol'tıııişıir. 

Ba)oııııe 11 ( \, ) Paıııpc· 

luııed••ıı hilılirıldiğinc ~(ire, \ iltr 
\lgninıle Orn)ı ı,gal etrııi,.Jerdir. 

"nıı • l'b.ı ticnin üç Taç dn~ ı· 

ıı ııı işgalı } ıu:üocl <'n u uz k:ılnıış 

olıluAu Jınlırri lt') id cılil ıııektedir. 

lodritl 11 ( .L\) BnrlıiH' 

E~cr hiz galip gelirsek, 
1"paupa. Portcki:r.dc Jıııl)a l"~ \f. 
mnnyıııln nıcH'ııt oldu~u tnrzdıı 
Korporatif lıir si tem e a wn ıln· 

yanılnrak idare olunacnktır. Ordu 

1 panyanın hnyatmı kurtarmak için 
cerrahlık "azifesini görmektedir. nazın , hükiımct ku"etlrrinin Cor· 

A kcri (liktntörliik şeklindeki ame· doha a} aleti clalilıinde kfıiıı dıımı 
Iİ)lll ne kııdaı ) il7:ını a 0 kadar kn<ıalın mı i,gnl rtıııiş olduklarını 
uzun ılcvam cdecekıir . ., hc)an eımiştir. 

Tooca 11 (A.A) He) rıelmilel -Sonu 2 inci sayfada-

Üzüm kurumunun bağcımı
za getirdiği yeni faydalar: 

iiziim kurumu mii
diirüniin beyanatı. 

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

Kooperatiflere kolaylık - Avans 
ve fiyat işleri. 

B.ığı•ılannııza ve kredi koope· 
ra ti fJerine Lir ) 0111 ıııı vı• kol:ı} lık 

olmak uzen· lzmir üzüm kurumu, 
kooperatifler t.ırufındon liziıın ku· 
rumunn gönderilecek kuru iiziım · 
!eri, en müsait şartl:ırln satmn~n 
knrnr \ermiştir. Uu tına ut, en 
mü ait şartlar içinde lıağcılarınıızı 
memnun edecek ~ekilde )Dpılııenk· 
tır: Üzüm kurumu, hu tnrn ulu 
) nparken koopcrati flt•rclen 'nki 
olaeuk iş'arn göre hnreket ed~eektir. 

Jlıığ mıntakalnnuıln c' inçle 
knrşılaııaıı Lu i), uzünıeülcrimizin 

lclıiucılir, mnllurı. mazbut dı•po· 

larda } nğnııır ' güııeştcıı ınnlıfıız 

hulııoılurulacak \C fire 'ermek gi· 
J1i mnbzurlartlnn ııın 1111 buluııdıı· 

rulucaktır. 

Uzünı kurumu, bu eaııolar jçio 
zaruri ma raftan baılta )alnız )ÜZ· 

de ] ,5 1'umue) on 'e çu\al başma 

lıcş kurıış nrdip• ıılııraktır. llıılhııki 

•liğer mııtorn ıtlar ) ılıd 5-2 kıı· 

nıtıs)on :ılıııokıııdırlıır. 

Üıiiııı kurmıııı, hıııı.ı unıknhıl 
kooperntıf !ere her hafın ıııuııtn:ı:.ıın 

lıühenler ~öııılcıt•rck lliin) a pi) n· 
aı::ı ve IJuııo ıı:ıwraıı İzmir J'İ)U a 
\llZİ)Clİ ile mnunıi fint ll'nıen uc· 
leri lıak,.ıııda mnlıiııınt \l'rı <ektir. 

Kooperatifler hıı) lecı· elde 
edecekleri m.ıluııınt it~ uziiınlcrini 

dnhal atıp atııınnınk \C lıeklet· 

ıııek hu u ııııd.ı knrar 'ı rmck ıın· 

kiinıııı <'ld edcceklenlir. 
Uir uıubanirimiz , flıiu tizüııı 

kurumu nıiiıliın1 1 mııil Hnkkı 
\'eral'ı Zİ)arı:tle 1znıir pha 11 1111 

'~ bagcılnn ıı IAkııdar eden ıııe • 
eleler hakkıııdıı kendisi ile a~ağı· 
da ki konuşmayı ) apımştır. 

-Sonu 5 inci sahifede-

Telefon· 2776 

Donanmamız 
dün ayrıldı. 
Bir hnf tndaııhcri Jim.ııııınıı.dn 

Lulunnn H' lıütiııı lı:ılkırı coşkun 

tezıılıürnt11111 \el'lıle olan şıuılı Jo. 
naumanıız, tllııı almlı liıu.111ıınu:ı 

terketıııiştir. Jzruirliler, donanma 
filomuzun, lınrt'ketiııi nl!'lka ile 
tnkib <')lemi !erdir. 1 ilo, kdeni7.· 
de Lir miiddet kıılacnk 'e ileride 
limanımızı :r.İ)llrCl edt•ct'ktif. 

Tayyare 
• 

pıyangosu 

35 Bin ve 15 bin 
lira kazanan 

biletler lzmir' dedir 
fı:;tıınLul l l (Husu i ıııulıaLiri· 

mizdeıı) Turk lııı,.ı kurumu pi· 

) nııgo unun kc~ide ine lıu"iin Lıış· 
landı. Ka1..nnan mnuaralurı lıildiri· 

-Sonu 6 ıncı say/ada-

üzümlerimiz 
İşlenmeden ve ambalaj edil

meden ihraç edilmiyecek. 
r 

Yaşar, çok yaşa sen! 
Olimpiyad de

nilen dünya mey
danında bir direk 
tepesinde, Türk 
bayrağı canlı ve 
tarihi rengi ile sal
lanmağa başlamış-

tır. Adına Yaşar 
dediğimiz çok ga
şıyası bir Türk oğ
lu, bize bu saadet 
ve şere/i getirir

Sadece, beynelmi
lel sahalara, me
deni bir millet ola
rak girebileceği

mizi, içtimai sevi
yemizi;, hiçbir za
man hiçbir millet
ten geri olmadı

ğrnı a11laimak, ay
ni zamanda görüp 
anlamak ve bun-

\r lau ) aşar 
dan kendimize /ay

dalar getirmek için gittik . ken, olimpiyadı dolduran 
binlerce kişi ayağa kalk
tı, bu bayrağa seltim verdi. 

Bilir misirıiz ki, bu se
lam veriş, Türk bazusuna, 
tarihe destan olan Tıirk 
kuvvetine, Türk gucune 
hürmetle iğilmek demektir. 

Biz, dünya sporunu ne 
inkar ettik, ne de onunla 
boy ölçüşmeğe kalktık. 

Yaşar namındaki arslan 
çocuğumuz da, kendi aya
rında, karşısına çıkan her 
millet pehlivamnın sırtını 
gere getire getire, dünya 
birinciliklerinden bir ta
nesini alıp kendi milleti
ne uzattı. 

Bunun bilhassa "K uv-
01111 2 inli salrifcde 

'---~"""'!-~~-------------------------' ...... ,.. .......... ~ ........................................................................................................ ~ ................................................... .. 
21 i İtalyan, 20 si Fransız, diğerleri meçhul 

lspanya'da Alman, ltalyan 
ve Fransız tayyareleri! -:--------------

Alman tayyare/erini ispanya mü~adere etti. Bunun .. . 
uzerıne 

İspanya'ya Alman gemileri gönderildi. 

Sağda hükumet kuvvetleri kumandanı planları tedkik ediyor, solda Cebelüttarık'ta 
lngiliz polisi mülteci çocuklarla konuşuyor. 

Ilcrliıı, J 1 (Had) o) lrııııu) a Pnri , 11 (Hnd) o) a~ ce· f pnn) a') ıı gitti(;ini ) nzmuktadırlıır. 
l~pan)o ıılnnıın Kıındor \C Mov nnh gazeteleri ).İrnıi f raıı ız lllV)ll· Bunlardan <lordu hli)tik bombar· 

harp cfinclcrini gondenııi~tır. resinin Tuluz ta)fnre merkezinden -Sonu 6 ıncı say/ada-
Elig.ıntc"deıı 600 \iman tchun· 

'ı Doyı;Jand'ın lıinııı)e inde Yapıır· Olimpiyadlarda: 
lorıı lıiınııiştir. Jspaıı)a'dn henüz 

1400 Alınan \ardır. Hunun 300 ii it 1 2 N 1 
l\lııclrid'ıle H~ diğerleri de llİr yer· a ya - orver 
~·:~~~~ir~~~l:ı~~~]~rte~ı1:~~~~~c!ıi~I~~: , 

Ki)el krmazorü 'c Albatro, 
Tijn Alman nıulıripleri 1 pnn) a· 
um t<'ııup sulanmlıı hulunnıakta· 

dırlar. Bellono \lınnn 'ııpnru clıııı 
hirı;ok Almnn w c•ı ııchh i 1 pam a· 
dnn ulınıştır. ' · 

- --------
üzüm 

ManisaYa bir 
heyet geldi .. 

İktıt"nl 'ekiileti, uziını i~lerin· 
elen i)i aıılıpn lıir lıcH'lİ Mani il· 

) n gonderıni tir. Bu he' et, 'ektilet 
i"tııııılardizn ) on nıuteı:a ı ı <.lok· 
tor Bade ılc ·ı urlofi ımişO\İrlc· 
rinden Zeki Oğn11o~l u \ e Ziraat 
hnukıı ı ıııfülurlı•riuclcn Halııııi'clt>n 
ınüte~c·kkildir. He) eı ıııımi~a ') a ge· 
lince 1zıııir iızuııı kunuıııı nıüılurfı 
J mail llııkkı \ ~rıılı ıla telgraflıı 
da' et c•tıııi~ \ <• kurum nıiidürii 
.Mnnisa') a gitmiştir. 

fani a'<la üzümlerimiz için 
çök mühim bir içtiıuıı aktcdilmiştir. 

- Sonu 3ncü sagfada- Berlin olimpigadlarından bir intiba 



~12/8/936 ............................................ ANADOLU ........................................ .. 

ıspanya cumur re-11' Günün T I · f Haberleri 
isi istifa etti. -----~e~giiiiıımr~a~~-~~~~ 

(Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede) 
Sevil, 11 (Radyo) - Hü

kumete mensub bir tayyare 
Grenata'da eski ve tarihi sa
rayı bombardıman etmiştir. 

Enday, 11 (Radyo) - Bu
gün f ron cebhesinden şiddetli 
top sesleri gelmektedir. Şimal 
asi kuvvetleri umum kuman
dam yeni imdad kuvvetleri 
istemiştir. 

Enday, 11 (Radyo) - Mad
rid önünde vaziyet sakindir. 
Bu sükun asilerin hazırlıklan 
ile alakadardır, ve büyük bir 
taarruz başlamak üzeredir. 

Asilere mensup tayyare kuv
vetleri general Mola tarafından 
iyi bir şekilde idare edilmekte 
ve büyük hizmetler görmek
tedir. 

Bu taarruz ile f spanya 'daki 
rejim davasının halledileceği 
muhakkaktır. 

Enday, 11 (Radyo) - San 
Sebastiyen cephesinde büyük 
müsademeler olmuştur. Asiler 
iki mevki daha zaptelmişler· 
dir. iki kıta Enderlaça' dan ha
reket ederek bazı hükumet 
mevkilerini arkadan tehdid 
etmiş ve bu suretle hükumet 
kıtalarından hir kısmı ric'ate 
mecbur kalmıştır. 

Taarruz şimdi lron'da de· 
vam etmektedir. 

Asiler hemen her tarafta 
taarruza geçmiş 9ulunmakta
d ırlar, hücumların kısmı azamı 
süngü hücumudur. Toloza şehrj 
asilerin eline düşmüştür. Bu 
kasa ban San Syastiyen 'den 
26 kilometre mesafede kaindir. 

Fransa'mn ispanya sefiri 
otomobil ile San Syastiyen 'e 
gitmiştir. 

Berlin, 11 (Radyo) - Bir 
çok ecnebi harb sefineleri 
Kiel limanına gelmişlerdir. 
Bunlar olimpiyad deniz oyun
larında hazır bulunacaklardır. 

ltalya hükumeti on bin ton
luk Goriçya zırhlısını, lngil
tere ve Fransa'da büyük birer 
harb sefinesi göndermişlerdir. 
lskandinav harb sefineleri de 
bu merasime iştirak edecektir. 

Birleşik Amerika ve Japon 
hükumetleri harb sefineleri de 
gelmiş bulunmaktadır.· 

Bu harb sefineleri 18 Ağus
tosa kadar Kielde kalacak ve 
mürettebat miisabakalara iş
tirak edecektir. Dahiliye ba
kanı halyan harb sefinesini 
ziyaret etmiştir. 

Vaşington, 1 1 ( Radyc ) -
lspanya'daki vaziyetin fev

kalade vehameti hasabile Bir· 
leşik Amerika tebeasının f span
ya' dan çıkmaları lüzumu ilan 
edilmiştir. 

Londra, 11 (A.A)- Porte
kiz'in ispanya işlerine mada
hale edilmemesi meselesi hak
kında ileri sürmüş olduğu ih
tirazi kayıtler dolayısile Lond
ra' da Portekiz' in arazi tama
miyetini miidafaaya müteallik 
olan İngiliz taahhüdlerinin ha
len hiçbir noktası tadil edil
memiş olduğu halde meriyet 
mevkiinde bulunan 10 tarihli 
muahedenamede açıkça tasrih 
edilmiş olduğu ve bizzat bu 
muahedenin de doğrudan doğ-

•ruya 1373 tarihli ilk dostluk 
muahedesinin mevlüdü bulun
duğu hatırlatılmaktadır. 

Burgos, 11 (Radyo) - Mi
ralay Katelo'nun kumandasın
daki 200 otomobile malik 
kıta Badakos'ta ilerilemiş ve 
dikenli tellerle mestur bir 

sahayı hükumet kıtalarından 
zaptetmiştir. 

Şimal cephesinde, Goada
rama' da general Ponte kuv· 
vetleri, hükumet kıtalarmın 

fevkalade mukavemetine rağ· 
men bir mikdar ilerilemeğe 
muvaffak olmuştur. 

Madrid şimdi ihtilal kuvvet
leri tarafından doğrudan doğ· 
ruya tehdit edilmektedir. 

Somosyarra cebhesinde ce
neral Goana kuvvetleri hü
kumet kıtalarının birçok hü
cumlarını defetmiş bir tayya
rede düşürmüşlerdir. 

Cenub cebhesinde ceneral 
Frango'nun ordusu dün Mad
rid üzerine yürümeğe devam 
etmiştir. 

Bu kuvvetin hareket planı 
tamamen gizli tutulmaktadır. 

Son tebliğe göre Madride 
mensub kıtalardan bir kısmı 
asi kuvvetlere iltihak etmek
tedirler. Esirlerin mikdarı 
çoktur. 

Madrid, 11 (A.A) - Ha
vas ajansının Guadarrama cep
hPsindeki muhabiri hükumet 
kuvvetlerinin bu gece vaziyet
lerini tahkim etmiş oldukları
nı ve taarruza hazırlanmakta 
bulunduklarını bildirmektedir. 

Asilerin topçu kuvvetleri 
dün daha ziyade faaliyet gös
termiş ise de hükumet kuv
vetlerinin mevkilerini hasara 
uğratamamıştır. 

Dün akşam sivil muhafız· 
lardan mürekkep bir müfreze 
Guadarrama cephesine gel
miştir. 

Tanca, 11 (A.A) - Tetou
an'a 21 tayyare gelmiş oldu
ğu teyid edilmektedir. 

Berlin, 11 (A.IA) - lspan· 
ya' dan alınan telgraflarda ls
panyol hükumetinin Madrid -
Alcante servisini yapmakta 
olan IAlman hava şirketinin 

tayyarelerine vaziyet etmiş 

olduğu haber verilmektedir. 
Barselon, 11 (A.A) - Ak

denizdeki Alman donanması 
başkumandanı Amiral Rolf 
Cari beraberinde Alman ge
neral konsolosu olduğu halde 
Katalonya generalitesi reisi 
M. Gampanyyi ziyaret etmiş 
ve onunla dostane bir görüş· 
me yapmıştır. 

Lanca, 11 (A.A)- Havas
ajansından: 

Asilerin umumi karargahı 
Tetouan'a gelmiş olan 21 tay
yarenin f spanyol tayyareleri 
olduğunu beyan etmiştir. 

Umumi karargahın bürola
rında bir takım sivil Alman'la
ra tesadüf edilmiştir. Sokak
larda yerli askerlere fazla 
tesadüf olunmaktadır. 

İstanbul, 11 (Hususi muha
birimizden) - Madrid'den ge-
len bir habere göre, ispanya 
reisicumuru M. Ajana istifa 
etmiştir. 

Tanca, 10 (A.A) - Alge-
siras'la Ponte Carnero arasın· 
daki bütün bataryalar hüku
metin elinde bulunan Jaime 
zırhlısının obüslerile tamamen 
tahrib edilmiştir. 

Hükumet kuvvetlerinin Alge· 
siras'a asker çıkarmak teşeb
büsünde bulunacakları tahmin 
edilmektedir. 

lngiltere, Fransa ve Arjan
tin konsoloshanelerile Tarifa
Algesiras yolu hasara uğra
mıştır. 

Lizbon, 10 (A.A) - Asile
rin bir tayyaresi dün Badajozu 

M. Metaksas radyoda bir nutuk söyledi. r 
Atatürk Y alo-

Kral, Yunanistan'ı bir kere 
daha uçurumdan kurtardı. 

----------·-----------Yunanistan' da hakiki vaziyeti anlamak kabil değildir, çün
kü sansör vardır. komünistler, adalara sürüldü. 

Atina, 11 (Radyo) - Başbakan general Metaksas, dün gece radyoda halka hitaben verdiği 
bir söylevde demiştir ki: Kral, Ağustosun dördünde Yunanistanı bir kerre daha uçurumdan 
kurtarmıştır. Biz, mes'uliyetlerimizi müdrik bulunuyoruz. Ancak Yunan milleti şunu bilmelidirki 
hürriyetinden bir zerre kaybetmemiştir. Yunan milleti, koınünistliğin boyunduruğundan ve eski 
partilerin tahakkümünden kurtulmuştur. Halk için hükumetin yüksek ve milli mücadelesine 
iştirak etmekten başka birşey kalmamıştır. 

Atina, 11 (Radyo) - Yunan hükumetinin, yeni tevkifat yaptığı hakkındaki haberler asıl
sızdır. Şimdiye kadar tevkif olunan sıyasal eşhas 36 kişidir. 

Roma, 11 (Radyo) - Yunanistanın hakiki vazıyelini anlamak mümkün değildir. Zira şid
detli sansör vardır. Komünistler, muhtelif adalara sürgün edilmiştir. 

__________________ ............... 191 ... --------------_,_-

İspanya hadiseleri : Mahmud 
2 ceneral muhakemede Esad'ın bir 

• 
idam kararı çıktı. dirisi, ayağa 

bile kalkamadı 
Barselon, 11 (Radyo) - Bugün adliye dairesinde divanıharb 

toplanmış ve cenerallerden Godes ve Bürge'nin muhakeme
sini yapmıştır. Bunlar Barsclon isyanının reisleridir. Muhakeme 
12,45 de bitmiş ve maznunların müdafaası ve inkarları din· 
lenmişdir. Bunlar için ancak 12 sene kürek cezası istenilmiş, 

fakat divanharb bunları ölüme mahkum etmiştir. 
Bu karar üzerine ceneral Godes çok meyus ve menfur bir 

hal göstermiş ve kararı dinlemek için ayağada kalkamamıştır. 
Ceneral Bürge daha cesur bir vaziyet almıştır. 
Madrid'den emir gelinceye kadar idam hükmü infaz edil· 

miyecektir. Maamafih bu emrin yarın gelmesi çok muhtemeldir. 

bombardıman etmiştir. Asile
rin birkaç saata kadar bu şehri 
zaptedecckleri tahmin edilmek
tedir. 

Madrit, 1 l (A.A) - Dahi
liye nazm asilerin Burgos 
Valladolid ve Cordobada va
ziyetlerinin pek nazik olduğu· 
nu, oralarda kuvvei manevi
yelerinin kırılmış ve yiyecek 
ve içeceklerinin kalmamış bu
lunduğunu bildirmiştir. 

Madrit'te vaziyet normaldir. 
Şehirde elektrik cereyanı hiç 
kesilmemiştir. 

Oviedo asileri teslim olmuş
lardır. 50 Kadar ölüleri ve 
bircok yaralıları vardır. 

Burgos, 11 (A.A) - Pier
dalvez' deki komünistler kato
lik amelenin şefi Don Dimas 
Madariaga'yı idam etmişlerdir. 

Mumaileyh idama mahkum 
edilmiş ve asilerin hakim bu
lunmakta oldukları Leon ge
çidine doğru kaçmağa teşeb
büs etmiş idi. Fakat komü
nistler kendisini tekrar ele 
geçirmişler ve idam etmiş

lerdir. 
Burgos, 1 O (A.A) - Hü

kumet kuvvetlerinin Badajoz
daki vaziyetleri ümitsizdir. 
Asi kuvvetler şimdiden şehri 
her tarafından muhasara et
miş bulunuyorlar. 

Badajoz mıntakasındaki asi 
kuvvetler Caceres mıntakasın· 
daki kuvvetlerle birleşecek 

olurlarsa Madrid şehri şimali 
garbiden ve· cenubdan ihata 
edilmiş olacaktır. 

Lizbon, 10 (A.A) - Func
hai valisi Mader adasında 
siikun hüküm sürmekte oldu
ğunu bildirmiştir. 

Gil Eales kruvazörü Liz
bona doğru gitmektedir. Kru
vazör bu ayın altısında Func
hal arbedelerine iştirak etmiş 
olan bütün asileri hamil bu· 
lunmaktadır. 

Hendaye, 10 (A.A) - Sai· 
nt Sebastien'deki hükumet 

kuvvetlerini yakında taarruza 
geçeceği tahmin olunmaktadır. 
Bütün gece nsi kuvvetlerin 
karakolları her hangi bir sür
priz karşısında kalmamak için 
büyük bir faaliyet göstermiş
lerdir. 

Rusya kabul etti 
Moskova, 1 O (A.A) - Sov

yet hükumeti ispanya işlerine 
ademi miidnhale hakkındaki 
Fransız tekliflerini kabul ey
lediğini Frransa maslahatgii
zarına bildirmiştir. 

Londra, 10 (A.A) - Yüz
lerce komünist Almanya sefa
rethanesi önüne giderek Al
manya tarafından lspanyol asi
lerine yapılmış olan yardımı 
protesto etmişlerdır. Nümayiş

çilerden bir heyetin sefaretha
neye girmesine müsaade edil
miştir. Heyet bir protesto 
mektubu tevdi etmiştir. 

Yaşar, sen 
çok yaşa! 

-Başı inci sahi/ ede -
vet,, e taalluk eden bir sporda 
oluşu, atalar mirasını hala ve 
hala taşıyan bir millet oldu· 
ğumuzu cihana bir daha an· 
lattı: 

- Türk gibi kuvvetli! 

Diye kuvvetin sembolünü 
"Türk,. kelimesile ifade eden 
diinya, bundan sonra gene 
ayni şeyi söyliyeccktir. 

Adı üstünde Yaşar, Türk 
milleti ile beraber çok yaşa· 
sın. Onu doğurarı Türk anası, 
ne kadar gurur duysa yeridir! 

Sıhhiye vekilimiz 
Yozgat'ta. 

Çorum, 11 (A.A) - Sıh· 
hiye vekili doktor Refik Say
dam, iskan işleri hakkında 

inceleme yapmak üzere şeh
rimize gelmiş, gereken ince
lemeyi yaparak Amasya'ya 
hareket etmiştir. 

müdafaası •• -----------
Urfa' daki 
dava devamda .. 

Urfa, 11 (Hususi muhabiri
mizden) - Maznunların ricası 

üzerine Urfa'ya gelen sabık 
Adliye Vekili Mahmud Esad 
Bozkurd, bugün, askeri mah
kemede 25 maznunu müdafaa 
etmiştir. Müdafaa iki saatten 
fazla sürmüş ve iddia makamı 
ile Mahmud Esad arasında 
ilmi ve hukuki şiddetli müna
kaşalar geçmiştir. 

Askeri mahkemede riyaset 
sandalyesinde miralay Mustafa 
Sabri oturuyordu. Azalar kay
makam Avni ve yiizbnşı Is
mail Hakkı idiler. Müddeiumu
mi makamını da yüzbaşı Muh
sin işgal ediyordu. 

Mahkeme salonunu, yüz
lerce kişi doldurmuş, yer kal
madığından jandarmalar mu
dahaleye mecbur olmuşlardır. 

Müdafaadan sonra muha
keme, çarşamba gününe talik 
edilmiştir. Hüküm o giin ve
rilecektir. 

Maznunlar süngülü jandar
malar arasında hapishaneye 
götürülmüş ve Mahmud Esad 
Bozkurd da otomobiline bi
nerek belediye oteline git
miştir. 

Mahmud Esad Bozkurd, 
yarın (Bugün) halkevinde in
kılabımız hakkında bir kon
ferans verecektir. 

Kudüs'te vazi· 
yet çok fena 

Arab'lar fedakarlık 
yapmıyorlar . 

Kudüs, 10 (A.A) - Filis
tin'in her tarafında vaziyet 
ciddi olmakta berdevamdır. 
Arab liderleri yahudi muha
cereti durdurulmadan evel 
tahrikattan vazgeçmek iste
memektedirler. Yüksek arab 
meclisinin yarın çok mühim 
kararlar alacağı haber veril
mektedir. 

Hayfa' da vaziyet vahim leş· 
miştir. Umumi hizmetlerde bir 
grev ilan edilmesinden kor
kuluyor. 

Bir Müftü daha 
Suikasta uğradı .. 

Elcczire 11 (Radyo) - Bu· 
gün meçhul bir Arab Kostan
tin müftüsüne bir el ateş et
miş ve kaybolmuştur. Bu arab 
avrupalı kıyafetinde idi. 

va ya geçtiler. 
lstanbul, 11 (HJsusi mu

habirimizden) - Reisicumur 
Kama! Atatürk, bugün hususi 
yatlarile Yalova 'yı şereflen
dirmişlerdir. 

~------~~--~·~ 
Dünyamız 

Yıldız kümesi 
içinden geçecek! 

fstanbul, 11 (Hususi muha
birimizden) - Fransız gaze
teleri; dünyamız, bu yakınlarda 
bir yıldız kümesi içinden ge
çeceğini ve bir şchab yağmuru 
olacağını yazma"ktadırlar. 

Vakıf İşleri 
Umum müdür 
Erzurum'da ... 

Erzurum, l 1 (A.A)- Vakıf 
işlerini teftiş etmek üzere gc· 
ziye çıkan Evkaf genci direk
törü Sivas ve Erzincan vila
yetlerindeki teftişlerini yaparak 
şehrimize gelmiştir. 

Genel direktör buradaki tef
tişlerini yaptıktan sonra Kars 
ve A~n vilayetlerini gezip 
tekrar Erzurum yoluyla Trab
zon'a geçecektir. 

Hükumetimizin doğu illeri
mizin bayındırlık işlerine ehem· 
miyetle el koymuş olması ve 
umumi müfettiş merkezi olan 
Erzurum' da ise evkafa ait bir
çok ev, hamam ve dükkan 
bulunması dolayısile genel 
direktör bu teftişleri esnasın

da bilhassa Erzurum'da bu 
durum ve bakımdan tetkikatta 
bulunacağım söyledi. 

Rekor kıran Rus 
Tayyarecileri 

Moskova'ya 
Avdet ettiler .. 

Moskova, 11 {A.A) - Şi
malde çok ·mnvaffakıyetli bir 
uçuş yapan ve bu sebepten 
kendilerine Sovyetler birliği 
kahramanı unvanı verilen A. 
N. T. 25 tayyaresi mü rette· 
batı Moskova'ya gelmişler ve 
büyük tezahüratla karşılan

mışlardır. 

Tayyarecileri tayyare mey
danında Stalin, bütün halk 
komiser' eri, hükumet erkanı 
ve çok kalabalık bir halk 
kütlesi selamlamış ve yolda 
halk Ckalov Baydokov ve 
Be!iakov'un üzerine çiçek at
mak suretile heyecanına ter
cüman olmuştur. 

Moskova bayraklarla do
nanmıştır. ----

lstanbul - Atina 
eroin kaçakçılığı 

lstanbul, 11 (Hususi muha
birimizden) - Yunan zabıtası, 
istanbul' dan Atina'ya eroin 
kaçıran, Eşref Hakkı isminde 
bir Türk'ü tevkif etmiştir. 

Erzurum şimendifer 
inşaatı .. 

lstanbul, 11 {Hususi muha
birimizden) - Erzurum şi
mendifer inşaatı, sür'atle iler· 
!emektedir. Hat, Erzincan'a 
yaklaşmıştır. Burada yapılacak 
olan istasyon binasının yeri 
fen heyetince tesbit edilmiştir. 
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12/8/936 ------------------ispanya ihtilali 
Dünya derin bir fikir kay

naşması içindedir. Hangi dok
trinin hangi millete iyi tatbik 
edilebileceği, hangisinin han
gisinden üstün olduğu, dünya
nın ezeli davalarındandır. Her 
gün Avrupa'nın bir köşesinde 
patlıyan ihtilal bombalarının 
korkunç gürültüleri hakim ol
mak istiyen yeni bir fikir kuv
vetinin haykırışından başka 
birşey değildir. Dünyada taş
lardan başka kendi halini mu
hafaza eden bir tip yoktur. 
Herşey daimi bir değişme 

içindedir. Eski devirleri bir 
tarafa bırakarak Fransa inkı
labından şimdiye kadar geçen 
yıllar içinde Avrupa'nın siması 
ne kadar değişmiştir? Fakaf 
bu değişme işi milletlerin sos
yal bünyelerine uygun olarak 
inkişaf ediyor. Bazı .Jnemle
ketlerde kendiliğinden devamlı 
bir hamle içinde oluyor. Ve 
bazı yerlerde böyle müthiş gü
rültüler]e oluyor. Bunun böyle 
olması milletlerin içtimai mi
zaçlarından ileri geliyor. Ya
kıcı cenub ikliminin mütemadi 
tesirleri altında kalan sinirler 
bu memleketlerde çok hassas 
oluyor. lspanya'nın son bir 
asırlık tarihi bu görüşümüzü 
teyid edecek en kuvvetli bir 
misaldir. lspanya şimdi kendi 
tarihi mukadderatı içinde yü
rüyor. Geleceğin ne şekilde 
inkişaf edeceğini bugünden ta
yin etmek mümkün değildir. 

Ecnebi memleketlerde olan 
hertürlü muhabere vasıtaları 
artık kesilmiştir. Gazete sütun
larına akseden malumat ve 
resimler bazı ecnebi gazete 
muhabirlerinin fırsat bulub dı
şanya kaçırabildikleri şeylerdir. 

Ortada yalnız bir hakikat 
varsa o da ihtilalin küçük gö
rülmiyecek derecede, Afrika 
sahillerinden atlıyarak hüku
met merkezini tehdid edecek 
kadar kuvvetli oluşudur. Bu 
memleketteki ihtilallerin ka
rekteristik vasfı askeri isyan 
mahiyetinde olmasıdır. Asiler, 
her türlü techizata malik, mü
kemmel bir disiplin içinde ve 
zabitleri komandasında hare-
kete gelen bir kuvvettir. Asi
lerin yanında bulunan general 
Franko eski hükumetler zama
nında da isyan etmiş ve hatta 
ebedi hapis cezasına mahkum 
olmuştu. İşte İspanya ihtilali 
böyle muntazam bir kudret 
tarafından sevk ve idare edi
liyor. Hükumet cephesine ge· 
lince: Hükumet kendini müda
faa ve asileri mağlup ve imha 
etmek için bütün enerjisile 
halk kuvvetlerine müracaat 
eylemiştir. Kadınlı erkekli 
genç kuvvetlerin inkılabı müda
faaya koşmaları gerçekten 
manzaraya kuvvetli bir mana 
ve ifade vermektedir. Biz kanlı 
bir kardeş kavgasından başka 
birşey olmıyan memleket in 
bu dahili kavgasının sükuna 
tebeddül etmesini ve akan 
kanların dinmesini temenni 
ederiz. Dost bir millet memle
ketinde geçen vak'alar karşı
sında bu tarzda düşünmek, 
arsıulusal ahlak ve hukuka en 
uygun bir harekettir. Çünkü 
bqka memleketlerin iç işle
rine kanşmak ne hakkımız ve 
ne de vazifemizdir. 

N. A. Küçüka 

j Nöbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Başdurakta Sıh

hat, Karataşta Santo, Tilki
likte Yeni izmir, lrgatpazarm
da Asri, Güzelyerde Afiyet 
eczaneleri açıktır. 

-
ŞEHiR HABERLERİ 

üzümlerimizin ihracı 
• 
işlenmemiş ve ambalajlanmamış mahsul çıka-.. 

rılamaz. Uzümü koruyacağız! 
Manipule edilmemiş üzüm- böce ve kuş üzümü denilen 

lerin ihracının men'i hakkın- uzum nevilerile kurutularak 
daki Vekiller Heyeti karcı ını :ı sapile birlikte ihraç edilen 
tatbikine başlandığını yaz nış- razakı üzümlerine bu kararın 
tık. Bu karara göre Türkiye'- şümulü yoktu. Çünkü bu gibi 
de işlenmemiş ve ambalaıl ... 1• üzümlerin işlenmesi zaten im
mamış olan üzümlerin ihracı kansızdır. Fakat şehrimiz güm
yasaktır. Bu karardan maksat, rük başmüdürlüğü, bu nokta 

üzerinde tereddüde düşmüş ve 
işlenmemiş üzümlerimizi civar Vekiller heyeti kararının, bu 
bazı ecnebi memleketlere gön- nevi üzümlere de şamil oldu
derip orada açtığı imalatane- ğunu idd!a ederek bunların 
lerde işleten ve yabancı mem· ihracına müsaade edilmiyece
leketler üzümlerile karıştırarak ğini şehrimizdeki alakadarlara 
(Türkiye malı) damgası altın- bildirmiştir. Bunun üzerine ala
da Avrupa piyasalarında sa- kadarlar, Ticaret ve Sanayi 
tışa arzeden bazı tüccarların odası reisliğine müracaatla ve
mahsulümüz aleyhine olan ha- killer heyeti kararının bu gibi 

sini istemişlerdir. 
Ticaret odası, vekiller he

yeti kararının yağmur yimiş, 

karaböce, çürük, kuş üzumü 
ve sapı ile ihraç edilen Razaki 
üzümlerine şümulu olmadığı 

mütaleasındadır. Bu nevi üzüm
lerimizin ihracatını sekteye 
uğratması muhtemel olan güm
rük idaresinin mütaleasının 
doğru olmadığını tesbit ettir
mek ve Vekiller heyeti kara
rını tavzih ettirerek bu nevi 
üzümlerin yine eskisi gibi iş
lenmeden ihraçlarına müsaade 
edilmesi için tebliğatta bulu
nulması hakkında lktisad Ve-

reketlerine mani olmaktı. üzümlere şamil olmadığının kaletine müracaat edilmesi 
Çürük, yağmur yimiş kara- gümrük idaresine bildirilme- kararlaştırılmıştır. 

~--------------------------
üzüm ve incirelİncir 

hazırlık Ambalajı için. 
Piyasa ne vakit 

Acılacak? . 
İncir piyasası 17 Ağustosta 

açılacak, 16 Ağustosta hususi 
bir trenle Nazilli, Aydın, Ger
mencik, Ödemiş ve havalisin
den İzmir' e mühim mikdarda 
yeni mahsul incir gelecektir. 
Üzüm piyasası 15 Ağustosta 
açılacaktır. Haber aldığımıza 
göre bazı ihracatçılar Piyasa
nın açıldığı gün limanımızda 

vapur bulunursa derhal ihra
cat için mal yüklemek arzu
sun-:Iadırlar. Bütün :ncir ve 
uzum imalatanelerinde her 
türlü hazırlıklar tamamlan-

......... __ 
Vekalet döviz ver
meği kabul etti . .. 

Geçenlerde borsada topla
nan kuru meyva ihracatçılar 
birliği idare heyefi, incir ihra
catı meselesi üzerinde müza· 
kerede bulunarak yalnız İncir 
ihracında kullanılmağa başlı
yan kutu, zenbil ve Seleton 
gibi malzemenin dış memle
ketlerden memleketimize idha
lini temin için serbest döviz 
verilmesini fktisad Vekaletin
den istemiye karar vermişti. 
Bir habere göre vekalet, yal
nız lncir ihracına yarıyan mal
zemenin serbestçe idhali için 

Yavuz ve K. 
S. K. takımları 
Pazar günü bir 
maç yapacaklar .. 

K. S. K. takımı, Yavuz ta
kımı ile bir maç yapmak üze

re Yavuz gemisi spor teşek
külüne müracaat etmiş ve bu 

müracaati kabul edilerek tah
riri şekilde cevab verilmiştir. 

Maç pazar günü saat on 
yedide olacaktır. Karşıyaka 

şimdiki halde formünde bir 
takımdır. lstanbulda mektepte 

Tuzla'da 
---~·---

içme suyu 
ve yeni iskele .. 

Çamaltı Tuzlasının mühim 
bir ihtiyacı olan içme suyu 
mes' elesin in halli için yakında 
işe başlanacahtır. Yakında ar-
teziyen kuyusunun açılmasına 

başlanacaktır. 
Çiğli ile Tuzla arasındaki 

J 6 kilometreJik harab şose de 
tamir ettirilecektir. Gelecek 
sene inşasına başlanacak bü
yük iskelenin planlarının ha-
zırlanması için yakında son
daja başlanacaktır. 

• 
ihracatımız 

Haziranda mühim 
bir rakam tuttu. 
Ticaret odasınca hazırlan

mış olan bir istatistiğe göre 
haziran ayı zarfında limanı
mızdan dış memleketlere 
960,468 lira değerinde 5 mil
yon 382,252 kilo mahsul ihraç 
edilmiştir. 

Bu miktarın 221, 776 lirası 
üzüm, 308,306 lirası pamuk, 
25485 lirası miyan kökü, 
l 7995 lirası küsbe, 55202 li
rası kuzu derisi, 27302 lirası 

meşin, 19283 lirası sahtiyan, 
ve 138,000lirası da ihraç edi
len hayvanlara mahsustur. İh
racat mahsullerimizden en 
çoğunu Almanya çekmiş ve 
2,260,554 kiloluk mahsulü
müzü ithal etmiştir. lngiltere'ye 
1,375,571 kilo,. Fransa'yd 
318,346 kilo, Belçika'ya 281,243 
kilo, Hollanda'ya 259,653 ve 
Mısıra da 135366 kilo mah
sul ihracatı yapılmıştır. 

K•ri mektupları: 

Elektrikler 
mıştır. 

Gümrüklerde 
Yeni teşkilat 

30,000 lngiliz liralık döviz 
vermeği muvafık görmüştür. 

Fuar işleri 
Belediye reis vekili Suad 

Yurtkoru, dün sabah Kültür-

bulunan bazı oyuncuları da 
gelmiş bulunduğundan olduk
ça kuvvetli bir takım halinde 
çıkacaktır. 

Geçen hafta lzmirsporu bü- Bir vatandaş Karşıyaka elek-
yükçe bir farkla venmeğe mu- trik tenviratı hakkında bize 

İşe başladı .. 
İstanbul ve izmir liman iş

letme müdürlüklerinin idaresi 
hakkındaki kanun mucibince 
gümrük depo ve antrepoları-
nın liman işletme müdürlüğü
ne devri lazımgelmekte idi. 
Buna dair 1ktısat Vekaletince 
hazirlanmış olan talimat, şeh
rimizdeki alakadarlara gelmiş 
ve tatbikine başlaıımıştır. İz
mir' deki gümrük ambar ve 
depoları, muhteviyatı sayılmak 
suretile liman işletme rmidür-
liiğüne devredilmtş ve liman 
müdürlüğü, bunların idaresi 
için kafi mikdarda memur ta
yin ederek işe başlattırmıştır. 

Bundan sonra gümrük depo 
ve antrepolarile gümrük baş 
müdürlüğünün alakası kalma
mıştır. Gümrük resmini de 
liman işletme müdürliiğü tahsil 
edecek ve gümrük veznesine 
yatıracaktır. 

Şehrimiz liman işletme mü
dürü Haşmet Dülgc, dün yeni 
idcv:eyc devredilen ambar ve 
antrepoları teftiş etmiştir. 

Valimiz 
Ödemiş ve civarındaki ka

zalarda teftişte bulunan vaıi 
Fazlı Güleç, bugün şehı i n .. ze 
dönecektir. 

Yeni defterdar 
Şehrimiz defterdarlığına ta

yin edilmiş olan Maliye Ve
kaleti tahsilat müdürü Nazif, 
evelki gün lzmir' e gelmiş ve 
dünden itibaren yeni vazife
sine başlamıştır. 

dedi ki: 
vaffak oluşu da, takımın bu-
gün için çok müsait bir vazi- - Karşıyaka'da elektrikler 

park'a giderek fuar hazırlıklarını 
teftiş etmiştir. Fuarın açılma
sına 18 gün kaldığından bir
çok ekspozanlar, şimdiden 
pavyonlarının dekorasyon işle
rini tanzim için çalışmakta-

yette bulunduğunu göstermek- saat 8,5 sıralarında yanmakta 
tedir. Yavuz ekibinin ise, çok ve gece saat bire gelince sön
kuvvetli, enerjik ve teknik bir mektedir. Halbuki lzmir' den 
takım olduğu haber alınmış- kalkan son vapur saat bir bu· 
tır. Bu itibarla heyecanlı bir çukta Karşıyaka'ya vardığı için 
maç seyredeceğiz, demektir. yolcular, evlerine karanlıkta 

,-----------------------, gitmek mecburiyetinde kal-
dırlar. 

Kı t'a 

Bir gün elbet uzanır bir yedi kudret de bana 
Gerçi şimdi b;ıhtı menhusun esiri kahrıyım 
Bir dalar bir çıkarım mevci zaruret boğamaz 
Çünkii deryayı düyı1nun ben de tahtelbahriyim 

Remzi Zegtinzade 

,: ............................ iliiiiiiiii .... . 

Türkiye iş ve ziraat banka
ları üzüm kurumu Ltd. şir
ketinden 

Üzüm yetiştiren mıntakalarda mutcşekkil kredi ko~pera
tiflerine bir kolaylık olmak üzere kurumumuz tarafından iz. 
mir borsasında bir satış bürosu tesis edilmiştir. 

Üzümlerini delaletim!.zle ~atmak istiyecek: olan kooperatif
lere azami kolaylık gosterılecek ve fazla masraf ile külfet 
tahmilinden ictinap edilerek malJarı en uygun şartlarla satı
lacaktır. 

Satışlar malları.ıı kurumumuza sevkedecek kooperatiflerin 
aı zu ve talimatl&rı dairesinde yapılacaktır. · 

Kurumumuzla muamele yapacak olan kooperatiflere 
her hafta muntazam bir surette piyasa temevvücatı hakkın· 
da malumat verilecektir. 

Bu hususta taleb edilecek masraf VP. komusyon müfredatı 
bervechi alidir: 

Yüzde bir buçuk komisyon, çuval başına beş kuruş ardiye, 
hakiki simsariye ile zaruri masraflar. 

Delaletimizle satılmak üzere gönderilecek üzümlerin paçal-
lanmamış ve · kuru olması şarttır. Mal gönderecek koopera
tiflerin muvazzah adreslerini bildirerek şimdiden kurumu
muzu tahriren haberdar etmeleri rica olunur. 11-12-13 2536 

' maktadırlar. 
Lambaları geç yakmış olmak 

itibarile istifade eden elektrik 
şirketi, halka bir kolaylık ol
mak üzere, Karşıyaka tenvira
tını bir saat daha uzatsa fe
na mı olur? 

Anadolu - Fena da ne 
demek, mükemmel olur ve 
yapması da lazımdır. Nazarı 

dikkati celbederiz. 

Garip şey! 
Bir mektub Menemen'e 

4 gUnde gitti! 
Dün bir vatandaş, bize bir 

zarf tevdi etti. Zarfın üstünde 
şu adres var: 

(Menemen' de Hacı Kamil 
oğlu Raşid - Pazarbaşı ma
hallesi- numara 2 bahçede) 
mektub 1 ağustosta Basma
hane posta gişesine verilmiş 
ve Menemen'e 5 ağustosta 
varabilmiştir. 

Vatandaş dediki: 
- Menemen, durağımızın 

dibindedir. Bağırsak sesimiz 
işitilit. Bir mektup nasıl olur 
da 4 günde Menemene gider? 

-
Anadolu -Bunu postahane 

bilir. Eğer Menemene kadar 
olan mesafe için dört günlük 
bir nisbet kabul edilirse uzak 
yerler için vay halimize! 

•• •• uzum 
Mar;isa)'a bir 
heyet geldi .• .. .... 
-Başı 1 inci salıi/ede-

Türkiye ha~cıl ı'l, üzümleri po· 
tasaya bandırmak suretiie kurul• 
maktadırlar. Halbuki Kaliforoiya· 
rekoltesinin mühim bir kısn.ı, po
tasaya baodırılmadan kurutulur ve 
Avrupa piyasalannda satılır. 

Bu surede kurutulan Kslifor
niya üzümforioe tompsona adı al
tında sanılmaktadır. Bu ııe,·i üzöm· 
lere hilhaaaa Almanya piyaealannda 
fazla rağbet gö terilmektedir. Fa
kat Almanya ile Amerika arasın
daki ticaret anlaşmalarlnın nziycti 
Kaliforniya ilzümlerioio Atman) a 
piya alannda satış.na mani olmak· 
tadır. Onun için Almanyadan mü
him Lnzı firmalar, Ttirkofise nıü· 
racaatle Tiirkiycde hu nc•vi üzüm 
i~tih~al edihli~i t:ıkdirdc çok mü
lıiın siparişlerde huluoacaklarını 
bildirmişlerdir. 

İktısad Vekaleti, bu müra
caata çok ehemmiyet vermiş 
ve bağcılarımızın bu nevi üzü-
mü de istihsal etmeleri için 
teşvikte bulunulmasını muvafık 
görerek Manisa 'ya bir heyet 
göndermiştir. Heyet, Manisa' da 
bağcılarla temaslarda bulun
muş ve Kaliforniya üzümü şek
linde üzüm istihsali için ne 
şekilde çalışmaları lazımgeldiği 
hakkında kendilerine izahat 
vermiştir. Bağc.ılarımız mühim 
bir kısmı, bu şekilde üzüm 
istihsal edeceklerini vadetmiş
lerdir. Kaliforniya kuru üzüm 
rekoltesi takriben 200 bin tonu 
mütecavizdir. Bunun 100 bin 
tonu T ompsons denilen nevi
de, yani potasaya bandırılma-
dan kurutulub satılmaktadır. 
Ve Avrupa'lılar, bu nevi üzü. 
mü sofralarından eksik etmez· 
ler. Müstahsillerimizin bu şe-
kilde istihsal edecekleri üzüm
lerden Almanya'da yalnız bir 
firma tarafından 50 bin lr.utu 
istenmiştir. Vekaletin gönder· 
!11İş olduğu heyetin verdiği 
ızahat, bağcılar üzerinde çok 
iyi bir tesir bırakmış ve veka
letin bağcılanmıza karşı olan 
alakası ş~ranla karşılanmıştır. 
Bağcılar, busene tecrübe ola
rak istihsalatın muayyen bir 
nisbeti dahilinde bu şekilde 
üzüm kurutmağa karar vermiş
lerdir. Üzüm kurumu da lzmir 
ve Kemalpaşa civarında bazı 
bağlarda busene berayi tec
rübe bir miktar üzümü bu 
şekilde kurutacr: '· ve bağcılar 
tarafından Üzüm Kurumuna 
gönderilecek olan bu şekilde 
kurutulmuş üzümleri işliyerek 
Avrapa piyasalarına sevkede
cektir. 

Doktor Bade ile arkadaşları, 
bugün lzmir' e geleceklerdir. 
Heyet, Ege mıntakasındaki bağ 
yerlerinde 'dolaşacak ve bağ
cıları bu şekilde üzüm kurut
mağa teşvik edecektir. 

Vek~ let mütehassıslarının bu 
teşebbiisü büyük bir ehemmi
yetle karşıladıkları görülmüş
tür. Bu suretle Avrupa piya
salarında üzümlere yeni mah
reçler tedariki mümkün ola
caktır. 

Menşe şaha
detnamesi lazımdır. 

Bazı ihracatçıların, dış mem· 
leketlere ihrac ettikleri mah
sullerimiz için ayrı ayrı men
şe şahadetnameleri almıyarak 
bir menşe şahadetnamesi ile 
iktifa etmek istediği ğörülmüş
tür. Vekaletin yeni bir emri
ne göre, bilhassa Almanyaya 
yapılan ihracatta her mal için 
ayrı menşe şehadetnamesi la
zımdır. Aksi takdirde malla
rının Almanya'ya ithallerine 
müsaade edilmiyecektir. 



S. A kıl çimdikler IOlimpiyatlardasonvaziye 
ıyaset ve Ş 1 Buz gibi dana Kiel kanalında müsabakalar devamdadır. Şimdi-

Edebi, Tarihi, macera romanı etine buyurun ye kadar alınanlneticelerin ~hakiki şekli! 

- Ekselans, bu dosyayı 
sizin yanınızda bırakmak mec
buriyetindeyim. Çünki en emin 
yer burasıdır. Benim yanımda 
bulunması çok tehHikPli<lir. 

Stuber dosyayı sefire uzattı, 
fakat sefir kabul etmedi: 

Düşündüm, bu dosyanın 
sizde kalmasının daha doğru 
olacağına hükmettim.. Dedi. 

- Fakat... 
Müsterih olunuz.. fyi düşü

nürseniz, sizin için 48 saattan 
evel hiç bir tehlüke yoktur. 
Sizin Pibuld dediğiniz kız, 
hanımının yanına varmış ıse, 
bugün vazıyeti anlatmıştır. 
Bugün ıse Pazardır; polise 
müracaat ancak yann olacak 
ve tahkikata yarın başlana· 
ca~tır .. Fransa'da idare maka
nızması o kadar batidir ki 
benim kanaatımca M. Pietri'nin 
polisleri sizin eve ancak Pa
zartesi akşamı, belki de Salı 
sabahı geleceklerdir! sonra, 
Paris'in yabancısı olan bu kız, 
ikametgahınızı da tamam tarif 
edemiyecektir. 

- Ben de böyle olmasını 
temenni ederim, Ekselans! 

- Sonra.. Hiç bir kimse 
bu mühim casusluğun bu köy
den yeni gelmiş kız tarafından 
yapıldığına hükmetmiyecektir. 
Ve baş~a bir cepheden tah
kikat yapılacak, başka vasıta 
ve şahıslar aranacaktır. Buna da 
emin olmanız lazımdır. 

- Pardon. Genç kız, po
lise, benim Hanri'nin nezdine 
doktoru sıfatile girdiğimi söy
liyecektir, Bu cihetten hak
kımda şüpheler büyümüş ola
caktır. 

- Hele müsaade ediniz de 
sözümü bitireyim .. Sizi tevkife 
kalkışmazdan, sizden şüphe
den evel şahit sıiatile dinliye
ceklerdir. Bundan başka, bu 
kızın Lüsi'nin dosyayı aşırdı
ğını görmediğini söylediniz .. 
Şu halde, tahkikat memurla
rının şüpht: sini Pibulet üzerine 
çevirmek te mümkündür. 

Bunun için siz dosyayı alı
nız, başladıgınız ışı bitiriniz, 
yalınız, siz, Lüsi Dö Kola ve 

ben bu hususta çok ketum dav
ranmalıyız. 

- Belki hakkınız vardır! 
- Siz şimdi evinize dönü-

nuz ve yarın akşam, yahud 
yarından sonra bana geliniz 
ve raporunuzu da tam olarak 
getiriniz. 

Casus, fazla bir şey söyle
medi, sefiri hürmetle selam· 
ladı ve evine döndü. 

. . . . . . . . . . 
Her gün olduğu gibi, Pazar 

günü de öğleye doğru bir 

ANADOLU 
--··--

Günlük siyasal gazete 
Sahip Ye başyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 

İdarehanesi: -
İzmir İkinci Beyler sokağı 

C. Halk partisi binası içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 - Pesta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuruştur 

92 .. 

polis Böju hastanesine uğradı, 
gece bir yaralı veya saire ge
tirilip getirilmediğini sordu. 

Hastane müdürü: 
- Bir numaralı yatakhane

de bir tane var .. Bu gece Sen 
nehirinde yarı boğulmuş bir 
halde çıkarılarak buraya geti
rilmiş bir kız... Kurtaran iki 
amele idi, bunların da isimle
rini aldık. 

- Kızın kim olduğu ma-
l .. ? um mu .. 

- Hayir .. üzerinde hiç bir 
kağıt yok! 

Polis, genç kızın yanına 
girdi. Fakat genç kız, yeniden 
nöbete tutulmuş ve hezeyan 
halinde, sayıklıyordu. Bunun 
üzerine polis: 

- Bu kıza bir şey sormak 
ve cevap almak mümkün değil. 
Ben şimdi sadece eşkalini 
z9ptedeceğim. Dedi. Ve ce
binden çıkardığı küçük bir 
deftere Pibulet'in eşkalini kay
detti. 

Polis, kızın sayıklamalarına 
kulak verdi; fakat bunlardan 
hiç bir şey anlıyamadı. Yalnız 
" Oranj ,, " Kaderus şatosu ,, 
kelimelerıni tesbit edince, se
vinçle hastane müdürüne: 

- Buldum .. Buldum!. Dedi. 
Gizli dosyanın çalınması hasa
bile bir kız kaybolmuştu ve 
aramaktayız. Bu kız her halde 
bu işle alakadardır!. 

Hasta~e müdürü bu işle 
alakadar göründü ve polis te: 

- . Bu kızın kaçmasına mey
dan vermemenizi rica ederim. 
Polis müdürlüğünün tahriri 
emri gelmeden hiç bir kimse 
ile de temas ettirmeyiniz! Dedi. 

- Zaten şu bulunduğu hal
de bu kız odadan bile dışarı 
çıkamaz ... 

* * * Polis hastaneden doğruca 
polis müdürü M. Pietri yanına 
gitti. 

Fakat günlerden Pazar idi. 
- 6 Mayis 1866 - Bunun için 
polis müdürü yerinde değildi! 
Kapıcısı da müdürün bütün 
gün avdet etmiyeceğini ancak 
gece döneceğini bildirdi. 

Polis meyüs bir halde: 
- Hay aksi şeytan hay!, 

Halbuki ben çok mühim bir 
haber getirmiştim. Ne ise, 
tekrar gelirim.. Dedi. 

Ve akşam, tayin edilen sa
satta bu polis tekrar müdüri
yet dairesine geldi ve hemen 
M. Pietri yanına alındı. 

Müdür, polise sordu: 
-Sonu var-

Rus profes6rleriTür
kiyeye geliyorlar 

Moskova, 11 (A.A) -Sov
'yetler birliği ilim akademisine 
merbut şarkiyat enstitüsü 
direktörü akademi azasından 
Samovloviç ve dil ve fikriyat 
enstitüsü direktörü akademi 
azasından Mesconinov lstan
bul 'da toplanacak olan Türk 
dili kurultayına iştirak etmek 
üzere Türkiyeye hareket ey
lemişlerdir. 

1 Borsada 

Zeka ve vicdanın hınzırı, 
ovadaki darı tarlasına saldıran 
domuz gibi, insanlığa ve mem
lekete de saldırır. Domuz, ni-
hayet domuzdur. Adı üstün
dedir, ma?İ reti de meydanda! 
Diğer hınzırın bir nikc· bı var
dır, bir başka adı vardır. Ne 
yaptığını, ne yapacağını anla
mak biraz zordur. 

Beygir, eşek eti satmak ta 
böyle bir hınzırlıktır. 

Bir an için, zavallı eşeğin 

nalları dikilmiş cesedini ta
hayyül ediniz. Bir adam, za
vallının üstüne çıkıp oturmuş, 
elindeki gt.niş yüzlü bir bıçakla 
muhterem fiylezofun muazzam 
ve şahane kellesini kesmeğe 
çalışıyor. Biraz sonra, kelle 
vücuttan aynlıyor ve bu defa 
faaliyet, göğüs ve karın muh
teviyatını boşaltmağa dayanı
yor. Zavallının derisi soyulu
yor. Bir tahta üstünde etlerini 
parça parça ediyorlar. Bu ha
raretli ve gizli ameliye, bir 
müddet devam ediyor ve sonra 
bir et kaçakçısı kapınızı vu
ruyor: 

- Dana eti .. 15 kuruşa buz 
gibi dana eti.. Gidin çarşıya, 
eşini bulabilirseniz, ne ister
seniz olurum. 

Eşşek eti ile dana etini 
ayırmak biraz güçtür. Serde 
fukaralıkta olunca pek titizlik 
edilmez. Onbeş kuruşu sula
yınca, refika, kerime cariye
leri veya bayan valide, he
men faaliyete geçer. 

Et başladı mı kızarmağa; 
komşu evdeki fakir burnunu 
çekiştirir. 

- Ooooh, mis ğibi kuzu 
eti kızartıyorlar! 

Hakkı da var ya; komşu 
tavuğu göze kaz görünür. Öy
le veya akşam vakti olur. K e
mali iştiha ile sofraya oturur. 
"Dana eti niyetine,, zavallı 
eşşeğin filotasını, budunu, sır
tını mideye verir; 

- Allah bereket versin, 
taze imiş hakikateni 

Diye diye hazmı taama:baş
larsınız. Zavallı eşek anırarak 
dile gelip, 

- Behey insan oğlu, senin 
gafletin ve canavarlığın eşşek 
eti yimeğe bile müsaid imişi 

Diye feryadı basmadığı için, 
kaçak et satana dua bile 
edersiniz. 

Hiç unutmam: Umumi harp
ta bir gün sofraya oturmuş
tuk. Babam bol bol et gön
dermiş, rahmetli büyük valide 
de bize mükemmel köfteler 
hazırlamıştı. Misafirlerimiz de 
vardı o gün.. Yemeğin sonu
na gelmiştik ki, sokak kapısı 
bir rüzgar hızı ile açıldı. Ba
bamın mütelaşi çehresi gö-
ründü. Ta kapıdan bağırdı : 

- Durun, yimeyinl 
Çatallar elimizde, köfteler 

ağzımızda, kala kaldık. Ba
bam yanımıza gelince, masaya 
baktı, alnının terini sildi : 

- Y etişememişim • dedi -
Maamafih, üç aydanberi. 1 

Devam etmedi ve sustu. 
1 

Yabancı memlt•ketler için senelik 
abone ücreti 21 liradır Zahire satışları: 

1 
Annnemi çağırdı, gizlice ko- • I 
nuştular, masayı toplattı : 1 

Turfa et imiş, diye yemeği 

.;:· Her yerde._; kuruştur Ç. Alıcı K. S. K. S. 

ltalga milli takımı ve 100!metreden bir--rintiba 
lstanbul, 11 (Hususi muha- Tramblenle atlama erkekler: 

birimizden) - Olimpiyad di- Mecburi atlamaların neticesi:' 
reğine şanlı bayrıtğımız çeki- ' Birinci Degener (Amerika) 
lirken Berlin'deki bütün Türk- 7486, ikinci Vayne (Amerika) 
ler stadyumda hazır bulun- 7247, Üçüncü Schihahara Ua· 
muşlar ve Yaşar'ı omuzları ponya) 7002 
üzerinde taşımışlardır. Jimnastik: 

Berlin, 11 (Radyo) - Nor- Yedi ekzersizden sonra ekip-
veç-ltalya maçı dün öğleden lerin tasnifi: 
sonra yapılmıştır. Maç, birinci Birinci F enlandiya 483-069, 
haftaymda yapılan birer golle İkinci Yugoslavya 463 - 001, 
1-1 berabere bitmiş ve bu Üçüncü Japon 443-228. 
vaziyet Üzerine hakem oyunu Su topu: 
yarım saat daha uzatmıştır. Fransa Çekoslovak takımını 

Yarım saatlık devrenin al- 3-:l yenmiştir. Macaristan 10-1 
tıncı dakikasında ltalyan'lar 
bir gol daha kazanmışlar ve 
2-1 galib bitirmişlerdir. Oyun 
çok sert geçmiştir. 

Berlin, 10 (A. A) - Greko 
Romen giireş, yarı orta sıklet
ler finalı: 

Birinci Sveberg (lsveç) İkinci 
Schaffer {Almanya). 

Hafif sıkletler finalı: 
Birinci Koskela (F enlandiya) 

ikinci Herda (Çekoslovakya). 
Olimpik yole müsabakaları: 
Birinci Felemenk, Olimpi

yad galibi. ikinci Almanya, 
Üçüncü lngiltere. 

Star tibi: 

Birinci Almanya, Olimpiyad 
galibi. İkinci lsveç, Üçüncü 
Felemenk. 

Su topu: 
Felemenk Urugaye galib, 

Felemenk Amerika'ya g~lib. 
Hendbol: 
Romanya 13-3 Amerika'ya 

galib. ................... 
- Ah benim eşşek eti ni

meti ile perverde olmuş ev· 
latlanm! 

Der ve bizi güldürürdü. 
Acaba hangimiz, ne cesaretle, 
hangi emniyet ve kat'iyetle 
kalkar da. eşşek, beygir, deve 
eti yimediğimizi temin edebi
liriz; buna imkan kalmış 
mıdır? 

l~gilt;r~ Çi-~ğı·ap-etmiştir. § 
İsveç 6-0 İsviçre'yi yenmiştir. 
Avusturya izlancla'yı 6-0 mağ
lap etmiştir. 

Bisiklet : 100 kilometrelik 
yol yarışı: Birinci Charpentier 
(Fransa) 2 saat 33 D. 5 S. 
ikinci Lapepie ( Fransız ) 2 
saat 33 D. 5 1110 S. üçüncü 
Nievergelt (İsviçre) 2 saat 33 
D. 5 4110 S. 

Milletlerarasında tasnifte : 
Birinci Fransa, ikinci İsviçre, 

üçüncü '"Belçika. 
Hokey: 
Macaristan Amerika'yı 3 - O 

mağlup etmiştir. Hindistan 
takımı 9 - O Japon takımını 
yenmiştir. 

Futbol : • 
Öğleden sonra Avusturya 

ile Peru arasında tekrar bir 
maç yapılacaktır. 

Peru takımı Avusturya ta
kımı ile tekrar maç yapmak 
üzere isbatı viicut etmediğin
den Avusturya takımı ~kmen 
galip gelerek dömi finale kal
mıştır. 

Berlin, 11 (A.A) - Aşağı· 
daki beş rekor beynelmilel 
atletizm federasyonu tarafın
dan resmen tasdik edilmiştir. 

metre bayrak yarışı 39 8/10 
(Amerika) Ovens, Metcalfe, 
Draper, Vykoff. 7 ve 8 Ağus
tos 1936 Dekatlon 7900 puan 
gelen Marris (Amerika). 

Kiyel'de yapı
lacak yarışlar ... 

Berlin, 11 (Radyo)- Birçok 
devletlerin harb gemileri. Ki-
yel' e gelmişlerdir. Bunlar, ya
pılacak olan yarışlara iştirak 
edeceklerdir. 

ltalya, Amiral Palatito'nun 
kumandasında bulunan ( Go
riçya ) zırhlisını göndermiştir. 

İsveç hükumeti de iki gemi 
göndermiştir. lngiltere, Fransa 
ve Japonya devletleri de birer 
ğemi göndermişlerdir. 

Yarışlar, 18 Ağuatosta ola
caktır. 

Belcika'da 
t 

Bir komünist hare
keti mi olacak? 

' Anvers, 11 (Radyo) - Bel-
çika gazetelerine göre An

vers 'te hububat yüklü iki va
purun tevkifi İspanya'ya mah-

sus olduğu için değildir. Bun
lar, Rus komünistleri tarafın· 

dan Belçika komünistlerine 
hediye edilmiştir. Alınan ha-

berlere göre, Moskova'nın 
komiterni, Belçika komünist 

lideri emrine iki milyon ruble 
vermiştir. Bu para ile Belçi· 
ka' da bir komünist hareketi 
yapılacaktır. ----
Joponya'da örfi 
idare kaldırıldı .• 

Tokyo, 11 (A.A) - Örfi 
idare kati surette kaldınlmış 
ve polis müfrezelerinin sokak
larda dolaşmalarına nihayet 
verilmiştir. 

Bir kabul 
Paris, 11 (Radyo) - M. 

~. 935 Buğday 5 625 6 626 
~ ~-~~~~~~~ar ~ur_uş_tur. 68 Bakla 4 25 4 25 
~ ANADOI U MATD~DA 599 Kumdan 4 5 375 

kaldırdılar. Bilahare anladık 
ki, et, eşek eti imiş ve işin 
fecaati şurada ki, qabam üç 
aydanberi bu kasaptan et alı-

Eğer belediye takip me
murları dün, o iki beygir ce
sedini yakalamamış olsalardı, 
bunu, siz olmazsanız ben, ben 
olmasam bir başkası (Müba

, rek dana eÜ) diye diye mi-

6 Ağustos 1936 110 metre 
manialı 14 1/10 Forest Hovns 
(Amerika), 6 Ağustos 1936 
1500 metre 3 dakika 48 8110 
Lovelock ( Teni Zeland ), 6 
Ağustos 1936 üç adım uzun 
atlama 16 metre Tajima (Ja
pon), 7 Ağustos 1936 100 

Delboş ba sabah hariciye da
iresinde Fransa'aın Moskova 
sefirini kabul etmiştir. Mosko· 
maşlahatgüzarı da bu müla
katta hazır bulunmuştur. •-••B•ASııiml•U•llİIŞ•T•IR--••ll 190 B. pamuk 35 44 

yormuş. 

Habrına geldikçe, bizi okşar: ı 
deye indirecek değil midik? 

Çimdik 



Birinci Fransova 
BÜYÜK TARiHİ TEFRiKA -I 

60 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 1 
Hain Burbon /ngiltere'yi Fransa'nın 

işgaline davet etti .. 
Fransova, bu sulh şartlanna 

karşı azamet ve alayla cevab 
verdi: 

- Bu manasız teklifleri 
yapmak için imparatoruııuzun 
size verdiği zahmet dolayısile 
çok mahcubum .. Siz ona de
yiniz ki, bu metalibatı kabul 
etmektense esir ve mahbus 
olarak ölmeği tercih ediyorum. 
Hükumetim henuz bakidir, or
duları vardır. Şahsi hürriyetim 
namına hükumetime zarar ver
mek istemem. Eğer imparato
runuz benimle müzakere etmek 
istiyorsa lisanını değiştirmelidir! 
Dedi. 

* * * Fakat birinci F ransova, mah-
pesinde çatlamak derecesinde 
sıkılıyordu. Bütün hayatı çap
kınlık, faaliyet, av ve harb 
içinde ve büyük bir faaliyetle 
geçmişti. 

Açık havaya alışkın ve ka
panç yerlerden korkardı. Şim
di, kapalı bir yerde, kendisini 
biran bile yalnız bıTakmıyan 
lspanyol'lann ter, ayak koku
ları içinde bunalıyordu. 

Git-gide hastalandı. Tabip
ler geldi, gitti, fakat kralın 
iç sıkıntısı gibi bu maddi has
talığının da tedav;si çaresini 
bulamadılar. 

lspanyol zabitlerden birisi 
Alenson, Fransova'nm biraz 
hususiyetini temin edebilmişti. 
Kral bazı bununla beraber 
kalenin hendeklerine kadar en
mekte ve top oynamakta idi. 
Fakat birdenbire bu müsaade 
de yasak edildi; kralın fira
nndan korkuyorlardı. Çünkü, 
F ransova etmiyeceği hakkında 
namus üzerine söz vermekten 
kat'i surette istinkaf ediyordu. 

Bunun üzerine kralın muha
fazasına memur olanların her 
sekiz günde bir değiştirilme
sine karar verildi. F ransova

Kendisi gibi askerleri de 
sabırsızlanıyorlardı. Fakat Şa
rlken, Fransa kralını elde et
tikten sonra hiç acele etmiyor. 
Büyük bir betaetle hareket 
ediyordu. Bunun üzerine hain 
Burbon fngiliz kralı sekiz.nci 
Hanri'ye müracaat etti \ <- a t 

ettiği takdirde bütün Frail 
kendisine vereceğini L 
di ve: 

- Bundan mükemmel bir 
fırsat elde edilemez. Fransız-
lar İtalya' da büyük zayiat ver
diklerinden hiçbir mukavemet 
göstermiyecekler, Fransa'yı iş
gal bir araba tenezzühüne ben
ziyecektir. 

Dedi. 
Şarlken'i bütün Fransa'yı 

işgalden meneden tek bir se
beb vardı: Parasızlık. 

fngiliz'ler de, yeni harb ver
gisi ve Şarlken 'e yardım ha-
sebi le kralları aleyhine isyan 
etmişler ve sekizinci Hanri 
müstahkem bir şatoya kaçmış 
ve tebaasını bundan böyle 
merkezi Avrupa mes' elelerile 
ezmiyeceğini vadederek harb 
vergisini kaldırmağa mecbur 
kalmıştı. 

* * * Bu feci vaziyet karşısında, 
naibei hükumet ne kıratta bir 
kadın olduğunu gösterebildi. 
Bu elli yaşında, ufak-tefek ve 
daima mustarib kadın mağlub 
olmağı kabul etmedi. Bütün 
kabiliyetini kullanarak bütün 
müşküllere karşı göğüs ierdi. 

Epey zaman sonra; 
- Krallığın müdafaası ve 

işlerin tanzimi ;çin karşılaştı
ğım ani ve büyük ihtiyaçlar 
önünde kendimi kaybetmedim! 
Demiştir. 

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

Denizli Valisi 
Teftişte 

nın, güzel sözler ve muamele- Çal' da birçok işlerle 
lerle muhafızlarının dostluğunu Al .. k Jı ld 
elde etmesinden korkuluyordu. a a ar 10 u. 

* Çal, (Hususi) - lçeleri tef-
* "' 1 Nihayet, Şarlken validei kra- tişe çıkan lbayımız ve Parti 

liye cevab verdi: Başkanı E. Engür yanında 
" Naibi hükumet Madam! saylavlarım1zdan Emin Arslan 

Oğlunuz kral hakkındaki kıy- ve umumi meclis üyelerinden 
metli ve acıklı mektubunuzu Osman olduğu halde Çivrilden 

ilçemize gelmiş, hararetle kar-
~~m. 1 şılanmıştır. lçebaylık maka-

Onunla aramda sulh arzusu 1 mında lbayımız Çal hakkında 
hoşuma gitmemiş değildir; uzun uzadıya konuştuktan son-
böyle bir sulhü bütün hıristi- ra Uray parkına inmiştir. 
yanlık alepıi de temenni et- Geceyi Çal' da geçirmiş, er-
mektedir. tesi gün Parti işlerini teftişten 

Arzunuz Üzerine, oğlunuz soma Denizli - lnay şosesi 
kral hakkında size muntaza- üzerinde ve Kasaba içinden 
man malumat vermesi husu- geçen kısımda bizzat tetkikat 
sunu Dük dö Burbon'a emret- yaparak Kasabalarda yapıla
tim. Sizi memnun etmek ve cak olan bulvar ve şoselerin 
Allah'ın rızasını yerine getir- ilkönce Çal' dan başlangı.;ını 
mek için sulh çarelerini de ve Çat'ın şerefine uygun ol-
bulmağa çalış~cağım. mak üzere yakında bir şose 

* • yaptıracağını vadetmiştir. Ve 
Eskisinden daha kötüleşen ilçemizin diğer imar işlerinde 

ve bir "Tütün balığı kadar Uray başkanı ile konuşmuş
kuru ve kara bir hale gelen tur. Vazife dolayısile o anda 
Dük dö Burbon,. Fransa'ya Çal'da bulunan Çivril hüku
girmek için fırsat kolluyordu. met hekimini yanına al ak 

Askerine maaş veremiyecek Ortaköy' e gitmiş ve bu köy 
kadar züğürt olduğundan as- çocukları ve halkını muay ne 
kerlerine, Fransa' da şen ve ettirerek çocuklardaki sıtma 
şuh kadınlar vereceğini, Fran- hastalığının önüne geçilmesini 
sa'nın en mamur ve en zengin emretmistir. 
eyaleti olan Burgonya'nın yağ- Bilahare Çal'a dönüp yarım 
masına müsaade edeceğini, en saat kaldıktan sonra Denizli' -
iyi şarapları içireceğini vade- ye gitmek üzere Çal'dan ay-
diyordu. rılmışlardır. 

Bugfın'iJn miJlaim me•'elelerinden 

ltarya'nın Habeşistan'ı 
almasının tesirleri. . --------

lngiltere, Hindistan _yolunu 
değiştirmeğe mecburdur. 

Fransa ve sömürgeler için de yeni bir 
vaziyet doğmuş bulunuyor. 

lngiliz gemileri 
Paris'te çıkan Annales raltar'a ve lskenderiye'ye gitti. 

Coloniales'te Tlıomas Gre- Malta, birinci sınıf bir deniz 
envood gazıgor: üssü olarak muhafaza edil-

Müstakbel Cenevre toplan- mekle beraber, imparatorluk 
tılannın neticesi ne olursa ol- yolu bakımından stratejik ehem
sun, ltalyanın Habeşistanı fet- miyetini muvakkaten kaybede
hetmesi hadisesi İngiltere'nin bileceği hadiselerin zuhuru 
imparatorluk stratejisi ıçın ihtimalini de gözönünde tut
derhal halledilmesi gereken mak lazımdı. O zaman mü
mühim sorular ihdas etmek- dafaa ve taarruzun hakiki is
tedir. Bu mes'elelerin şekli ve tinad noktaları Akdeniz'in 
mümkün olan hal suretleri ucunda olacaktır. Bir harb za
bütün sömürgeci devletler manında ticaret gemilerinin 
üzerinde tesir yapmaktan geri bu geniş havzadan emniyetle 
kalmıyacaktır; çünkü bunlarda, geçemiyecekleri bir vaziyet 
istesinler istemesinler, hesab- hasıl olursa, lngiliz donanma
larında ltalya tarafından dün- sının vazifesi düşman gemile
ya politikasına ithal edilmiş rini bu denizden çıkmaktan. 
yeni unsurlara ve Almanyanın menetmek, ve kat'i neticeye 
sömü. ge taleblerine yer ver- kadar onları her iki taraftan 
mek mecburiyetindedirler. Sö- taciz etmekten ibaret olacaktır. 
mürgeci devletler bugünkü va- Bu şartlar içinde, garpta 
ziyete alışmışlar ve deniz aşın Cibraltar büyük bir ehemmi
ülkelerini asgari masraflarla yet alacaktır ; çünkü bu bü
muhaf aza etmek işini tanzim yük üs atlantik filosuna isti
etmişlerdi. Bu Fransa ve in- nat ederek boğazı geçilmez 
giltere için olduğu kadar, in- bir halde tutabilir. Fakat 
giliz filosuna bir muvazene şarkta, Filistin, Maveraişeria 
unsuru nazarile bakan küçük ve lrak'ta lngiliz menfeatleri 
devletler için de doğrudur. nasıl muhafaza edilecektir ? 
Şu dakikada vaziyet ne mer- Bazı İngiliz stratejicileri, ln
kezdedir? giliz donanmasının bu şark 

Milletler cemiyeti azalarının ülkelerinin müdafaası uğruna 
muhalefetine rağmen Habeşis- feda edilemiyeceğini söyliye· 
tan'ı fethetmiş olan ltalya Af- cek kadar ileri gittiler. Fakat 
rika'daki ülkelerinin istikbali resmi mahfiller bu fikre asla 
kısmen onları müdafaa ede- yanaşmamışlardır. Akdeniz'in 
cek kuvvetine bağlı olduğunu şark havzasında mevzuu bah
düşünmek mecburiyetindedir. solan lngiliz menfeatleri feda 
Londra deniz konferansiyle edilemiyecek kadar büyüktür. 
bağlanmamış olan ltalya deniz Şu halde buralarının deniz ve 
kuvvetlerini istediği gibi inşa hava bakımından nasıl koru· 
etmekte serbestti. Fransa'nın nabileceğini gözden geçirelim. 
bu vaziyette reaksiyonu ne lngiliz filosunun lskenderi
olacağını tahmin etmek vakit- ye ve Hayfa'da demirlemiş 
siz olur; fakat herhalde Ak- olmasına ve lngiliz hava kuv
denizde deniz kuvvetlerinin vetlerinin Abukir' de geniş bir 
artışı tasarlanabilir. O zaman kamp vücuda getirmiş olma
lngiltere'nin Akdeniz'de şim- sına rağmen, ne Mısır, ne de 
diye kadar sahih olduğu de- ~ilistin lngiliz'lerin kendi top
niz üstünlüğünü muhafaza edib raklarında askeri istihkam ve 
edemiyeceği sorusu hatıra ge- üsler vücuda getirmelerine 
lir. Bu üstünlüğün iki manası müsaade etmiyeceklerdir. Bu
vardır: lngiltere'nin şark impa- ralarda filolarını bulundurabil-. 
ratorluğile ticari ve stratejik mesine rağmen lngiltere bü
münakalesini temin etmek ve yük bir askeri üssü ancak in
Akdeniz' de lngiltere'ye tibi giliz toprağında vücuda geti
Arab memleketleri üzerinde rebilir. Onun içindir ki ltal· 
lngiltere'nin nüfuzunu idame ya'nın Rodos tayyare ve Le
etmek. ros deniz üslerinin tehdidi 

lngiliz'ler, dünyayı istedik- altında bulunmıyan Kıbrıs'ta 
leri şekle koymağa muvaffak kuvvetli bir deniz hava üssü 
olamadıkları zaman menfaat- vücuda getirilmesi düşünüldü. 
lerini müdafaa için halin icab- Bundan başka da Süveyş ka
larına uyacak şekilde kendi- nalının müdafaasını kuvvetlen
lerini organize ederler. imdi, dirmek için lngiliz'ler Kızıl
İtalya ile gerginleşen vaziyetin deniz'in kapısında bulunan 
endişeler doğurduğu esnada Aden'le Perim'i tahkim etmek· 
Akdenizde ne gördük o za- tedirler. ' 
mana kadar Malta'da bulunan Bütün bu tedbirlere rağmen 
lngiliz donanması derhal Cib- harb halinde imparatorluk 

lngiltere - Mısır 
anlaşması __ ..._. ______ . 

Nuhas Paşa LondraYa gi.decek. 
• 

lngiliz askerleri de yeni bir 
taksime tabi tutulacak! 

Londra, 11 ( Radyo ) -
Deyli Telgraf gazetesine göre 
lngiliz - Mısır muahedesinin 
imzasından sonra, Yakın şark
taki f ngiliz kuvvetlerinin tak
sim ve idare şekli mühim 
surette değişecektir. 

Yeni kuvvetler Filistin' de 
mevki alacaklardır. Filistin'den 
Süveyşe yeni ve askeri yollar 
vücuda getirilecektir. 

Elmukattam gazetesi, çok 
yakın bir atide Nahas paşanın 
muahedeyi imza için Londra
ya gideceğini yazmaktadır. 

Kahire, 11 (Radyo) - f n· 
giliz - Mısır mukavelesini im
zaya memur edilen Mısır he
yeti Londra'ya gitmek hazır
lığındadır. Askeıi ve Sudan 
mes'ele1 e~i tarr.a"llen bitmiş 

ve mukaveleler muvak!.:4 ten 
imzalanmıştır. 

Kapitülasyonlar mukavele
sinin de bugün biteceği an· 
laşılmaktadır. 

Mısır hükametinin kapitü
lasyonları hotbehod refedeceği 
hakkındaki haberler yalandır. 
Bu mes'ele alakadar devlet
lerle müzakere suretile halle• 
dilecektir. 

Londra, 11 (Radyo) - Hü
kumete mensub gazeteler, 
Mısır mukavelesinden bahse
derek kapitülasyonların etra
fında çıkan haberlerin hiçbir 
esası olmadığını yazmakta• 
dırlar. Müzakerat henüz de· 
vam etmektedir ve Londra'ya 
bu hususta belki hiçbir haber 
gelmemiştir. 

üzüm kurumu mii-
1dürünün beyanatı. 

-------· 
- Başı 1 inci sayfada-

- Dün bir gazetede bağ-
cılara üzüm kurumu tarafından 
avans yerileceği hakkında bir 
haber vardı, ne miktar avans 
vereceksiniz? 

- Bu mes' ele hakkında 
~mdiden kat'i birşey söylüye
mem. Kuruma, '.üzüm gönde-
recek kooperatiflere vaziyetin 
icabettirdiği kolaylıkları yapa
cağız. Bundad maksad bağ
çıların heyecana ve dedi-ko
dulara kapılarak piyasaya lü-
zumsuz yere fazla üzüm gön
derip piyasayı şişirmemeleri 
ve bazen de fiat yükselecek 
diye düşünerek mahsdllerini 

----~------------yolunun Süveyşten değil Kap-
tan dolaşması icabettiği aşi
kardır. Bu hal lngiltereyi faz
la işgal edecek değildir, çün-
kü lngiliz ticaret filosunun an
cak beşte biri Akdeniz yo
lundan istifade eder. Hindis-
tan yolunu Kaptan geçirmek 
için, f ngilizler Kaptan yüz ki
lometre kadar mesafede Sin
onsvillei Singapur gibi birinci 
derecede bir deniz üssü ha
line getirmeyi tasarlamakta
dırlar. Uzak şarkta buradan 
gemileri sevketmek Maltadan 
daha kolay olacaktır. 

Bu projeye muhalif olanlar 
birçok noktalardan itirazlar 
etmektedirler: Evvela yol uza
yacak ve lngiliz deniz filola-
rının bu nisbette artması ica
bedecektir. Sonra bütan yol 
boyunca kuvvetli bir müdafa-
aya malik iskeleler vücuda 
getirmek icabedecek ve niha-
yet Hind Atlasile Atlantikin 
cenubunda daima hüküm sü· 
ren fırtınaları da hesaba kat· 
mak lazım gelecektir. Fakat 
bütün bu güçlükler, lngiliz 
hükumetini Kap yolunu hazır
lamaktan menedemiyecektir. 
Esasen birçok ticari nakliye 
gemileri tecrübe maksadile 
mahsus bu yoldan sevkedil
miştir. Fakat lngilterenin bü-
tün Akdeniz stratejisini değiş
tirmeyi düşündüğünü ıddia et
mek henüz mevsimsizdir. Bu-
radaki menfeatleri feda edi
lemiyecek kadar büyüktür. 
Esasen bir Akdeniz anlaşma
sının aleti suretile vaziyetin 
düzelmesi de mümkündür. 

piyasaya sürmekten çekinme
meleridir. Çünkü sun'i şekilde 
yükselecek piyasa netice iti-
barile iyi olmaz. Üzüm kuru
mu, Avrupa satış fiatlerine 
göre müstahsilin üzümlerini 
borsada satmak i~ini tanzim 
etme vazifesini gÖrecektir. 

- lzmir' deki ia .. acatçılardan 
bazıları evelce tesbit edilen 
uzum haddi asgari fiatlerinin 
indirilmesini isteyorlar mış bu
nun hakkında ma1um• t lütfe· 
der misiniz? 

- Böyle bir şayiayı ben de 
duydum. Amma ihracatçılar 
birliğinin son içtimaına ben 
de bizzat iştirak ettim, böyle 
bir mevzua temas ettiklerini 
görmedim. Esasen rekoltenin 
son aldığı vaziyete ve hava
larda görülen itratsızlığına na
zaran böyle bir karar almağa 
da lüzum olmadığını zannedi
yorum. Mesela, üzüm kurumu, 
tesbit edilen haddi asgariler 
üzerinden bile alivre satışla· 
rında tereddüd etmektedir. 

-- Üzüm kurumunun elinde 
geçen seneki mahsulden 20 

bin çuval üzüm bulunduğu söy
leniyor. Bu mahsuller ne va· 
kit satılacaktır? 

- Eski mahsul tamamen 
satılmış ve hatta bazı sipariş-
lere de red cevabı verilmek 
mecburiyeti hasıl olmu~tur. 

- Şimdiye kadar yapılan 
alivre üzüm satışlan ne ka
dardır? 

Bu husustaki tahminler muh
teliftir. Gerçi bu mikdann 
1,5-2 milyon kutu arasında 
olduğu söyleniyorsa da bu h•· 
susta bir fikrim yoktur. 

• • • 
Üzüm kurumu, fuarda iki 

büyük pavyon kiralamıştır. Bu 
pavyon,arda muhtelif tip üzüm
lerle tariş tipleri teşhir edile· 
ceği gibi muhtelif mıntaka· 
larda yetişen yaş üzümler de 
ayrıca teşhir olunacaktll'. 

Elektrikle yaş ve kuru üzüm
lerden neler yapıldığı hakkın
da da gayet güzel ve eazib 
leyhalar vücuda getirilecektir. 
Pavyonların dekaruyon işile 
sanayii nefise profesörü Vedad 
Ar meşgul olmaktadır. Mem· 
leketimiz mahşulünün en mü
himinin bu suretle teşhiri çok 
yerinde bir harakcttir. 
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Pl·yango lzmir Erkek Lisesi miidürlii- Gayri menkul mallannaçık 
arttırma ilanı. 

guv •• nden; lzmir ikinci icra memurlu-••••• 
-Başı 1 inci sahifede-

yorum: 

35 Bin Lira 
13631 

10 Bin Lira 
19660 

3 Bin Lira 

1258 19100 
1000 Lira 

4350 27618 
umaralı biletler kazanmı~tır. 

500 lira kazananlar: 
998 1079 2321 4648 5694 

8012 10160 )5186 17617 

150 lira kazananlar: 
53 1778 2607 4915 7172 

7891 7913 8273 9872 10912 
11161 11386 13868 14655 14703 
15362 

100 liri kazananlar: 
1332 1618 1807 2825 3037 
4545 5047 5114 5279 5387 
5471 5569 5620 5849 6175 
7499 8505 92li 10496 11711 

12827 13244 1.3393 14658 15041 
16149 17693 17813 18350 19125 
199ti 20808 20905 ~0~13 22335 
230i~ 23123 2584i 2933i 

lzmirde kazananlar: 
35 lirayı kazanaıı bilet İzmir

dedir. Fakat kimde olduğu dün 
aqama kadar te bit edilememiştir. 
Keza 19660 numaralı ve 10 bin 
lira kazanan bilet sahipleri Halka
pınarda iplik fabrika ıncla Macide 
ile arkadap Sineklide Vasfiyedir. 
3 bin 1ira da fzmire düşmüstür. 

/spanya'da ltalyan, 
Alman ve Fransız, 

tayyareleri 
- Başı 1 inci sahifede -

dıman tayyare idir. 
Berlin, 14 (Radyo) - İspanya 

hilktlmeti Alman tebaasım almak 
üzere gelen Alman tayyarelerini 
müsadere etmi,tir. lmanya hüku
meti bu sebeple yeni harp sefine-
leri göndemıittir. 

Paris, ll (Radyo] Ortebello 
İtalyan tayyare karaıgihından 21 
tayyar~nin •·a ispanyasına gittiği 
haberi menfi bir tesir yapmııtır. 

\ aıiyet çok müphem ve esraren
giz görülmekte.~ir. 

J.'a ispanya 'ııındaki ıisile.r ka· 
rar~ahı, bu tayy.mlerin •·as"a gel-
di~ini tasdik eınıcktt>, fakat hun· 
farın 1ı;panyol tn} ~ :ırdcri olduğunu 
iddia ey leuıeltcdirlt>r. 

Horun, 1 l {it ıd)oj İtalya'nın 
Fransız f iriuı 'erdiği cevabın 
mübtelif kı ıııılan ilnn edilmiye· 
cektir. Dundan mnk ıtt Franea'nın 

itini kolayln,tırınakıır. 
Pari , l l (Rnd)o] Fransa'nan 

beklediği Alıuan)a '" İtalya ce. 
vaplanndan yalnız Jtalya cevap 
vcrmiıtir. Sovyct Ruıı)a da ceva
bını 1erwi~tir. 

halya'mn \erdigi cevap mem
nuniyt"tbah~tır; yalnız bazı ihtirazi 
kayıtlar olmakla beraber bunlar 
şnrt ıuahi) elini haiz değildir. 

Ru ) .ı 'nın ,ıa cı-vabı, Fransız 

notal!I mulııı-viyntım kayıtsız \'C 

artsız olarak kal.ıul etmektedir. 
Şimdi s Je Almauya'nıo ce

vabı .kalmııtır 'c beklenmektedir. 
Bu cevabın da kısa bir zaman 
içinde ve müsait bir cevap olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Gördes beledi
yesinden: 

Gördes kazası merkez ka
sabasının elektirikle tenvir için 
kasabadaki mevcut ıulann 
elektirik istihsaline derecei ki-
fayetini tetkik ve tesbit ettir
mek istiyoruz. 

Bu İşten anlar fen adamla
rlnın Gördes belediyesine aşa
ğıda hususatı havi vesaik ve 
malumatla müracaatları. 

1 - Fen erbabının isim 
ve hüviyet ve adresi. 

2 - Men~ei ve ihtisasına 
aid mah1mat. 

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

4 - ltbu tetkik ve tesbit 
için kaç lira ücret istiyeceti. 

8 9 11 12 

ğundan: 
1. - Eski talebenin kaydının yenilenmesine 20 Ağustos 936 lzmir hazinei maliyesine ez-

tarihinde başlanacaktır. gayri tediye masarif ve resim 
2 - Talebe namzedi kaydına 20 Ağustos 936 tarihinde hariç 37441 lira 18 kuruş için 

başlanacak ve 15 Eylul 936 tarihinde nihayet verilecektir. müvazenei umumiye kanununa 
12 16 2568 tevfikan birinci derecede ha-

/zmir harici askeri satın alma ilanları cizli Mehmetçenin lzmir 4 üncü 
tapu sicil muhafızlığının 11-4· 
926 tarih ve 27 sıra numara-Burnava askeri sat. al. komisyonundan: 

Cinsi Kiktarı 
Kilo 

Benzin 8448 
ince makine yağı 844 
Kalın makine yağı 246 
Gaz yağı 1392 

1 - Gaziemirdeki topçu kıtaatının ihtiyaçı için yukarıda 
cins ve miktarı yazılı dört kalem mevaddı müşteile 
açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2 - Açık eksiltmesi 17 /8/936 pazartesi günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 3834 lira olup Muvakkat temi
natı 288 liradır. 

4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
S - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde

lerinde yazılı vesikalarla teminatı muvakkate makbuz 
veya banka mektuplarile birlikte muayyen vaktinde 
Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna gelme-
leri. 29 4 8 12 2358 

Isparta askeri sat. al. ko. nundan: 

sında kayıtlı lzmir'in Rum 
kabristanı Varvara sokağında 
salatin mesçiti vakfından tevsi 
intikalli 4 dönüm bahçeyi ve 
iki kuyuyu ve arsayı müştemil 
tafsilatı herkese açık bulundu-
rulan şartnamede yazılı 25825 
lira muhammen kıymetli bir 
bap harab buz fabrikasını 
14-9-936 tarihine müsadif Pa
zartesi günü lzmir ikinci icra 
dairesinde saat alafranga on
dan onikiye kadar bu baptaki 
şartnamesi dairesinde açık art
tırma ile satışı yap nacaktır. 
Talip olanlar bu husustaki 
arttırma şartnamesini ve ma
hallinde tanzim kılman harita 

Muvakkat Tahmin 
teminatı edilen 

Kıtası Cinsi Kilosu ihale Ta. Gün Saatı Lira Kuruş Şekli 
Isparta Bulgur 19200 28-8-936 cuma 10 144 10 Açık 

" K. ot 39000 " " 14 147 5 .. 
" Arpa 96000 " " 15 108 2,5 " 
" Saman 85000 .. " 16 64 1 .. 

Burdur Bulgur 6700 29-8-936 cumartesi 9 53 10,5 " .. K. ot 73000 " " 10 261 4,75 " 
" Arpa 133000 " " 11 290 2,90 " 
" Saman 133000 " " 12 100 1,00 .ı 

Tefennı Bulgur 7900 31-8-936 pazartesi 10 60 10,00 " 
" K. ot 160000 " " 11 398 5,00 Kapalı 
" Arpa 329000 " " 14 987 4 " 
" Saman 284000 " " 15 320 1,5 Açık 

Denizli Un 329000 1-9-936 salı 9 2961 12 Kapalı 
" Bulgur 26200 " " 10 217 11 Açık 

" Arpa 207000 " " 11 466 3 Kapalı 
•' Saman 324000 " " 14 243 1 Açık 

" K. ot 295000 " " 15 1107 5 Kapalı 

Antalya Bulgur 21900 2-9-936 çarşamba 10 148 9 Açık 

" Un 161000 " " 11 1691 14 Kapalı 
" Sadeyağı 5100 

,, " 14 345 90 Açık 

" Sabun 3400 " " 15 90 35 " 
" Bulgur 12800 " " 16 116 12 .. 
" K. ot 43500 " " 17 164 5 " 

Eğirdir Sığır eti 30700 3-9-936 perşembe 10 231 10 .. 
" Bulgur 8400 " " 11 48 7,5 " 
" K. ot 11000 " " 14 33 4 " 
" Arpa 34000 " " 15 64 2,5 .. 
" Saman 32500 " " 16 25 1 " 

Fethiye Bulgur 5500 4-9-936 cuma 11 58 14 " 
Yukarıda adlan yazılı yedi kıtamn erzakları ile ihale tarih r;:n ve saatlarda eksiltmenin 

şekilleri gösterilmek suretile eksiltmeye konuldu. işbu erzaklar sparta askeri sabn alma ko· 
misyonunca yukarıda yazılı günlerde bu kıtalara ait yıllık ihtiyaçlarının taksit suretile satın 
alınacağından mezkur günlerde arttırma eksil.me kanununun maddesi mahsusasına göre temi-
nallan ile birlikte lspartadaki komisyonumuza müracaat etmeleri ve komisyonda mevcut şart-
namelerini bili bedel görebilecekleri ilin olunur. 12 19 22 26 2559 

Bumava Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
Cinsi Mahalli Miktarı Umum tahmin Muvakkat Münakasa Tarih 

2493 
Gun Saat 

Kilo tutan teminatı şekli 
Yulaf veya arpa Burnava 300,000 15,000 1125 Kapalı 24/8/936 Pazartesi 10,30 
Yulaf veya arpa Gaziemir 54,000 2, 700 203 Açık 24/8/936 Pazartesi 11 
Yulaf veya arpa Ödemiş 90,000 4,500 338 Açık 24/8/936 Pazartesi 11,30 
Yulaf veya arpa Söke 270,000 13,500 1013 Kapalı 24181936 Pazartesi 15 
Yulaf veya arpa Aydın 54,000 2,700 203 Açık 24/8/936 Pazartesi 16 
Yulaf veya arpa Tire 48,000 2,400 180 Açık 24/8/936 Pazartesi 16,30 

1 - Tümen birlikleri için yukarıda miktar ve mahalleti gösterilen yulaf veya arpa hizala
rında gösterilen şekillerde münalcaaaya konulmuştur.Talipler hem yulaf ve hem de arpa 
için ayrı ayn fiat teklif edebilirler 

2 - Münakasalan hizalarında gösterilen tarihlerde yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminat miktarlan hizalannda yazılıdır. 
4 - Şartnameleri ~rgün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin 2490 sayılı k8'1Jnun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte 

teminatı muvakkate makbuz veya banka melctuplarile birlikte muayyen vaktinde Bur
navadaki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri ve kapalı zarf uıulile yapılacaklar 
için teklif melctuplannı münakasa saatından bir aaat ewel lcomiıyona vermeleri. 7·12-16-21 

Bumava Askeri Sa. Al. komisyonundan: 
Cinıi Mahalli Miktan Mmum tahmin Muvakkat Tarih Gün Saa' 

Kilo tutan teminatı 
Patates Merkez kıt'alan 57300 3438 258 17/8/936 Pazartesi 15 
Kunı sovan " " · 12200 671 51 11181936 Pazartesi 16 
Patates Ödemiş 4800 288 39 17 /8/936 Pazartesi 10 
Kuru sovan Ödemiş 4000 220 39 17/8/936 Pazartesi 10 
1 - Yukanda cins miktarı yazılı patates ve sovavan hizalarında gösterildiği tarihlerde açık 

eksiltme suretile satın alınacaktar. 
2 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminat miktarları bizalannda yazılıdır. 
3 - Şartnameleri bergün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki lskeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 

29 4 8 12 23'9 

ve mühendis raporlannı ve 
arzuları halinde bizzat fabri
kayı 24-8-936 tarihinden 14-9-
936 tarihine kadar dairemizin 
33/9072 No. ile müracaatları 
halinde görebilirler. Gösteri-
len bu müddet zarfında istek
liler şartnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sa
yılırlar. Satış peşin para iledir. 
Alıcıya satış bedelini ödemek 
üzere yedi günlük müddet ve
rilir. 

Arttırmaya iştirak içik mu
hammen kıymetin % 7 ,5 nis
petinde teminat akçesi veya 
milli bir banka mektubu ira
esi lazımdır. Tayin edilen za-
manda arttırma bedeli gayri 
menkulün tahmin edilen kıy
metinin % 75 ni bulmadığı 
taktirde arttırmanın 15 gün 
daha temdit edilmek suretile 
30 I 9 I 1936 tarihine tesadüf 
eden Çarşamba günü ayni yer 
ve saatte icra kılınacağı ve 
satış halinde yedi günlük müh
let içinde satış bedeli veril
mezse ihale kararı feshedile
rek kendisinden evel en yük
sek teklifte bulunan kimseye 
arzetmiş olduğu bedelle al
mağa razı olursa ona ihale 
edileceğini o da razı olmaz 
veya bulunmazsa dairemizce 
hemen yeniden on beş gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp 
alakadarlara tebliğata lüzum 
görülmeden ilanla iktifa olu
narak en çok arttırana ihale 
edileceğini ve her iki ihale 
arasındaki fark ve diğer ziyan
lann ilk alıcıdan hükme hacet 
kalmaksızın dairemizce tahsil 
o!~nacağı. ve hakları tapu si
cılıle sabıt olmıyan ipotekli 
alacaklılarla diğer alakadarla
rın ve irtifak hakkı sahiplerini 
bu haklarını ve bu hususla 
faiz ve masrafa dair olan id
dialarını evrakı müspitelerile 
ilandan yirmi gün içinde dai
remize bıldirmeleri aksi halde 
hakları tapu sicilile sabit ol-
madıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalacaklan 
ve 0o 2,5 dellaliye ve taviz 
bedeli müşteriye ait olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. 2585 

Değirmende 

1köyü muhtarh
ğından: 

1 - Okulun bir dershane
sinin tavan, taban ve beş adet 
demir pencere cam, sıva, ba· 
dana, 

2 - Okulun salonunun z~ 
min katı 2 tul 5 ve sıva ve 
badana bir çifte kanatlı kapı 
5 demir pencere, 

3 - Okulun dört adet 
tuğladan bacası ve umum 
okulun kiremidinin aktarması, 

4 - Dört metre murab· 
bamda taştan üç metre yük· 
sekliğinde üç göz heli, bir 

sidiklik ve dört metre uzun· 
luğunda bir metre yüksekli· 
ğinde üzeri beton hasır ve 
beton kapa, 

5 - Okulun bahçesine iki 
yüz metre devresinde yedi kat 
dikenli tel ve beşer metre 
fasıla ile sekizlik petrol veya 

buna benzer demirden tel direği. 

6 - ikinci dershanenin he
yeti f enniyece verilecek rap o-
ra göre inşası. 

Yukarıda altı madde üzeri
ne gösterilen köyümüz okulu 
inşaatının taş, kireç ve kumu
nu inşaat mahalline kadar 
getirtmek kurula ait olup ba
kiye bilumum malzeme ustaya 
ait olmak üzere mevki müna· 
kasaya konmuştur. 

Münakasaya iştirak edecek
lerin diplomaları ile birlikte 
değirmendere köy kurumunda 
münakasa heyetine bir hafta 
içinde başvurmaları ilin olunur 

8/8/936 Tarihinde münaka-
saya çıkanlan ve şeraiti yu
karıda alb maddede gösteri
len okulumuzun ikmali i~ 
800 lirada münakasadadır. 
Daha aşağı kıracaklann mü
nakasa kağıdına imzalarile 
Değirmendere kuruluna meş
ruhat vermeleri ilan olunur. 

Aydın Nafıa müdürlüğünde~: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Aydın ili dahilinde Aydın - Çi

ne yolunun 28 + 730 - 33 + 97 5 inci kilometreleri ara· 
sında 12 adet betonarme menfez inşaatıdır. 
Bu işin keşif bedeli 11231 lira 93 kuruştur. 

2 Bu İşe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A. Eksiltme şartnamesi. 
B. Mukavele örneği. 
C. Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D. Fenni şartname. 
E. Keşif, metraj cetvelleri. 
F. Projeler. 
lstiyenler bu şartname ve evrakı parasız olarak Ay· 
dın Nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 3-8-936 tarihinden 24-8-936 pazartesi günü 
saat onbeşte vilayet encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 842 lira 39 ku-

ruş muvakkat teminat vermesi. bundan başka aşağı· 
daki vesikaıan haiz olduğunu göstermes· lazımdır. 
A. Fenni ehliyet. 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saattan bir 
evveline kadar encümene getirilerek eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektuplarn nihayet üçüncü maddede 
yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış .zarfının mü
hür mumu ile itice lcapahlmış olması lazımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

12 15 18 21 2582 
------------------------------------------------ ; 1 • M H .• d •. ı·· "".. d zmır • • mu ur ugun en; 

Yeri 
İzmirde Kestelli cad. eaki M. H. tahsil 
şubesi. 
Karşıyaka Kemalpaşa caddesinde eski 
M. H. tahsil şubesi. 

Cinsi 
Dükkan 

" 

Tilkilik eski M. H. tahsil şubes~ " 
Burnavada eski medrese binası. " 

No. sı 
140 

115 

236 

Jdarei hususiye alcaratından olup yukarıda yer ve cinsleri 
yazılı akar kiraya verilmek .üzere 6-8-936 gününden 20-8-936 
gününe kadar temdiden 15 gün müddetle müzayedeye Çlka
nlmıştır. isteklilerin şeraiti öğrenmek üzere hergün Muhase· 
bei Husuiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürme isti· 
yenlerin de ihale hünü olan 20-8-936 perşembe günü saat 10 
da depozito veya bank mektubu ile birlikte vilayet daimi en· 
cümenine müracaatlan. 12 15 17 19 2583 
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ve Gönül sokak SIDdan: 581 Üçüncü karataş Halilrifat 349 ev 140 Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
Muvakkat Tahmin 

Esas 
No. 
62 

Yeri No.su 
Yeni Taj 

Hasan hoca M. Çiviciler 11 3 

paşa C. 
,, ,, islahane arkası 8 
.. ,, ,, caddesi 111 

Nev'i Depozitosu 582 

T. L. 583 
dükkan 150 i97 Toraman M. Bodur Ali So. 10 

>99 Bornova Yıkık Minare ,, 28 

" 
" 

12 

51 
130 
340 
400 

Kıtası Cinsi Kilosu ihale Ta. Gün Saat teminatı bedeli 
Lira K. 

Tefenni Yulaf 27500 25/8/936 Salı 9 114 5,5 Açık 
Isparta Odun 1006000 " " " 10 944 1,25 " 

136 

137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 

sokak 
Kuşadası Davudlar kar· 
yesi Plaka mevkii 

" .. 
il " .. 
" " " .. .. .. 
" il .. .. " .. 

" " 
195 Mesudiye M. ikinci kordon 
196 .. " 
198 ikinci Karataş tramvay 

caddesi 

Bila No. 

.. 
" .. 
.. 
il 

" 
il 

444/3 
44412 
323-323/1 

Tarla 

" 

" .. 
" 
" .. 

dükkan 
Ev 

" 

207 Kokaryalı tramvay caddesi 983 " 
207 /3 .. " il 983 parsel 3 Ahır 
20? /4 .. .. " 983 " 4 " 
207 /5 " " .. 983 .. 5 " 
222 Hasan Hoca M. Kara Os· 26/6 Mağaza 

223 
226 
227 
228 
229 

231 
232 
233 
234 
235 

236 

237 
252 

285 

286 
288 
290 
299 
300 
301 
302 
303 

304 
305 

306 
309 

310 
311 
313 
321 
326 
329 
331 

341 

348 

manoğlu hanında 

" " .. 
" .. 

" .. " .. .. " 
Hasan hoca M. Osmaniye 
sokak .. .. " 

" " .. .. 
" .. .. " Yol be-

desteni selvili hanında 
Hasan hoca M. Mirike
lam hanında 

" Mırabıt sokak 
Karşıyaka Alaybey Salih 
paşa S. 
Hasan hoca M. Yol Be-

desteni .. .. .. 
" Bakır bedesteni 

Buca belediye caddesi .. " 
" .. " .. .. " .. .. " 

Hasan Hoca M. Yol Be
desteni 

" .. 
.. 
.. 
.. 
" 

" " .. " Sel· 
vili hanında .. " 

Kara Osmdnoğlu 
hanı 

Osmaniye sokak .. .. 
" Yol bedesteni 
" Yol bedesteni 

Bayraklı Bornova caddesi. 
Bayraklı Kanarya sokak. 
Bornova Bayraklı Bülbül 
sokak 
Hasan Hoca M. Yol Be· 

desteni 

26/8 
26115 
26/32 
26/39 
47,49- 43 

37 33 
62 62 
45 41 
64 64 
55/12 

12/32 

" 
" 

oda 
" 

Mağaza 

" 
Dükkan 
Mağaza 

" 
" 

Oda 

23 27 Dükkan 
Es. 47 Ye. 49 Arsa 

47 23 

41-43-19 
Es. 39 Ye. 39 

Taj 52 
" 54 
.• 56 

• .. 58 
.. 60 

Ye. 55110 

5514 
55/12 

55110 
26112 

• 

Mağaza 

" .. 
Dükkan 

.. 
" .. 

Oda 

Mağaza 
Oda 

Mağaza 
Mağaza 

Dükkan 25-2 - 21 Tj 
4 3 " 
83/11 Mağaza 

" Dükkan 
Ev 

65 39 
73 

5 
14 

55/4 

Arsa 
Ev 

Dükkan 

" " Mırabıt Ç. Kızlar 25/20 
ağası hanı. 

Oda 

349 .. .. " 52/25 .. 
350 Hasan Hoca M. Mirabıt 25/12 

Ç. Kızlar ağası hanında 
352 Hasan Hoca M. O. So. 33 
353 
370 
377 
383 

389 

390 

393 

394 
401 
403 

.. n il 

,, 
" " 

'' " " 
Reşadiye M. Tramvay cad- 938 
desi Es: 
ikinci Karataş Şehit Ke- 20 
malbey S. 
Alsancak Mesudiye M.zade 13 
sokak 
Hasan Hoca M. Kazoğlu 6317-8 
Şalvarlı hanı 
Hasan Hoca M. Mırabıt Ç. 25/25 
Karataş Halilrifat paşa cad. 243 
Karataş Mahmut Hayati 2/'J 

sokak 

404,. " " 
4 

406 ., Hilal sokak 14 
6 
17 
19 

4~9 
410 
411 

413 
415 

,, Duygu ,, 
,, Orhaniye sokak 
il il .. 

Ccdid M. Dündar sokak 3 
Göztepe merhum Nevzat 7 

bey sokak 

oda 

29 mağaza 
33 dükkan 
16 
35 

7 

,, 
mağaza 

ev 

,. 

" 

mağaza 

" 
arsa 
ev 

,, 
., 
il 

il 

" 
" 
" 

1 ~ )() 1 ,, kürtömer sokak 35 

2
C ,02 ,, ,, ,, 37 

>03 " il " 39/ 4 l 12 )06 Ayavukla Rana sokak 20 
28 i21 ,, Töpraktepe .. 45 
8 )29 Karataş Dokuz Eylül,, 157/13 
6 >45 Dolaplıkuyu M. Dolaplı- 113 
8 kuyu sokak 

20 548 Nahmudiye M. Mumcu za- 126 
5o de sokak 

800 
400 

650 Dayı emir M. Dayı emir S. 12 
651 Dayı emir M. Yel değir- 102 

1,200 
260 652 

260 654 
36G 660 
lO(ı 681 

meni çıkmazı 
Dayı Emir M. Dayı Emir 6 

sokak 
Karataş Asansör sokak 23 
Bornova Civanyolu 8/10 
f mariye M. ikinci Burç S. 7 

50 701 ikinci Karataş 9 Eylül ,, 112-114-116 
15( 701/l " " " 118-120-126 

26 701/2 " " " 122-124 
30 706 Alsancak Mesudiye M. zan- 18 

260 bank S. E: 
707 Hasan Hoca M. Kara Os- 26-28 

280 
120 708 
420 709 
80 720 

130 724 
738 

40 
741 

70 742 
158 743 

744 
180 745 

746 

360 
30 747 
80 748 

40 
40 749 
40 751 
40 
35 752 

753 

30 755 

30 
757 

100 761 

40 

manoğlu hanı 

" " .. il 26-29 
Kasap Hızır M. Arayıcı S. 3 
Tepecik Sakızlar sokak 38 

,, Hilal sokak 12 
ikinci Süleymaniye M. deş- Bila No. 

tiban S. 
,, ,, Kamilpaşa S. ,, 

" " " 
110 

" " " Bila No. 
il " " " 
,, " ,, " İkinci süleymaniye m. ka Es. 150 

milpaşa s. 
,, " .. 
11 

" eşrefpaşa ki· Bila No. 
remitçi sokak. 

il il .. il .. •• .. ço- .. 
rak s . 

" " .. " .. .. .. .. 
" " " şeyh il 

ahmet s. 
.. . ğ 

azız a a so. .. 
il 

" 
" 

dükkan 

" 
" 

ev 

" 
" 127 arsa 

128 ev 

arsa 

" 

" 

ev 

" . 
" 
" 
" ,, 

" 

oda 

" 
3 dükkan 

arsa 
ev 

arsa 

" 
il 

" 
" 
" arsa 

120 ev 
arsa 

" .. 
.. 
" .. 
.. 
.. 

60 
80 

100 
160 
200 
560 

3 

100 

Burdur " 161000 26/8/936 çarşamba 9 103 85 " 
Tefenni " 298000 " " " 17 168 75 " 
Denizli " 658000 27/8/936 perşembe 9 494 1 kapalı 
Antalya " 410000 28181936 cuma 9 231 75 açık 
Elmalı " 411000 31181936 P. ertesi 9 155 " 50 " 
Eğirdir 1

' 330000 1191936 salı 16 186 " 75 " 
Fethiye " 218000 2/9/936 çarşamba 9 123 " 75 " 

Dokuz kıtanın iki kalem odun ve yulafı yazılı k. olmak yu
karıdaki cetvelde ihale günleri ve temir..at muvakkateleri de
eksiltmenin şekilleri gösterilmek suretile münakasaya arzedildi. 

Bu erzak)ar lspartada askeri satın alma komisyonunda 
ihale yapılacaktır. Ve şartnameleri komisyonumuzda mevcut 

1 olup istekliler tarafından bedelsiz olarak şartnameyi okuya-
2 bilirler. 

Artırma eksiltme kanunu ahkamına göre teminatlarile bir-
3 likte zamanında komisyonumuza müracaat edilmesi ilan olu· 

60 
140 

8 
400 
450 
900 
450 

30 

30 
100 
20 
90 
11 

4 
5 
5 
5 

58 
4 

5 
7 

8 
6 

5 
3 
3 

31 
3 

nur. 9 12 19 22 
--~~~---------M s t. Mv. satın alma komisyonundan: 2353 

1 - Hava kıtaatmın göstereceği yerde 1548 lira kırksekiz 
kuruş bedeli keşifli tel kafes imaliyesi açık eksiltme 
suretıle münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 14/Ağustos/936 cuma günü saat onbeş buçukta 
lzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma ko. nunda yapı
lacaktır. 

3 - Teminat muvakkate akçesi 116 lira ondört kuruştur. 
4 - Şartname keşifnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarını ve ihale· 

den laakal sekiz gün evvel lzmir Nafıa fen heyetinden 
alacakları ehliyetname vesikalarını komisyona gösteı-
mek mecburiyetindedirler. 

6 - Fksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saa-
tinden evvel komisyonda hazır bulunmaları. 28 2 7 12 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Bergama kıtatı için 20000 kilo bulgur 25/8/936 salı 

günü saat onda açık eksiltme ile Bergama askeri satın 
alma binasında satın alınacaktır. 

2 - Bulgurun tahmin bedeli 2000 liradır. 
3 - istekli olanların birinci teminatı Bergama maliye vez

nesine ihale zamanından evvel teslim edecektir. 
4 - Birinci teminatı 150 liradır. 
5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyen hergün komisyon açık 

olduğu ilan olunur. 7 12 16 22 2466 

M. M. V Sat. al. Ko. dan: 
1 - Harp okulu için beher tanesine biçilen ederi 58 lira 

olan 550 tane gardirop kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Şartnamesini 160 kuruşa almak ve örneği görmek 
istiyenler hergün komisyona uğramaları. 

3 - İhalesi 14 ağustos 936 cuma günü saat 11 dedir. 
4 - İlk teminat 2392 lira 50 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün

cü maddelerinde yazılı belgelerle kanuni teminatlarını 
havi teklif mektuplarını ihale saatından..en az bir saat 

. 

766 
70 781 
70 782 

550 783 
340 785 
100 810 

ikinci sülaymaniye m. eş· 
refpaşa şeyh ahmet sokak. 
Ahmetağa m. limoncular s. 
Karataş duygu sokak. 
Üçüncü karataş duygu s. 

l 1 dükkan 140 evvel M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 
47 
55 

65,53 
26 

26/41 

ev 
ev 

arsa 
ev 
oda 

40~~~~~~~~~~2_9~31~-5~12~~-2_3_57~-
30 Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan: .. .. 

6 

" 
43 
63 
30 

4 
25 
35 

32 818 
848 

Karataş irfan sokak. 
Hasan hoca m. kara os· 
manoğlu hanında. 
Karantina mısırlı caddesi 
Karataş şetaret sokak. 
Mersinli burnava caddesi. 
Şehitler m. mukaddes me· 
zar s. 

318/320 
10-10/1 
Es. 14 
96,98,100 

arsa 4 
ev 260 

28 860 
873 

kahve 50 
mağaza· 1.640 

8 
972 

12 975 • 

Mangaltepe sokak. 
Kasap hızır m. kuyumcu
lar çarşısı. 

26 
41 

32 arsa 
dükkan 90 

8 

254 
26 

160 
300 
600 

97 6 " .. il 43 " 80 
Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri pe

şin olarak ödenmek üzere ~a~ışları 17181936 pazartesi günü 
saat onda ihale edilmek kaydıle açık artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozitoyu veznemize ya· 
tırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında ü;er fotoğraf getir 
meleri ilan olunur. 1 12 2428 

120 lzmir Ziraat mektebi direktör
s40 lüğünden; 

1 
40 

- Okulumuza orta okulu bitirenlerden 16-] 9 yaş ara· 
sında öğrenci alınacaktır. 

2 - Kayıt müddeti 20 EylUle kadardır. 
60 Girme şartları okul direktörlüğünden ve tarım direk· 

24-=~~-t_ö_rl-üğ~u~·n~d-en_.o.··ğ~r-en_i_le_b_il~ir~·--1_2~1•6--2~6~~3~0--..=2~48~6;.. 
48 Ziraat bankası lzmir şubesin-
60 den: 
45 
14 
60 
60 

70 
80 

l 

Hükumete ait buğ?ayların. Alsa.ocaktaki büyük antrepolara 
konma ve çıkarmalarıle naklıyelerın açık eksiltme ile 21-8-936 
cuma günü saat onbeşte bankada toplanacak komisyon mari· 
fetile isteklilerine ihale edilecektir. 

Taliplerin 20-8-936 akşamına kadar bankada mevcut şart· 
nameyi görerek 300 lira teminat akçelerile birlikte mezkur 
tarihte bankada bulunmaları ilan olunur. 12 14 16 2570 

1 - Mst. Mv. kıtaatının açıiC eksiltme suretile münakasada 
bulunan (394800) kilo linit maden kömürü ihtiyacına 
verilen fiat komisyonca pahalı görüldüğünden pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 17 Ağustos 936 pazartesi gunu saat on bir 
buçukta lzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma komis· 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (3948) liradır. 
4 - Beher kilo kömür için bir kuruş fiat tahmin edilmiştir. 
5 - Teminat muvakkate akçesi (296) lira (10) kuruştur. 
6 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

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

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesmde yazılı ve
sikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale 
saatından evvel komisyonda hazır bulunmaları. 2588 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaatının pazarlıkla satın alınacak olan 

(1061500) kilo Jinit maden kömürü ihtiyacına verilen 
fiat pahalı görüldüğünden ihalesi 17 Ağustos 936 
pazartesi günü saat on birde lzmirde kışlada Mst. 
Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen mecmu tutarı (9553) lira }50) kuruştur. 
3 - Beher kilosunun tahmin edilen fiatı doksan santimdir. 
4 - Teminat muvakkate akç.esi (716) lira (50) kuruştur. 
5 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve

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

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve
sikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale 
saatından evvel komisyonda hazır bulunmaları. 2586 

lzmir Erkek Lisesi direktör
lüğünden; 

Lis~lerde orta okulları parasız yatılı seçme sınavlarına girc
ceklerın namzed kaydına 20 Ağustos 936 tarihinde başlanılacak 
ve ~9 Ağustos 936 cumartesi günü saat 13 de nihayet verile-
cektır. 12 16 2567 
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Fratel& Sperco1 Hellenic Lines Çeşme J C ) 
Vapur Acentası Limited 1 1 . 8 arı 
Rov~:,,~pAıs d~b:...~.::~!..":: Büyük Türkiye Otel ve 
.. CERES,, vapuru 27 tem· limanlan için her ay munta· G • 

muzda gelip 1 agustosta AN· zam iki sefer yapacaktır. azınosu Açıldı 
VERS, ROTTERDAM, AMS· Ren, lskandinav ve Baltık (J 0 0 1 
TERDAM ve HAMBURG li- limanlan için doğru Konşi· 11

8 Y K T RK YE" oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her 
manian için yük alacaktır. mento ile eşya kabul eder. türlü konföni cami, tertemiz takımlan ile saygıh misafirlerinin 
SVENSK ORIET LINEIN Anglo.Egytian Mail emrine amadedir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kuruştur .. 

"VASALAND,, motörü 30 OAZINO san'atmda mahir bir aşçı haşanın pişirdiği temiz, 
temmuzda beklenmekte olup Line taze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edecektir. 
)'üküııü tahliyeden sonra ROT- Manilya ve lskenderiye için Muntazam servis - Taze ve temiz meşrubat ve melculit -
TERDAM, HAMBU~G, CO- 9600 tonluk 11Calro City,, va- Ucuz fiyatlar - Elverişli tabldot, 
PENHAGE, DANTZIG, GD- puru her ay Pireden munta
YNIA, OSLO, GOTEBURG zaman iki sefer hareket ede-

cektir. 
ve ISKANDINA VY A liman- Yolcu fiatlnde tenzlllt 
lan için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME Pire-Marsilya seyahat müd· 
deti 7 S saat, 

ROUMAIN Port-Sait ve lskenderiye li· 
"ALBA JULIYA,, vapuru manları için "VELOS,, vapu-

30 temmuzda gelip 1 ağus- ru her hafta pazartesi günü saat 
tosta PiRE, MALTA, MAR· 12 de muntazam Pireden ha
SiL YA ve BARSELONE ha· reket edecektir. Yolcu ve eşya 
reket edecektir. kabul eder. 

Yolcu ve yük alır. Fazla tafsilat için Pasaport 
llindaki hareket tarihlerile yolcu salonu karfısında Lokal 

navlunlardaki değişikliklerden Riz binasında. No. 168 
acenta mes'uliyet kabul etmez. UmumT Deniz AoentahGı 
Daha fazla tafsilat almak için Limited 
2ci kordonda tahmil ve tahliye 
binası arkasında Fratelli Sper-
co vapur acentabtına müraca· 
at edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 

acentasına müracaat olunması. 
Telefon : 3171 

9HllHIDH111tmtnı1111r.. Dolter 

1 A. Kemal Tonay 
§Baltterigolog w 6ııl111ılc1 .algın luutalılcları miUaluıu;f 
5 Bumahane iıwyonu karp8Uldaki dibek aokalt bepnda 30 uyı-
5 lı eT ve muayenehaaeainde sabah aut 8 den akpm .... 6 a Wu 
S haatalanna kabul eder. -- -§ Milracaat eden hastalara yapılması liumgelen aair tablilk Te ı 
5 miboako}!! muayeneleri ile veremli hastalan yapı]ıaunı. cena 

lıf 1tffiliii1111111iıiiüiünınııınmrıiıiitiümiiınli11iT.i:ı;;;: 14~'15 111111nl 
Sağhk ve sosyal yardım ba

kanlığı lzmir direktörlüğiinden 
Cinsi En az En çok Tutan Teminat akçesi 

Kilo Kilo Lira Lira K. 
Koyunneti 2000 2500 87 5 65 63 
Dana eti 1500 1700 425 31 88 

Sağır Dilsiz ve Körler müessesesinin bir senelik ihtiyacı olan 
ve yukanda isimleri ve miktaı ı ve muhammen bedelleri ve te-
minata mukakkate akçeleri yazılı illi kalem etin kanuna tCY· 
fikan 20 gün müddetle açık eksiltmeye çıkanlmışbr. 20/8/936 
perşembe günü saat 14 te Sıhhat ve içtimai muavenet mü· 
dürlüğündeki satan alma komisyonunda ihalesi yapalacağmdan 
isteklilerin mal sandıkları teminat akçesi makbuzlarile birlikte 
müracaatlan ve şartnameyi görmek için beapn Sıhtiat- mü· 
dürlüfüne başvurmaları ilin olunur. 4 8 12 16 2442 

Te•iri tabii. eııiz 6ir mii.•liildir. O kadar mrar.ııalır ki: ••belere, lıalb oe btJbrclderi raltııt• 
elanlara, tanaiyonlta.ı ;yiilıaelı 6ulıııtaıtlara J.lttorlar yalnıs bana t ·~ ederler. 


