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1

\Atatürk Türkiyesinde korkacak ne var ki! -Ağustos 1936 

l Dil karu~t::. hazır- M_~mleket turuna çı~an 
lıkları ile alakadar UÇ. yavru a eş dun 

oluyorlar. \ z i 'e_ idi .. 
İstanbul, Hl (Husu~i mu- J 

hnbirimizdcn) - Üçüncü bü- ı stanbul'a gidince dogruca Atatürk'ü z.i-
yük dil kurultayına iştirak yaretle ellerini öpeceğiz.; diyorlar. Zabıta, 
için. bir lngiliz alimi de bu b l h un arın seyya oldug""una inanamamıs.' 
gün şehrimize gelmiştir. .. \\aliiıl. l'iirkİ)<'~İ. ~··p·H·ııi bir 

rı·lllİ)t'l )Dl'ılll)Of. 

Hükumet divanı harbı tarafından idam edilen General Gaded (ı:r) ile Burriel (2) 

ra....-.a da"' la ında~
1 

\tatiir\.. Türkiyı•,iıı'ı\t' hir r;o· 

euk, lıir n~Ail lınl'ekrti vnı:ıhr. Bu 

Büyük Şef Atatürk, ku
rultay hazırlıkları ile bizzat 
alakadar olmaktadırlar. 

'-·-------------.) nr~il, ll)•ınık, ze ki H' lırı,erikliılir. 

Müreftede 
\\aliirk Tiirki~ <.'ı;İnı\e he r./'} t>ıııni · 

'ı>t iı;indcılir. 

* "' * Ban:ı lıunlnrı ilham eden, fıç 
Guada 

muha e ee o uyor •. Yeni petrol da
marları bulundu. 

f <-toııhul 18 (Hii ıı i muhabiri· 

milden) lkar yntilc laıunarn 
udof!ıııa giderek lıalıkçılık ''n:r.iyclİ· 
ni t<'tkik rılen iktıQat \ekili Celal 

k.:ınlc, çocuı. oldu. \) dııı 'clnn tre
n• biııdim. Bıılunclu~ıım kom · 
partinı:ınıı, rııı ııın iiç kordeş ço<'uk 
'c> <ıur.ı erkekli, kadınlı birçok 
iu an ~irıli . ll<'p i ıll" çorııklnrı 
kııo•ııklı)Or ,,. oııl.ırlu \Cd.ıl 11~1-

..... 
İhtilô.lciler, Mayork adalarına çıkarılan hükümet 

kuvvetlerini denize döktüler. Madrid'i dört 
asi generalin ordusu muhasara etti. 

Ba) ar, orndaıı .'.\liırefte)C geçmiş 
ve petrol sonılıı1. amelesini güzden 
gcı;irıuişıiı- ::ıoıı ılrfa olnrak yapı· 
lan "onıl:ıj ıııncliyclcrindc yeni lıazı 
petrol dıırn:ırlnrııı:ı ıe :ıılrıf edil-

) orl:ırdı. 
llarrket z.ıııı:ıııı gt•lıni~ti. Lo· 

konıotif u1,un uwıı ı-lık çaldı. C •: 
çoı·uk ':ıı;ouı\a kulmı, tı. hıu )"ııd:ı 

. -lhtilalcı er adr· d'" o a dım n etti 
AdisAbabaMas· 
lahatgüzarımız 

kul:ıııl:ırı, mcddillerile, cllcrilc Si'· Üç küçük seyyahlar 
lamlı)orlnrdı. Hen oııl:ır:ı b:ıkı· 1 Un .ırl:ı 'koııu;;;ın ığa Lıa)n<lım. 

)Ortlum: O l l 1 \ a arn, < u~ ar:ı, manzara) a dik· 

En lıfı) üklcri 12 ~ :ı~ınd:ı. or- kaıle bakı) orlnrdı. Zckıh·et. .\nk.ıra 
L.iılıoıı 1ll (füul) o) İlııil:il· 

cilcr, (,onılarnmn ıla~lnrınıla lıüııııı 
lıakiıu nıe\lil•'ri ı•h• ~ı·~irıni~lrr ,,. 
hıır;ıl.ınnı tnlıkinı ı•tnıiQ!Pnlir. flı
tilıllrilrriıı ı• l i ııd c miilıiııı ıuikta rıl.ı 
,.jJuh \C ı·clılı.ııır \urclır. 

IHiıı gri' · ~an-ınrlaıı soıır.ı c;o
t11larııııuı chıgl rııııl.ı lıııkiınıPt ku\ · 
'' tleıİl•' ihıiltıkilcr ura ımb ~iıl· 
clrtli hir ıııulııırı·lıc~ lı:ışlııııııştll". Bu 

·''- um da lopı;u nt<•,.j blıtiin ,.itldı,· 
tılc dt•\,ıııı ctli)rırılu . El"ıwlıi ıııil 

~ ıbidlc r. ııilııı) rt düne 1 ndnr pn~ -
tahtın tlu l'Ct ~inı o\ lı)orhır. 

Ataşemiliterimiz.le 
birlikte Cibuti' den 

ıanc:ısı 9, di~eri 7.. kız li-r i orta kısınııı<ln ikinci 
Bi\uh:ırç konu.,uık ,,~ h:ı)rctı· mııft.ı. kardc,i. clıınct Atatürk ilk 

:'.!):ıll Şc>)lcr ü~rcnıliın. mektclı tlürdııncü ~ıııftu .. \ ılmaz 
Bu çoPuklıır. lıir rnt>ınlekf't "<'· i e henüz mektebe gitmemiş., 

) ahntinc çıkmı~lar, adl.ırı -ıra ile Zckiivet di)Or ki: 

Zr\.:u\<'I. Sı•lııwct, \ ılnın:ı:, Balıal.ırı J> 1 · "k >ll CHI ıatı 1 i nl l'\t'I 

.\ııknraıl:ı oıluıı '• küıııür tiiı·cıırı hanrlıımı.,tık. Fokııt talih izlik, \..aJ· 
l lıı e) İn Oruk.. deş imiz küçük Göııul oniki O) lık 

Cibuti, 18 (Radyo) - Tür· Kızını Z.ckô\CI ·tll'ıliııı· lııı iken •Jldü. Geçen Hl Lıılıaından 
kiye'nin Adis-Ababa masla· ;,,; gev« nl« kimk<.'i? dea eıtik, fokoı; · 

\ T k 
Zckiı\'et , ZPki "' t'\"İmli hir Knnleşini1.in ncı ı iriınıle 

ayrıldı. 

1atgüıan ve ür iye alaşemi- " 
C 

l..ı.,;ılı: ıluru)Of. Sizi )"lılmz b:ı.ımza eyrı-

literi bugün ibuti limanından \ ı · ı lınte lııro'· ıınnı1ı. ) < ın < " tnııışlığımıı ) urcl· ... 
hareket eden vapurla Mısır'a dr~lnr, dün gece \)dın'ıı geldik. D\;di 'c razı olmadı. F kut 

gitmişlerdir. lıugün de l:ı:mir'e gidi) oruz. -Sonu 4 ncü say 'ad -
•• -·-·-·-·-·-···-···-···-·-·-·-····-·-·-·-·-·-·-····· J' a 

··~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·· 

M:ıdrid'ılcn 1111 guıı ulnl 111C't11· 

lcketlcre hir ll cı• lrn rı krl t'I ııwk ıc 
'c halk ~!'lıri terke) 1 "mt•ktctlir. 

Tıı) y nrc bomb:ırdıınnııınn knr~ı 
<'icktiril..leri ı;öndıırınckıcn ':ııcıl'· 
c:ilmi:ıir. Çunkiı lıu lı ıl , lı zı nıınr· 

Burgos cephesinde asiler miraloglarından Aizpur,u 
miralay Kalderon, kumandan Perez Gluck 

Lizbon, 18 (Hnd)o) \lınııu 

Dolandırıcılığın misli görülmemiş şekli! 

Doktor ve avukatlardan iQtlcrin ~l·lıird katlinmlar ) apına· 
lnnna ınc)<lan 'ermiştir. iki gcl"C· 

clt' 50 ki,i l"ılıliiriilnıii ~tiir. 

altındadır. ~dıir, hıı hafta 1ı;inılc 
dii!lrcektir, 

\lıuiıaııta Çı·rlıcru zalılısı , ~cl.ı-
rc ) nkm iiç petrol kıı) u~unıı lıoın· 
lı:ırrlıınaıı ve t.ılırip t') lrıııi~tir. 
Madrid muha~arada: 

ııınıırnlutıııd.ııı olnıı 2'i ti~i ıanarı• 
Hoıııu h cra'<ln askeri ıncuılrTİ 
lıoııılııır:ıını ın t•tıııiştir. 

:\lııılriıl'i dört ii•İ general ku· 12 kişi tevkif edildi. Bilbao muhasara edildi: mııııılnıııııılnki ıınhılur ınııhn«arn 
Bn) on. JB (Haıl) o) Bill).lo 

ı lıri. :ı~i 1, 11\ H llı•rin ınıılıa-nı ıı~ı 
Ptıııi~ Lnıluııııuıkt:ıdır. 

Asılzadelerin mücadelesi 

incir ve üzüm amelesi sevinç içinde B.ıuun 13 (H.ıdyn) lepaıı· )ıtdaıı t;'-'lcıı halwrlcr karışıktu. D • • l l - •----- -
lkr iki ,.,.r ,.r."·i ~endi h" m•ı ırı o an arı ölmüş gibi göstererek Unvon sigorta 
oımekte<fü. l«l<-< Elka"'' wm~ J ıııek için lıüki'ıınet kıtnlorınn kıır~ı şirketinden para c, ekivorlarmış! 
şid·l··•li l>i< ""'"'"''"'" •ÖSle<· J 

t:' ·------

ınektl'ılirlcr. 1 t L l 18 (J' 1 ) lı 1 k l 
an u \Ot ) o - :;ıe • meyı nna çı an W\~tır • 

tc' kif muhakemelerine derhal 

uçlulnıı ı 

lıa.,l na· 

ilk incir mahsulü· dün 
ş hr"mıze getirildi. 

• incir piyasası bu sabah, üzüm pi-
yasası da yarın açılıyor 

an ~Plınstİ) nm1ıı içlerinllı· riınizdç şin•dİ)'e kaclnr mi li gö· Doktor A of ile 12 ki"i 

n ıl:ı:adclcrtlcn bir kadııı ,.c Koııt ı ~ rü menıiş şekilde dolaudıncılık ) a· edilmiştir. l\lüıltleiumuınilik 
Koınnııonc lıuluııan lıin kudnr l pıın ıir şebeke nıc)dnna ı;ıka-

rchiııi hiikiımet kıtul.ın iısi dcın:ın· rılınıoıır. 

1 

kata de,am etmektedir. 

tnlıki· ı•aktır. 

Taşlar 

incir mahsulü sergide 

1 
• • . ı;ı }Ju ... iin trt>nill' h.ıııir\· 62 \O"(>nı1.ı , -,,. 0 

lk mnh ul ııwır pıyasn c " ~ .
1 

lfı ~ .. 
111 

çıı,·nl iucir gclıni., ve Alsnn".•ık'ıa 
:ıı;ılaı,aktır. Her ene cn·e ı uzu 1 .. ' . lı:ızır .ıııan ılrpolnr.ı ·tartılarak· krın· 

lıi~a n ı açılır ve hunu incir pı) n· . d" B nıu~\ur. Bugün erkcnılcn "ll-ll"ı 
a ıııın nçılıçı takip eder ı. u e· . . nralınlnrlıı indr tiiı:<'nrlanııın depo· 

ne iiziiııı pİ)a n ı, in"ır Jll)ll"3 ın· lıırıno knldınlıwnk ,~ s:ınt onda 

~l:rna~::~. siiıı ~oıır:ı, ynui ~:ınn uçı- hor :ıdn toplaıınc:ık olan ihrucntçı· 

t 
lıır, ,ırıılnnııd.ı giirllşı•rek fiııı ıı•slıit 

ııı-ir 1ıi." ıı asının açılacuftı için · ki v <'dcct•k ,·c pı)aSn)I nçuca ardır. Bıı 
ıl:ıhn dün lıorsn sıılouıı hnyr.ıkl:ı- ıc iııdr rckult"" i, g• Çl'tı enenin 
umı:ı~la ü lenmisti. Hiililn incir H~ ııcı ı· · · 1 ·· - · · · · gibi< ır. onun ır;ın mlıııı ııırır 

üzüm hanları, iınnlfıta hazır hir n) nlı luniiu i) i f iutlerlc satı laca Ilı 
hale gctirilıni~tir. Diin ııktaııı ilk ın_n 1 ı5• onıı 3ncü sayfada-o 
indr uuıbsıılündeıı bir nıa~nııdiz 

nınnııı lıoııılıımlıınanıııu knr~ı ko) • Hunlıır, Üll) on eigortu ~irketi· 
111n , lnrılır. Hunlnnlnn lıirc:oğıııııın m• lıa)atlıırmı ' gorla ettirmiş olan 
top ntc.,i .ıltıııdn l:ılılii~ii İİ) len- lı .11.1 kinı!!t.' ini. sag iken ölıııiiş l!ilıi 
ııwkt;oıliı · gö-lf r rek purıı ı;rl..ıni;lcrclir. \ n· 

ı:-p:ı lı.ı kııl\ .ıziirii Gıı\11ılt·lı11 pılnn ınlıdikat nf'tice inde. lıu ~"-
kul<' ~iııi d e 1 ~OU r<'lıin lıa•elıilı• lwkı·dı• doktorlar, a\ ukntlnr r lıü· 
lıoınh, rclıın :ııı t•ıleııırınİ ;lir. kiıınrt tahiLlcriııin de dahil bu· 
-Sonu 6 ıncı sayfada- lıııHhı~u \'(' lıii) iık rol O) nadıklım 

~--~-=-~--~----:-~====::-======--~~--~ 
Almanya, Fransız notasına cevap verdi. 

e letlerin bitaraf 

Fransa'dan İ~panya'ya mühimmat gönde
riliyormuş. İtalyan cevabı da bekleniyor. 

Bcrliıı , 1 j ( \ . \) j ,ıınll) a'nın dahili i~leriııf' 1-.nn,ılmamıısı bokkrn· 

dııki 1 rnnsı:ı: nota ın.ı lnıan I('\ :ılıı bugün l•ransn'nm ncrlin bü) ük el· 

ma arı isteniyor. 

çi iııı• tc,di olunınuştıır. Bıı ınrktupta \lııınıı hfık(ınıcti cH•lce lnı;ili.,; \c Fraıı ız lıöklınıet· 
kriııiıı 1 pnııp i~i lıııkkındııki lıt')llllntlıırınıı lı:ızı kupnln ilıtirazi)e ile 

iştirnk etmektedir. 
Alııı:ın ccv:ıbınrn uıetui pek ) akında ucşrolunnc:ıktır. 

ltalgan cevabı gecikmigecek: 
.. H~ıııa, 17 (A.A) hıılpıı dı~ işleri lıaknın lıuı;iın l'rausa bü) ük 

elr,:ı"ııı 1 kabul cılt•rı'k kendisile 1-paU'\ u i~lcriıw knn ılnınmn ı hakkuıda· 
l.:i F rııu ız l ki' f l · ) . 1 • i" .. -t: ı crı t'lrnfını n uııın 117.n• ı)a goı ışnıuetıır. 

1tnl) 3 lıcniiz kat ' i nıuva fnkut re' :ılıı \ermiş dP0ilı1ir. .Müzaknelcı-e 
ılr\ıını olııııı k 1 I l 1 "k · 1 nn t:ıı ır. l\l<ııunafilı ıa 'an cent ıının gccı nH' ı mu ıte-
mrJ ıl .. ğildir • • . r ı • - onu 51nc1 &a) ata-

Tabancalı ve bıcaklılar 
' Valandaşlar arasında sık sık cinayetler oluyor A" ... 

b
. h" ı · nı ır ıs ,everanının, bir asabiyetin, bir şahlanmanın b · 

iradesizliğin önünde çöp gibi uçuveren zuvallılar, 
1 h;: 

men bellerindeki tabancaları, bıçakları çekerek · k · · 
1 

v ınsa11 
anı ıçıgor ar .. ı a bir ana evlô.dmdan ya bı" k k , r arı o-

casından, ya birkaç çocuk, babasıncları oluyorlar. 
Da~a evelki gün Sürmeli sokak kapılarında aşka ge

len bır bedbaht, kendisine rakı vermiyen dı'g"e b. t d b kl .. .. r ır va-
an aşı ıça ayıp oldurdü. Katil, bıçağını bacaklarının 
arasında saklıyorn,uş .. 
Eğer bizim medeni ve içtimai terbigemı'z b I 

k tt h h kk , u mem e-e e er a ın ancak kanunla temin ed"ld.... . k' · k · ı ıgını, ım· 
senın ımsege hiçbir veçhile saldırmak hakk h. b ı ;ı .. ına sa ıp 

u u11ma:ııgını kavramış olsaydı, mesela bacak arasında 
şu bıçak b:ılunmaz, bir vatandaş ölmez bir t d 
d k f ·ı l d , va an aş 

a a ı o naz ı. 

Silah, . ancak vatan müdafaasında meşrudur. Onu in
sanın elıne ancak kanun, vazife ve devlet verebilir. 
Y~~sa, çarşıdan alıp belimize, cebimize yerleştirdiğimiz 
sılahlar, evvela bizim katillerimiıdirler. Başkasından 
e()el kendimizi öldürüyorlar .. 

Fikrimizce, silah taşımak yasağını şiddetlendirmeli 
başıbozuk kahramanlığını tepe/emelidir. Cumhuriyet ka~ 
nun.unun ganıbaş.ında kendi işini kendi görmek istigen 
belı bıçaklı, cebı tabancalı bir derebey zihniyeti gaşıya· 

• maı. Tabancalar, bıçaklar aşağı. SAPAN 
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ıtalya politikası, iki cephe kar- I'. . r· I :-H a 11 -e r I e r 
1
• 'I 

şısrnda sallanmağa mı başladı? ' e g t a .- :O _ 
Alman ya'~ 1 n orta Filistinde7İıt .. il_a_l ~-e-v-am--ed-i-yo_r ______ i_n_g_il-te_r_e_K_r_a_l_ı .. 

Avrupa, Balkanlar Arap'lar bir trene bomba attllar. bugünK_orfo'da 

üzerinde maksadı Dokuz Yahudi'yi öldürdüler. Yunan pre~s~sinin 
_____ . , - h . . l . d k adaya geldığı doğ-

İt / Al ·ı /aşmamış T el-Avıv de carpışmalar oldu. Ya udılerın gece ev erın en cı - clı ~ •1 . 
a ya • !11a~ya l e an - • ma/arı yasak edildi., Yahudi kongresi protestolarda bulu,;du. A~n~. ı:f~u:t· Pren-

F ransa ve /ngıltere tarafına da ya- Kudüs, 18 (Radyo) - Bu hudinin intikamını almak mak· Aviv'e giden bir trene Arap'lar ses lrini'le Katerini'nin, Korfo 
1 T • l • k •kt • gün bir müsademe daha ol- sadile bütün yahudiler Arab- bomba atmışlardır. Bomba son adasında bulundukları yalan-

naşamıyor. v azıye l ço nazı ır. muş 3 kişi ölmüş 6 kişi de lara hücum etmek istemişlerse vagonlara isabet etmiş 9 kişi dır, her ne kadar iki lngiliz 

Depeche de Toulouse ga· elde etmesini icabettirir, bu da yaralanmıştır. İkinci bir taar- de buna muvaffak olamamış· ölmüş 16 kişi yaralanmıştır. kadını Korfo adasına gelmişse 
zetesinde Guglielmo F erroro İngiltere ile daimi bir ihtilaf ruzda iki hasta bakıcı yara- !ardır. lngiltere fevkalade ko· Bunların hemen hepsi de Ya- de, bunlar, adaya gelecek olan 
yazıyor : ve Fransa ile ciddi güçlükler lanmıştır. Yafa 'da cenup mey- miseri, yahudilerin, geceleyin hudi' dir. kralın sofrasını hazırlamak için 

Milletler cemiyetini feda çıkarmış olur. danında bir arap kadını mak· evlerinden çıkmalarını 'meney· Bu taarruz Tel-Aviv'de bü- Londra'dan gelmiş olan ka· 
ederek Streza cephesinin kur- Biliyorum ki İtalyan filosu- tul bulunmuştur. !emiştir. yük bir heyecan husule getir- dınlardır. 
tarılacağı umulmuştu. 11 Tem- nu ve Akdeniz' deki kuvvetini Paris, 18 (Radyo) - Tel- Kudüs, 18 (Radyo) - Ted- miştir. Kral, yarın (Bugün) Korfo'ya 
muz Alman • Avusturya uz- artırmak için Roma' da muaz- Aviv' de Arahlar tarafından hiş hareketleri her tarafta de· Kudüs, 18 (Radyo) - Ya- R'elecektir. 
!aşması bu fedakarlığı boşa zam projeler hazırlanmağa öldürülen iki hasta bakıcı ya- vam etmektedir. Erks'den Tel- hudi kongresi dünkü toplan- Belgrad, 18 (Radyo) - İn· 
çıkardı. Avrupa'da bugün ne başlanmıştır. Esasen başka tıda, İngiltere'nin Kudüs'te giltere kralı 8 inci Edvard, 

ı Moskovada başlanan komplo takibettiği siyaset aleyhine bir 
Streza cephesi, ne de faal türlü olamazdı. Fakat ayni tebliğ neşretmiştir. İkinci bir bugün Dobrovni k' de şerefine 
bir Milletler cemiyeti mevcut- zamanda nasıl" Brenner hattını S~ı·kastçıların mu hake- bl"v "l d h . verilen mükellef bir ziyafette 

f 1 ? f te ıg 1 e e, mu accretın hazır bulunmuştur. Bu ziyafette tur. Hatta bunun da kötüsün- muha aza etme i. tal ya Ak- durdurulmak istenmesine pro· 

~~~. ~~~=~::b;~;e~kJ~~i bir ;;.~~·~: ı:~~ter~vr~~a·I:a;~ mesine bugün başlandı. testo edilmektedir. ~;~~~'deh":~:~~ nazırı Diif 
Eski ümitler gibi bu endi- Almanya'ya ayni zamanda Fransa Bclgrad, 18 (Radyo) - ln-

şeler de hayalidir. Almanya karşı koyamaz. Tercih etmesi Bu işle alakadar yüksek bazı şahsiyetler . . . . . giliz kralı Yugoslavya harbiye 
D h l 1T k f bakanile birlikte Dohrovnik'tc 

ile ltalya arasında bir ittifak lazımdır, ve 11 temmuz uzlaş- tevkif edildi.Bazı gazeteler kapatılacak... a l ıye ve 1 _ının . bazı yerleri gezmiştir. 
yoktur ve olamaz. Hadiseleri masile Al!'llanya'nm önünde Moskova, l8 (Radyo) _ Stalin aleyhine tertip olunan sui- Nutku fena tesır ettı. Kral şerefine Yugoslavya 
anlamıya çalışalım. gerilemekle bu tercihi yap- kastle alakadar, birçok yüksek şahsiyetler vardır. Gazeteler, Paris, 18 (Radyo) - Tan milli elbiselerile bazı tezahü· 

1882 de sırf kendi menfe- mıştır. Ve bu gerileyişin de- Stalin'i himaye edecek milyonlarca kimsenin mevcut bulundu- gazetesi Dahiliye Bakanı M. rat yapılmıştır. 
atleri için ltalya'yı Avusturya· vam edeceği tahmin oluna- ğunu yazmaktadır. Salingro'nun nutkundan hah· A/ • R 
Almanya ittifakına sokmuş ve bilir. Suikastçilerin en ağır cezalarla tecziye edilecekleri ve bazı sederek şiddetle tenkitlerde l ana 
32 sene müddetle bunu mil- Koynunda yeni bir üçüz gazetelerin kapatılacağı söyleniyor, muhakeme, yarın (Bugün) bulunmaktadu. Otomobil kazası 
leline empoze etmiş olan di· ittifak doğabilseydi, Avrupa başlıyacaktır. Dahiliye bakanının harici 
nasti İtalya'da hala hüküm için çok iyi olurdu. Bu ittifak siyasetle alakası doğru görül-

sürmektedir. 1914 de, bu di- bir başka ittifakı tahrik eder, Yen·ıden 13 b·ın memektedir. 
n:ısti, otuz iki senelik bir itti- ve Avrupa bu iki ittifakın Loid Corc 

geçirdi 
lstaubul, 18 (Hususi wulıabi

rimizden) - Şehrimizde Lu' u ıan 
inhiı;arlar Yekili Alı Rana Tarhan, faktan sonra, sekiz ay içinde karşılaşmatında biraz muva· Ci •• ı k ' 

O~men ge ece l• 'd bir otomobil kazaı;ı geı;irmiştir. 
politikasını değiştirmiş ve zene ve ~ükun bulabilirdi. • Spanya a Kaza, ehemmiyetli dt-ğildir. 
1915 de eski müttefiklerine Avrupa'y1 1914 te aralarında Müdahale harp -' 
taarruz etmiştir: Avrupa' da bölen iki ittifak sistemi harble Sıhhiye vekaleti hazırlıklara başladı. Denizue 
henüz ittifaklann ciddi telakki neticelenmişse, ona yirmibeş D h l l l . k d•ld•[ Doğurabilir, diyor. Ç 
d·1d· . d d b .. d ık lh a a eve ge en er ıs an e ı ı er. Pat·ı·s, 18 (Radyo) - Sabık arpı!t:ma ..... e ı ıği evir e u ani ö- sene i nizam ve su ta temin T 

neklik yapılabiliyordu. Bu geç- etmiştir: Bu, insanlık tarihinin lstanbul, 18 (Hususi muhabirimizden) - Son dakika ola- İngiltere başvekili Loid Corç, Yunan şilebi harb 
miş göz önünde tutulunca, en muhteşem devridir. Fakat rak Ro~anya ve Bulgaristan'dan gelen göçmen kardeşlerimiz ( Paris Suvar) gazetesindeki G • • ·ı 
1936 da, dağılış halinde bu- 4 temmuz kararile Milletler yurdun muhtelif yerleriııde iskan edilmişlerdir, bir makalesinde, bütün Avru· emısı l e çarpıştı. 
lunan ve bütün andlaşmaların cemiyetinin imhasından sonra Sıhhiye vekaleti, gelecek ay zarfında yeniden 13 bin göç· pa'nın, İspanya işlerinde dik- R Ce~delüttarik, 1~ (Rady~-
paçavra telakki edildigv i bir Avrupa öyle bir manzara ar· menin anayurda getirilmem için hazırlıklara başlamıştır. katli davranması lazımgeldiğini d oenl b~n ~ek en unab~ h anb-

M l• ı ı eti er cem·ıyet·ı 5 eylu.A. I ve ufak biı· mu'"dahalenı·n, Av- ıra 1 ıryu vapuru, ır ar Avrupa' da faşist İtalya ile bir zediyor ki artık hiçbir ittifak _ gemisi ile çarpışmış ve hasara 
ittifakın imkanına inanılabil- mümkün değildir. Bütün bü-

1 
rupa harbini doğurabileceğini uğramıştır. Yük vapuru, tamir 

mesi için Almanya'nın aklını yük devletler - İtalya, Fransa, de toplanamıyacak mı? ve Avrupa'nın, bu zamanda edilmek üzere birkaç gün bu· 
kaybetmiş olması icabeder. İngiltere, Almanya, Rusya - bu- • asabi bir hava teneffüs et· rada kalacaktır. 

11 Temmuz uzlaşması, bir gün irifirad halindedirler: hala Lokarno devletlerinin karar almasından mekte bulunduğunu yazıyor. Sovvet matbuatı 
ittifakı gerçekleştirmek şöyle birliğini muhafaza eden tek 

/ 1 k 1 d r ·et 1 Ge r t Ga ., 
dursun, İtalya ile Almanya diplomatik kombinezon küçük eve yapı aca top antı aıaı egörü meyor ne a me- Trocki aleyhine 
arasında bir mücadelenin baş- anlaşmadır: Bu iptidai haki- Cenevre; 18 (Radyo) - Cenevre siyasi mehafilinde Uluslar f n p • G,. d,. Ş "del l 
langıcıdır. Bu uzlaşmanın İtal- kat gözönünde tutulmadıkça sosyetesinin eyliilde toplanamıyacağı söylenmektedir. Çünkü ' e ar~Se on U l et e 
ya tarafından işlenmiş birşey bugün hazırlanan hadiseleri Lokarno devletleri toplanarak bir karar ittihaz etmeden sos· Generalın Neşriyat yapıyor•• 
gibi gösterilmesine rağmen, anlamak mümkiin değildir. yetenin toplanmasında .~ir fayd~ Y~~tur_. . . seyahati siya. Moskova, 18 ( Radyo ) -
bu Almanya tarafından İtal- Fakat bu iptidai hakikatı M. Delboş sosyetenın takvıyesını ısteınektedır. Bılhassa Bütün Sovyet matbuatı Troçki 
ya'ya empoze edilmiş bir hareket noktası ittihaz ettik· t 1 inci ve 16 ıncı ma~e~ tadili lüzumunda ısrar edecektir. setle alakadar değil. aleyhinde neşriyat yapmak· 

ı b l b I -~--~ · l k Varşova, 18 ( Radyo ) - tadır. anş usun aş ang1cıdır. Bu ten sonra, azı önüne geçi e· etmez. Avrupa'mn dağılışı ltalyan po iti ası bir felaketle 
andlaşma, Nazist Almanya'ya, mez netice ve inkişafları tah- içinde Fransa ve İngiltere, hiç neticelenebilecek olan sallan- Resmi bir tebliğ'de, General Troçki'nin bu tahrikatına 

Gam elen 'in seyahatının, Leh is- alet olanların hemen hepisi meşru yoldan Avusturya üze· min etmek kolaydır. Bu infi- olmazsa yakın bir istikbalde masma devam edecektir. 
rinde bir nüfuz temin etmek· rad halinin herkesten fazla tehlikeli taarruzlardan kork· Habeş harbından sonra Av- lan harici siyaseti ile hiç bir elde edilmiş ve şiddetli bir 

alakası olmadığını bildirilmiştir. şekilde cezalandırılacaklardır. 
tedir. Bu nüfuzun İtalya'ııın Almanya'ya yaradığı aşikardır, mıyacak derecede sağlam dev- rupa'nın vaziyeti esas hatlan U d 
nüfuzile birlikte devam ede- çünkü. ekonomik vaziyetin kö· letlerdir. Bizzat Almanya'da ile bu merkezdedir. Son bar- Var.şova, 18 (Radyo)-Fran· yuşturucu ma • 
miyeceği aşikardır; bunlardan tülüğüne ·rağmen, Almanya ucunda bu iki devletle harb bar imparatorluğun sukutu sa büyük erkanıhar~iye reisi deler inhisarı 
biri ergeç ötekine üstün ge· hala Avrupa'nın en kuvvetli ihtimali olan bir politikaya Avrupa'ya pek pahalıya ma- general Gamelen Paris'e dön· Jzmir /narına iştirak edecek 
lecek ve onu tasfiye edecektir. devletidir. Şimdi onun, ak- yanaşmıyacaktır. Büyük ve kü- lolmasından korkuyorum. İta!- müştür. İstanbul, 18 (Hususi muha-
D1ş tesirler araya girmediği s'.yon imkanlarını kaybetmiş çük devletlerin ancak gündt:- ya'nın Almanya'yı şiddetli bir Viyana, 18 (Radyo)-Fran- birimizden}-Uyuşturucu mad-
takdirde Alman nüfuzunun olan Milletler Cemiyetinden lik hadiselerle uğraşdıkları bir revizyonizm taarruza sürükle· sız ordusu erkanıharbiyei reisi deler inhisarı, arsıulusal İzmir 
üstün gelmesi gecikmiyecektir. korkacak birşeyi kalmamıştır; devirde bu emniyet iki devlet diğini görürsem hayret etmiye· general Gamelin, bugün bu- fuarına iştirake karar ver· 
Ve ltalya'yı Avusturya üze· kendisine karşı vücuda gele- için kafi telakki edilebilir. ceğim. ltalya hükumeti, mille· radan geçmiş ve saat l 4,30 da miştir. 
· d k" ··f Al ·1 k b l l d d f l · tini içine atmış oldugv u mu"ş· Paris' e müteveccihen hareket rın e ı nu uzunu manya ı e ce ir eşme er en e az a Fakat infirad, Italya için Patras 'ta 
paylaşmayı kabule mecbur et· korkacak birşeyi yoktur, çün· bir felaket olacaktır. Coğrafi kül millctlerarası vaziyeti on- eylemiştir. 
miş olan sebeb gitgide artan kü bu adeta imkansızlaşmıştır.' vaziyeti, topraklarının mesa· dan gizlemek ihtiyacındadır. Mısır hevefi Zelzele oldu. 
bir kuvvetle tesirini göstere· Eğer Almanya, basımlarında hası, nufusunun fazlalığı, eko- Yakında da, ona, Habeşistan'ı J Paris, 18 (Radyo) - Yuna· 
cektir. Bu sebeb nedir? nefis müdafaasının aşırı reak- . . Af k l" 'k yani kendisine pek pahalıya Nil vapuru ile nistan'ın Patras kasabasında nofnisının za ı, sı ı po ıtı re- malolarak devam edecek olan • 
Habeş harbı yüzünden ltal- siyonlarını harekete getirmiye- jimi ile 1talya büyük devlet- bir harbı unutturmak ihtiya· lngi/tere'ye gec, ti. bugün şiddetli bir zelzele vu-
' A 'd k" k tt 'ht. ti d f l kua gelmiştir, insanca zayiat yanın vrupa a ı vaziyetinin ce sure e ı ıya ı avran· lerin en zayı ı, ve iç erinde cını hissedecektir. Kahire, 18 (Radyo) - Mı· 

fi C b k ki b b · t' f k olup olmadıgu ı henüz belli zayı aması. eza aşlama · ma a era er, vazıye ın ır· ittifa a en ziyade muhtaç ola- Az çok hayali bir Milletler sır'Ia ı·ngiltere arasındaki an· 
değildir. tadır. Roma' da yeni impara- satlarından istifade etmesini nıdır. cemiyeti reformu etrafında re· laşma muahedesini imzalamak 

torluk ilan edilmiştir; fakat bilirse, orta Avrupa ve Bal- İtalya, Akdeniz' de İngiltere vizyoncu bir taarruz bir deği· üzere Londra'ya giden Mısır lord Eden 
yeni imparatorluk Süveyş ka- kanlar'da nüfuz üstünlüğünü ve Fransa'ya kafa tutabilmek için şiklik olabilir. Fakat bütün heyeti, Nil vapurile İskende- londra'ya döndü .. 
na]ının insafına kalmıştır. Ak· tesisten onu kimin menede- Almanya'nın ittifakına muh- devletlerin infirad halinde bu- riye'den hareket etmiştir. Hc-

Londra, 18 (Radyo) - Lord 
deniz'de daha kuvvetli bir bileceği bilinemez. taçtır; Orta Avrupa'da Al- lundukları bir Avrupa'da Al- yet, cumartesi günü Paris'e Eden, bugün hariciye nezare· 
devlet Süveyşi kapadığı gün İngiltere ve Fransa'nın için- manya'ya kafa tutabilmek için manya'nın idare edeceği re· vasıl olacaktır. Mısır sefareti, tine gitmiş ve vazifesine baş· 
imparatorluk yirmi dört saat de yaşadıkları infiradm bu de Fransız - lngiliz ittifakı vizyoncu bir taarruz, İngilte- heyeti törenle karşılayacak ve lamışt1r. Bugünlerde hariciye 
içinde yıkılacaktır. Bu demek- iki devlet için hiçbir hususi kendisine lazımdır. İtaly, bun- re'nin konferanslardan bek- mükellef bir ziyafet verecek- toplanacak ve Av-
tir ki imparatorluk İtalya'nın avantajı yoktur. Fakat bu, ların her ikisini de imkansız- !ediğinden bambaşka netice- tir. Mısır he eti ondr 'd 
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Cürkelli köyü 
cinayeti davası 

ŞEHİR HABERLERi 
Erkek Muallim 

------- Mektebi. 
Maznun Hüsevin 'le Dağlı Emin ,, k "l t•. •··B- l k 

'J' v e a e ce a ı e-
arasında kavga olmuş silah atılmış sir'e kaldırılacak .. 

Menemen kazasının Türkelli 
köyünde dağlı Emin'i öldür
mekle maznun yanbasdı Hü
seyin 'le cinayet esnasında ken
disine yardım etmekle maznun 
bakkal Ômer'in muhakemele
rine Ağırcezada devam edil
miştir. Şahid sıfatile Ganimet 
adında bir kadın dinlenmiştir 
ve şunları söylemiştir: 

- Bir bağrıltı üzerine ev
den dişarı çıktım. Biraz evel 
kardeşimin oğlu dokuz yaşın
da Abdullah bizim eve un 
getirmişti. Dişarı çıkıp evleri
ne giderken Yanbastı Hüse
yin'in, Dağlı Emin'i öldürdü
ğünü görmüş, Abdullah dur
madan: 

- Hüseyin, amcam Emin 'i 
öldürüyor. Diye bağırıyordu. 
Koştum, Emin'in başı önünde 
Muhtar ve daha bazı kimseler 
duruyorlardı. Fakat Emin'in 
başı ezilmiş bir halde idi, işi 
bitmişti. Oradan çekilip evi
me gittim. Fakat o civarda 
Yanbastı Hüseyin'i görmedim. 
Diğer şahit Kırlı İsmail de 
şunları söyledi : 

K~operatif ortaklarından ba- İzmir Erkek Muallim mek-
zılarından üzüm satın almış tehi, Kültür bakanhğmca Ba
olan tüccar Şemoel şahid sı- lıkesir'e kaldırılmıştır. Mekte· 
fatile dinlenecekti. Ayni zaman· bin 150 talebesi ve 25 mual
da Mustafa adında bir ortağın limi vardır. Erkek muallim 
üç çuval üzümünün deftere mektebi binası, . Erkek lisesi 
kaydedilip edilmediği ve. bor- ittihaz. edilecektır: Y ~ngı? ye· 
cunun mahsub muamelesı ya- rindekı Erkek lısesı bınası, 
pılıp yapılmadığı sorulmuştur. yalnız Yatılı lise talebesine 
Şahid ve cevap gelmediği için tahsis olunacaktır. 
muhakeme, başka bir güne 
bırakılmıştır. ,_, 
--------------~~~--~ 

Tuhaf ive 
Dükkanlarında -----·· ----Çalışanların 
Dilekleri .. 

İzmir' deki tuhafiye ve ma
nifatura mağazalarında çalışan 
ampluvayyelery~zın s~cak gü~
lerinde tahammul edtlmez bır 
şekilde ve fazla çalıştıklarını 
ileri sürerek vilayete müraca-
atle öğle veya akşam Üzerleri, 
mağazaların kapatılmasını is-
temişlerdi. Bu müracaat üze· 
rine vilayetçe tetkikata devam 
olunmaktadır. 

Ankara, İstanbul ve Mani· 
sa' da bu gibi müstahdimlerin 
çalışma saatleri tahdit edilmiş 
olduğundan lzmir' deki müs
tahdimler de ayni şeklin tat
bikini istemektedirler. 

Bir tavzih 
Gazozcu İsmail Hakkı 

ne diyor? 

Halkevinde 
Büyük bir tören 
hazırlanıyor. 

İstanbul' da Dolma bahçe sa
.rayında açılacak olan Dil ku
rultayı münasebetile 24 ağus
tos 936 pazartesi günü saat 
13 te fzmir halkevinde büyük 
bir tören yapılacaktır. Törene 
bütün fzmir'liler davetlidirler. 
Tören programını hazırlamak 

üzere bir komite seçilmiştir. 
Hazırlanacak pragram gazete
lerle ilan edilecektir. 

Neden 
Yaralanmış 
Kendisi 
Bardaktan diyor. 

Kaışıyaka'da Ferah eczane· 
sine bir yaralı müracaat ede
rek yarasını sardırmak iste
miştir. Zabıtaya haber veril
miş ve yapılan tahkikatta ya
rahnm Dedebaşı köyünden 
Etem oğlu 22 yaşında Halil 
olduğu anlaşılmıştır. Anlattı

ğına göre Halil, Dedebaşt kö
yünde dayısı Hüseyin'in yanı· 
na ;derken ayağt bir taşa 
takılmı~, düşmüş ve bileği, 
bir su bardağına tesadüf ede
rek yaralar.mıştır. Fazla kan 
kaybeden Halil, hastaneye 
kaldınlmtştır. Hadise tahkika· 
tına devam ediliyor. 

Yaşüzümve .. 
kavun ihracı. 

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

Heyet, dün Manisa'ya gitti, soğuk hava 
deposu Alsancak'ta yapılacak. 

İktısad Vekaleti namına kanaab elde etmiştir. Yakında 
memleketin meyva sahalarını nümuneler en seri vasıtalarla 
tetkik etmekte olan Turkofis Hamburg piyasasına gönderi-
meyvalar seksiyonu şefi Zeki lerek oferto da bulunulacaktır. 
Doğanoğlu'nun riyasetinde bu- Kavun ihracı 
funan heyet, bir haftadanberi Heyetin İzmir'de alakadar 
lzmir havalisindeki meyva va· olduğu işlerden biri de kavun 
ziyetini etüd ve ikinci beş se.. ihracı mes'elesidir. Kavunla-
nelik meyva planına göre nmızın mükemmel ambalajlar 
soğuk hava deposu tesis olu- içinde · ihracını temin maksa-
nacak yerleri tesbit etmekle dile bu sene muhtelif tecrü· 
meşguldur. beler yapılacaktır. 

Dış ülkelere muhtelif ay- Heyet limanımızdan Eylul 
larda, bilhassa ilk ve son tur· ve Birinciteşrin aylarında ha
fanda olmak üzere ihraç edi- reket edecek olan ecnebi 
lecek yaş üzümler için en mü- vapurlarını tesbit etmiştir. İz· 
nasip yer Alsancak'ta Devlet mir'de yaptırılacak o!an am
demiryolları sekizinci işletme balajlar doğrudan doğruya 
müdürlüğünün büyük hububat kavun istihsal mıntaka'.arına 
depoları ittisalin~eki geniş ve gönderilecek ve müstahsiller 
büyük arsa olarak tesbit edil- bu vapurların hareketlerine 
miştir. göre kavunları ambalajlayıp 

Bu arsa, gerek deniz ve ge- lzmire sevkedeceklerdir. Bu 
rek kara cihelinden uzun uza- sene, Londra, Hamburg ve 
dıya tetkik olunmuştur. Tet.- diğer ecnebi memleketler liman· 
kikler sırasında Liman işleri larına tecrube mahiyetinde 
müdürü de hazır bulunmuştur. gönderilecek kavun sandıkla-
Yaş üzümler için soğuk hava rının adedi 600 ü ·geçecektir. 
deposunun burada tesisi mu- Bu tecrübelerden sonra ka
tasavverdir. Burada soğuk ha- vunlann muhtelif · Avrupa 
va deposu yapıldığı takdirde limanlarına kaç günde vasıl 
İzmir-Kasaba ve Aydın hattı olduğn ve kavunların sağlam 
güzergahına frigorifik vagon- gidip gitmedikleri, satış vaz
larla celbedilecek olan yaş iyetleri mükemmelen tesbit 
üzümler sevklerine kadar bu edilecek ve asıl ihracat gele
depoda muhafaza edilecek ve cek y1ldan itibaren kuvvetli 
bunları sevk için gelecek olan bir tarzda başlıyacaktır. 
soğuk hava mahzeni tertibatını Heyet, burada hazırlanan 

' havi vapurlar gelerek depoya kavun ambalajlarını berabe
rampa edecekler ve o surPtle rıne dün manisa'nın Selimşah-
yaş üzüm yükliyeceklerdir. lar köyüne gitmiştir. Orada 

Bu şartlar içinde yaş üzüm- müstahsillere bu ambalajin 
}erimizin müstahsilden müsteh- tanzimi usulünü bizzat göste
lik eline varıncaya kadar bo- recektir. Oradan Akhisar ve 
zulmak tehlikesinden Kalifor- Kırkağaç kavun istihsal ma

hallerine giderek ayni usulü 
tatbik edecekler ve müteakı-

-Vak'a günü köy bakkalının 
dükkanı önünde oturuyordum. 
Dükkanın bir tarafında dağlı 
Emin, diğer tarafında da yan 
basdı Hüseyin ve daha birkaç 
kişi oturuyorlardı. Alaturka 
saat 11-11,5 sularında dağlı 
Emin kalkdı ve evine doğru 
gitmeğe başladı. Arkasından 
yanbasdı Hüseyinde kalkdı, 

gitti, ben de evime gittim, 
biraz sonra bir şamata işittim. 
Ne oluyor diye soruşturdum. 
Dağlı Eminin dere içinde öl
dürülmüş olduğunu söylediler. 
Gidip cesedini gördüm, başı 
taşla ezilmiş ve sopa ile ba
şına vurulmuştu. Gece köy· 
odasında dağlı Emini, Hüsc
yinin vurduğunu söylediler. 
Bunu da köyümüzden yalnız 
Abdullah adında 9 yaşında 
çocuk görmüş ve ötekine be
rikine söylemiş, biz de ağız
dan işittik. Fakat ben Hüse· 
yinin dağlı Emini öldürdii
ğünü görmedim, hatta peşini 
takib edib etmediğini de bil· 

Gazetenizin 18/8/936 tarih 
ve 6693 numaralı nüshasının 

3 üncü sahife üçüncü sütu· 
nunda "müteaddit suiistimal 
yapan memur,, başlığ·ı altında 

yazılan yazıyı okudum. Şükrü 
namındaki memurun yaptığı 

ihtilas ve sair hususat dola
yısile ismimin dahi mcvzuu
bahs ol<lugunu gördüm. Mü
essescm senelerdenbcri şeref 

ve haysiyetini muhafaza etmiş 
ve namusu yolununda herşeyi 
iktiham eylemiştir. Ne mües
sesemin, ne de benim, yazıl
dığı gibi memura para ver
mesi mevzu bahsolamaz. Hü. 
kumete borcunu vermekten 
biran çekinmiyen, hakkını ka-

niya' da olduğu gibi masun 
bulundurulacaktır. Natdrel tarz· 
da kurutulacak üzümler için 
Burnava bağcılık enstitüsü ile 

Kaymakamlar üzüm kurumunun Kemalpa-

ben Bandırma yolu ile Mar
mara havzasına geçerek İstan
bul limanında, Trakya' da ve 
Kocaili havalisinde tetkikle· 
rine devam edecektir. Mem
leketimizin mühim servet kay
naklarından olup şimdiye ka
dar istenildiği miktarda ikra
cına imkan oluvermiyen yaş 
meyvalarımızın ihracını arttır
mak husunda çok değerli İk
tısat vekilimiz Celal Bayar'ı 

gösterdiği alaka ve elde et
mek üzere bulunduğu muvaf
fakıyet dolayısile şimdiden 
takdir ve tebrik ederiz. 

Arasında. şa'da satın aldığt bağlarda 
Dün Dahiliye Vekaletinden derhal yeni kurutma usulünün 

Vilayete telgrafla bildirildi- tatbikatına başlanmıştır. He· 
ğine göre Kuşadası Haşim yet, Pazar günü ve dün Ke· 
Güven Eyüb Kaymakamlığına, malpaşa ile Burnava'ya gide-
İstanbul sicilli ticaret memuru rek kurutma yerlerini ve Tonp· 

rnem. nun yollarında aramasını. bi-
Nail Kuşadası Kaymakamlığı- sons tarzında kurutulmağa baş· 

Şahid Fatma adındaki ka- len bana, vaki _isnadın yeri 
na, Tire Kaymakamı Şefik !anan üzümleri mahallinde 

dın da evinde çamaşır yıkar- yoktur. Keyfiyetin tavzihini 70 
Yaşar, Ergani - Osmaniye Kay- görmüş ve yapılan bu ameli-

ken bir gürültü duyduğunu, senelik hayatın bana verdiği 
makamlığına tayin edilmişlerdir. ı yenin müsbet netice verdiği 
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gidib Emin'i ölmüş bir halde bir şeref borcu olarak sizden 
gördüğünü söylemiş ve demiş- istiyorum. Ayni sütunda yazıl-
tir ki: masıı:ıı da yalvarırım. 

- Bundan dört, beş sene İzmir'de gazozcu 
evel Dağlı Emin; ya~bastı Hü- İsmail Hakkı 

Denizli civarında 
feci bir tren kazası. . ---

seyin'le bakkal Ômer'e silah B. Daimi encümeni 
atmış, araya giren Hüseyin'in Belediye Daimi Encüme.ni, 
babası kolundan yaralanmıştı. dün öğleden sonra Beledıye 
Bu yüzden Dağlı Emin beş Reisi Dr. Behçet Uz'un reis-
seneye mahkum oldu. Bu C!· liği altında toplanmış; bele· 
hetten aralarında husumet var- diye işlerine aid bazı kararlar 

Marşandiz katarı bir arabacıyı 
parçal~dı. Bir yolcu ağır yara
lıdır. Bir de hayvan parçalandı. 

dı. Fakat Emin'i vuran kimdir almışttr. Evelki gece saat 21 de De-
görmedim. nizli civarında 267 + . 800 

Müddeiumuminin iddiasını Teşekkür üncü kilometrede Becelı ve 
Serdetmesi. ı·çı'n muhakeme baş· Yu"'k k b" h k Kocabaş istasyonları arasın-se ır aza at ve Fe- k 
ka bir güne bırakılmışbr. dakarlıkla eşim Haticeyi mut- daki geçitte feci bir tren a-

zı"mm•t davası lak bir ölümden kurtaran Ay- zası olmuştur. 
"" · , D · r· gel-Parsa Kredi Kooperatifin· dm Memleket hastahanesi Ni- hparta dan enız ı ye 

Saiye kısmı Şefi Dokt B mekte olan 1325 numaralı den 2000 liraya yakın parayı or ay - b 
Münif e ve hastanın bakımında d' k t rı O'Cçitte ir zimmetlerine geçirmekle maz· marşan ız a a ' o 

nan Kooperatif reisi Mehmed, büyük bir feragat ve ihtimam yük arabasına çarpmıştır. Ka-
müdürü Ahmed ve azadan gösteren Ebe bayan Zehra za neticesinde araba parça 

D"ıkınen' e minenet ve şükran- p l bacı Ha-Kazım ile Hüsnü, Hüseyin ve arça o muş ve ara 
arkadaşlarının muhakemelerine larımı sunarım. san da tekerlekler arasmda 

Arabada bulunan bir yolcunun 
kolu kırılmış, arabada koşulu 
hayvanlardan biri de parça
lanmıştır. Üç yolcu, mucize 
kabilinden kurtulmuştur. Kaza 
tahkikatına Denizli müddei
umumisi tarafından el konmuş
tur. Tahkikata göre arabacı, 

binmiş olduğu araba üzerinde 
uyumakta imiş. Hatta yolcu
lar da uyuyorlarmış. Müddei
umümilikçe makinist ve mua
vininin şimdilik tevkiflerine 
lüzum görülmemiştir . 

.rJisiklet koşusu 
Perşembe günü 

yapılacak 
Pazar günü Tire yolunda 

yapılması bisiklet ajanlığınca 
kararlaştırılan koşular, Bursalı 
misafirlerin geç gelmesi dola· 
yısile yapılamamışttr. Bunun 
için bisiklet koşusu perşembe 
ğünü sabahı saat 6 da yapı
lacaktır. Koşu 30 kilometredir. 

Ancak koşu hafta arasında 
yapılacağından şehrimiz bi
sikletçilerinin iştirak edeceği 
malum değildir. Pazar günkü 
koşu iç;n hepsi hazırlanmış 
ve toplantı yerine gelmişlerdi. 
Fakat misafir bisikletçiler bu· 
lunmadığından koşu akim kal
mıştı. 

·57000 kilo 
anason 

••••• 
Çeşme hava/isinden 

mübayea edildi. 
İnhisarlar idaresi, Çeşme ha

valisinde istihsal edilen ana· 
sonların mübayeasını bitir
miştır. idare, müstahsilden 
57 ,000 kilo anason satın al
mıştır. Ayrıca bazı tüccarlar da 
anason almışlardır. inhisar 
idaresi, her sene. müstahsil 
elindeki anasonları kalbur ma· 
kinesinden geçirdikten sonra 
satın almakta idi. Bu hal, bazı 
şikayetlere sebebiyet verdi
ğinden müstahsile kolayhk 
olmak üzere busene, anason· 
lar kalburlanmadan ve kilosu 
28 kuruşa kadar fiatle top· 
lanmıştır. 

Şaraplık üzüm 
Mübayaat 200000 

kiloyu buldu. 
inhisarlar idaresi tarafından 

şaraplık yaş üzüm mübayea-
sına devam edilmektedir. Şim
diye kadar satın alınan çe
kirdeksiz yaş üzümün mikdarı 
200,000 kiloyu bulmuştur. 
Bunlar, idarenin Şehitlerdeki 
şarap imalathanesinde kami
len ezilmii ve şarap imaline 
hazırlanmış bir hale getiril
miştir. 

Fuvara 
İştirak etmiyenler 

tesbit ediliyor 
Dün öğleden sonra beledi

yede vali Fazlı Güleç'in reis· 
liği altında toplanan fuvar 
komitesi. İzmir'den fuvara iş
tirak eden sınai müesseselerle 
iştirak etmiyenlerin birer lis
tesinin hazırlanması etrafında 

görüşmüştür. iştirak etmedik
leri tesbit edilecek olan mües
seselerden bazılarının da pa
viyon kiralamak üzere olduk
ları duyulmuştur. Bunlar için 
paviyon ayrılacaktır. Paviyon· 
lar hemen tamamen satılmış

tır. Yeni müracaat!ar üzerine 
icabederse daha paviyon yap· 
tırı lacaktır. 

Zigaret 
Şehrimiz Yunan general kon

solosu, dün vilayette Va\i 
Fazli Güleç'i ziyaret etmiştir. 

İncir ve üzüm ame
lesi sevine icinde .. . ' 
-Başı 1 inci sahifede-

talımio f'dilmektcdir. 
Dün al.şanı, ,·)demi~'ten de bir 

vagonda ()6 çıırnl indr getiril
uıi~tir. İlk İnl'İr mah.,ulünün 111-
mir'e gelnıe,.,i miina·cbetiyle dün 
ak~am iucir ıııııdt•sile yük araba
ı·aları, AJ~ancak'ıa davul zurnalarla 
milli oyunlar oynıyarak mahsulün 
bereketli ve hayırlı olması dileğin· 
ılc bulunmuş ve memnuniyctlerioi, 
tezahürat yapmak suretiyle izhar 
etmişlerdir. 

~luhtelif im·ir mıntakalarandaa 
dün akşamki mar~andiz trenile İz· 
mir'e gelen ilk incir şu suretle 
teshit edilmiştir: 

Nazilli'den S vagon. Atça'dan 
l. Sultanhisar'dan 2, Çiftekabvt-, 
Köşk, Umurlu, Karap.nar, Burha· 
niye, Horsunlu ve Kuyul'ak ietaa
~onlarından ~rer, Erbeğli istasyo
nundan 3, Germencik istaııyonun

dım B, Ortaklar islaS} onundan 24, 
Sök.e ietasyonuoılau 5. Torbala iıı

ta8yonuo<lan 4, Selçuk'tan 3 Yagon 
olınak iiıerc ı•eın'an 62 \'agondur. 
Üzüm piya~ası ela yann aı;ılacaktır. 

Yeni mahsullerimizin memle
ket, müstahsil ve tüLcarımız için 
hayırlı oloıaı;ını dileriz. . t . Nazilli : Kazım Gürkan kesilmek suretile ölmüştür. 

-~~~~--~~~~~~~~~ 
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Siyaset ve Aşk 
Atatürk Türkiye
:Jinde korkulacak 

ne var ki. 
- Başı 1 inci sahifede -

Lu &ene ricamızı kabul etti. Bize 
iki B)lık yolcu biletleri aldı ,.e 5 
tcftınrnzda .Ankaradım uğurladı! 

Edebi, Tarihi, macera romanı 
Uzak şarkta vaziyet gene karışıyor gibi 

Japonya; Mançuri hududundaki Ru 
kuvvetlerinin geri çekilmesini istiyo Kora, bir iki kısa cümle ile 

hadiseleri prens Napolyon'a 
anlattı, ve Pietri'nin Pibulet'i 
tedavi edilmek üzer~ hasta
neden çıkmıya bırakmadığını
da söyledi. Ve: 

- Bu dosyayı çalan her 
halde Lüsi Dö Koladır! Fakat 
hakikatın meydana çıkması 
için her şeyden evel Pibulet'in 
iyi olması şarttır. Hastanede 
kalırsa, her halde ölecektir! 
Dedi. 

Prens, bu izahatı kittikçe 
artan bir alaka ile dinliyordu. 

Dük Lodovik: 
- Yüksek makamlar, bu 

can sıkıcı işin kapanması için 
Pibulet'in ölümünü istiyorlar! 
Dedi. 

Kora' da: 
- Monsinyör, sizin yüksek 

müdahalenizi rica ve bu ri· 
camda israr ediyorum! Dedi. 

Plonplon ayağa kalktı, mü
him meseleler karşısında her 
zaman yaptığı gibi salonda 
dolaşmıya başladı. Nihayet: 

- Attık anlıyorum kı Ku
zenim bu memleket te idare 
kudretini kaybetmiştir. Yarın 
saraya gideceğim, İmparatoru 
görerek icabettiği şekilde ha
reket edeceğim. Buna emin 
olabilirsiniz! Dedi. 

Kora, prensin elini samimi 
bir hisle ıktı. fr ns sözüne 
devam edere! : 

- Müsyü Dö Lodovikl De· 
i. ;.)İz, h .... t.: • ı tak J' r ettiği 

Lir zat ın vvef nu hami
yet ve ı ızlig ·l herkesce 
musaddaktır. Bu genç kızı 
ağır bir itt"hamdan ve zandan 
kurtarmak hususunda göster
diğiniz faaliyet ve gayretten 
dolayı s"zi tebrik ederim. Şim
di size bir n sihat vermekli
ğime müsaade buyurunuz. Po
li e hiç istinad etmeyiniz. M. 
Pictri böyle mühim hadiseleri 
tahkike muk dir bir adam 
dcgildir. Eğer bu hususta şüp
heniz varsa biraz kendisi ile 
alakadar olunuz! Bunun için 
sizin böylece biraz da kendi 
başmıza hareketiniz çok ye· 
rindedir! 

Prens yeniden elini Dük'e 
uzattı ve sonra ev sahibi sıfa· 
tile davetlilerinin yanına indıl 

Prens Napolyon ertesi gün 
saat 10,30 da Tüiyyeri sara
yına geldi ve pekaz zaman 
sonra İmparatorun huzuruna 
kabul edildi. 

ftalya'dan avdetindenberi 
görmediği yeğenini Üçüncü 
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98 .. 

Napolyon dostane bir surette 
kabul ve istikbal etti. Ve: 

Zeka' el bunları anlatırken di· 
~erleri de; 

- .Fvet! Ui)crek onu tasdik 
edi) orlardı. 

- Floransa' da ne diyorlar, 
ne yapıyorlar? Diye sordu. 

Plonplon adeti veçhile umuz
larını kaldırdı, fakat: 

- ııkarr·dan doğruca Kay· 
seri) e geçtik. Oradan sıra ile, Sı· 

vas, Sam un, Turhala gittik.. Daha 
onra ~lcrsin, Adana, Malatya, 

El aziz ve Di) nnlıekire geçtik. Dön· 
dük, Kony:ı, Af) on, Isparta, De· 
nizli, dün ak,am da Aydın'a gel· 
dik. !:'imdi İzmir'e gidiyoruz. İz. 

Eğer bu esas dahilinde bir sureti hal bulunamazs 
Japonya da Mançuri'deki kuvvetlerini artıraca~ 

Napo senden çok 
şikayet ediyorlar. Dedi. Şu 
anda milletin dostluğu ve mu
habbetini kaybetmek Üzeresin! 

Tokyo, 18 (A.A) - Japon- hakkında tafsılat verıtıiştir. mek ihtiyacındadır. Bütün hu~ 
ya'nın Moskova büyük elçisi Siyasi mehafilin kanaatın,a dud mes'eleleri ve bahkavı işi 

f mparator iki elini de gök
lere kaldırarak: ' 

mir'de üç dört gün kalacağız. Çünkü 
balının İ:ı:mirirı çok güzel olduğunu 
sövledi. Buradan da .Manisa, Cşak, 
KÜtahya, BaJlkesir, Bandırma, İs· 
tanbul ve fzmite geı;ecck, Eııkişehir 
tıırikilc yuvamıza <lönel'eğiz .. 

Ohta başbakan Hirota ile gö- göre, Sovyet - Japon müna- halledilmeli ve 1905 tarihli 
rüşmüş ve Sovyetlerin siyaseti sebetleri yeniden tanzim edil- . Portsmouth muahedesi Sovyet, 

Mançuko hudutlarına da teş-1 
mil olunmalıdır. 

Fakat, halka hoş görün
mek için ne yapmak lazım 
artık ben de şaşırdım, kaldım! 
Kain pederini dinliyerek Ro
ma'yı işgale karar veriyorum. 
Dedi! 

- Roma'yı işgal etmek mi? 
Fakat bundan bir fayda gel
mez ki. 

- Seyalıatiuizdeki gaye? 
Zekihct sevimli r>eliınli güldü; 
- ,\lemleketimizi ve oralar· 

Yunanistanda son vaziyet 

Başvekil muavini, gaye
miz birliktir, diyor. 

daki kii~:a::~~~aşı~~b::::1~nı:;;: Fakir halk icin matbahlar kuru-, 
hate çık &) dıııız, olmaz mıydı? l [ 

Zekavet kaşlatını kaldırdı: luyor, hastane er açı ıyor. 
- Hayır, böyle daha iyi.. Atina, 18 (A.A) - Gaze-

Çünkü onlar başımızda olsay- telerin yazrlığına göre Sosyal 
dı, istediğimiz gibi gezip eğ- yardım bakanı Korizis fakir-

" Takibettiğimiz gaye mem
leketin iyiliği namına kuvvetli 

bir devlet idaresi altına muh-

Bu hudutlardaki askeri kuv 
vetleri geri alınmalı ve bi 
gayri müstahkem mıntaka te 
sis olunmalıdır. 

Eğer bu esas dahilinde bir 
sureti hal mümkün olmazsa 
Japonya Mançuko' daki askeri 
kuvvetlerini artırmak mecbu
riyetinde kalacaktır. 

Tqkyo, 18 (A.A) - Bah· 
riye bakanlığı 1937-38 senesi 
için 770 milyon yenlik bir 

" ltalya, Magenta ve Adri
yatik alplarında ilan ettiğin 
veçhile, hiir ve serbesttir! ltal· 
ya ittihadını sana muhtaç ol
madan temin etmiş bulunuyor! 

lenemezdik. Aman trenden lere yardım planının ana hat-
bakma, aman şuraya ğitme, larını önümüzdeki hafta neş-

kredi istemiştir. Şimdiki bütçe 
telif menfaatları teşkilatlı ve 550 milyon yenden ibarettir. 
müşterek bir mesai içinde 
birleştirmektir. Bir taraftan Bunu lngilizlerden sonra 

tatmak gibi feci bir siyaset 
hatası da yaptın. Hatta Ame· 
rika, Belçika, Felemenk'ten 
sonraya• kaldın! Viktor Ema
nocl' e karşı harb etsin diye 
generallerinden birisini de pa
panın askerlerine kumandan 
verdin. Sarih ve seri bir 
siyaset takibetmiyorsun. 

imparator bütün bu sözleri 
tahammül ile dinledi, ve sonra 
hiç bir hiddet eseri göster
medi: 

yapma diye diye hem kendi- redecektir. 
lerini üzerlerdi. Hem bizi. l k V Bu plan on sene i tir. e 

- Seyahatinizden memnun 2 milyar drahmilik bir mas-

musunuz? rafı istilzam etmektedir. Bu 
- Hem de pek çok .. Sizin paranın 500 milyonu daha 

görmediğiniz birçok harebe- şimdiden bulunmuştur. Bütün 
leri ziyaret ettik. Şeker fahri- sene işliyecek halk mutfakları 
kalarını dolaştık, Her memle- kurulacak fakir halka sıhhi 
tin valiiini, kaymakammı, be- yardımlarda bulunulacak ve 
lediye reisini ziyaret ettik. sanato:-yomlarla öksüz yuva· 
Memleketimiz hakkında malu- lan tesis edilecektir. 
mat topladık .. Biliyorsunuz ki 

Katimerini gazetesi bu pa
Diyarıbekirde hakikaten çok 
iri, korkunç akrebler var! ranın mucize ile değil fakat 

- Ba ınızdan geçmiş bir ga· birtakım göze görünmiycn fu-

Liberal mektebin iflası ve di
ğer taraftan bugünkü vaziyette 

ekonomi dirijenin tatbik edile
mez bir hale gelmesi dolayı

sile bir sureti tesviye araştırıl
malıdır ki bu sureti tesviye 
teşebbüs saliklerini hareket 

serbestliğinden mahrum etme
mekle beraber onların mukad
deratını diğer amillerin ve bil
hassa iş amilinin mukaddera
tına bağlansın ., . 

Mısır'da 
Maliye bakanının b 
yanatı ecnebi serma 
yedarları tatmin ett 

Kahire, 18 (Radyo} - Ma
liye bakanının beyanatından 
sonra, vaziyet düzelmiştir. Yal
nız bazı spekülatörlerin ec
nebi sermayedarlarını böyle 
şayialarla kork9ttuğu anlaşıl
mış olduğundan bunlar hak
kında takibata başlanmıştır. 

- Bütün bunlar sadece se
nin fikirlcrindir! Dedi. 

- Umumun fikri de benim
kinden başka değil. Memle-

rib h5.dise oldu mu hiç? zuli masraflarda yapılan ta-
Zekavet ve kardeşleri gül- sarruflarla ve büyük scrmaye-

düler. nin milJi hükumete olan iti-
Dün geceki güreşler 

kete döneli üç hafta oluyor; 
her taraftan da aynı nakaratı 
dinliyorum! Napo, dikkat et. 

- Evet, hem de Elazızde! madı sayesinde bulunduğunu 
Polis müdürü bizim seyyah yazmaktadır. 
olduğumuza inanmadı. Evra- Atina, 18 (A.A) - Esnaf 

Yavuz takımı ile İzmir' li güreşçiler 
berabere kaldılar. 

Etrafını saranlar seni mahve· 
deceklerdir. Halkın yardım ve 
muhabbetine şiddetle muhta
cız. Bütün kuvvetimiz halktan 
geliyor! 

- Dört senedir halka doğ
ru yürümedim mi? Demokra
siyi takviye etmedim mi? Fran
sa'da hürriyeti kuvvetlendire
cek surette hareket etmedim· 
mi?. 

-Sonu var-

kımıza baktı. Gene itimat et- ve meslek sınıfları kongresi 
mcdi. Nihayet Ankara'dan dün açılmış ve reis söylediği 
telgrafla sordu ve aldığı ce- nutukta bütün meslek sınıfla-
vabla bizi serbe~ t bıraktı. nnın hükumete gösterdiği se-

Dün de Aydında yattığımız lameti umumiye eserine mü-
otele bir polis geldi. Herkes zaheret göstereceğini söylc-

gibi bizi de kontrol etti. Sey· mişlir. 
yah olduğumuzu söyledik, Atina, 18 (A. A.) ...__ Eski 
inanmadı. Evrakımızı, eşyamı- maliye bakanı Azavinos Yunan 
zı araştırdı. Güç ha! ile ina- bankası ikinci direktörlüğüne 
nabildi. intihab olunmuştur. 

- fstanbul'da nerelere gi- Atina, 18 (A.A)- Vradini 
deceksiniz? gazetesi başbakan muavini ve 

14 J k . k Zekavet heyecanlandı. Fa· maliye bakanı Zavitsianos ile 
yaşınaa l lZ kat ayni zamanda daha cid- yaptığı bir mülakatı neşret-

------

Bir haf tadır kayıp dileşti: mektedir. Başbakan muavini 

f A k' demiştir ki; Kerşıyaka'da Alaybey soka- - lk işimiz tatür ü zi- ___ m;; _______ _ 

ğında 22 numaralı evde otu- yaret etmek ve onun ellerini Yolcu, münasebetsizliğine 
ran Marangoz Azmi uslanın Öpmek olacaktlr. Kendisine verilen bö ağız payı karşısın-
14 yaşındeki kızı Remziye, seyahatimiz hakkında izahat da biraz şaşırdı ve işi pişkin-
bir hafta evel evden çıkarak vereceğiz. liğe vurarak onlara bir sual 
bir daha gelmemiştir. Kaybo- - Başka? daha sordu: 
lan kızın ne olduğu belli de· ' - Çocuk esirgeme kurumu· - Paranız nerede? 
ğildir. Zabıtaca araştırılmasına nun veyahut devletin, senede Buna da Yılmaz cevap verdi: 
başlanmıştır. iki ay çocuklar için memle- - Kasamız bittabi ablam-

Seggah geldi kette gezintiler tertip etmesi- dır. Amma yerini söylüy~cek 
Dün limanımıza gelen Fran- ni yalvaracağız. kadar budala değiliz. 

sız bandıralı Lamartin vapu- Yanı başımdaki bir yolcu, Tren lzmir'e yaklaşmıştı. 
rile mühtelif tebealı yüz kadar bir müddet sonra muhavere- Etrafa bakıyorlardı: 
seyyah şehrimize gelmiş ve mize karışmıştı. Fakat hiçbir - Güzel yer, büyük yeri 

Dün gece, Halkevindc, li
manımızda bulunan Yavuz 
zırhlımızın giireş takımt ile, 
İzmir güreşçileri arasında mü· 
sabakalar yapıldı. Halkevi 
bahçesini yüzlerce meraklı 

doldurmu~tu. Müsabakalar çok 
alakalı ve heyecanlı geçti. 
Greko-Romende 4-4, serbest 
gÜrfşte de 1-1 berabere ka
lındı . Teknik neticeler şun
lardır: 

Greko-Romen,· 
llk karşılaşma 56 kiloda 

lzmir'den Mustafa: Yavuz'dan 
lbrahim arasında yapıldı. Çok 
heyecanlı geçen bu müsaba
kayı 7 inci dakikada tuşla 

İzmir' den Mustafa kazandı. 
İkinci güreş 61 kiloda fz

mir'den Osman ile Yavuz'dan 
Hüseyin arasında oldu. Vücud 
ağırlığı, kuvvet ve boy itiba
rile faik olan Yavuz güreşçisi 
sayı hesabile galib ilan edildi 

66 kiloda lzmir' den lbrahim 
rakibinin sırtını yerden 
ğetirerek galib geldi. 

71 kiloda İzmir'den 
tafa 7 dakikada rakibi 

yere 

Mus
Bed-müzelerle muhtelif yerleri münasebet yok iken, bana -Diyorlardı· ne iyi ettik te 

d ri'yi tuşla yendi. gezmiştir. önüp, geldik! 

Borsada düşünce yok mu ki, kendile- miştik. Hazırlandılar ve elle- Yavuz'dan Fethi karştlaştılar. 1 1 
- Bunların babalarında hiç Alsancak istasyonuna gel- 79 kiloda İzmir' den İsmail 

rini başıboş salıvermekte kork- rini uzattılar: Çok heyecanlı geçen bu mü-
Zah ire satışları: mamışl - Şimdilik nereye gide- sabakayı Yavuz'dan Fethi ra-

Ç. Alıcı K. S. K. S. Dedi. ceğimizi kesdiremeyoruz. Fa- kibinin sırtını yere getirerek 
125 Buğday 5 875 5 875 Bu sözü duyan küçük Yıl· kat lzmir'de gene buluşuruz. kazandı. 

1110 Bakla 4 50 4 50 maz bir fişenk gibi patladı: Allaha ısmarladık En ağır sıklette lzmır'den 
20 Ton bakla 4 50 4 50 - Atatiirk Türkıyesinde Dediler. Üc;ü kolkola ver- Ahmed, Yavuz'dan Osman 

52 Kumdarı 4 25 5 50 korkulacak hiçbirşey yoktur miş, uzaklaşıyorlardı. Bu, ne güreştiler. Cüsse ve kuvvet 

Neticede Yavuz'dan Osman 
tuşla izmir'liyi mağliib etti. 

Serbest güreşler 
66 kiloda İzmir'den Mus· 

tafa Yavuz' dan Nihad serbest 
güreş yaptılar. Daha teknik 
güreşen Nihad 7 İnci daki
kada rakibini tuşla yendi. 

Bu güreşten evel 56 kiloda 
İzmir'den Huli'ısi ile Yavuz
dan Ahmed arasında yapılan 

serbest güreş müsabakasını 
iz mir' den Hulusi 1 dakika 3 
saniyede tuşla kazandı. 

Madrid hükumeti 
Gazlı bomba kullanmağa 

başladı 
Madrid, 18 (A.A) - Şe· 

hirdc sükunet vardır. Hüku
met kuvvetleri Tcruele doğru 
ilerlemektedirler. Diğer mev· 
zilerde bir değişiklik yoktur. 

Havas ajansı Guadarama
daki muhabiri, asilerle hüku
met kuvvetleri arasında bir 
topçu düellosu vukua gelmiş 
ldduğunu bildirmekt~dir. 

Hükumet kuvvetleri göz 
yaşı döktürücü gazlı bom
bombalar kullanmış oldukla
rından asiler ric'at mecburi
yetinde kalmışlardır. 

Yangın 

113 Nohut 5 5 Bay amucal Düşüncesizlik be- kadar da hoş birşeydi anla· itibarile aynı ayarda bulunan 
N.ADOLU .1A1BAASJNDA 23 K. tohumu 4 4 nim babamda değil, bunu lamıyacağım. bu iki rakibin güreşi tam bir 

~----B•A•SI•Ll•!\J•I~İIT•ll•t••-iL~50~1uB~._ıPoagm~u:!_!ks._· ~4:!,:2L..:;2.2,5~4=-3 -"-sö ı ·· enlerdediurl ___ ~~..;.___-~-.LM.!.n!.r..t.i ....ı1Au.:s.dı::.'ı~n~ö=z--....::a=la=~ k=a=-v.:...;e;;..;;h=eyecanla ta ki bedildi. 

Dün gecft saat on iki rad
delerinde Keçeciler' de Cami 
sokağında gazozcu Salih usta
nın dükkanı karşısındaki bir 
hönıürcü dükkanından yangm 
zuhur etmiş lir. Sebebi henüz 
malum değildir. Tahkikata 
başlanmıştır. 
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BS Çeviren: F. Şemseddin Benlioilui 

Birinci Fransava dl.iJmden harikiJlade 

tan inmiyecektir. çep:~:o>~ 
- - --••----- göre, ispanya mes'elesi hiik· 

bir •urette kurtuldu. 
Şarlken Fransova'yı temin 

ediyor, berşeyi vadeyliyor ve: 

gözyaşlarilc ıslanmış olan ken· 
di mukaddes ekmeğinin yarı

sını kardeşine verdi. 

Bu moda, giinah, ahlakı düşü:nmiyor. Sadece çir- kında Almanya hariciye n...-
1 k • ı · ., • • • B J l nmn Fransız sefirine verdiii ın ıgı ıstemıyor. u uğuraa sermaye er işlemekte. cevabı notada, bitün dtWlet· 

- Her iş yoluna girecek, 
laer mli§kül ve ihtilif halledi
lecektir. Düşes hazretlerinin 
ıelmesinden sonra arada hiç· 
bir ihtilaf kalmıyacaktırl 

Diyordu. 
Şarlken, balkın Franıovaya 

lcartı olan teveccühü karşısında 
bunun kendi arzusile olduğu 
zannını vermek için Fransova
nın lehinde umumi dualar ya· 
pılmasım emretti. 

* • * 
Validei luali, yorgun ve bi-
~ olmasına rağmen kızına 
Pon Sen Espri'ye kadar de· 
niıden refakat etti. 

Kızını, Fransova'yı kucakla
nıata muktedir olacağı için 
bahtiyar addediyordu. Kendisi 
memleketin idaresi için hiçbir 
)'ere ayrılmamak mecburiye
tindeydi. Ah, bir imkan ol· 
aaydı... Kendisi de ojlunun 
yanına koşub gidecekti! 

Margrit yolu pek uzun bu
luyordu: 

- Ah, diyordu. Bu yollar 
ne bitmez tükenmez yollar, 
bir saatlık yol bana bir asır· 
ilk kadar uzayorl . 
Ni~yet ijç gün ~· men· 

ıa1i mabuM vardılar. Margrit 
biran evel .kardeşini görmek 
iltiyordu. 

Fransova'nın hastalığı ha
beri Margriti adeta bir çılgına 
döndürmüştü. Barselon' da Mar
grit kardeşinin haleti nezide 
olduğu haberini aldı. 

Fakat Barselon'dan sonra 
birçok da kara yolu vardı. 
Margrit, atlarla yola çıktı; 
günde vasati oniki fersah ka· 
tederek, dağlık yolları geçerek 
20 Eylulde Alkazara ]Elkasra] 
vasıl olabildi. 

Kardeşinin mahpeşinin mer
divenlerinde, Margrit kendi
sine doğru geleq beygi gözlü 
bir gencin geldiğioi görClü. 
Bu imparator Şarlken'di! 

Daha birbirlerini hiç gör
memışlerdi. Margrit, bu ilk 
görüşte kendisinde bir dehşet 
ve titreme hissetti. 

Margrit kocasının matemini 
tuttuğu için matem elbisesi 
IİYDıekteydi. Fakat yorucu ve 

• :zun bir seyahat bu elbiseleri 
oz ve toprak içinde bırak

lll~ftı. Gözleri ağlamaktan şiş
aııı ve kıpkırıpızıydı. 

Şarlken Margrit'i güzel bul-
9ftanıakla fteraber kucakladı. 
Ve ümitlerin tamamen kesil
miı olmadıtını da temin etti; 
!'-ırit'i ölmek üzeıe .. onan 

WsQm yanına soktu, kendisi 
de doğruca 1oledo'ya gitti. 

Mugrit, kendinden habersiz 
Yatan hasta kralın üzerine 
.._ldı; ölüm terleri dökmekte 
eı- Franıova'nın bu sırada 
lesi duyuldu: 

-...--=- M.rgrit, senmisin min
·~ı · 

0edi. Ve sonra, gene bey-

-.,~l~ı. 
~~t, insan elinin bu 

~· biroey yapamıyacağına 
~~ ~tirdiği için, yanında 
~ .li hqp4paza ruhani 

.. ~ııa~ yapılmasinı emretti. 
:~1111 esnasında kral göz· 

• ~, biraz takdis edil

Bu sahne, F ransova' nın ah
vali ruhiyesini baştan baş~ 
sardı ve yara, patlıyarak için
deki cerahatlar dışarı aktı. 

Kral kurtulmuştu artık. Fa
kat henüz şifa bulmuş de· 
ğildil 

Mari!'it bir dakika bile kay
betmeden Toledo'ya koştu, 
Şarlken kendisini nezaket ve 
hürmetle kabul etti. 

Tam iki saat müzakere et
tiler. 

Birinci Fransova'nın, Mad
rid sarayında hapsedilmesine 
karar verildi. Fransova, hala 
azametinden birşey kaybetme
mişti. Şarlken' e yazdığı bir 
mektupta: 

- Anlıyorum ki, siz beni 
ebedıyen mahpusunuz bulun· 
durmak istediğinizi açık söy
lemekten çekiniyorsunuz. Çün
kü benden istediklerinizi, beni 
ihtiyari olarak mahpus kal
mağa sevk ve icbar ediyor! 
Dedi. 

Şarlken hiddetlendi: 
- Madem ki l>ir • nüfuzu 

yoktu, ~neden bu kadar 
zahmetli bir seyahate katlan
dı. Bahusus ki kendisini ni
şanli addetmiyorum! 

Diye bağırdı. Maamafih 
Margarit kend•e nüfuza baş
lamıştı; fakat imparatorun ra
kibi kral aleyhine hiuettiği 
bunu hükümsüz bırakacak de
recede büyüktü. Hatta bir
arahk Margariti de tevkif et
tirmeği düşündü. 

Nihayet kral çok mühim 
çok fedakarane bir karar ıtti
haz etti. Taç ve tahtını veli
ahdına terketti. 

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

Sağlık sergisi 
lzmir'de de açılıyor. 

935 Y ıhnda Ankarada c.çı
lan biiyük sağlık sergisi, bu 
yıl, eyliilün birinci günü iz
mirde açılacaktır. Başbakan 
ismet İnönü vekaletlere ve 
vilayetlere yolladığı bir ta
mimde arsıulusal bir mahiyet 
verilmiye çalışılan sağlık ser
gisinin mükemmel olması için 
saha'arı dahilinde lizımgelen 
kararları almaları bildirilmış
tir. Gene bu tamimle sağlık 
sergisinin önce, memleket da· 
bilinde hakkı o1an ehemmi
yetle f>enimsemesi lüzumu ha
tırlatılmıştır. 

Sağlık bakanlığından -dok
tor Ziya inanla, lstanbul hıf
.ı .. llıa müzesi müdürü doktor 
Ziya, serrinin hazırlıklarını 
yapmak Üzere, dün akşam An
karadan lzmire hareket etmiş
lerdir. 

Ankarada açılmış olan ıer
ğinin afiş, resim, grafik. ista
tistik ğibi levazımatı puar
tesi günü hususi bir memurla 
lzmire gönderilecektir. 

Bu akşam Başdurak'ta Sıh
hat, Karataş'ta. Sanlto, d Tilki
lik'te Yeni lzmır, ~ga p~-

' d A ·n" ve Guzelyer de 
.fi D a /-.:t 

Ne kadar cazih, ' lerin bitaraf kalmaları ileri 
ne kadar güzel ve sürülüyor, Alnıanfa'nıa aota-
ne kadar rağbete smda, bütün silih fabrikala-
mazhar olursa olstm naın ispanya' daa siparit Al· 
Jıiçbir moda, üst manlar'ı ve silahlara ambar;go 
üste iki sene devam konması lüzumundan da bab· 
etmemiştir. solunuyor. 

Fakat, çıplaklık, Fransa siyasal mahafilinde, 
daha doğrusu çıp- Almanyanın notası hüsnütasir 
lak kadın modası, yapmıştır. 

görülüyor ki tatbik ltal)anlar da, Mussolini'nin 
edildiği zamandan Roma'ya avdeteden IG'1ra 

beri geçmemiştir. müsait bir cevap vereceti 
1933 st!nesi ya- söyleniyor. 

zmda "Cıplak ka

dın modasının tahttan indiri
leceği sene ~erhalde içinde 
bulunduğumuz sene değildir!" 
Demişlerdi. · 

Bugün de biz 1936 senesi 

Çıplaklık, endamı mevzun 
ve ahenkli, teni lekesiz, yüzü 
güzel ve güler, saçları cazip 
kadınlar da güzeldir. Çıplak
lık modasını ancak bunlar 

yazında ayni cümleyi bir har- ı ikame ve idame edebilirleP. 
fini bile değiştirmeden tek· Elbiseler albnda heyecanlar 
rarlıyoruzl uyandırmış nice kadınlar var-

F akat hangi çıplak kadın dır ki plajda sukutu hayaller 
modası? doğururlar! 

Bunu biraz dJl tarif ve tav- Plajlarda harikulade çıplak 
sif lazım! Çünkü, ltalyan müs- güzellikleri görmem mümkün· 
tevlilerinin Habeşistan'da da dür. Fakat çıplaklık modası· 
bir sürü çıplak kadın gördük- nın en mütekamil şekill~rinin 
lerine fakat bu manzaradan Pa~:s•te Foli Berje'de, M~leıı 
zevk almadıklanna şüphe yokl Ruı ~a veya bunlara benzıyen 
------ muhıtlerde olduğunu unutma-
F rcınsız mak lazımdır. Buralara giren 

çıplak, mutlaka ve mutlaka 

tayyarefi her noktadan güzel olduğu 
tasdik edilmiş çıplakbr. 

Yeni IHr r«lıor yaptı Moris Verne'nin bu hususta 

Paris, 18 (Radyo) - Aer" "Zevk fabrikalarında" ismi al-
kulüp Jorc Depre'nın reko- tında cidden nefis bir eseri 
rumP tasdik etmiştir. 14,830 vardır . 
metre yükselmekle, şimdiye Muhar'rır : "Bu muhitlerde 
kadar ltalyan Donati'nin elin· ahlakın yeri yoktur; burada 

ralar için en büyük gijnab ve 
ahlaksızık " Çirkin 1 " likten 
ibarettir ! .. Diyor 1 

Harikulade .zenginlerin de 
çıplak kadın modasına en 
fazla düşkün olması, Paris'te 
olduğu gibi Londra' da da ve 
bilhassa Amerika büyük şe
hirlerinde kadın vücu<lu gü
zelliği üzerinde büffik serma
yeler v~ siyil~r sarfına sebep 
olmaktadır. 

331 cloğqmlu 
ihtiyat zabitleri 

çağrılıyor 
lzmir askerlik şubesinden: 
1 - Yedek subay yetişe

cek kısa hizmetlilerden 331 
doğumlu ve bunlarla muamele 
görenler ve daha evelki do
ğumlulardan olupta muhtelif 
sebeblerle geri kalmış deniz 
sınıfından gayri sınıflara ay
rılmış olanlardan yalnız askeri 
tam ehliyetnamesı olanlar 1 
Eylul 936 tarihinde yedek su
bay okulu komutanlığı hazırlık 
kıt' asında bulunmak üzere 
sevkedilecekleHnden 25 Ağus· 
tos 936 gününde hüviyet cüz
danı (nüfus tezkeresi) ve tam 
askeri ehliyatnameleri bera-
berlerinde olduğu halde şu
beye mijracaatları. 

2 - Tam vaktinde yedek 
subay okulu komutanları hıa· 
zırlık kıt' asında bulunınıyanlar 
hakkında kanuni muamelenin 
tatbik oltlfıacağı ilin olunur. 

Karasa batak
ğı kurutuldu.. 

Burada göçmen köy • 
leri kurulJıcalı .• 

Aksaray, 18 (A.A)-Sıhhat 
vekili doktor Refik Saydam 
ve refakatındaki zevat ile 
Niğde valisi kunıtulmuş olan 
Karasa bataklığını gezmişler 
ve göçmenler için yapılacak 
köy yerini tetkik etmişlerdir. 

Vekil kuruyan. arazinin k~ 
narında 400 haneli yapılacak 
göçmen köyünün hemen inşa· 
sına başlanmasına emir vermişt-
tir. Ve bugün [feğliye hareket 
eylemişlerdir. 

Almanga gizlke,. 
lıazırlaıııgorlllllf.. 

Paris, 18 (Radyo) - (fan) 
gazetesi, bugüniü başmable
lesinde, Fransa'nın, yalmz is-

panya mes' elesile -fikadar ol· 
duğunu ve ha'buki, böyle bir 
hareketin, büyük bir ihtimal 
demek olduğunu ve çinkü Al· 
manya'nın, gizlice hazırlandı· 
ğını yazma~tadır. 

Ayni gazete, Fransa'nın, is
panya isinde bitaraf kalması 
lizımgeldiğinden ve çfüıkü ak· 
si halde, Fas'ta menfaatleri 
haleldar olacağından bahse
diyor. 
lspanga'nın eski Par& atep
militeri lıudut lıarici etlildl. 

Paris, 18 (Radyo) - Dahi· 
liye bakanı, sabık ispanya 
ataşemiliterinin hudut harici 
edilmesini emretmiştir. 

Bundan başka Bayon ls
p•nya general konsolosu ile 
Visi konsolosu da hudut ha
rici edilecektir. 

FralUa'dan 
Silalı gönderiligormrq. 

Paris, 18 (Radyo) - Eko 
Dö Pari, Fransız hükumetinin 
bitaraflık vadına rağmen si
lahlı ve 3 ton mühimmat ile 
bir tayyare filosunun Madrid' e 
harekete hazır oldupnu yaz· 
maktadır. 

Aksiyon Franaez' de "Bütün 
vaidlere rağmen lsp.&nJ.a'ya 
75 milimetrelik 8 tQp, 50 mil· 
yon fişenk ve on bin ubüs, 
200 mitralyoz göndetjlmiştir .. 
De nektedir. 

Roma' daki se/are(laan_c 
asilerin elinde 

Ro~a, 18 (Radyo) -- Ro
ma' d.i lapanyol ~f.aıetl\ı 
Madrid' e karşı istila eden er
kin elinde bııluıuQaktadır. 
Madrid hükumetinin gönder· 
diği yeni ~ümeşsil de ke~di
lerine iltihak etmiştir. 

lsPJUYlll ~nin 
bir miirae11ati 

Londra, 18 (Radyo) - is
panya hükumeti, Fran.. ve 
İngiltere' den, .ltalya, Almanya 
ve Port~'in asilere ~m· 
lannın ınennedilmesini iite
miştir. 

Asi bükiimet reisi general 
Kabanella gaze~ilere : 

- İ•panya' d4i ton komü· 
nist ha~dudunu temizledikten 
sonr• ıilihlanmw elden bı
r~ytQjızl Demiştir. 

.#ııuoliııi B.orıttlaa "~i 
ROJ11a, 18 (Radyo) - Fran-

•'nın Roma sefiri Kont Dö 
Şambron, bugün tekr• hari
ciye nazın Kont Çiyano'yu 
ziyaret edecektir. 

M. Mqssolini, bqgün _,. • .. ~ .. iakdi. ~ A{i_pt eczaneleri ~ijır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--... 

de 'bulunan rekoru ,mı~. beqey güzelin hakkıdır, bu· 
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Borsada 
Fihtenin Hitabesi satılan üzüm. 
__________________ 

1 
lerin miktarı 74 

85 
Bu sorudan • sonra: Evet, 

derlerse: haydi yolunuza de
\ am ediniz. Bu takdirde bu 
dünyada bir vatanımı olmağa 
veda ederek ahirette vatanınız 
olacağı ile avununuzl" De .. 
mekten başka birşey diyeme· 
yız. 

Sizler hepiniz, sırf kendiniz 
için değil, milleti temsil et
meniz yönünden hepiniz, bu 
hitabelerdeki hakikatları din· 
leyin iz. 

1-Alman milliyetinin men
featları hakkında konuşmak 
üzere asırlarca evvel bunun 
gibi birçok toplantılar yapıldı. 

Fakat asla size böyle şeyler 
teklif edilmedi. Eğer siz bun· 
lara hiç ehemmiyet vermeK 
istemiyorsanız, sanki bir vakit 
geçirmeden dönüyor gibi, evi
nize dönünüz ve badema hiç 
kimse, sizden birşey bekliye
cek değildir. 

Yok eğer siz beni dinlemek 
ve sözlerim üstüne düşünmek 
istiyorsanız : Sağlam bir ka
rar vermeden buradan çıkma
yınız. Beni işitenlerin hep.'.)i, 
sizler, kendiniz için kendiniz 
bu kararı veriniz : Tıbkı bu 
işde yalnızmış ve yalnız ha
reket ed c kmiş gibi. Bu 
m · şterek arz da , kendine 
sahip büyük bir kuvvet do
ğacaktı 

Eğ r her f r .. , k ndi teşeb
büsünü bırakıp i~i komşusuna 
bırakırsa, h'ç kim5 kımıldı
yacak de" ıldir. Her~eyde ol
duğu gibi öy ece kalır. 

Binaenaleyh hemen şimdi 
karar veriniz. Sakın "Brak 
biraz dinlenelim. Kcn<liliğin
den, daha eyi bir durum zu
hur edinceye kadar uyuyalım, 
ruya görelim., demeyiniz. Böy
le bir durum asla kendi ken· 
dine zuhur etmez. 

Dün; ~~şünmeğe müsait eş
ref saatını bırakan; bugün o 
saati bulamaz, ve yarın bul
ması ise daha az muhtemeldir. 

Bugünkü durum karşısında 
~is sessizliğinden sıyrılamıyan 
ınsan, bütün hissini kaybetmiş 
demektir. 

Siz burada kat'i bir karar 
vermek için toplanmış bulunu
yorsunuz. Burada, başkasına 
emir verme, başkasını teşvik 
etme işi karşısında değiliz. 
Her biriniz para vcrib onu 
realize etmek mevkiindesiniz. 
Zira kendi kendine vukua ge
lecek sinir karşısında çalışmak 
İstiyen yarım İrade, burada, 
asla kafi değildir. Kendi reel 
hayatımızda en son ereğimize 
kadar, idare edecek çelik 
irade lazımdır. 

Böyle bir iradenin kaynağı, 
sizde tamamen mahvedilme
dimi? Bütün hayatınız; hiçbir 
şey vermiyen kurak bir çöl; 
boş fantomlar dolaşan bir 
rüya değil mi? 

Zamanımız, böyle hüküm
ler öne sürdürmek istiyor. 
Söz söyliyenler, istihza edili
yor sanıyorlar ve istihza ile 
cevaplar veriyorlar. Fakat asla 
salah izi görülmedi. - Beni 
anlıyor musunuz ? Öyle ise 
cesur olunul ; oıılara karşı 
başka suretle hareket etmekle 
kendinizi gösteriniz ; onlar 
aldanmış olsunlar. Onlar sizi, 
bu düşüncesiz uyku ve tem· 
bcllikte bırakmak istiyorlar. 

Çeviren: M. Rahmi Balaban bin 983 tonu buldu. 
men - hiçbir zaman vukua 
gelmiyen bir kolaylık ile sizi 
dii~ünceye sevketmiştir. 

Bizdeki karışıklıklar ve dü
şüncesizlikler : Kendi halin
den memnun olmadan, kendi 
gidişimizi beğenmeden doğu
yordu. Bize, sonunu düşünme 
tavsiye edenlere karşı, varlığı· 
mızı idare eden kuvvetin : 

(f esadüf,) olduğunu söyliyorduk. 
Fakat henüz bir tecrübeye çe
kilmiş değildik. - Bugün, ki 
o tecrübeyi geçirmiş bulunu-
yoruz: 

-Sonu var-

Guadarrama 
Dağlarında mu
harebe oluyor . .. 

Santoci limnııınıla .i i lıir harp 
gemi i petrol <lepolannı lıomhar· 

dıman etmiş \C hu dıeplc lıu,ulc 

gelen infiliikl.ır ) üzün<lcn pckçok 
ld~i ölmüştiir. 

Pari , 18 (Raılyo) - 1 pnnya 
.i ilerinin kunıanılao::mrlaki harlı 

gemileri Sıanclar limanını bombar
dıman ctıııi~lt~rılir. 

an cba lİeıı i tilıkumları dün 
olduğu gibi hugiin de alınhtanlıeri 

bom hardı nın n edilmckteılir. 

Madrid bombardıman edildi 
Madrid 18 (Radyo) - Hü

kumete mensup harb sefine
leri Göta, Tarifo ve Kariks 
limanlarını bombardıman et-

nıişlerd ir. iki asi tayyare filo· 
su Madride bombalar atmıştır. 

ispanyadan dönen Fransızlar 
Paris 18 (Radyo) - Umu

mi iş konfederasyonu reisi is
panyadan dün akşam avdet 
etmiştir, Gazetecilere verdiği 
beyanatta lspanoada vaziyetin 
muhlik olduğunu maamafih 
halk cephesinin galip gelece· 
ğini söylemiştir. 

Magork adalarına 
ihraç hareketi: 

Sevil 18 (Radyo) - Hü
kumet kuvvetlerinin, Mayork 
adalarına ihraç hareketleri 
bugün de akim kalmıştır. ih
tilalciler karaya çıkan hükü
met kuvvetlerine şiddetli bir 
hücumda bulunmuşlar ve bu 
kuvvetlerin bir kısmını silah 
ve toplarına birlikte denize 
dökmüşlerdir. 

Sevilladan gelen bir habere 
göre, Katarjon bahriye istas· 
yonu milli kuvvetler lehine 
olarak hükumet kuvvetlerine 
karşı isyan etmiştir. 

Paris 1~ (Radyo) - ispan
ya asileri lrun havalisinde ta-
arruza geçmiş bulunuyorlar. 
Yapılan hiicumlarla hükumet 

Ticaret odasınca çekirdek· 
siz kuru üzümlerin satış ve 
ihraç vazıyetleri hakkında bir 
rapor hazırlanmıştır. Bu rapor 
mevsim başlangıcından şim
diye kadar İzmir borsasında 
74983 ton "526338 çuval ve 
4333 torba" üzüm satılmıştır. 
Geçen yıl ayni tarihteki satış 
miktarı 48649 ton "342057 
çuval ve 1374 torba" idi. 
Temmuz ayı içinde limanımız
dan dış piyasalara 1459 ton 
üzüm ihraç edilmiştir. Geçen 
yıl ayni tarihte 968 ton üzüm 
ihraç edilmişti. 

Üzümlerimiz ençok Alman
ya, lngiltere, Belçika, Avus· 
turya, Hollanda ve ltalya'ya 
ihraç edilmiştir. Almanya'ya 
40460 ton, İngiltere'ye 13807 
ton, Hollanda'ya 7868 ton, 
Belçika'ya 3415 ton, İtalya 
1480 ton üzüm ihraç edil
miştir. 

Tesekkür 
~ 

Kendisinden umidi kesilen 
~e ömrünün devamı müdde
tince müteverrim olarak yaşa
masına kat'iyyen karar verilen 
ve birçok doktorların tedavi 
ettikleri ve kurtarmağa muvaf
fak olamadıkları kızımı teda-
vii fenni neticesinde yüksek 
devletimizin idaresi altında 

bulunan Tepecik emrazı sariye 
hastanesi baş doktoru Lütfi 
Sabri'ni.ı yüksek himmetile 
ayni hastane rontgen şefi Ali 
ve muavini Hüsnü ve baş hem
şire ve arkadaşlarının yorul· 
mak bilmiyen Himmetleri sa
yesinde kızımı ve birçok va
tandaşları kurtardıklarını ve 
hayatlarını iadeye muvaffak 
olduklarını gözümle gördüm. 
Böyle insani ve kalbi hizmet· 
leri dolayısile bizi ve ailemizi 
birçok keder ve birçok mas
raflardan kurtardıkları gibi 
kızımın sıhhatı tam ve afiyete 
nail olması hasebile sevinci
min neticesi olarak umum 
hastegan namına teşekkür et· 
meği ve yukarıda yazılı bu-
lanan yüksek doktorlarımızı 
takdir etmeği bir vazife ad-
deder saygılarımı sunarım. 

Kemeraltında Küçük sa
lepçioğlu hanı karşısında 

15 numarada bayi 
lsmail Cibar 

--------------------~ 
taraftarlarına telefat verdiril-
mektedir. Asi kuvvetler, mü
teaddit köprülerle yolları tah· 
rip eylemişlerdir. 

Maliye Vekaletinden: 
Teslim edilecek Koltuk Sandalya Tahmin be- muvakkat te-

mahalleri delleri mi nalı 
Adet Adet Lira kr. Lira kr. 

Ankara 37 349 
1stanbul 270 1116 
fzmir 30 621 9147 685 
lçel 60 374 

297 2460 
1 - Yukarıda teslim edilecek mahallerile miktarları ve 

mecmuunun muhammen bedel ve muvakkat tem:natı yazılı 

hazasan taklidi koltuk ve sandalya kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 9/9/936 çarşamba günü saat 15 te Vekalet 
levazım müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonu tarafın
dan yapılacaktır. 

3 - Şartnameye resimler parasız olarak levazım müdürlü
ğündrn ve lstanbulda Dolmabahçede Maliye evrakı matbua 
ambarı memurluğundan alınabilir. 

4 - f steklileri 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı belgeler ve yukarıda yazılı muvakkat kmiııat mak
buz veya banka kefalet mektuplarile birlikte kanunun tarifatı 
ve şartnamedeki şeraite tamamen uygun ve noksansız olarak 
yazacakları teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını ihale saa· 
tından bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri. 19-21 45 

Kiralık ev 
Manisa askeri sa. al. komisyonundan: 

Teminatı 
Cinsi Miktarı Eksiltmesi Muhammen fi. muvakkate ihale günü 
Arpa 590 ton Kapalı zarf 4. Ku. 1770 Li. 28/8/936 cu. sa. 18 

Köprii tramvay durak ye· 

rinde 681 numaralı ev kira· 

lıktır. Evde her türlü tesisat 

ve konf ör mevcuttur. Görmek 

için Köprü bakkalı bay Ah-

Saman 332 " Açık eksiltme 1. Ku. 294 Li. 28/8/936 cu. sa. 11 

m ede müracaat. 

İzmir sicilli ticaret 
memurluğundan: 

(Ali Riza Evcim) ticaret un· 
vanile f zmirde Yeni kavaflar 
çarşısında 34 numarada mü
cellitlik yapan Ali Riza Ev
cim'in işbu ticaret unvanı tica· 
ret kanun hükümlerine göre 
sicilin 1820 numarasına hayt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

1 - Tümenin Manisa merkezinde bulunan hayvanların bir 

2 

3 

4 
5 

senelik arpa ve saman ihtiyaçları yuarıda gösterilen 
miktar üzerinden münakasaya konulmuştur. 
Şartnameleri Manisada tümen satın alma komisyo· 
nunda görülebilir. 
İhalesi 28-ağustos-936 cuma günü saat 11 ve 18 de 
Manisada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltmeler kapalı zarf ve açık eksiltme usuliledir. 
Muhammen fiatleri ve teminat muvakkateleri yukarıda 
gösteritmiştir. 

6 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

7 - Kapalı zarfta teminatı muvakkate makbuzu ile birlikte 
teklif mektuplarını münakasanın yapılacağı belli saat· 
tan en aşağı bir saat evvel Manisada tümen satın al· 
ma komisyonuna vereceklerdir. 
Açık ekeiltmede talipler muvakkat teminatlarile bera· 
ber muayyen olan vaktında komisyona müracaat et· 
meleri lazımdır. 9 14 19 25 

İzmir sicicilli ticaret me
murluğu resmi mühürü 

ve F. Tenik imzası 
Isparta askeri sat. al. ko. nundan: 

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 " 
" ~. ot 73000 " " 10 261 4,75 " 
" Arpa 133000 " " 11 290 2,90 " 
" Saman 133000 il " 12 100 1,00 .. 

Tefennı Bulgur 7900 31-8-936 pazartesi 10 60 10,00 " 
" K. ot 160000 " " 11 398 5,00 Kapalı 
il Arpa 329000 " il 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 erşembe 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 adları yazılı yedi kıtanın erzakları ile ihrılc tarih gun ve saatlarda eksiltmenirı 

şe.killeri gösterilmek suretile eksiltmeye konuldu. İşbu erzaklar Isparta askeri satın alma ko· 
mısyonunca yukarıda yazılı günlerde bu kıtalara ait yıllık ihtiyaçlarının taksit suretile satırı 
alınacağından mezkür günlerde arttırma eksil.me kanununun maddesi mahsusasına göre temi· 
natları ile birlikte lspartadaki komisyonumuza müracaat etmeleri ve komisyonda mevcut şart• 
namelerini bila bedel görebilecekleri ilan olunur. 12 19 22 26 2559 

Burnava Askeri Satın Alma Komisyonunundan: 2475 
Cinsi Mahalli Miktarı Umum tahmin Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 

Kilo Tutarı teminatı şekli 
Un Gaziemir 80,000 8800 660 Kapalı 21/8/936 
Un Burnava 48,000 5280 396 Kapalı 21/8/936 
Un Ödemiş 24,000 2640 198 Açık 21/8/936 
Un Aydın 100,000 11000 825 Kapalı 21/8/936 
Un Tire 80,000 8800 660 Kapalı 21/8/936 
Un Söke 24,000 2640 198 Açık 21/8/936 

Cuma 10 
Cuma 11 
Cuma 11,30 
Cuma 15 
Cuma 16 
Cuma 16,30 

1 - Tümen birliklerinin .un ihtiyacı olup miktarları yukarıda yazılı altı 
rında gösterilen şekillerde satın alınacaktır. 

kalem erzak hizal• 

2 Münakasa tarihlerile umum ve muvakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. 
3 Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla birlik! 

teminatı muvakkate makbuz veya banka mektuplarile birlikte muayyen vaktinde Buf 
na va' daki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri ve kapalı zarf usulile yapacaklS 
için teklif mektuplarını bir saat evvelinden komisyona vermeleri. 6 1 O 14 1 ~ 

Maliye Vekaletinden: 
Teslim 

edilecek 
150 X 80 120 X 65 120 X 65 Kütüphane Dosya 
Yazıhane Yazıhane Yazı masası dolabı 

Yekün Tahmin Muv 
bedelleri kat te 

natlsf 
Mahalleri Adet Adet Adet Adet Adet Adet Lira kr. Lir 
Ankara 5 13 157 57 115 347 10312 71 
İstanbul 18 81 491 194 368 1152 36722 20 27~ 
fzmir 8 58 295 55 180 596 17996 137 

lçel 6 36 201 47 133 423 16505 ı2J 
1 - Yukarıda teslim edilecek mahallerile miktarları ve her birinin muhahammen bed 

ve muvakkat teminatları yazılı beş örnekte yazıhane vesaire ayrı ayrı dört şartname ve kap• 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. . 

2 - Ankarada teslim edileceklerin eksiltmesi 3/9/936 perşembe günü lstaııbulda teslı 
edilecekler 4191936 cuma günü ve fzmirde teslim edilecekler 7/9/936 pazartesi günü lçel'0 
teslim edileceklerin de 8/9/936 salı günü saat 15 te Vekalet levazım müdürlüğünde topları' 
eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. J 

3 - Şartname ve resimler parasız olarak levazım müd~rlüğü ile lstanbulda Dolmabahçev 
maliye evrakı matbua ambarı memurluğunda ve lzmir ve lçel Defterdarlığından alınabilir. 

4 - istekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeler ve yukarı 
yazılı muvakkat teminat makbuz veya banka kefalet mcktublarile birlikte kanunun tarifatı 
şaılnamcdcki şeraitine tamamen uygun ve nok:sansız olarak yazacakları teklif mektupfsfl 
havi kapalı zarfları ihale saatmdan bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri. 19 21 

Kı 

ih 
o) 
bi 
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J . v t l ~, ı·la"nları Mst. Mv. sat. al. ko. dan: 2437 lzmı·r Sahı·ı Sıhhı·ye M k . ...., zmır .n..omu an 15 1 - Beher kilosuna biçilen ededri 190 kuruş olan 17€00 er ezı 

Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: kilo yün çorap ipliği kapalı zarfla eksiltmeye kon- baştabı.b)ı•gı"' •nden.• 
1 - Tüm kıtaatı için ilgili şerait ve evsaf içinde kapalı muştur. 

zarf usulile 992500 kilo un alınacaktır. 2 - İhalesi 22/ağustos/936 cumartesi günü saat 11 dedir. 1 - Kuşadasi kazası sahil sıhhiye idaresinin önünde yapı-
2 - Unun beher kilosuna 15 kuruş tahmin edilmiş olup 3 - Şartnamesi 167 knruşa M. M. V. sat. al. ko. nundan lacak rıhtım ve bahçe dıvarlarının inşası lzmir Nafia 

teminatı 8694 liradır. alınır. müdürlüğünde tasdik edilen keşifname mucibince 1072 
3 - İhalesi Çanakkalede tüm satın alma komisyonu bina- 4 - ilk · teminat 2508 liradır. lira 2 kuruş bedelle ve 19-8-936 tarihinden itibaren 

sında 28-ağustos-936 cuma günü 15,30 da yapılacaktır. 5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka- 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
4 - istekliler 2490 numaralı ihale kanunun iki ve üçüncü nunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle bir- 2 - Bu inşaata aid proje, ve şartnameler Kuşadası Sahil 

maddesinin istediği vesaik ile beraber temin~tlarile likte teklif mektuplarını ihale saatındanenaz bir saat sıhhiye idaresi memurluğunda bulunmaktadır. 
birlikte ihaleden bir saat evvel 14,30 da komısyona evvel M. M. V. sat. al. ko. nuna ven~eleri. 4 9 14 19 3 - Eksiltmiye iştirak edebilmek ıçın şartnamede yazılı 

_ gelmeleri. 14 18 19 21 2587 Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: evsafı haiz bulunmak ve eksiltme başlamazdan evvel 

M t M S Al K d Tahmin bedeli Muvakkat teminat keşif bedelinin % 7,5 nisbetindeki pey akçesinin yatı-s . v. at. . o. nun an: 1 
1 - Muhtelif yerlerde yaptırılacak olan 14 yeraltı tankları Kıtası Cinsi Kilosu hale Ta. gün Saat Lira Ku. Şekli rılması mecburidir. 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Isparta Un 241000 25/8/936 salı 17 2169 12 kapalı 4 - Eksiltmeye girecek taliplerin kanuni ikametgahı gös-
2 - Bu in~aatın keşif bedeli 144959 lira 76 kuruştur. tik Denizli Yulaf 313000 26/8/936 çarşamba 17 1292 5,5 " termeleri ve hu işi yapabileceklerine dair nafıa mü-

inanç parası 8497 li~a 80 kuruştur. 1 - Eksiltmeye konan yukarıda kıtaları yazılı un ve yulaf dürlüğünden alınmış vesika ibraz etmeleri lazımdır. 
3 - ihalesi 26/8/936 çarşamba günü saat 15 tedir. A gösterildiği üzere eksiltmeye konuldu. Teminat mik- 5 - İh~e 3 Eylıil 936 tarihine rastlayan Perşembe günü 
4 - Bu inşaata ait kcşifname proje idari ve fennı şart- tarı ile ihale günleri gösterilmiş olduğundan yevmi saat 15 de Kuşadası kazasının Lianaki mevkiinde kain 

name ve şair evrak 750 kuruş mukabilinde Mst. Mv. mezkıirde ihaleden bir saat evvel teminat mektupla- sahil sıhhiye binasında yapılacaktır. 
satın alma komisyonundan alınır. rmı komisyona vermeleri. 6 - Talip olanların yukardaki şartlar dahilinde ve gösteri-

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 2 - Her iki maddenin ihalesi yukarıda gösterildiği üzere len günde Kuşadası Sahil sıhhiye idaresi memurluğuna 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle bayındırlık ha- Isparta satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. müracaatları ilan olunur. 19 23 28 2 
kanlığından alınacak fenni ehliyetnamelerle birlikte Şartnamesi kanundaki formüle göre bedelle hergün 

idare şartnamede istenen ve behemehal verilmesi görülebilir. 11 13 16 19 2560 Urla Kalaba· k 
mecbur olan vesikr.larla teminat ve teklif mektuplarım Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
ihale saatından en az bir saat evveline kadar M. M. 1 - Hepsine biçilen ederi 18000 lira olan değişik numa- 1 A • • t• • 
v. satın alma komisyonuna vermeleri. rada dört milyon üçyüz altmış yedi bin tane mıh ka- p aı gezı ~ ısı 

9 14 19 23 2522 palı zarfla eksiltmeye konulmuştur . .......... ~--------------------~....;;;,,.:_ ________________ __ 
Mat. Mv. sat. al. ko. nundan: 2 - ihalesi 21/Ağustos/936 cuma günü saat 15 tedir. lzmir Liman işletme ı·daresin-

Muvakkat Tahmin 3 - İlk teminat 1350 liradır. 
Kıtası Cinsi Kilosu ihale Ta. Gün Saat teminatı bedeli 4 - Şartnamesi parasız olarak M. M. V. sat. al. komisyo- den: 

Lira K. nundan alınır. 
Tefenni Yulaf 27500 25/8/936 Salı 9 114 5,5 Açık 6 - Eksiltmeye girecekler kanuni ilk teminat va 2490 sa-
Isparta Odun 1006000 " " " 10 944 1,25 " yılı kanunun iki ve üçüncü maddeleriede yazılı bel-
Burdur " 161000 26/8/ 936 çarşamba 9 103 85 " gelerle birlikte teklif mektuplannı ihale saatinden bir 

23 Ağustos Pazar günü Urlanın Kalabak mevkiindeki plaja 
bir gezinti seferi tertib edilmiştir. Gidib gelme vapur ücreti 
Elli kuruş olub yedi yaşına kadar çocuklardan para alınmıya-

Tefenni " 298000 " " " 17 168 75 " saat evvel M. M. V. sat. al. komisyonuna vermeleri. 
Denizli " 658000 27/8/936 perşembe 9 494 1 kapalı 5 21 4 19 1975 
Antalya " 410000 28/8/936 cuma 9 231 75 açık _..,..M..,....t -M--S-t_A_l_.,...,K,,_ __ d __________ _ 
E 

s. v. a. . o. nun an: 

caktır. Vapur Konaktan saat 13,30 da Pasaporttan 13,38 de 
Alsancaktan, 13,45 de Karşıyakadan, 14 de hareket edecek ve 
akşam üzeri plajdan dönecektir. Biletler her iskelede satıla-

imalı " 411000 31/8/936 P. ertesı· 9 155 
11 

50 " 1 - Mst. Mv. için pazarlık suretile satınalınacak (1061500) caktır. 44 
Eğirdir " 330000 119/936 salı 16 186 " 75 " kilo linit maden kömürüne verilen fiat pahalı görül-
Fethiye " 218000 2/9/936 çarşamba 9 123 " 75 " düğünden ihalesi 22 Ağustos 936 cumartesi günü saat İzmir sicilli ticaret 

Dokuz kıtanın iki kalem odun ve yulafı yazılı k. olmak yu- on bir buçukta lzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma memurluğundan: 
karıdaki cetvelde ihale günleri ve teminat muvakkateleri de komisyonunda yapılacaktır. 1 'd G 
k ·ı · k'll · ·ım k ·ı ·· k d"ldi zmir e azi bulv~rında e sı tmenm şe ı erı gösterı e suretı e muna asaya arze ı 1' 2 - Tahmin edilen mecmu tutarı (9553) lira (50) kuruştur. 

B kl 1 rt d k · t I k · da ticaret yapan Di Amerikan u erza ar spa a a as erı sa ın a ma omısyonun 3 - Beher kilo kömür için doksan santim fiat tahmin 
ihale yapılacaktır. Ve şartnameleri komisyonumuzda mevcut edilmiştir. Tobako kompani of Di Ori-
olup istekliler tarafından bedelsiz olarak şartnameyi okuya- 4 _ Teminat muvakkata akçesi (716) lira elli kuruştur. yent lnkorporeyted şirketinin 
bilirler. 5 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. Türkiye umum vekili Russell 
. Artırma eksiltme kanunu ahkamına göre teminatlarlle bir- 6 t kl'l r· d d k l ld kl d Henry Kuhn'nun vazifesine 
lıkte zamanında komisyonumuza müracaat edilmesi ilan olu- - ste ı er ıcareto asın a ayıt ı o u arma air ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. nihayet verildiğine mütedair 
nur. 9 12 19 22 b 

• 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki eyanname ticaret kanununun 
Ms. Mv. sa. al. ko. nundan: ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve- hükümlerine göre sicilin 1819 
1_ - Beher metresine biçilen ederi 32 kuruş olan 100 bin sikaları ve teminab muvakkatalariyle birlikte ihale numarasına kayt ve tescil 

metre kılıflık beze yüksek fiat istendiğinden yeniden saatından evvel komisyonda hazır bulunmaları. 54 edildiği ilan olunur. 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: lzmir sicilli ticaret me· 

2 - Şartnamesi 160 kuruşa M. M. V. sa. al. k~misyonun- · 1 - Mst. Mv. lat'aatının açık münakasada bulunan (394800) murluğu resmi mühürü 
dan alınır. kilo linit maden kömürüne verilen fiat pahalı görül- ve F. Tenik ımzası 

3 - İlk teminat 2400 liradır. düğünden pazarlıkla satın alınacaktır. ,.. B 
4 - İ'.ıalesi 21/ Ağustos/936 cuma günü saat 11 dedir. 2 _ ihalesi 22 Ağsstos 936 cumartesi günü saat 11 de eyanname 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı lzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda Türkiye Cumhuriyeti 

kanunun iki ve üçüncü müddelerinde yazılı belgelerle yapılacaktır. Y. No. 1542 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatmdan enaz bir 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (3948) liradır. C. No. 174 
saat evvel M. M. V. sat. al. ko. nuna vermeleri. 4 - Beher kilo kömür için bir kuruş fiat tahmin edil- Nevyork kontluğu noterli-

4 9 14 l9 2438 miştir. ğinden musaddak ve işbu 
Mst. Mv. Sat. al. ko. dan: 5 - Teminat muvakkate akçesi (296) lira (10) kuruştur. beyannameye sureti raptedi-
1 - 8434 kilo doral boru çubuk saç levha ve perçin çivi 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 6 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. len vekaletname mucibince 
2 _ Tahmin edilen bedeli 19900 lira 20 kuruştur. Ve ilk 7 - istekliler Ticaretodasmda kayıtlı olduklarına dair ve- Di Amerikan Tobako kom-

inanç parasıl492 lira 50 kuruştur. sika göstermek mecburiyetindedirler. pam of di Oriyent İncorpo-
3 - İhalesi 4/9-936 cuma günü saat 15 dedir. 8 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki reyted şirketi reısı hüviyeti 

k 
'k ve üçüncü maddelerindt! ve şartnamesinde yazılı ve- ·ı h k t d h t 

4 Ek 'lt · kl · 2490 l n ı i ve ı e are e e en, ve ususa ı - sı meye gırece erın sayı ı anu un sikalan ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle ihale saatından saatmdan evvel komisyona müracaatları. 53 atiye hakkında selahiyettar 
bir saat evvel teminat ve teklif mektuplarını M.M.V. d bulundukları anlaşılan Patrik 
satın alma komisyonuna vermeleri. 21 4 19 8 2216 Msr. Mv. Sar. Al. K'J. nun an: Henri Gorınan takrir ede-

M 20 Ağustos 936 perşembe günü saat on beş buçukta iz- cekleri veçhile bir beyanna-
st. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: mirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda pazarlıkla me tanzimini talep etmelerine 

l - Bergama kıtatı için 9000 kilo no. but 2.0/8/936 per- satın alınacağı Anadolu gazetesinin 18 Ağustos 936 tarihli 
l l B ı d·ı (117800) k'I ğ · binaen, keyfiyet kendilerinden şembe günü saat onda açık eks~ tme ı e ergama nüshasile i an e ı en ı o sı ır etınin tahmin fiatı 

l k l · ·k· k ld soruldukta söze başlıyarak: askeri satıo alma binasında satın a ınaca tır. on iki kuruş o mayıp yirmı ı ı uruş o uğu tashihen ilan 
2 l d 52 İzmir birinci noterligw inden - Nohudun tahmin bedeli 450 ira ır. olunur. 
3 - Birinci teminatı 33 lira 75 kuruştur. Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: temmuz 26,1928 ve 16105/59 
4 - istekli olanların birinci teminatı Bergama maliye vez- 28/8/936 salı günü saat on beşte Ankara' da M. M. vekaleti hususi numara ile tercümesi 

nesine ihale zamanından evvel teslim edeceklerdir. satın alma komisyonunda kapalı zarfla ihalesi yapılacağı Ana- ıcra ve muamelei tasdikiyesi 
S - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyen hergün komisyon dolu gazetesinin 9/14 Ağustos 936 tarihli nüshalarile ilan ifa kılınan vekaletnamede 

....___ açık olduğu ilan olunur. 4 9 14 19 2464 edilen (248467) lira on beş kuruş bedel keşifli Diyarbekirde tevkil edilen Russell Henri 
Mst. Mv.-Sat. Al. Ko. nundan: .. yaptırılacak yapıların şimdilik yaptırılmasından vaz geçildiği Kuhn'un vekaletine, haiz ol-
1 · k k ·ıt ·ı ·· k d ' 50 dukları selahiyete istinaden ni-- Hava kıt aatının açı e sı me suretı e muna asa a ilan olunur. 

bulunan (1548) lira kırk sekiz kuruş bedel keşifli tel ..!.!:~=;.:.J:.;.;.k;_--.~~.1~,.~.~=k-h:-----:k:------- hayet vererek azleylediklerini 
kafes imaliyesine talip çıkmadığından eksiltme on gün Ba ı esır ur ava urumu beyan ve ikrar etmeleri uze-

1 · 25 Ağ stos 936 l ·· ·· t 1 v d rıne işbu beyanname resen uzadılarak iha esı u sa ı gunu saa on başkan ıgın an,· 
bes buçukta kışlada Mst. Mv. Sat. Al. komisyonunda tanzim ve hazırun muvace-

1 - Balıkesirde hükumet caddesinde Uray kurağı karşı- hesinde açıkça okunarak 
yapılacaktır. . .. · d b 

2 - Teminat muvakkate akçesi (116) lıra o~ dort kuruştnr. smda Türk hava kurumuna aıt arsaya yeni en ir iş münderecat ve mazmununun 
3 _ Ş rt k .f amesi hergün komısyonda görü- evi yaptırılacaktır. talep ve ikrarı vakia mutaba-

a name ve eşı n 2 - iş evinin keşif bedeli (10594) lira (41) kuruştur. kati tasdik olunduktan sonra 
<\ lebilir. l ld ki "h 1 d 3 - 10/8/936 gününden itibaren (20) gün müddetle kapalı ziri cümlemiz tarafından ı· m-

- İstekliler Ticaretodasında kayıt 1 0 fu arhı vet_ı da e eln zarf usulile 31/ 8/936 pazartesi günü saat 15 tc Balı-. N f' en eye ın en a a- ta ve tahtim kılındı. 
en az sekiz gün evvel lzmir a la · .. t k kesirde Türk hava kurumu binasında talibine ihale 

'k l komisyona gos erme d'I kt· Pire' de bindokuz yüz otuz 
cakları ehliyetname vesı a arını · e ı ece 1r. 

4 Pl A f A l b 1- k b 'l' d ·· altı senesi temmuz ayının 5 mecburiyetindedirler. l k 'k' - an ve ennı şartname er eş ıra mu a ı m e mura-
.._ Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayı ı d anun~n 1 1 caat edilecek şubelerden alınabilir. yirmi sekizinci çarşamba günü. 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesin. l~k~azı ~h v~- 5 - Fenni şartları öğrenmek istiyen isteklilerin An karada Mukir 
sikaları ve teminat muvakkatelerile bır ıkl ed 1 a

5
e
1 

Türk hava kurumu genel merkeze lstanbul, lzmir baş- P. H. Gorman 
ar ır kanhklanna müracaatları. 13 19 2579 Şahı"t saatından evvel komisyona vermış bulunaca · 

-

-

P. P. Yannas 
Sah it 

Cecil. A. Hayden 
Baş konsolos 

Kamil M. Akay 
No. 1548/177 

Noter defterimizde yazıh 

olan aslına uygun olduğu tas· 
dik olunur. Pire '29 temmuz 
1936. 

T. B. 41 Harcı 50 

Atina - Pire Başkonsolosu 
(Mühür) : T. C. Atina Pire 

Baş konsolosluğu 
imza : Kamil M. Akay 

K"leme 
8-8-936 S. K. 

No. 63 
Yukarıdaki mührün T. C. 

Atina - Pire baş konsolo;lu
ğuna aidiyeti tasdik olunur. 

8 - 8 - 936 
Hukuk İş. Di. 

İmza : Seyfettin Kut 

2833 No.lu yasaya müsteniden 
tasdik harcı alınmamıştır. 
Tarih : 8 - 8 - 936 
Mühür: T. C. İzmir vilayeti 

hukuk işleri müdür
lüğü. 

imza Okunamamıştır. 
Kamil. M. Akay 

T. C. 
Atina - Pire 

Baş - Konsolosu 
l'arih : 8-8-936 
Pul : 30 krş. 
Mühür: T. C. lzmir vila

yeti hukuk işleri 
müdürlüğü . 

Tarih: 29 - Vll - 1986 
Pul : 50 (Damga) 
Pul : 50 (Şefkat) 
Mühür: T. C. lzmir 

Vilayeti 
Hukuk işleri 

Müdürlüğü. 

Umumi No: 5700 

işbu beyanname suretinin 
• daireye ibraz olunan aslına 

ve dosyamızda saklı mübrizi 
tarafından imzalı nushasına 
uygun olduğu tasdik olunur. 
B;n dokuz yuz otuz altı ytlı 
ağustos ayının onuncu pazar· 
tesi günü. 

İzmir birinci noteri Meh
met Rifat resmi mührü 
ve Bayraktaroğlu ımzası 
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Vapur Acentası Limited 
ROY AL NEERLANDAIS 

• 
KUMPANYASI 

"ULYSSES., vapuru 17 
ağustostan 22 ağustosa kadar 
limanımızda olup ANVERS, 
ROTTERDAM, AMSTER
DAm ve HAMBURG liman

Hamburg - Bremen, Rotter
dam - Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta-
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, f skandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi
mento ile eşya kabul eder. 

Çe eı 

Büyük ü i 
Gazino~ 

caları 
e Otel ve 

çıl 1 

~ A. Kemal Tonay 1 
=Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı~ = na~ınahnıı~ iı>lıt yonu kar~ısınJaki ılilıt'k okak ha~ıııda 30 sayı· ~ = 11 ev \e ıııtıa)cnch:mesiııılı: :ıhah ı.-aııt ıı elen ııkfnın sanı 6 a kadar ~ = hastalarını knlıul eder. ~ = Müraı·nnl eden hast:ıl:ırn ~:ıpılınnsı lazımgelı·n ~air tnhlilat \'C ~ 

mikro~kopik uıua) enderi ile \'ercmli lın tıılnrn y:ıpılm:ıs.ınn cevz:ı ~ 
=: göriil<'n PnoıııotQrak._ nııı:ıp'ııı•lı:uıt••iııık 111uııtn1..aııı:ın y:ıpılır. ;:::: 

lllllllllllllllllllllllllJlllllllll!lllllllli!llHllllllllilllll Telefon: 4115 11111111 
ları için yiık alacaktır. 

"eiANYMEDES,, vapuru 22 
ağustosta beklenmekte olup 

Anglo-Egytian Mail 
Line 

"BÜYÜK TÜRKiYE,, oteli yeniden tamir ve tclvin edildi. Her 
türlü konförii cami, tertemiz takımları ile saygılı misafirlerinin 
emrine amadedir. Yataklar ba:ıyosu ile beraber 100 kuruştur. 
GAZİNO san'atında mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, 

taze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edecektir. 

-
yükünü tahliyeden sonra BUR
GAS, V ARNA v·e KôSTEN
CE limanları için yük ala
caktır. 

"ORESTES,, vapuru 31 
ağustosta gelip 4 eylUlde AN
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 
SVENSK ORİENT LINIEN 

"YlKINGLAND., mot<irü 
17 ağustasta gelip yükünü 
tcıhliycden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG, BREMEN, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG OS
LO, ve İSKANDİNAVYA li
manları için yük alacaktır. 

"NORDLAND,, motörü 28 
ağustosta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, CO
PENHAGE, DANTZIC, GDY
NIA, GÖTEBURG, OSLO 
ve ISKANDINAVY A liman
ları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITlME 
ROUMAİN 

"SEÇEA VA,, vapuru 26 
ağustosta gelip 27 ağustosta 
PJRE, MALTA, MARSIL YA 
ve BARSELONE hareket ede-
cektir. 

Yolcu ve yük alır. 
lıandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
2ci kıordonda tahmil ve tahliye 
binas arkasında Fratclli Sper-
co vapur acentalığına müraca
at edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 

Marsilya ve iskendcriyc ıçın 
9600 tonluk 11 Cairo City11 va
puru her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port-Sait ve lskenderiyc li

manları için "VELOS,, vapu
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentalığı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Muntazam servis · Taze ve temiz meşrubat ve meku15t · 
Ucuz fiyatlar - Elverişli tabldot, 

1936 25 ğust • r .inde 
başlıyac k Tuz yığınlama iş-
lerinde çalışmak üzere 1000-
1200 ameleye iht iyaç vardır .. 
Ist·yenlerin şimdiden nüfus 
kağıtlarile birlikte Tuzla Mü
dürlüg\J üne müracaatları lüzu-

_mB:l_...,..Te.1e.fo
9
n.= _31~ ~ mu ilan olunur. 

OlivierVE Şürekası ~ınai kimya mühendis . 14 1s •• 16 • • 18 ;; \J ~~ 21 2628 

Limited 1. v. t h .1 . . Al lzmır M. H. mudurlugunden; 
Vapur Acentası ıgı a Si 1 ıçın man- Yeri Cinsi No. Si 

Birinci kordon Rees binası lzmirde Kestelli cad. eski M. H. tahsil Dükkan 140 

THE ELLE~~~-'~~4{ıNES Ltd. ya'ya talebe gönderi-
"OPORTO,, vapuru 15 ağus

tos 1936 Londra ve Anvcrs
ten gelip yük boşaltacaktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru ağus
tos sonunda Liverpool ve 
Swanseadan gelip yük boşal
tacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"SAMOS,, vapuru 23 ağus

tos 1936 bekleniyor. Ham
burg, Bremen ve Anversten 
yük boşaltacaktır. 

asımı.::~1m1 ..... ..., ....... 
SULINA GALATZ ve GA-
LA TZ aktarması olarak BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATİSLAVA, Vi-

lecektir. 
Türkiye şeker f abrikal<ı.rı A. 

Ş. inden: 
Fabrikalarımızda bir sene staj yaptıktan ve bu müddet 

zarfında lisan ve fen dersleri için lüzumlu olan hazırlık
ların ikmalinden sonra sıhhatleri fabrika işlerinde çalış-

maya miisait 2-3 lise mezunu her sene kimya mühendis
liği tahsili için Almanya'ya gönderilecektir. 

Staja kabulde fen dersleri notları en iyi ve Almanya
ya gönderilmede fabrikada bir senelik stajda muvaffak 
olanlar intihap edilecektir. 

şubesi. 
Karşıyaka Kemalpaşa caddesinde eski 
M. H. tahsil şubesi. 

" 

Tilkilik eski M. H. tahsil şubesi: '' 
Burnavada eski medrese binası. " 

115 

236 

İdarci hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsleri 
yazılı akar kiraya verilmek üzere 6·8-936 giinünden 20-8-936 
gününe kadar temdiden 15 gün müddetle müzayedeye çıka
rılmıştır. isteklilerin şeraiti öğrenmek üzere hergün Muhase
bei Husuiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürme isti-
yenlcrin de ihale hünü olan 20-8-936 perşembe günü saat 10 
da depozito veya bank mektubu ile birlikte vilayet daimi en· 
cümeninc müracaatları. 12 15 17 19 2583 

Er urum 
tinden: 

• VENA ve LINt için yük ka
bul edecektir. 

isteklilerin 1 eylül 936 ya kadar aşağıdaki vesikaları 
Eskişehir' de Türkiye şeker fabrikaları A. Ş. genel direk· 
törlüğüne göndermeleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi 
2 - Sıhhat raporu Kapalı zarf usulile eksiltme 

erZ E 
V.N. 

DEUTSCHE LEVANTE L1NIE 
G. m. b. H. 

"HERAKLEA,, vapuru 24 
ağustusta bekleniyor, 29 ağus
tosa kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
alacaktır. ---
JOHNSTON WERREN Ll-

NES Ltd. 
"JESSMORE,, vapuru l 5 

ağustosta bekleniyor. LIVER
POL ve ANVERS'ten yük bo
şaltarak BURGAZ, VARNA, 
KôSTENCE, GALA TZ SU
LINA ve BRAILA limanları 
için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HA YSLINJE 

"BOSPHORUS,, Motörli 21 
ağustQsta bekleniyor. iSKEN
DERIYE, ROUEN, HAVRE 
ve NORVEÇ limanlan için 
yük alacak-tır. ---s. A. ROYAL HONGROISE 

DE NAVİGATION DANUBl
ENNE-MARiTiME BUDAPEST 

"SZEGED,, motörü ağus
tos nihayetine doğru beklen-
mektedir. BELGRAD, NOVJ
SAT, BUDAPEST, BRATiS
LA VA, ViYENA ve LINZ 
için yük abul edecektir. 

SERVİCE MARITIME RO
UMAİN 

"DUROSTOR,, vapuru 2 
eyluldc bekleniyor. KOSTENCE 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
elmez. Telefon No. 2007 2008 

3 - Mektep şahadetnamesi musaddak sureti 
4 - Olgunluk notları 11 

" 

5 - 9X 12 eb'adında üç boy fotografı 

' 

6 JI ıu ıı . 

1 - Eksiltmeye konulan iş Erzurum Erkek Muallim mek
tebi yapısının yaptırılmasıdır. Keşif bedeli 242671 lira 48 kıu· 
ruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık genel şartnamesi. 
O - İnşaata ait fenni şartnam~. 
G - Keşif cetveli. 

• 

F - Proje talipler projeyi Bayındırlık bakanlığından Er
zurum bayındırlık müdürlüğünde görebilirler. istekliler şartna· 
me ve evrakı saireyi 12 lifa 10 kuruş mukabilinde ilan ma-
halleri bayındırlık müdürlüklerinden alabilirler. 

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

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

vakkat teminat verebilmesi ve bundan başka a~nğıdaki vesi· 
kaları haiz olup göstermeleri lazımdır. 

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

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

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

lzmir vakıflar direktörlüğün
den; 

324 lira 50 kuruş keşif bedelli berberzade sokağında 3 
sayılı Emetullah hatun vakfınd&n aile evinin tamiri 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. ihalesi 23/8/936 pn· 
zartesi günü saat 16 da vakıflar direktörlüğü binasında mütc· 
şekki! komisyon huzurunda yapılacağından isteklilerin °o 7 ,5 
teminat akçesi olan 24 lira 33 ku ruşu vakıflar veznesine 
yatırararak o gün komisyona müracaatları ilan olunur. 

12 16 19 22 
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Tesiri tabii, eşsiz bir müshildi1·. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri rahatsı~ 
olanlara, tansiyonları y üksek bulunanlara doktorlar yalnız bunu tavsiye ederler. 


