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Portekiz hükumeti, İspanya hududuna 
piyade ve topçu kuvvetleri gönderiyor 

Fransa, lngiltere ve Italya-
ya ispanya için anlaşma tek 
lif etti. lngiltere tetklikliyor 

l
r ispanya ha,.diseleri!1in Avrupa' da akisler yapmasından kor-' 

kulu yor. Asilere ltalya, hükumete de F aransa tarafından 
tayyareler gönderilmiş. Kanlı muharebel~r oluyorr. ..J 

Veliahd Asilere iltihak etti. 

Sağda Tanca'da İspanyol gemileri, solda milisler tarafından kurşuna 
clizilmeğe götüıülen bir asi zabit .. 

l.oııdrn .~ (Hııd)o) Fr.ııı ı:t. 

Lii) Uk dı;isi Jngiliz dış bakaıılıılı· 
na lspan) ıı bfidisclerinc karışılma· 
ması için Lir ıınlo)ııın teklif etmiş· 
ıir. Teklif. t. IJalJ,in \t E<len'e 

'cklilet eden Loru llalifnk lnr:ıfın· 

dnn ll'tkik cdilmi tir. Altıknclarlar. 
teklifi ı·ıııpnti ile kar.,ıl.ınıışlardır. 

Oıılnrın da fikrince lc.pnnp hadi· 
elt'rinin Lepıclmilel nkifiler )ap· 

ınnsı liizıntdır. 
1 ııgiltert' 1\ uupa '<la birbirine 

ııııılıalif iki lılok tC'şkilini nasıl 
i•temİ)Or a, (;,pnu)ndaki iki taraf· 

lan biı'.İnc sı•nıpati gü .. tercn iki 

de\ Jetler lılokunun tc-şPkkiil etme· 

sine ıle ı:nlışmnkındır. :Fruıı~a, an· 
laşmn jıııznlnnmcaya kaılar hare· 

kütıııdnki scrhe tiyi mulınfozn etmek 
i tenıekteclir. Bu nıiif it anlaşma 
mfızııkcrclerini uzatacak mahiyeti~ 
görülmektedir. Bu sebelıle lngilterc 
Liran evci cc,·alıı \"crıne~c ı:alıça· 

enktır. 

Berlin 3 (Hntlyo) l"panya 
Fran ız hududundan heş Fransız 
ta) yare i geçmiş \'C doğrudan doğ· 
ru) a Mndridc gitmiştir. flu lıadiı:c, 
}'ransanm 1 panya hükumetine ta)· 

yare 'erdiğine bir ılelil addedil· 

mektedir. 
Mndricl 13 (Hud)o) -- Kortez 

ıneclie rl'i i l\1. Mnrtinez llaryo 
halka hitaben hir beyıınname ue~· 
r<'tmiştir. Hu lıe)nnnameclc: 

Js}'an) a ·} a Sİ) aııi ihtilafın hii· 

kıinıct nle,lıine nıüsdliih bir kıyam 
" halini <loğru hulmııclı~ımı vr i"y:ın 

tC'lakki etti~imi lıildiririnı. Bi:r., 
millet ı.nrııfıııdan intihııp edilmiş 
hakiki mılll"l 'ek illeri olduğum uz 
iı;in \ azifemizi ) apmakla miikelll'· 
fiz Priıno Dö Hivnaıla lıir ılik

tatürliik yapmak i tl'nıiş f'ııkat mil· 
INin arzu u knrşıcmda ı;ukut et· 
rııişti. Bugiiıı de vnıiyl't lıii} lı•ılir 

\ e l.ıiivlc olaeak<I ır. , 
.l\lanmafilı hıı da\a ılıılıili lıir 

ıl:I\ adır, , nhanı•ı ılc\ letlerclen iisi· 
lerc ) anlını etmı•nıelerini i-teriz. 

Çünkü, u ilC'r harici bir .te,Iettı'll 
) ardım i temişlerdir. Bu hareket 

1 pan)a'p mii~kiil \aziyete <lfi.;Ü· 

rrcek yanlış w çirkin Lir hareket· 
tir, Hükumet vaziyete lı~kimdir; 
Lu hakimiyeıi jdııme \C takviye 

lii:1.ııudır. f .,p:.uıyollardan bu hu us· 
ta )tırclım heklerim. Demektedir. 

Pari 3 (Hoı1)o) - j5pany:ıda 
vaziyet velıamr.tini nıııhafaz:ı et· 
ınekteJir. Son lıôdisd~r, fisiln it>· 
hinr inki~af etmiştir. llükuructin 
i tifo etme i lıcklenmckıeclir. 

Frnn a hiik\ımcti, f spnnya Ji. 

ın ıınlarııın ~ cniılen hıırp gemileri 

g•,ııderıni§tir. Bir \iman zırhlısı 

i?e iiç ıorııiıl•J Cclwliitıarık lıoğıı· 
:ı:ııı<la lıiık ·ıııwttl'tı ı•ırıir lıck]ı .. 
nıcktcdir. 

Portekiz lıiikiımeti. son kun· 
şıl..lılı.lar nıiiıınsehrı"!c İ•paıı)a hu· 

kiınıctinı· i pan) a lıııduılarına iki 

fırkıı pİ)nılr ile ıop~u kıı\\cti !'C\'· 

kPtlllİŞtİr. 
Buı;iiıı salıalıtaııhcri Kor<lo ha. 

rnlisindı· çok ~idılC'tli ıııııbarcheler 

olmuştur. Jler iki taraftnn ılu te· 
l<'föt çoktur. 

- Sonu 2inci sayfada-
~~~~~~================-=-=--: 

Fransa dış bakanının İspanya 
hakkındaki beyanatı .. 

P:ıris 3 (Had) o) İ ;pıınya lıiidi cleri iizerindc Vrnn ıınıu ııoktai 

nnwr 'e. \tıZi)<'lİ, bugünkü kabine meeli imle müzakere edilmiş ,." f ıal· 
yn ile 1ngilterc lıiiktımrtlrrinc lıitaraflık lüzumun:ı dair bir nota 

wrıııiştir. 
Uıı nota, Lonclrap bak:ıııl.ırın tııtıl )aptıkları bir sıradn gelmiştir. 

~lnaınafilı Jııgiltcre"niıı ce\ab vermekte gı•ı: kulnııync·nğ1 talııııin edil· 
ml'ktcdir. ~l. J)e}buR, Şarloda irat ettiği hir ıııııııktu: 

"ll:ırlı ilııinıallcriııi miiınkün olılu[:ıı kuclar ıızakla,tınııulıy~z 'c hı•y· 
nclmill'l hir uzlaşıuıt ile ısp:ın) a ıuı·.'ı·lesiııi ıcikik etmeli) iı.. Tanca 
beynelmilel mc\kii c a~cn ingilterc vr ftnl) il) ı şidılt•ıle alaknılar eder. 
A} ni zaınnndıı Fran anın şimnli .Af rikadaki ıııii tcınll'l~c 'r ıııenılt>k~t le· 
rini de alakadar eli i~i a~ikiirdır. Lond rn · d:m ıı l mnn lıalwrler. noıanıızın 

hii~nü teliıkki edileceğini gii lt'rnıektcdır. 
ıtalynya gelince: 1tnl)ada hu lıu:,tH • ihtiraz "" terı•ıldiit olduğu gö· 

riilmektenir. Mnnnınf ih, ltalynnın do ervahının menfi olııııyncağıııı saııı· 
nıyonız, lıalya rngilıcrede husule g• 1 •cek \aZİ)ctı• göre hareket ede· 
cektir. Bugün fspnıı)ıııla cerynn eden kanlı Jı:ıcli«deriıı 1fl inci giiııiiıı.1e 
hulııııına"tıı) ız .• , J>t•nıiştir. 

Habeş <ieteleri 
Dessie'yi aldllar. 

imparator, Gore hükumeti ihtiyaçla
rının temin edildiğini söyledi. 

Habeş imparatoru 

Ltanhul. 3 (lhı~u-i) - llalıe
şi-,ıan 'd:ı ll:ıhc~ ı;eıclt'rİniıı İtalyan· 
lara kıırşı o'an taarruıı:lnrı de,·aııı· 

tlndır. Pari:.'teıı g<'len lıubcrlrre 
göre, Has Sı•)) um, ıııiilıiııı lınzı 

kuvvrtlerlı• Dı·-~it• şdırinık ftal)aıı· 
!ara lıir taarruz ) npıııış w şehri 

t'lP gC't;İrmiştir. Hu lıııheriıı !'ılılıat 

dt'rcı·«>~İ henüz meı;lmldiir. 
Londra, 2 (A.A) - Suııday 

Chronil'le gazetesi nıuhııhiriııc he· 
)nnattn bıılunaıı :'\ecaşi demiştir ki: 

Mı•ınleketimiıı i~tiklôli mÜt'a· 
dele ini kut'incn terkedcet'k deği· 
lim. Ccııcne'de bir i tikrnz akdine 
mu\affak olumadını. Fakat bıı.kıı 

tarafla Lir istikrıız akdine ınuvııf· 
fak olncnğıını ümill edi)orum. Bu 
ınaks:ıdla lıurnda lıir komite vii· 

cuda getirilmiştir. Ye şiındİ)C kndnr 
elflc rılilıııiş olan nı•tieclcr ümid 
vcn•cck ııııılıi) ettedir. Bundıın böy· 
le llabcşistaıı'ın ccnuhu garbisin· 
deki kıınctleriruizin )i)ecck, iı;e· 

cck. silôh ve mülıimm:ıl ihti) ac;lor. 

geniş mikya ta temin edilmiştir. 

Telefon: 2 776 

Atatürk İstan
bul' a geliyor 
Başbakanımız da 

geliyor. 
lstanbul, 3 (Hususi mu

habirimizden)- Büyük ön
derimiz Atatürk, bugün hu
susi trenle geldiler. Derin
ce' ele inerek cloğruca Flor
ya'ya gittiler. 

Yarın da başbakan ismet 
lnönü'nün şehrimize teşrif
leri bekleniyor. 

Yunan Kralının 
gezintisi 

/stanbul, 3 (Hususi mu
habirimizden)- Yunan si
yasi mehafili. Yunan kra
lının Akdeniz'de yapacağı 
seyahat esnasında bazı Türk 
limanlarını ziyaret ecleceği 
hakkında dolcsan haber
lerden aclemi mal:;mat be
yan etmektedirler. 

F.Akkor 
Kaymakamlığa ta

yin olundu 

ŞPlıriıniz t'lllniyet nıiiıliirü Ft·yıi 

Akkor•uıı Buh·adiıı kaymakamlığı· 

ııa l:ı)İn ı•tlilıli~i lıııher alınmıştır. 

Emri henüz ,·i1fi)cle gelmemiştir. 

1zınir'ılı• bııhııııhığu müddetçe İz. 
mir za1nın,.ını, önıek olncak bir 
derct'cye ) üksclten Fe) :r.i Akkor'uu, 
famir'ılcn n\ nlmn ı hakikaten zi· , 
)ndır. lHitiiıı polis iinıir 'c memur· 
lnn rn J..cncli ini tnnıyaular, hu 
hahcrılen çok müteessir olmuşlar· 

dır. İzmir emniyet müıliirlüğüııe 
Knrınl kaymakamı Scliılıiılclin tn· 
yin 6 edilıni~tir. Mülkiye müfettişi 

Orhan Sami de lıir kayrnakaııılı~a 
tayin olunmuştur. 

İstanbul' da 
Bir toplantı yapılarak tü

tün kanunu görüşüldü. 
İstanbul, 3 (Hususi) - Ti

car.et umum müdürünün riya
setınde şehrimizde bir top-
lantı yapılmış ve tütün kanu
nu etrafında müzakereler ce· 
reyan etmiştir. 

-------
Beni ın \ nzi fenı :ı:<kerlerinıin 

yaıııhaşınıln s m lıir miicadeleH 
atılmaktır. llı·r halde t'('rtclıi l;ir 
toprakta i>leı-ck ılt·~iliııı. 

Pııris, 3 (Hatly:ı) - Bir Frnn· 
517. gnzcıcsinin Cilıııti'ıh•ıı aldıgı 

haberleri.' güre Ues ie'tle Hrli Ha
bcş'lilerle ltnlyan kuvw:tlcri ara· 

sıııda hüyiık bir lınrp olınu~ ve 
ilahe 'lilerdcıı iOOO maktul ve ya· 
rah diişınüştür. 

A)ni gnzctcniıı muhabirine gü· 
re, I1aheş'lilerin Adis-Ahnha cemı· 
hundan ) aptıkl:ın lıart•ket, şehirde 
bir p:ıııik husule getirmiştir. 

M. Mussalini Ha. 
beşistana gidecak .. 

lstaıılıul 3 (il ıısusi muhabiri
mizden) - Soubaharcla ltalya Laş· 
'ekili ::\1. i\hlfsolini llabeşisıaıı':ı 

gidecektir. 

, ' 
Boğazlar Komisyonu 
Dün Son Toplantısını Yap

mış ve Dağılmıştır .. 

Dinarll Cim Lon
dos'a yenildi .. 

Dinarlı Mehmecl Atina'cla sahada babasile ekzersiz yap~ğo-,. 
1 tnııbııl :~ (1 hı tı•i) \ tiııa· pdaıı gclPcck Ka:ı:ak pdılİ\ ıuıla. 

dan bildirili) or: bunu nıütı•tıkip belki tlc K:ıra Ali 

Dinarlı Mı·lııııcdlt• \ uııanlı \e Müla)İnıle giirct"t'cektir. 

pchli\·an w e"ki <liiıı):t :umpiyomı Karn Alinin lıu gür<\İ mulıak-
Cim Londo '!rıı~ında heklcıınıckte kak knz.ıı acı[;ı Ö)lc·nİ) or. 

olan bii) iik giirı\. düu l'nııntinııi· J .. taııhıı) 9 (Hu usi) - BcrJin 
kos salııısmcla elli lıin p~·irci hu· oliruriyatlnrından selen haberhrde 
zuruııdıı yııpılnııflır. fennclır ve ıııaalc cf güreşçilerimiz 

Güreş ı:ok uzun. çok ert \ c dünkü ~PrlıP t güreşlt•rde ka) bet· 

heyecanlı geçmiştir. Bu elli bin mişlcrdir. 
kişi lop yeL:tin Ciuı Lon<lo lehine 56 Kiloda Alım •el, Alman Sf'r· 
tezahürat yaparak kenıli giin•şçi1e· bccte 6 uıcı tlakikıı<la mağlıip ol· 
rini teşyi etıni~lenlir. l>innrlı Mch· muştur. M:ıcar Tııruk, Yıışarı 13 
nwd neticcdi' :; 7 inci d:ı~ ikada <lakikadn yenmiştir. 66 kiloda Sa. 
tm;la mnğlfıp blmuştur. dık ela Amerikalı Starunga punn 

Yuna lı pehli\'ıın ayın ekiz"n· hecıabile yt·nilmi~tir. 72 kiloda 

de chrimize gelerek e'' ela Ru · -Sonu 6ıncı sahifede-
"\ 

<;oban Mehmedle 
arkadaşları galip 

İsınııbul, :~ (Hu usi nıulıahirinıizdenl • Milli tnkımrnıızın fııd· 
holde bugiin maale ef i\orveç milli tn...-:ımınn 4.0 nınğliip olınn~ı \"e 

hafif <11kletlcrde de keza kaybetmckliğimize mukalıiJ. dill-C'T ırürt'"ler· 
• e " \ 

de ı;oeuklnrımız yüzumıizii giildiirdülcr. 

Kiiçük Ahmed Japon rakibini, J\lersinli Ahmed Alman rakibini, 
büyük )hı tafn da knrşılnşıığı rakibini yendiler. Bunu Çolııın l\teb
med'in Bclı:ika nğır sıklet şampiyonu ile güreşmesi takih rtti ve o da 
galip geldi. Uiiıün hu galibiyetler Sll), lıesalıiledir. ( onu 2 incide) 

~ J 
Taşlar 

Yüzde 100 ekmek ticareti 
Benim deve hamuru neşriyatı epice hora geçmiş.. Bir 

çok vatandaşlar, midelerini göstererek; 
- Hamur kesesine döndü hakikaten - diyorlar • bu 

devreyi geçirince mideyi de fenni bir tamire tabi tut· 
malıdır! 

Bu garı alaylı ifade altındaki görünen çıplak haki-
kat, bir başka sahada tecelli ediyor. .. 

ilk fıkramız, ekmeklerin deve hamuru halinde imal 
edildiğini anlatıyordu. Fırıncılar buna karşılık; 

- Ne yapalım, sıcaklardan maya tutmuyor! 
Diyorlarmış. Doğrusu; biz fırıncılarımızı meslekleri

ni ad'cımakıllı kavramış İnsanlar biliriz ve bu sebep bi
ze hiç de makul gözükmiyor. Dünyanın en sıcak mem
!eket~enide bile hiçbir zaman böyle bir iddia yürütül
memiştir. Eğer hakikaten sıcakların tesiri oluyorsa, bu
nu, kendi teknik bilgileri ile pekala izale edebilir:er. 
Deve hamuru halinde fakir vatandaşların midesine atı
lan harcı ekmek, hakikaten faciadır. 

Unutmıyalım,· biz, işin başka bir cephesinden bahse
decektik: 

Dün gece bir lokantada oturuyorduk. Önümüze 2 ku
ruş, 30 paralık küçücük, pişmemiş francolalardan bir 
tanesini sürdüler. Kabuklarını gidik ve geri tarafını 
bıraktık. Biltihara itt hesaba dökülünce, bu ekmeği tam 
5 kuruş yazdılar. Şaşkınlıktan buram buram ter döktük: 

Francala namı altındaki 2,5 kuruşluk deve hamuru 5 
kuruşa, gani güzde 100 karla satarlarsa, hepimizin fer
yada başlayıp, 

- insafın, vicdanın, merhametin,· kazancın ~ni boyu, 
endazesi, arşını ner,ededir? 

Diye sormamasına imkan var mı..:ır? SAPAN 



-Başı 1 inci sahi/ ede-
Asiler, işgal eyledikleri mm· 

takalarda komünistleri tevkif 
etmekte ve kurşuna dizmek
tedirler. Madrid hükumetince 
korsan ilan edilmiş olan Ah
mirante Çervera zırhlısı da 
asilere yardım etmektedır. 

Şimaldeki asi ordu kuman
danı general Mola'ya beş bin 
kişilik takviye kuvveti gönde· 
rilmiştir. 

Lizbondan verilen pir ha
bere göre, müthiş ve kanlı 
bir harpten sonra Villa Ranka 
asilerin eline geçmiştir. Asiler 
Goa Darama dağlarında da 
yeni ve hakim bazı mevkileri 
zaptetmişlerdir. 

Bugünlerde Madrid üzerine 
taarruza geçilecektir. Madrid'i 
muhasara altına alan kuvvet
ler takviye edilmektedir. Bur
yos'tan toplar ve mühimmat 
gönderilmiştir. lspanyol f as'ın
dan da tayyarelerle sevkiyat 
yapılmaktadır. Asiler 12 ltal
yan tayyaresi ile 3 Ponkres 
tipi tayyare daha almışlardır. 

Üçüncü Afrika alayı, İspanyol 
Fas'ından bu tayyarelerle ta
şınmıştır. 

Gene Lizbon 'dan verilen 
bir habere göre, ispanya veli
ahdı prens d'Aturi asiler ve 
karlistlere iltihak etmiştir. Va
lansi 'de yeniden isyan çıkmış
tır. Göta ve tu Rif hükumet 
donanması tarafından üç saat 
bombardıman edilmiştir. 

Sarakra mevkii de asilerin 
eline geçmiştir. Madrid şima· 
]indeki Ovres Tones mevkiini 
asiler zapteddiklerini söyle
mektedir. Asi ordu hala Mad
rid 'e 20 kilometre mesafede 
bulunmaktadır- Hükumet tay· 
yareleri, Dollaye'de iki treni 
bombardıman etmişler ve hat· 
tan çıkarmışlardır. Bu tren· 
)erde bulunan mühimmat ber
hava edilmiştir. 

Asiler, Goada Maradan or· 
dusu ile birlikte çekilen bir 

• 
generalı mitralyöz ateşine tu· 
tarak öldürmüşlerdir. 

Madrid' de sindikalar itti
hadı lideri, bir halkçı parti 
şefi tarafından öldürülmüştür. 

Harem Eveki isminde bir 
rahip, memleketten harice ka
çacağı sırada yakalanmış ve 
üzerinde 9 milyon peçeta bu· 
lunmuştur. 

General Albillana, asilerin 
kabinesinde yer alacağı bildi
rildiğinden Madrid 'de tevkif 
edilmiştir. 

Madrid'de hükumet bütün 
fabrikalara vaz'iyet etmiştir. 
Bütün bu fabrikalarda harp 
malzemesi yapılacaktır. 

Asiler tarafından ;Endülüs 
valiliğine tayin edilen general 
Dolyani hükumete bir nota 
vererek, Gırnata ve Kartaba
nın bombardıman edilmeme· 
mesini ve buradaki tarihi eser· 
lerin mahvolmaması için her
türlö tedbirler alındığını bil
dirmiştir. 

Bir lspanyol tayyarecisi, 
Cebelüttarık'ta muayyen müh
letten fazla kaldığı için İngiliz 
memurlarınca tevkif edilmiştir. 
iki lngiliz zırhlısı da Cebelüt
tank boğazından Akdenize 
geçmiştir. Bunların Barselona 
gitmekte oldukları sanılmak
tadır. Madrid hükumetince 
seyyar hapishane ittihaz olu
nan bir Uruguay sefinesinde 
200 asi ile 300 karlist mah
bus bulunmaktadır. 

r_G_u_· _n_ü_n_J~e_l_g_r_a_f_H_a_b_e_r_l_e_r_i _l ~:!:~;;a:t~i .. 
Fransız Meşhur bir bolşeVik Is- Bükreşte 
komünistleri panya'da mı imiş? otomobil kazası. 
lspanya'daki ihtilal 
hakkında bir 
tebliğ neşrettiler 

Paris, 3 (Radyo) - Komü
nist partisi neşrettiği bir teb· 
liğde kendi görüşlerini efkarı 
umumiyeye bildirmeği faideli 
bulduğunu bildirdikten sonra 
kısaca diyor ki: 

Ispanyollar, nizamı bozan
larla mücadelededirler. Amele 
diktatörlüğü değil, bilakis 
mülkiyet hakkına hürmetkar 
cumhuriyet nizamı istiyorlar. 
Bu uğurda kendilerile katolik-
ler ve bazı muhafazakarlarada 
birleşmişlerdir. Yani asiler 
şefi G. f ranko'nun ispanya 
için komüvist tehlikesi mev
cud bulunduğu hakkındaki 
beyanatı, asılsızdır ve lspan· 
ya' da nizam istiyenler cumhu-
riyet rejimini müdafaa etmek
tedirler. 

Bir yangın 
Tolon, 3 (Radyo) - (Mor

yen) kasabasında büyük bir 
yangın çıkmış ve üssübahri 
yanmıştır. 

Araplar 
Petrol borularına 
Bomba koydular . . 

Kudüs, 3 (Radyo)- Arap
ların lngiliz'ler ve yahudi'ler 
aleyhine yapmakta oldukları 
taarruzlar bütün şiddetile de
vam etmektedir. 

Londra, 3 (Radyo)- Ajans 
Havas, Filistin Araplarının, 

Musul petrollarının borularına 
bomba koyduklarını ve fakat 
muvaffak olamadıklarını yazı· 
yor. 

Bu tayyare nerede? 
Tolos, 3 (Radyo) - Fran· 

sa · Cenubi Amerika seferini 
yapan üç motörlü tayyareden 
haber alınamamıştır. 

iki alay asilere geçti. lJir 
lay da harpte öldü. 

• 
mıra-

Paris, 3 (Radyo) - Meşhur kişinin telef olduğunu bildi.r-
bolşevik (Belagün') ün, fspan- mektedir. 
ya'da bulunduğunu ve sarfe- Madrid, 3 (Radyo) - Va-
dilmek üzere emrinde bir bu- lansiya'da hükumete sadık iki 
çuk milyon (Peçeta) mevcud alay, asilere iltihak eylemiştir. 
olduğunu söylüyorlar. Saragona' da hükumet kuv-

Madrid, 3 (Radyo) - 12 vetlerine bomba istimal edil-
zabitle 25 karabiner, Portekiz miştir. 
hudutlarına iltica eylemişlerdir. Roma, 3 (Radyo) - İspan-

f ransız hudutlarındaki San ya sefareti, ispanya hariciye 
Sebastien kasabası işgal edil- nezaretinin resmi bir tebliğini 
mek üzeredir. Seragadanara' da neşrederek hariciye nazırı M. 
vukubulan kanlı bir çarpış- (Bartya) ya atfolunan mülakatı 

Bükreş 3 (Radyo) - Çe
koslovakya sefirinin bindiği 

otomobil bugün bir kazaya 
maruz kalmış ve sefir karısı 
ile beraber yaralanmıştır. Ya
ralılar hastaneye nakledil
mişlerdir. 

Şevket Süreyya 
lktısad Vekaleti 
genel müdürü olacak 

lstanbul, 3 ( Hususi ) -
~nkara ticaret müdürü Şev
ket Süreyya istifa etmiştir. 
iktısad Vekaleti umum mü
dürlüğüne tayin edileceği söy
lenmektedir. 

mada amirallardan Narizana tekzip eylemektedir. Ad• Ab b d 
da ölü olarak bulunmuştur. Roma gazeteleri, yalancının ıs- a a a 

Katalonya hükumeti, ne\'rey- kiı_n olduğunu tefrik etmekten İtalyan ti. 
lediği resmi bir tebliğde 3ÖO acız kaldıklarını yazıyorlar. · 1 ,. r ı · t • ------- carı raa ıye ı .. 

lngl.ltere Rusya Roma, 3 (Radyo) -Mesa· 
• jero'nun Adis·Ababa' dan al-

dığı bir habere göre ilk amele 

denl•z anlaşması taburu Cibuti'den Adis·Aba· 
ba'ya gelmiştir. 

Adis-Ababa' da resmi ve 

Artık tahakkuk etmiştir. Şimdi 
de İngiltere - Almanya arasında 

bir görüşme cereyan ediyor. 

nimresmi binaların inşasına bü
yük bir faaaliyetle devam edil
mektedir. 

Dün iki yolcu treni gelmiş 
ve pekçok ltalyan malları da 

IAdepl:aa nnalYkleadilmiştir. 
Moskova, 2 (A.A) - Tas 

Ajansı bildiriyor : 
iki taraflı deniz muahedesi 

meselesinde 30 Temmuzda 
Londra' da Sovyetler birliği 
ile lngiltere arasında bir an· 
laşma hasıl olmuştur. 

lngiliz heyeti murahhasası 
Sovyetler birliği deniz kuvvet
lerinin hususi bazı şeraitini 
tanımış ve birçok Sovyet is
teklerini kabul etmiştir. 

Buna mukabil Sovyet hü· 
kumeti de anlaşmanın elde 
edilebilmesi için mühim bir 
çok tavizlerde bulunmuştur. 

Sovyetler birliğinin hususi coğ-
rafi durumu ve dahili harp 
ve muahedeler netiecsi olarak Akdeniz misa. 
Sovyetler birliği filosunun a\ı- k • • k 

.. ·· .. 1 ·· 1 b b·ı rna gırmıyece 
nıp goturu muş o ması se e ı e . 
Sovyet heyeti murahhasası Londra, 3 (Radyo) - Deylı 

Herald, beşler kongresinden 
Londra muahedesi metnine bahsederken, Akdeniz misa-
bazı ihtirazi kayıtlar koydur· kının büyük müşkülata uğra-
muştur. yacağını ve Almanya'nın bu 

Evelemirde Sovyetler birliği misakta yer almıyacağını yaz· 
Japonya ile bu mes' ele hak- maktadır. 
kında bir anlaşma temin edil
mediği müddetçe uzak doğu-

daki deniz kuvvetleri için mu
kavele ile bağlanmak imkanını 
göremcmekted ir. 

KüinMari 

Fransa' da yeni bir 
askeri mektep 

Bununla beraber uzak do
ğudaki diğer devletler muahe· 
delerle derpi~ edilen hadleri 
tecavüz etme<likçe Sovyetler 
birliği hükumeti bu hududu 
geçmek tasayvurunda değildir. 

Serborg, 3 (Radyo)- (Küin 
Mari) vapuru, bugün Ameri· 
ka'dan 4 günde gelmiştir. Va
pur, bu sefer saatta 29 mil 
yol kateylemiştir. 

Boğazlar komisyo-
nu dağıldı 

İstanbul, 3 (Hususi) - Bo
ğazlar komisyonu bugün son 
içtimaını akdetmiş ve dağılma 
kararı vermiştir. Buraya askerlerden başka sivil

ler de alınacaktır. 
Paris, 3 (Radyo) - Hükumet. iki merkezi bulunan yüksek 

kara, deniz ve hava orduları başkumandanlığı mektebi ihda
sını kabul etmiştir, 

Bu mektebe miralaydan yüksek general rütbesini taşıyan

lara kadar erkanı harplar alınacaktır. Harbiye mezunları da 
talebe olacaklardır. 

Kolejin ihdası, hernevi silah kuvvetleri kumandanları ara· 
sında ahenk vücuda getirmek içindir. Talebeyi milli müdafaa 
komitesi seçecek ve kolejde yüksek sevkülceyiş mes'eleleri ile 
mali, iktısadi ve diplomasi mes'eleler tedris edilecektir. Bu 
koleje siviller de kabul edilecek, bilhassa hariciye memurları 
alınacaktır. Bu suretle diplomatlar ile or<!u erkanı yardımda 
bulunabileceklerdir. • 

Bundan başka Sovyet he
yeti murahhasası Sovyet deniz 

inşaatının inkişafına ait hususi 
şartlara bağlı teknik üç mes'
eledeki ihtirazi kayıtlarına ıs· 
rar etmiştir. 

Sovyet heyeti murahhasası 
müdafaası için kati surette 
lazım olan en az tadil teklif
lerinde bulunmuştur. 

lngiliz hükumeti bu teklif
leri kabul etmiştir. 

Nihayet Sovyet hükumeti 
muahedeyi imzaya muvafaka
tını Almanya tarafından da 

Belgrad Bül
bülü İstanbul'da 

İstanbul, 3 (Hususi)- Meş· 
hur Viyana Bülbülü Bosna'lı 
Bahriye bugün Belgrad'dan 
şehrimize gelmiştir. Viya'na 
Bülbülü Hilalıahmer menfeatine 
müsamereler verecektir. 

Kuru meyva isliyor 
Türkofisin Paris şubesinden 

gelen bir mektupta Paris'te 
kuru meyva ticaretile meşgul 
mühim bir firmanın Türk ku-
ru r:.eyva ihracatçılarile mü
r:ase~ata girişmek istediği bil
dirilmiştir. 

Ankara, 3 (Hususi muhabi· 
rimizden) - Başvekil ismet 
İnönü bu akşamki ekspresle 
İstanbul'a hareket etmiştır. 

lstanbul gazete-
leri neler yazıyorlar? 

İstanbul, 3 (A.A) - Yunus 
Nadi Cumuriyette, Ankara' dan 
geçecek bir kanalla devlet 
merkezini denize bağlamak 
mevzuu Üzerinde fikir yürüt
mektedir. 

Tan'da Ahmed Emin Yal
man boğazların tahkimi mes'e· 
lesinden bahsile diyor ki: 

Boğazlar mes'elesinin hal
linden sonra Türk'ün varlı
ğında yeni safhalar açılıyor. 
Yeni hamleler için ruhi ba
kımdan çok müsaid vaziyet· 
teyiz. 

Çin'de çar-
pışmalar 

Çangay-Çek 300 
Bin kişilik 
Ordu hazırlıyor .. 

Nankin, 3 (Radyo) - Ku
anksi ile Kungton orduları 
arasında şiddetli muharebeler 
başlamıştır. Son gelen haber
ler, Çin'de şiddetli mücadele
lerin başladığını bildirmektedir. 

Ecnebi tebaaları, (Uçao)ya 
toplanmaktadır. Çangay-Çek, 
üçyüz bin kişilik bir ordu ha
aırlamaktadır. 

Çoban Mehmed ve 
arkadaşları galip 

---••-+---
-Başı 1 inci sahi/ede-
İstanbul, 3 (Hususi muha

birimizden telefonla) - Gü
reşlerin ikinci kısmı da yapıl
mıştır. 

61 kiloda Ankaralı Ahmed, 
rakibi Japon Pomyayı sayı 
hesabile yenmiştir. 

ikinci güreş 79 kiloda Mer· 
sinli Ahmed, çok tehlikeli 
rakibi olan maruf Alman peh
livanı Şütleri sayı hesabile 
yenmiştir. 

87 kiloda büyük Mustafa 
pek mükemmel bir güreş ya
parak yüzümüzü güldürdü ve 
dünkü mağlubiyetin acısını 

çıkardı. Mustafa, rakibininin 
sırtını iki üç kerre yere ge
tirdi isedc hakemler sayma
dılar ve neticede sayı hesabile 
galib geldi. 

Çoban Mehmedin müsaba
kası çok heyecanlı oldu. Bumü
sabaka tam saat l 2,20de bittti. 
Çoban da daha ilk dakikalar
da faik güreşerek Belçika'lı 
rakibini ezmiş ve hatta iki 
kerede tuş yapmıştır. Fakat 
hakemler bunu şüpheli gör
müşler ve mü~abakaya devam 
edilmesini bildirmişlerdir. Ne
ticede Çoban' da sayı hesabi le 
galib ilan edilmiştir. Sovyet merkez icra ko

mitesi kongresi ... 

buna benzer ahdi kuyudatın 
kabul edilmesine bağlı bulun· 
durmuştur. 

Ayni zamanda lngilterc ile 
Almanya arasında da görüş-

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

Sekizinci kongre fevkalade bir 
mahiyet arzedecektir. 

Moskova 3 (A.A) - Sovyetler birliği merkezi icra komi· 
tesi 25 ikinci teşrinde toplanacak olan sekizinci Sovyetler 
kongresini fevkalade bir kongre mahiyetinde görmeğe karar 
vermiştir. Daha evel mahalli Sovyetler bir İlkteşrinde 15 ikin
citeşrine kadar olan müddet zarfında toplanacaklardır. Ye
dinci Sovyetler kongresinin verdiği karar mucibince önümüz
deki kongredeki Sovyetler makamatı prenşip itibarile seçilmiş 
olarak gelmiyecektir. Zira Sovyetler makamatının önümüzdeki 
genel seçimi yeni seçim sistemi üzerinden yapılacaktır. 

meler cereyan etmiş olduğuna 
göre, Almanya'nın bu kabil 
taahhütleri kabule hazır oldu
ğu farzedilebilir. 

Tokyo. 3 (Radyo) - İn· 
giltere lile Rusya arasında 
aktolunan deniz misakı, Ja· 
ponya hükumetince tetkik 
edilmektedir. Hariciye nazırı, 

bu misakı, bahriye nezare· 
tine göndermiştir. Tetkikat 
bitmeden evvel birşey söylen
memektedir. 

8 Ağustos cumartesi akşamı 

Şehir Gazinosunda 

Göztepe Spor Kulübü 
Senelik Gardenpartisi 

Fevkalade olarak yapılacaktır. -
Geçen sene Güzelyalı'da verilen bu gardenparti çok bü

yük bir rağbet ve memnuniyet kazanmış idi. Bu seneki ha
zırlıklarda azami fedakarlıklar gösterilmiştir. Muvaffakıyet 
daha büyük olacaktır. . .................................... ,,, 
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Gardenparti de 
Yaralanan 
kadın kimdir? 

Birincikordon' da Denizspor
ları Yurdunda Gardenparti es
nasında bir vak'a olmuştur. 
Adliye tahkikatına göre Ban
dırmalı lsmail oğlu İbrahim, 
13 aydanberi kendisinden ayr.ı 
bulunan karısı Nuriye Canan'ı 
bıçakla yaralamıştır. Nuriye 
Canan 38 yaşındadır ve mü
tekaid polis komiserlerinden 
Mustafa'nın kızıdır. İbrahim, 
karısı Canan' a; gardenparti 
kapısında kasab Rıza adında 
birile görüşürken rastlamış ve: 

- Ne konuşuyorsunuz? 
Diye sormuştur. Bu suale 

Nuriye Canan, ağır bir şekilde 
mukabele ederek: 

- Sen ne karışıyorsun! 
Deıpiştir. Bundan hiddetle

nen lbrahim, evvela kadını 
tokatlamış ve sonra bıçağını 
çekerek sırtından yaralamıştır. 
Yaralı kadın, Sıhhat yurduna 
kaldırılmış ve İbrahim, dün 
tevkif olunmuştur. Tahkikata 
müddeiumumi muavini Ali Ak
kaya tarafından devam edi
liyor. 

Mülhakattakı 
aftabalar 

Mülhakatta çalışan bazı ara
baların sahipleri belediyeye 
müracaatla İzmir' de çalışmak 
için müsaade istemişlerdir. Son 
zamanda İzmir' de yük araba
sına büyük ihtiyaç vardır. 
Onun için mülhakat araba
cılarının bu dileği kabul edil
miş ve lzmir'e gelen 100 yük 
arabası, belediye işlerinde ça
lıştırılmağa başlanmıştır. 

Buz narkı ve köpekler 
Belediyenin koyduğu nark

tan fazla fiatle buz satan bir 
buzcu, burunluksuz köpek do
laştıran üç kişi, belediyece 
cezalandırılmıştır. Bazı köpek
ler, ötekini berikini ısırıyor ve 
müşahade altında tutularak 
kuduz olmadığı anlaşılınca sa
hiplerine geri veriliyordu. Isır
mayı itiyad edinen köpeklerin 
itlafı belediyece kararlaştırıl
mıştır. 

Teftiş 
Belediye reisi doktor Behçet 

Uz, Pazar günü şehrin muh
telif yerlerinde kurulan pazar
ları teftiş etmiş ve belediye 
mühendislerile birlikte yukarı 
mahallelerde yapılmakta olan 
inşaatı tetkikte bulunmuştur. 
Yukarı mahallelerdeki fırmlar
d~ .~Yİ ekmek çıkarmadıkları 
gorulen 1 O fırıncı vazifelerinde 
~ak~~dileri görül~n 3 mıntaka 
amırı, 5 memur 2 temizlik 

' 
muakkibi, 15 çöpçü cezalan-
dırılmıştır. 

Kilovat 
Tarife komisyonunun 
Toplanması istendi . . . • 

Her altı ayda bir toplanan 
. clktrik kilovat tarife komisyo

nu, muayyen müddetten iki 
ay gcç.tiği halde elan toplan
mamıştır. Nafıa Vekaleti, ko
mişyonunun derhal toplanma
sını ve kilovat ücretinin ten-
zilat yapılması noktasından 
tekrar tetkik edilerek yeni ka-
rara bağlanmasını alakadarla
ra bildirmiştir. 
~ledigede 

Lağım inşaatl 
Yukarı mahallelerde mühim 

?ir iş olan İplikçi sokağı lağım 
ınşaatı sür,atle ilerlemektedir. 
Bu lağım, bir derenin üzeri 
kapatılmak suretile yapılmak
~adır. 9 Eylill sokağı lağım 
ınşaatma da devam olunmak-

-
ŞEHiR . 

Basene daha büyük bir alaka bekleniyor,. 1Tüccarla güm
rük ihtilafta. Panayırımız hazırlanıyor Ticaret Odası tüc
carı haklı buldu 
Muvakkat kabul suretile in

cir ve üzüm kutuları ambalaj
larında kullanılmakta olan tel
ler şimdiye kadar Gümrük 

Bu yıl ziyaretçi çok olacaktır. Belediyece 
lazım e en tedbirler alınıyor. 

Bu yıl altıncı yaşına h ,n 
Izmir Fuarının geçen yı ı 

şehrimize ve Ege bölgesi:-ıe 
yaşattığı güzel, eğlenceli ve 
istifadeli günler hatırlardadır. 
İzmir'de kurulan arsıulusal 
Fuar miinasebetile her sene 
memleket içinden ve dışından 
Ege bölgesinin merkezine 
doğru başlıyan hareket yeni
den canlanmaktadır. Pek az 
günler sonunda, İzmir' e uza
nan bütün yollarda işliyen 
türlü nakil vasıtalarının, şi
me:ıdiferleri, vapurların istas
yonlarımıza ve limanımıza 
binlerce ziyaretçi getirip bı
rakmağa başladıklanm göre
ceğiz. 

lzmir'e bereket yağacak: 
lzmir'in en bereketli günleri 

Eylül ayında başlar. Eğe'nin 

eşi bulunmaz nefis üzüm ve 
incirleri bu ay içinde lzmir 
hanlarına indirilir. Bütün çarşı 
ve rıhtım binlerce amele, ham
mal, arabacı ve diğer iş sa
hipleridin neşeli hareketleri ve 
gürltüleri ile dolar. Altı sene 
varki bu neşeli hareket her 
yıl biraz daha artmakta ve 
İzmir Eyli.il ayları içinde haki
katen bayram günleri yaşamak
tadır. Bunu temin eden de 
Arsıulusal İzmir Fuarıdır. 

Geçen yıl Fuarı ( 31200 ) 
ziyaretçi gezmişti. Bunların 

içinde yalınız dışardan gelen
lerin yemek, yatak ve nakil 
vasıtaları ile dolaşmak iç,in 
şehre bıraktıkları para bir mil
yon lirayı geçiyordu. (31200) 
insanın üst - üste yaptığı alış 
veriş, eğlence istirahat yerle
rine bırakabileceği para da 
göz önünde tutulursa şehri
mizde 22 gün içinde yapılan 
bu muazzam hareketin manası 
daha güzel anlaşılır. 

Hükumetimiz bu yıl Fuar 
için daha geniş himaye ted
birleri almış, içten ve dıştan 
gelecek ziyaretçiler için bir 
çok ucuzluk ve kolaylıklar 
ihdas etmiştir. Diğer taraftan 
birçok dost devletler de kara 
ve deniz yollan tarifelerinde 

oo 50 ye kadar ucuzluklar yap

mışlardır. 
Bilhassa Yunanistan' dan, Yu

goslavya' dan, Mısır' dan, Süri
ye, Şam ve Halep'ten gelecek 
ziyaretçilerin adedi ümidin 
fevkinde olacaktır. 

Ziyaretçileri memnun et
mek lazım: 

Belediye ve Fuar komitesi, 
İzmir' e gelecek ziyaretçilerin 
her türlü kolaylıklara mazhar 
olması ve istirahatlerinin te
mini hususunda lazım gelen 
tedbirleri almıştır. Bir İ7n ir 
kılavuzu bastırılmaktadıı. 

Fuvar münasebetile ve di; ı 

turistik maksatlarla şehrım izi 
ziyarete gelenleri ne kadar 
memnun edersek bunların sa
yısını her yıl artırmak miim
kün olabilecektir. 
Fuarın geni hususiyeti 

Altıncı arsıulusal fuvar yeni 
bir hususiyet taşıyor. Evelki 
üç sene içinde Gazi heykeli
nin arkasında kurulan fuvar 

~~-

1' - . . 

t 

-............ -

l 

idaresince beher kutuda 40 
gram olarak kabul ve mahsup 
edilmekte idi. Son zamanda 
Gümrük idaresi, beher kutu
daki teli 35 gram olarak ka
bul ve mahsup muamelesini 
ifa etmeğe başlamı~t ı r. Bu ka
rar İzmir' deki ihracatçlıarı şi
kayete sevketmiştir. Tüccarlar, 
Ticaret Odasına müracaatle 
35 gram telin kafi gelmediği-
ni ve bu yüzden gümrük res
mi vermek mecburiyetinde ka
larak zarara uğradıklarını bil-

Panagır'da foşaat faaliyeti .. 

dirmişlerdir. Ticaret Odasının 
yaptığı tetkikate göre kutula
ra bağlanan tellerin bağlanma 
payı ile birlikle 40 grnm ol-
ması icabetmektedir. Gümrük 
idaresi ise kutular L ağlandık
tan sonra bağ yerlerinde fazla 
kalan uç1arı keserek teJleri 
ölçmüş ve 35 gram tuttuğunu 
görüp ona göre hesap etmiş
tir. İhtilafın halli için yüksek 
makamlara müracaat edile-

emir ve tensiplerile daha ge
niş olan daimi yerine, kültür
park içine kaldırılmıştır. 

• "~Yedi ay evveline ~kadar ha
rabe manzarası arzeden bu 
yerde artık eski soğuk, ür
pertici görünüşten eser ·kal· 
mamıştır. Kamalist Türk re
jiminin başarıcı ve yapıcı 

silindiri bu tarihi yangınlık
Iarın üzerinden geçmiş ve az 
zamanda ayni yerde. Ege böl
gesiııin kültürel, ekonomsal 
büyük bir eserinin müjdecisi 
İzmir Fuarı şirin çehresile 
kendini göstermiştir. (300) bin 
metre murabbalık kültürpark 
sahası içinde Fuara ayrılan 
yerde göreceğiniz büyük bina 
ve tesisattan küçük bir çiçek 
fidanına kadar herşey yeni
dir. Dikilen taze çiçekleri ve 
fidanlarile bu yeni cumhuriyet 
eseri, 1 Eylülde karşımıza 0!
gunluk vadeden ve buna la
yık olan yeni bir mamur~, 
arsıulüsal bir pazar ve bır 
eğlence yeri olarak çıka
caktır. 
Fuvarın son hazırlıkları 

Son hazırlıklara büyük bir 
gayretle devam edilmektedir: 
Parter, ağaçlama ve umumı 

poviyonlar bitmiştir. ~ Ec~.ebi 
devletlerin, büyük sınaı mues
seselerimizin, vilayetlerin pa
viyonları ile gazino, elektrik 
ve su tesisatı, büyük antre. 
havuz ve beton yollar bitmek 
üzeredir. Son hazırlıkları ta-
- - ----
Defterdar İhsan 
M. Umum 
Müdürü oldu .. . 
Şehrimiz defterda~ı .Ihsan 

Pırnar'ın Maliye Vekaletı Mu
hasebat umum müdiirlüğü~e 

d k. · veka-tayini hakkın a ı emır, . . 
letten vilayete gelmiştir. !z~~~ 
defterdarlığına tayin edıldı~t 
söylenen varidat um~~ mu
dürlüğü tahsilat müduru . N~-
'f'' . henu"z gelmemıştır. zı rn cmrı 

Vali -F-az_l_ı Güleç 
Vali Fazlı: Giileç, ~vvelki 

gün Foça kazasına gıdcrck 
muhtelif işler üzerinde .. tet: 
kikler yapmış ve akşam uzerı 
şehrimize dönmüştür. 

Son Posta 
Son Posta refikimiz yedi 

yaşına girmiştir'. Tebrik eder, 

marnlamak üzere icabederse 
geceleri de çalışılacak ve iz
mir fuarı 1 cylul güni.i açıla

caktır. 

* * * Fuvar komitesi, paviyon 
alanlara birer mektup gön
dermiş. dekorasyon işine baş
lanmasını bildirmiştir. Gazino 
binasının büyük terası bitmiş
tir, plak döşenmesine başlan-
mıştır. 

cektir. 

1 Yaşmeyva ve sebzeler 
Mektep Kitap- 1Liman müdür· 

1 lüğü tarafın-
ları Hakkında.:dan yükletilecek 
Kitaplar artık bir lzmir liman işletme müdür-

E'
_, t [ ak lüğü, yaş meyva ve sebzelerin 
aen s~ ı mıyab~ l vapurlara yüklenmesi hakkın-
Mektep kıtaplarının ır e - da şu kararı almıştır: 

den satışı hakkında üç yıl 3023 numaralı kanunun 
kültuür bakanlığıle İstanbul'da tatbik mevkiine geçmesi üze
bir müessese arasında akte- rine şimdiye kadar İzmir li
dilen umumi satıcılık muka- • mamnda kayıtlı ve sahipli 18 
velesi 25 Temmuz 1936 da salapurya tarafından yapıl-
sona ermiştir. Bakanlık, gerek makta olan yaş sebze ve 
mektep kitaplarının ve gerek meyva tahmilatını bundan 
neşrettiği başka ilim kitap- sonra idare mevcud tarife 
larmın bundan böyle bir elden esası dahilinde yapacaktır. 
değil, doğrudan doğruya mem- idare beher ton için şu üc-
leketimizin her taraf mdaki reti alacaktır: 
kitap satıcıları vasıtasile satıl- Liman dahilinden tahmilat-
masını daha uygun görmüş ve ta: Şat veya salapuryaya istif 

bu maksatla bir talimat hazır- şat ücreti, vapura amele va-
lamıştır. Şehrimizdeki alaka- sıtasile verme işi için beher 
darlara gelen bu talimatta, tonundan 100 kuruş. Karşı-

yaka, Balçova, Karaburun ve satışların ne şekilde yapılacağı 
ve fi.atların ne suretle kontrol sair yerlerden gelenler için: 

Aktarma tarifesi tatbik ediedileceği haklemda izahat veril-
lerek güverteye istif için bemektedir. Bu talimat say~sinde 
her tondan 50 kuruş alına

mektep kitapları vaktinde mem- çaktır. İdarece, salapuryacılar 
leketin her tarafında bulundu- ve komisyoncuların fazla para 
rulacak ve kolaylıkla satılacak- almamaları temin olunmuştur. 
tır. Kültür direktörleri ile ilk izin 
tedrisat müfettişleri, satış işle
rile alakadar olacaklardır. 

Dinamit calınmış , 
Aydın demiryolu üzerinde 

Aziziye tünelinin genişletilmesi 

için çalışılmaktadır. Çamlıbal 
tünelinin genişletilmesinde kul
lanılan ve Çamlı bel' deki otel 
mahzenindeki bulunan patla-

yıcı maddelerden bir kutu 
içiade 2,5 kilo dinamit ile 38 
kutuda 3800 kapsol ve 200 
metre ~ yağ fitili çalınmıştır. 

Hırsızın, bunları satmak üzere 
İzmir' e getirmiş olması muh
temel olduğu ~ve müteyakkız 
davranılması, şehrimiz remni
yet müdü;lüğüne bildirilmiştir. 
Tedbir alınını tır. 

Şehrimiz üçüncü miistantiği 
Hasan Basri'ye bir ay izin 
verilmiştir. 

Yamanlar kampmda 
Verem mücadele cemiyetinin 

Yamanlar kampında (100) kişi 
bulunmaktadır. Şimdiye haclar 
kampa gidib istifade eden ve 
dönenlerse 215 kişidir. 

Borsa azaları 
Borsa yeni idare heyetine 

ticaret odası azasından Ah
med Ragıp ve üzümcü Ay-
dın 'lı izzet intihal:, edilmiş
lerdir. 

Valeks istiyor 
Almanya' dan bir firma, şeh

rimiz Türkofisine müracaatla 
İzmir' den Valeks üzerine iş 
yapmak istediğini bildirmiştir. 

Tokatlamış 
Kestelli cad~esinde sarh 

olarak gürültü yapan ve M 
tafa oğlu Behçd'i ~'Jkatlıy 

kahveci Muhittin zabıtacd. t 
tulmuştur. 

Kavga 
İkiçe.~melik'te Kalafat sek 

ğında çorapçı Aziz oğlu M 
tafa ile komşusu Recep oğ 
Ömer, çorap makinesinin g; 
rültü çıkarmasından ötürü k 
ga etmişlerdir. Mustafa, Ô 
re bıçak çektiğinden tut 
muştur. 

Misafirlik 
Karşıyaka' da Selim iye ca 

desinde oturan Rafail o 
Suhami zabıtaya müracaa 
evlerinde misafir olarak kal 
Mehmcd oğlu Semih taraf 
dan 50 liralık bir kol saatı 
çalındığını bildirmiştir. T 
kikata başlanmıştır. 

Bıçakla yaralamak 
Dolaplıkuyu'da Yusufde 

caddesinde Kazım'ın kah 
sinde bir para mes·elesind 
kavga eden Hüseyin oğlu 
san, bıçakla lbrahim oğlu 
mil'i kalçasından yaralamış 

Süt zehir/ i mi? 
Tepecik'te çınarlı sokağ 

da oturan Köprülü'lü Ahın 
oğlu Ali adını bilmediği 
sütçüden süt almış ve sü 
bakır bir tencerede kayna 
karısı Sadriye ve kaymbi 
deri Ahmede içirmiş ve k 
disi de içmişti r. İki saat s 
ra zehirlenme alametleri 
rüldüğünden hepsi hasta 
neye kaldırılmışlardır. 

Çocuklar arasmda 
Bostanlıda Hüseyin oğlu 

yaşında Ahmed kunduraci 
çağile Ahmed oğlu 14 ya 
da Hüsnüyü sol kolundan 

ralamıştır. 

Sarhoşluk 
Karşıyakada Kemalpaşa 

desinde kendilerini idare e 
miyecek dereaede sarhoş o 
Bayezit oğlu lbrahim ve 
kadaşı Mehmed tutulmuşlar 

Yangm 
Gaziler mahallesinde Fi 

sokağında Sadıkbey oteli 
teciri Hüseyin oğlu Lütfü' 
otorduğu 46 numaralı 
bacasındaki kurumlar ateş 
mış ve yangın çıkmışsa da 
tişilerek söndürülmüştür. 

Dövmüş 

Bayraklı' da Giridli Sait 
lu Mustafa, yanında çoba 
eden ve gündeliğinin azlı 
dan işi bırakan Ali oğlu 
dövmüştür. 

Otelde hırsı 
308 Lirayı nas 

calmış? , 
Çorakkapı'da Sadıkbey 

linde bir hırsızlık vak'ası 
muştur. Kula'lı çelebi 
med oğlu Ali, muhafaza 

mek üzere otel katibi Mt 
fa'ya bir miktar para 
kıymetli bazı eşyayı em 
olarak bırakmıştı. Bıra 
para 360 lira idi. Ayni 
de tütün ekisperi namı 
da yatan ve meşhur otel 
sızlarmdan olduğu anla 
İbrahim Nezihi, çekme 
alt tarafından el sokmak 
tile bu paradan 308 liray 
mış ve kaçmıştır. Taharr 
murlarınm aldıkları tedbir 
sinde İbrahim Nezihi, tre 
mirden kaçarken Gaziemi 
yonunda tutulmuş ve şehr 
getirilmiştir. Tahkikata d 
ediliyor. 
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Kari mektupları: 

Siyaset ve Aşk Halk 
D. D. idaresinden 

Rica ediyor .. lngiltere ve Mısır'ın Sudan 
Üzerinde anlaşması. 

Edebi, Tarihi, macera romanı Demiryollarında şimdiye ka
dar hat boyları temizlenir, iki 
taraftaki bağ ve bahçeler teh
like görmezdi. Trenler durak 
yerlerinde ve köy içlerinden 
geçerken istimi keserdi. Bu 
yaz temizleme işi layıkı ile 
yapılmadı. Bi1im bildiğimize 
göre Kuyucak'tan Nazilli'ye 
kadar olan kısımda yaz gireli 
birçok bağ bahçe kıyıları yan
mış, ağaçlar harap olmuştur. 

Stuber, manalı bir [şekilde, 
omuz silkti. 

- Adam sizde.. Paris'teki 
kadınların güzellikleri sun'i ve 
cebridir. Bu hususta bildiğim 
çok şeyler vardır; çünkü bir 

doktor olmak itibarile bu hu
susta gördüklerim herkesten 
fazla ve ba~kadır. Paris ka
d nlarının endamını olduğun

dan güzel gösteren hususi kor
~ alardır; daha buna benzer 
neler ... 

Casus bunları söylerken göz
lerinden sanki şimşekler çakı
yordu; derin bir ihtirasla genç 
kıza daha ziyade sokuldu. 
Genç kızın bir elini tuttu, öyle 
bir tutuş,ki Pibulet elini çek
mek mecburiyetini hissetti, ve: 

- O ... Dedi. Biraz ciddi 
olalım. Vaziyetimizi bilelim. 
Size karşı derin bir hürmet ve 
minnetim var; fakat. .. 

Stuber, kararını vermiş gö
rünüyordü. Bunun ıçın genç 
kızın bu sözlerine ehemmiyet 
bile vermedi. 

- Çocuk olmay nız.. Sizi 
dün akşam, hayatımı tehlikeye 
koyarak kurtardı m. Bu feda-

karlığımın en büyük sebebi, 
sizin çok hoşu na gitmiş ol
manızdır. Yoksa.. Sizi müte
cavizlerin eline bırakabilirdim. 
Minnettarlıktan bahsediyorsu
mız, değil mi? 13unu i.spal 
sıı ~ı s ı gdnıiştir, artık : 

Casusun sözleriıı<lcki gara
bet, lıalind t: ki fcvl.aladclikgcııç 

kız da bu} uk bir endişenin 
başlamasına sebep oldu ve: 

Benden aşktan, muhab
betten başka her fedakarlığı 

istiyebilirsinizl Dedi. 

- N den böyle? 
- Çunkü i in hakiki hü-

viyetinizi l'enüz bilmiyorum! 
Casus, sabı rsı zlanarak: 

- Of.. Dedi. Çocukluğu 
bırakalım artık. Elinizi bana 
variniz di) orum size! 

Casus, hakiki mahiyetini ta
kınmıştı; Pibulet bu azgın, bu 
vahşi ve kudurmuş surata ba
kınca, lpeyce korktu; hemen 
ayağa kalkarak odanın bir kö
şesine kadar çekildi. 

- Beni bırakınız ? Diye 
haykırdı. 

- Miidafaaya kalkışmayınız; 
çiinkü hiçbir faydası yoktur. 
Bana mukavemet mümkün de
ğildir. 

Genç kız, Stuber'i iterek: 
- Ben sizi şerefli ve na

muslu bir adam sanmıştım. 
Yazık ... Size itimat etmek ca-

ANADOLU 
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iz değilmiş yoksa... Diye ba
ğırdı. -. .._.,. - Yavrum, Paris'te güzel 
bir kız hiçbir kimseye emni
yet etmemelidir. Paris havası, 
insanlara fazla hırs ve şehvet 
verir! 

- Ben de size söyliyeyim,ki 

Mısır'lılar memnun görünüyorlar. Taymis 
gazetesi de anlaşmayı tasvip e<liyor. 

beni elde edemiyeceksinizl 
Bunu kısa bir zaman içinde gö
rür ve anlarız! Belki Dük Lo
dovik için :>(endinizi bana tes
lim etmiyorsunuz.. Ne buda-
lalık? Dük sizinle alay ediyor; 
Dük sizi hiç sever mi?. Olsa, 
olsa bir müddet zevkine alet 
ederi Hortan onun metresi ve 
sevdiği kadındır. Bu kadın için 
servetini bile mahvetmeğe baş
lamı~tır. 

Pibulet bu sözlerle titredi. 
Bu malumat genç kızı adeta 
şaşırttı! Vakıa, Dük Lodovik 
ile Hortans arasındaki husu
siyeti farketmiş fakat böyle 
bir aşk ve münasebet olduğu
nu bilmiyordu, Bunun için 
birden hıçkırıklarla ağlamağa 
başladı. 

Casus, bu ağlamağa zerrece 
ehemmiyet ve kıymet vermedi 
ve kahkaha ile gülmiye baş

Daha dün (Hacıbeyli) köyü 
içinde trenin savurduğu kö
mür parçaları ile ateş alan 
çalıların alevi (Karahayıt) sa- 1 

hasını kaplamış, yüzlerce pa
lamut ağacı ve etrafı mahfuz 
bir meyva bahçesinin bütün 
kıyıları, kapısı yanmış, fidan
lar kavrulmuştur. Çok zarar 
vardır. Tren yollarının bekçi
siz ve otlu vaziyeti, trenlerin 
köy içlerinde istim bırakması 
bütün bahçe ve tarla mınta

kaları için korkulu bir felaket 
olmaktadır. Buna biran önce 

-

Mısırda ehramlar .. 

Kahire, 3 (Radyo) - Sudan Asosiyeted muhabirine bu uz-
hakkındaki İngiliz-Mısır uzlaş- 1 laşmanın Mısır için memnuniyet 
ması bugün parafe edilmiştir. 1 bahş olduğunu söylemiştir. 
Mısır hariciye bakanı bugün Bu uzlaşma: 

Fransa'ya tarizler yapılıyor. 

çare bulunması, Nazilli mü
fettişliğince acele tedbir alın
ması için İzmir Sekizinci iş
letme müfettişliğinin dikkat 
nazarlarını çekmenizi köylü ve 
çiftçiyi düşünen gazetenizden 
rica ederiz. 

ladı. 
- Göz yaşlarınızı silbiz! Sıcaklar ve 

Şimdi bunların sırası değildir. 
Ben sizi Dük'ünüzden fazla memurlar1m1z. 
bahtiyar edeceğim.. Dedi. 

Tekrar kızın kolunu tuttu Buna bir çare 

Lokarno hakkında 
Alma ların ı·kri. 

ve kızı b·ndisiııe çekmek is- bulmak lazımdır. 
tcdi. Fakat Pılrnll'l .silkiııcrck 

kolunu ıniitı·caviz herifin elin
den kurl<ır<lı. Ve: 

Yanımdan defoll Diye 
bağırdı. 

Kızın teslım olmıyacağı ar· 
tık kat'i surette anlaşılmış de
mekti. Bunun için casus Stu
beı hedefine varmak için daha 
başka ve daha kat'i bir karar 
verdi. Genç kızı iki kolule şid-

detle sardı; çırpınmıya başlı· 
yan zavallı kızın dudaklarım 
öpmek istedi. 

Pibulet sesinin bütün kuv-
vctile: 

- Jmdatl İmdat!. Diye hay
kırdı. 

Fakat Stuber bu feryatlara 
aldırış bile etmedi; Ve: 

- İstediğin kadar bağıra
bilirsin. Evde hiç bir kimse 
yoktu. Caddeden de bu saatta 
hemen hiç bir kimse geçemez. 

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

Çok güzel! 
Hastenede mua
yene ilmühaber. 
siz yapılacaktır. 

Memleket hastanesi poli
kiliniğine müracaat edecek 
hastaların muayenesi belediye 
mıntakalarının ilmühaberleri 
istenilmeden herhangi bir va
tandaşın müracaatı kabul ve 
meccanen muayenesinin icra 
edilmesi vilayet encümenince 
kararlaştırılmıştır. 
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hasıııda sapaıı iınzasile yaz 
çalışma saatleri lıakkında ya.
zılan yazıyı okudum. Müesse
satta çalışan ışçileriınizi koru
mak gayesile yazdığı bu ya
zıdan ötürü sayın yazıcı takdire 
şayandır. Yalnız bu yazı kale
me alınırken resmi daireler 
memurları da düşünülmüş ol
saydı daha ziyade takdire la
yik olacağına şüphe yoktu. 

İzmir, deniz havasından is
tifade ettiği için sıcağın tesiri
ni belki o kadar hıssetmez. 

Fakat bu havadan mahrum 
olan iç şehirler memurları 
için bu cehennemi sıcağın ba
yıltıcı tesiri altında 8 saat 
dimağla çalışmak ne ıstıraplı 

bir haldir? 
Dimağ uğuldayor; vücut 

turşu. her tarafından buram 
buram ter fışkırıyor. Şu halde 
bir memur için tutmayan he-
sapların ucunu bulmıya çalış

mak, herhangi bir makama 
yazılacak sahifeler dolusu ya
zının müsveddesini hazırlamak 
ne kadar zordur? 

Hakimler yaz tatili yapıyor, 
Ankara memurları ıçın yaz 
çalişma saatı sıcakların yü
zünden 5 buçuk saate indiri
liyor. Taşra memurları ise hiç 
düşünülmiyor. 

Alaşehir belediye 
muhasibi mes'uli 

1. Arkan 

1 Borsada 
Zahire satlşları: 

1 Karşıyaka'daki Doğum mes'elesi .• 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
375 Buğday 5 75 6 
147 Kumdarı 4 75 5 25 

!f.öbetçi eczaneler ' 
Bu akşam Kemeraltında Şi

fa, Karantinada Eşref, Kemer
de Kamer, Alsancakta Ahmet 
Lütfi, Eşref paşada Eşref paşa 
eczaneleri açıktır. 

Karşıyaka' da doğum esna
sında ölen Zeynep ile çocu
ğuna ait iddialar meyanında 
olmak üzere Zeyneb.in kardeş
lerinden bir mektup aldık. 

Adii tahkikatın neticesine 
intizaran bu husustaki neşri
yatı kesmeği daha muvafık 
bulcluğumuz için bu mektubu 
da dercctmiyoruz . 

Fransa, Orta Avrupa anlaşmalarını 
terketmelidir, diyorlar-

Beı lın, 3 (Radyo) Al-
man gazeteleri ba~ laıı başa 
olimpiyat oyunlaı ına hasredil
miş olmakla beıaber İspanya 
hareketlerine de büyük bir 
ehemmiyet vermektedirler. 

Alman gazeteleı i ayni za· 
manda yeni Lokarno Beşler 
koııf eransı etrafında oıılimüz

deki hafta çıkabilecek ihtilaf
larla da meşguldürler. 

Doyçe Alkeınanye Çaytung 
ve Rorscn Çayhıng gazeteleri 
"Fransa Avrupa'nın merkezi 
ve şarki birçok devletleri ile 
müttefik olmak itibarile, Alman
ya ile uzlaşabilmek için bunlar
dan vaz geçmek mecburiye
tinde kalacak-tır. 

"Yeni Lokarno, esas iti
barile tamamen garbi Avru
pa'ya aid olacaktır.,, Demek
tedirler. 

Diğer gazetelerde Fransa 
muhtelif devletlerin lspanya'
daki asilere tayyarelerle kuv
vet ve silah gönde!'diklerindcn 
müştekidir. 

Fakat hareketin başlangı
cında ispaRya'ya kendisinin 
harp mevadı gönderdiğini 

- -----
Japon'lar 
Rus'lara tesek-

~ 

kür ettiler 
Moskova, 3 (A.A) - Tas 

Ajansı bildiriyor: 
Kamçatkadaki Petropavlosk

tan bildirildiğine göre, 23 ve 
25 Temmuzda Kamçatka kı
yılarına gelmiş olan iki Japon 
balıkçı vapurunun bahkçıları 
Sovyet sularına girme müsaa
desi alan iki Japon gemisine 
teslim edilmişlerdir. 

Japon mümessilleri bu ba
lıkçılara yapılan yardımdan 
dolayı Sovyet memurlarına 
teşekkür etmişlerdir. 

unutmaktadır. Bugun de hciyle 

hareketle bulunınamalanm ln
g ilterc Vt' İtalya' dan istemek
tedir 1 Moskova da ayııi fikir
dedir. Yalnız vaziyeti daha 
başka görmektedir . ., Demek
tedir. 

Volkişer Bobalıleı : 
Lizboıı' dan alınan hah erle

re göre Moskova'nın birçok 
murahhasları ispanya 'ya gel
miş bulunmaktadırlar. Bunlar 
İspanyol solcenah liderlerile 
müteaddit temaslarda bulun
muşlardır. 

Yiyecek 
enstitüsü .. 

Moskova 2 (A.A) - Prav
da gazetesi yiyecek enstitüsü
ne mensub 430 işçiye nişan 

verilmesi miinasebetile yazdığı 
bir yazıda istihsalatın 1935 
tc 7 buçuk milyara vardığını 

yıllık plfıııın yiizde 15 fazla
siyle başarıldığını 1936 yılı 

ilk altı ayına ait planında 
1985 1935 yılının ayni devre
sine nisbetle yüzde 84 fazla 
olarak tahakkuk ettiğini ve 
bu muvaffakıyetlerin herşeden 
evvel Stahanovist hareket sa
yesinde mümkün olmuş bu-
lunduğunu kaydetmektedir. 

İstanbul'da deh
şetli sıcaklar 
İstanbul, 3 (Hususi muha

birimizden) -Şehrimizde çok 
kuvvetli sıcaklar hüküm sür-
mektedir. Bayılanlarda vardır. 
Herkes kendini banyo ve 
plajlaıa atmaktadır. 

M. Heriyo 
Paris, 3 (Rndyo) - M. 

Heriyo Paris'ten Liyon'a git-
miştir. Liyon' da belediye işle
ri le meşgul olmuş ve şehir 
matbuat mümessillerile temas-
lar yapmı,tır. 

1 - Mısır memurları da 
Sudan idaresinde yer alacak
lardır. 

2 - Mısır halkı serbestçe 
Sudan'a hicret edecek ve yer· 
leşeceklerdir. 

3 Mısır'lı askeri veva sivil 
memurlar lngiliz askeri ve 
sivll memurlarının ayni huku
kuna malik olacaklardır. 

4 - Mısır askeri Sudan' da 
kalacaktır. 

5 - Mısır - Sudan'da muh
telif merkezlerde tayyare kuv
vetleri bulunduracaktır. 

Kapitülasyonlar mes'elesi, 
büsbütün ayn ve bütün avru
paya şamil bir mes' ele adde
dilmektedir. Askeri ve Sudan 
uzlaşmalarından sonra, umumi 
uzlaşma vücuda ~tirilecektir. 

Sir Milses Lampson'un bu
günlerde Londra'ya tekrar gi
derek izahat verdikten sonra 
döneceği söylönmektedir. 

Sir Miles Lampson Kapü
tülasyonlar hakkında şunları 
düşü nm ektedir: 

1 - Dahıliye dahiliye ba
kanlığındaki Ecnebilere mah
sus ofisin lağvı; 

2 - Mısır'daki f ngiliz po
lis teşkilatının lağvı; 

3 Beynelmilel adli mec-
lisin lağvı , 

Mısır'lıların Londra'ya 
İngiliz'lerin'de Mısır'a sefir 
göndermesi. 

5 - Ecnebilerin himayesi 
Mısır 'lılar bu esasları kabul 

etmektedirler. lngiliz hükü
meli de diğer devletlerle bu 
esaslar dahilinde müzakerata 
girişecektir. 

Londra, 3~(Radyo) - Tay
mis gazetesi, ispanya' da, garp 
Akdenizinde lspanya'nın had 
hadiselere sahne olduğu bir 
sırada İngiltere şarki Akde
dcnizde Sudan mes'elesinde 
halle muvaffak olmuştur. Ya
nın asırdanberi devam eden 
bir ihtilalin halli sulh için 
çok kıymetlidir. Nahas Paşa
nın gösterdiği kiyaset şayanı 
takdirdir elemektedir. 

Rekor kıran Rus 
tayyarecileri 

Büyük tezahüratla 
karşılanıyorlar 

Moskova, 3 (A.A) - Mos
kova Fransova Jojef kıt'ası 
Petropavlovsk Udd adası uçu
şunu yere inmeden ikmal eden 
pilot Ckalof, Aaidukof ve 
Baliakof dün A. N. 7 25 tay
yaresile Kabarovska gelmişler 
ve halk tarafından heyecanla 
karşılanmışlardır. 

Bu münasebetle tayyare 
meydanında yapılan bir top
lantıda pilot Ckalof ve mare
şal Bliuker birer nutuk söy
lemişlerdir. 

Afrikadan dönenler 
Cinova, 3 (Radyo) - Top

çu, piyade ve istihkam efra
dından mürekkep üç bin 
kişilik bir kafile bu sabah 
Afrika' dan gelmiştir. 
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Fransova, vaziyetin vehametini düşman- kaptana muhtaçtır• Geçenlerde Bükr~ş·~e Ro-
manlardan saklamağa çalışıyordu.. • manya kralının yıldonum me-

tatbik edeceklerdir. Memurin 
statüsü mezelleti mucib bir 
hadiseden dolayı mahkum 
olan memurların - haklarındaki 
mahkumiyet kararı kat'jyet 
kesbettiği takdirde- ayrıca in
zibat komisyonu marifetile de 
cezalandıracaklarını kaydetmek
tedir. 

Sai sözüne devam ederek 
Milano cephesi hakkında ma
lümatını şu suretle tamam
ladı: 

- Şövalye Bayard tek ba
şına yüz kişiye kafi geliyordu. 
Nihayet bir İspanyol, yılmaz 
ve korkmaz şövalyeye büyük 
bir kaya parçası fırlattı; sapan
dan bütün şiddctile fırlıyan bu 
taş, kahraman şövalyenin böb
reklerini ezdi. Şövalye: "Ey
vah ... Ölüyorum!,, Diye ba
ğırdı. Kılıcı namlusunun orta
sından tuttu, havaya kaldırdı· 
ve bir haç halinde tuttuğ~ 
hatde at üzertnde dim-dik 
kaldı. Şövalye, arkadaşları at
tan indirilinciye kadar bu 
halde kaldı; arkadaşları ken
d' .. ısını yol kenarında bir yere 
uzattılar. Düşman yaklaşmıştı. 
Dü.şmanın belli-başlı şövalye
lerınden birisi olan Marki dö 
Peskare kahraman şövalyeyi 
bu halde görünce hemen attan 
ndi ve: 

" - Allah' a şükürler olsun. 
Kanımın dörtte birisini akıt
mış ve beni iki sene et ye
~.ekten mahrum etmiş olan 
şo~alye Bayard'ı sağ olarak 
eMr alıyorum.,, 

Dedi. 
Fakat şövalye çok zaman 

yaşamadı, oracıkta öldü. Yal-

1 nız, mağliib olan ordunuzu 
takib etmekte olnn hain dük 
d~ Burbon geldiği vakit, he-

B
nuz son nefesini alnlilkta olan 1 

nyard'a: 
" Kahraman şövalye.. Si

zi böyle acınacak bir halde 
görmek istemezdim. 

Dedi. 
Şövalye de: 
- Müsyü, benim acınacak 

bir halim yoktur; çünkü insan 
gibi ölüyorum. Fakat asıl acı
nacak sizsiniz, çiinkü vatan 
ve hükumdarınıza karşı haince 
harbetmektesinizl. 

Cevabını verdi. 

* * ... 
Fransa kralı birinci Fran-

sova, parlamento önünde: 
- Büttin Avrupa aleyhime 

birleşmiş bulunuyor! Diye ba
ğırdı. Pekala... Ben de bütün 
Avrupa'ya meydan okuyaca· 
ğım. İmparatordan hiç kork
muyorum, çünkü parası yok
tur. lngiliz kralından da kor
kuı n Yoktur, çünkü Pikardiye 
hudutlarını iyi tahkim edil
miştir. Fena ve cesaretsiz as
kerlerden mürekkeb olan Fla
man ordusundan da endişem 
yoktur. 

ltalya'ya gelince: Bu işi ben 
üzerime alıyorum, onun işini 
becerecek ancak benimi Mila
no'ya gideceğim ve tekrar 
zaptedeccğim, düşmanlarımdan 
birisini bile sağ bırakmıyaca
ğım! Sizin itimadınıza malik 
olarak ve size karşı derin bir 
dostluk hisleri besliyerek ltal
ya'ya gidiyorum! 

İtalya' da ki Fransız ordusu· 
nun mağlubiyeti Fransova'ya 
uyku uyutmuyordu. Bu sefer
den başka hiçbir şey düşün
müyordu, artık! Bununla be· 
raber, yolda mutad bayram ve 
Şenliklerden hiçbirisini de terk 
etmiyordu. Her girdiği şehirde 
bir şenlik başlıyordu, 

Bu suretle sefirleri hayret 
içinde bırakmak istiyordu. Me-

sela, İngiltere sefirinin iri, yarı 
ve gizliden diş bileyen seki
zinci Hanri'ye: 

"Fransa kralı av, ze· k v 
safa içinde barba gidiyor; <>Z
desi olan metresi artık ihtiyaç
larını tatmin etmiyor, dün alim 
ve san' atkarlarına altı altın 
kordon hediye etmiştir.,, 

Şeklinde haberler vermesini 
istiyordu! 

Hertarafta Fransa' da dahili 
vaziyetin, emniyet ve itimadın 
mükemmel olduğu lanaatının 
hasıl olmasını istiyordu; fakat 
kralın her akşamki duası büs
bütiin başka oluyordu: 

- Allah'ım .. Fransa'yı düş-
manların bütün fenalıklarından 
muhafaza buyur ve sem çok 
seven kraliçeye sıhhat ihsan 
et. Diye dua ediyordu. 

Paris'de Burbon'un konağı
nın kapısını sarıya, hainlere 
mahsus olan renge boyamış· 

Büyük Britanya parlamento- Fakat maalesef, Büyük Bri- rasiminde geçit resmi yapı-
nun ilk içtima devresi nihayet tanya _ hava yollarile _ mer- lırken tribünlerden bir kısmı 
buluyor. Asrı hazır tarihinin kezi Avrupa'nın fırtınalar ve çökmüş, epice İnsan ölmüş 
çok uzayan tehlıkeli faslının ve yaralanmıştı. Romence Le 

kasırgalar diyarından ancak 
da nihayet bulması arzu edil- Moment gazetesi, bu hadise· 

on dakika bir uzaklıktadır ; 
mcz birşey değildir! ye ait muhakemenin bittiğini 

bu gürültüler hoşa giden fa-
Loid Corç siyasi halitasının kat tehlikeli rüyanın sükatünü haber vererek şunları yazıyor: 

mevkii iktidardan sukutundan- bozabilmektedir ! llfov mahkemesi d<irdüncü 
beri üç sene geçmiştir; bu seksiyonu, on gün süren mü-

Ve, bundan dört sene eve! k ı d müddet içinde de bir "Bald- za ere er en sonra Cotroceni 
"Cerman dev,, inin gizliden k h kk d k 

vin·Makdonald rejimi yaşa- azası a ın a i kararını 
ve ~iham istila için silahlar..· d" b h b 

makta bulunuyoruz! Birbirini u!1 sa a te liğ etti. 
ma cehennemlerini faaliyete IIA b b istihliıf etmiş olan bu iki si- am saat on ir uçukta 
getirdig" i haberi bu rüyayı ka- b k B "d f d 

yaset adam·, beş senedcnbcri aş an og an tara ın an 
buslara çevirmiştir 1 k d 

de büyük Britanya hiikiime:ini, o un u. 
birbirine tamamen muhalif Harici siyasetin bu hiç ho- Kararda izah edilmiş olan 
partilerin mümessilleri olma- şa gitmiyen akisleri, bu iki sebepler dolayisile ceza kanu-
larına rağmen, güzel bir dost tarafından evvla ademi nunun 248 ve 249 uncu mad-
ahenk ile ve birlikte idare itimatla karşılanmıştır. Tclıli- <lelerini tatbik eden mahkeme, · 
etmektedirler. Garip görün- keyi göımemek için gözleri- mühendis Cozianoyu bir bu-
mekle beraber, her biri diğe- ni kapattılar ; bu suretle aylar çuk sene hapse, Marin Drut-

ve mevsimler birbirini ve sür- 1 B rinin fikir ve akidelerine gizli zuyu, . lumenfeldi birerer 
ve samimi bir teveccüh bes- atle takip ederek geçerken, buçuk seneye, Vasile Vasiles-
lemektedir. Avrupa sulhunu dinamitliye- coyu, mimar Boger Boiomeyi, 

R M kd ld b cek olan mübhem ve. korkunç mimar Eurcusu birer seneye, 
ansey a ona • ir kı- ı hadise ve hareketlerde sür'at A 

d r t . [M h f kA ] k urcl Gacipi sekiz aya. 
em 1 on u a aza ar a- ve şiddetini artırmış oldular. 

tfk mahkumiyeti müteakip, 
alakadar makamlar mahkum 
olan memura işten el çektire· 
bilirler. 

Memur, ancak mahkumiyeti 
kat'iyet kesbettikten sonra 
azledilir. 

idare kanunu, belediye re
isleri ile muavinlerini de me
murlar meyanına ithal etmekte 
olduğundan Vasilesco hakkın
da da ayni şekilde muamele 
yapılacaktır. '----
Sarayköy haberleri 

Sarayköy, (Hususi) - Önü
müzdeki sene kaza ve köy· 
lerinde her ev halkı, 2 dö
nüm bağ dikip ydiştirecek-

lardı. 
dar icraatta bulunmuş- Stan· * Mimar Vasile f onescoyu altı 

24 Yaşında ve büyüklük ley Baldvin de, himayeci bir * * aya. 1934 senesi baharında bu fon Dobrini beş aya mah-
budalası bir genç olan Şarl- sanayiiperver olmasına rağmen 

lerdir. Bağ dikilecek yerlerin 
ve sahiplerinin isimlerinin tes
biti için muhtarlara tebligat 
yakılmıştır. 

ı l k
,.. d k vurdum duymazlık gevşemiş kum eder ve mimar Pompei 

ken, Burbon'u bütün talya'ya ame e partisi er anın an ço ve endişe, yarım tedbirler dev- hakkında beraet kararı verir. 
Köy muhtarlarına yeknasak 

elbisel'!r yaptırılması da ka
rarlaştırılmıştır. Muhtarlar, şeh
re, bu kıyafetle geleceklerdir. 

başkumandan yapmıştır. daha güzel "Mutedil sosyalist,, 
k 

· ri başlamıştır. Sırası gelmiş Mahkumların mahkeme esna-
Hain Burbon; Bonnive'yi gibi hare et etmıştir. mağlüb ve ordusunun beka- Hind, Mısır, mandalarla ala- ve fırsat elvermiş iken Avru- sında mahpus olarak geçirmiş 

k d 1 d b
"lh ·11· pa'nın endişe verici vaziyetine olduk!arı müddet cezalarından 

yasını defettikten sonra Pro- a ar iş er e, ı assa mı ı 
d ( 

• ı ı · d "L'b karşı ciddi ve cesurane bir mahsub edilecektir. 
Sarayköy - Denizli yolun-

• daki kc prülerd n l ir kısmının 
ven:s'i istila ederek Marsilya'yı ~ mü a aa mes e e erın e ı e-
abloka altına almıştı ve: ral bir "işçi., olmuştur. teşebbüs ve hareket ile hare-

lk. · t d · • h" ket edilmemiştir. O kadar ki 
- Üç darbe ile bu şehrin ı sıyase a amı, sıyası a-

d
. ı k ıı · ·c l büyük Britanya'yı sür'atle em-

anahtarlarını ele alacağım, hal- ıse ve ıarc eı erın ı ra ve 
· t f "tt k t l ·· niyet altına alacak basit ted-

kının boynuna .. ip takarak is- c rı en ·ur anmasına mu-
k 1 t 

A ·ı J b"l birler bile ittihaz edilmemiştir. 
lediğiın gibi siirHkliyeceğiml ·emme suret e aını o a ı • 
Diyordu. mişlerdir. Vakıa hususiyet ve Bir seneden fazladır ki,ar-

f k l. d ı·k a zeden b'r ı'ş go" tık tamamen yıpranınış olan 
Fakat Marsilya'lı asker ve ev a a e ı r ı • 

erkekler, Marsilya'lı kadınların rülmemiştir; fakat .. , Çok gü- M. Makdonald, yardımını, git· 
kahramanlık ve yardımları sa- zel işler görülmüştür! Bunlar, tikçe kuvvetlenen siyaset or-

y 
· d b h' "k parlamento sıralarında birbir- tağına, M. Baldvin'e vermiş· 

esın e u şe ır mu emınclen 
mukavemet gösterdi. Muhasa- lerine söz ve saire atmaktan tir. M. Baldvin üçüncü defa 

ı " daha olarak başvekil oldu ve mem-
ranın 22 inci gliııü, sehirden ıse, yan yana ça ışmagı · f k b 1 1 d 1 lekete silahlanmak lüzumunu 
atılan bir giillenin parçası Bur- muva ı u muş ar ır * arz etti. 
bon'a hafifçe dokundu. * * Bu hususi idare ve rejim Vakıa, M. Baldvin'in son 

Mari Dö Peskra, hainleri 
hiç kimsenin sevmediği gibi 
Burbonu sevmezdi. ve muha
saradan evvel kendine Provens 
kontu unvanını veren hain 
Burbon'a: 

- Marsilya'nın hakimleri 

size şehrin anahtarlarını gon
derdilcr!. Demekten kendisini 
alamamıştı. 

-Sonu var-

Yeni Neşriyat: 

Türk musiki aleminin sela
hiyettar bir uzvu olan İzmir'li 
gençlerimizden Cumhuriyet or
kestrası şefi ve musiki mual
lim mektebi muallimi beste
kar Adna'nın "Türk halk mu
sikisinde Pentatonism ,, adlı 
çok kıymetli bir eseri çık
mıştır. Bu eser yazmakta 
olduğu diğer esere bir başlan
gıç gibidir. Türk halk musi
kisinin dünya musiksine. hazır· 
ladığı temeli ve bu temelin 
bugün dahi sağlam ve bi. un 
olan manzarasını görme.~ ı · 
yenler bu eseri okumalı< .. 

Muallimlere maaş 
Acıpayam, l(Hususi) - Ka

zanıızın Erbc nahiyesi, Burdur 
Vilayetine bağlanmıştır. Yeni 
adı Yeşilova' dır ve Acıbayamla 
irtibatı kesilmiştir. Teşkilatı 
mülkiyesi henüz yapılmakta 
olan yeni kazamızın mektep
lerinde birbuçuk aydır maaş 
verilmemiştir. Burdur valiliği
nin nazarı dikkatini celbedcriz. 

hakkında tarih ne diyecektir.? arayı umumiyeye müracaattan 
Bu suale cevap verebilmek muzafferen çıktığı inkar kabil 
ıçin; bu idarenin hüküm sür· değildir. Fakat, bu, ingiliz 
düğü zamanda: milletinin memleket idaresini 

1 -.... İngiltere hükumetinin sosyalistlerin eline vermek is-
ve İngiltere milletinin kuvvetli tememesinin tabii bir netice-

bir idareye ve yapılacak yeni sidir. 
Yeni parlamento, Vestmi

nisterde hakikatin şiddetli dar
beleri altında toplandı. Bun
dan sonra hemen her ay yeni 
darbeler oldu. Yavaş fakat 
emin surette anlaşıldı ki, ci
han sulhu en ciddi bir taar
ruza maruzdur ve lngilterenin 
"Ada emniyeti,, de ancak bir 
masaldan ibarettir. Parlamen· 
to, dörtsene evelki emin, ra
hat ve kolay siyasi vaziyetine 
rağmen bugün en büyük teh
likelere maruz bir memleketi 
temsil ettiğini artık anlamış 

bulunmaktadır. 

ve biiyük işlere, veyahud: 
2 - Büyük harbın hitamın

dan sonra memleketin büyük 
ve derin bir istirahat ve sü
kune ihtiyacı olup olmadığını 
tayin etmek lazımdır. 

Eğer ... Con Sülün mutlak 
bir istirahata ve sükiine ih· 
tiyacı kabul edilirse, hasta 
odasında ayaklarının ucuna 
basarak yürümek demek olan 
bu idareden mükemmel ve 
ihtiyaca mutabık bir reıım 
tabii olamaz! 

Vakıa, tarihin biiyük harb
tan sonra lngiliz milleti içinde 
istirahatın mutlak bir ihtiyaç 
olduğunu kabul etmesi doğru 
ve mümkiindür. Fırkacılık ru· 
hunun sönmesi, Torilerle Sos
yalistler arasındaki amansız 
mücadelenin bir müddet için 
durması, muhtelit bir hüku
metin teşekkülü, elim ve kanlı 
bir tecrübeden sonra pek 

Iazımdı. 
Ve, eğer büyük Britanya 

adası, Okyanoslann binlerce 
kilometre uzak bir yerinde ve 
münferid bir ada olsaydı, bu 
reıımin ilanihaye devamını is
temekten başka yapacak bir 
ış kalmazdı. 

Zamanın baştan başa de
ğiştiği, birçok mühim hatalar 
irtikap edildiği, büyük bir teh
did karşısında bulunulduğu, 
henüz bu tehlikeye göre bir 
faaliyet gösterilmediği kanaati 
gittikçe kuvvet bulmaktadır. 

Evet, tehlikeli ve fırtınalı 
denizlerde cesur ve iradesi 
kuvvetli, mahir kaptanlara 
ihtiyaç vardır. Kıymetli erka
nına her ne kadar hoş gö
rünmezse de, Baldvin Mak
donald' ın bu şartları haiz ol
madığı muhakkaktır. Bu iki 
zat maziye, artık, tarihe mal 

olmuşlardır! 

Z 
* • ağaçları çürümüş ve çökmüş-

arar ve ziyan tahminine tür. Bir kaza vukuu muhte-
gelince, mahkeme takriben 30 
milyon ley kadar bir tazmi- meldir. Denizli yilayeti nafıa 
natın ödenmesi kararını ver- müdürlli.ğünün nazarı dikkatini 

celbederiz. 
ıniştir. Taleb edilen tazminat 
mikdarı bir milyar dörtyüz Nahiye müdürü 
milyon ley idi. Mahkeme bu- ne diyor? 
gün müttehimlerin bu tazmi- Torbalı'nın Dr.ğkızılca na· 
nalı Bükreş belediyesile müş- hivesine bağlı Çakırbeyli kö-
tereken ödemelerine karar yünden Paşa Halil namında 
vermiş ve Donesconun şahsı bir vatandaş, nahiye müdürü 
aleyhine ve iç bakanlığı aley- Mustafanın hakaret ve teca-
hine olarak taleb edilmiş vüzüne maruz kaldığını iddia 
bulunan tazminatı reddet- etmişti. 
miştir. Nahiye müdürü de bize; 

K' arar kabili temyizdir. Za- müştekinin sağ kolunun evelce 
rar ve ziyan tazmininde en otomobilden düşerek kırıldı-
ehemmiyetli tazminatı alacak ğını, Torbalı adliyesinde oto-
olanlar şunlardı: mobil hadisesinin muhakeme· 

Bayan Ecaterina Zamfires- sinin devamda olduğunu ve 
coya 2 milyon 500,000 ley, binaenaleyh Paşa Halil'e karşı 
Victoria Gavriloiuy 2 milyon hiçbir harekette bulunmadığını 
ley, Fredi Eisenbeisser-Fera- söylemiştir. 
ruya bir milyon ley, lon Op- Bir nahiye müdürü 
rana 300,000 ley, Popoviciye Evelce işten el çektirilen 
500000 ley, Gh. Bostere ve Kızılhisar nahiye müdürü 
500000 ley, Niculescoya 400 Bekir Sıtkı hakkındaki iddia-
bin ley, Elena Gretzoya 250 lar sabit olmamış ve Bekir 
bin ley, Rafira Amareanoya Sıtkı yeniden vazifeye başla-
250000 ley, Alexia Alxandres- mıştır. Kendisine vekalet et· 
coya 150000 ley. Maia capi- mekte olan Raif le Tavas'ın 
taine Antonescoya 100000 Kızılcabölük nahiyesine tayin 

ley' Draghesco:Nicolaeye 200 edilmiştir. 
bin ley, Me Oneacaya 300000 Yamanlar suyu tesisatı 
ley, Davidesco Pietreye 300 Yamanlar suyunun kati ka-
bin ley, Florentine col. Flo- bulünü tetkik için Belediyece 
rescoya 300000 ley, Maria mühendislerden mürekkep bir 
Guisaliye 200000 ley, Const. heyet intihap edilmiştir. Bu 
Georgescoya 100000 ley, İda heyet, membada ve yollardaki 
Hontzice 150000 ley. tesisatı tetkik ederek muka-
Malıkümlara karşı inzibati veleye uygun bulursa kati ka· 

tedbirler bul raporunu tasdik eyliye-

1 cektir. 
ç bakanlığı ve- Bükreş be- l•~----.-----

lediyesi bu mahkumlar aley- lzmir sicilli ticaret 
hinde Qugüne kadar hiçbir l J 
inzibati tedbir almamış bulu- memur utunaan: 
nuyorlar. Fuat Coşkun, ticaret unva-

B k 
nile izmirde kaymakam nihat 

u ma amat, memurin sta-
tüsünü ve idare kanununu bey caddesinde 15 numarada 

------ bira ve şarap satıcılığını ya-
Hemen Allah bize büyük pan Fuat coşkunun işbu tica-

Britanya mukadderatının en ret unvanı ticaret kanunu hü-
iyi yolda sevkedileceği zama- kümlerine göre sicilin 1798 
nının henüz geçmiş olduğunu numarasına kayt ve tescil 
göstersin! edildiği ilan olunur. 



Pazar gi.iuü Alsancak stad
yomuncla atletizm müsabaka· 
larına devam edildi. Davet 
edilen hükümlerin bir kısmı 
gelmenıişti. Ve bu surttl'e sa
hada mevcutlardan idare edildi. 
Altınordu'lu Hüseyin Şükrü'le 
Altay'lı Suha arasında yapıl

ması mukarrer olan 110 metre 
manialı koşu gene neticelen· 
medi. Ajanın ifadesine göre 
bu müsabakaların bitiminde 
havanın kararmış olmasından 
ileri gelmiştir. 

Disk atma müsabakasında 
Altay'dan Suha birinci, Buca· · 
dan Hakkı, Cahid ikinci ve 
üçüncü geldiler. Geçen hafta 
yapıldığı halde bir daha tek
rarına karar verilen 4 X 400 
bayrak yarışı yapıldı, fakat 
kulvarsız koşulduğundan Al
tayın itirazına maruz kaldı. 

Çavuş, Mııstafa. Vedad, Fah
riddin, Altıno du takımı ko
şuyu kaza d 1500 metre ya
rım saa. ~o~ ıs ınıJ K. S. K. 
tan lbrahinı b ri 1ci, A tay'dan 
Ali ikinci, A. O. dan İbra
him üçimcü o arak bitirdiler. 
R kor 4,39-3-5 dakikad r. Sı
rı,: a irtıfa mü aba ası ı Al-
tay' dan Suha birinci HJe, 
Göztepe' den Sahır ikinci, Al
tın ordu' dan Tahsin uçun
di olarak bitirdiler. 4X100 
bayrak yarışını Ha5'ın Bilal, 
Hasan, Saim ve Enver'den 
mürekkep Allay takımı ka
landı, rt'kor 49,4-5 saniyedir. 
400 metre sür'at koşusunu A. 
O. dan Fahrcttın birinci, Al
tay'dan Enver ikinci, K. S. K. 
tan f brahiın üçiincü olarak 
lııtirdıl r. R kor 85.3-5 sani
ye. uzun atla ıada A. O. Hü
seyin iikrii 6,04 metre ile 
birinci GöztepC'' de>n Siireyya 
ikinci A.O. V dat ücünci.ı gel
diler. 3 adımda A.0. Mustafa 
12,02 ile hır nci, Hüseyin 
Şükrii ikincı, Gôztepe' den Sü
reyya üçüncü geldıler. 

10,000 M tr mukavemet 
koşusunda 37, l, 1-5 dakikada 
bitiren K.S.K. da11 İbrahim 
hirinriliği, Altay' dan Ali ikin
ciliği aldılar. 

Balkan bayrak yarışını 4,4, 
2-5 dakikadn A.O. dan Besim, 
Mustafa, Falıı i idin, Hüseyin 
Şlikrii takımı biı inci, Altay 
ikinci, 1'\.S.K. üçüncü olarak 
bitirdiler. 

Tepecik Türk Yurdu 
Haber aldığımıza göre önü

müzdeki Cuınm lesi günü ak
şamı saat 20,30 da Tepecik 
Türk Yurdu kuliibüı;ün yıllık 
toplantısı yapılacaktır. 

Göztepe Manisa 
da 1-1 re kaldı 

Göztepc birinci takımı, pa
zar günü ikinci takımdan üç 
OfUncu ile takviye edilerek 
Manisa'ya gitmiş ve Sakarya 
takımı ile oynamıştır. İlk golü 
Göztepc atmı , fakat Manisa
jılar penaltıdan bir golle mu
kabele etmişlerdir. Oyun 1-1 
berabere bitmi tir. 

Rize-Ordu 
sporcuları maçı .. 

Ordu 3 (A.A) - Rize hal
kevi sporcuları iki maç yap-

41819)6 

Bayındırlık bakanlığından: 
Açık bulunan 1 l O lira aylık ücretli bayındırlık atölyesi baş 

makinistlik müsabaka imtihanı 20/8/936 çarşamba gününe ta· 
lik edilmiş olduğundan isteklilerin askt!rİ ve ehliyet vesikala· 
rile hüsnühal mazbatalarile birlikte adı geçen günlemeçte ba· 
yındırlık direktörlüğüne gelmeleri, 2350 

lzmir vakıflar direktörlüğün
den: 

Eşrefpaşa caddesinde senelik kiraları 144 der lira tahmin 
olunan 617 ve 621 No. lı iki ev yeniden tamir ettirilerek 
31-5-937 gününe kadar olan kiraları on gün müddetle açık 
artırmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin ihale günü olan 4-8-936 
salı günü saat 15 de vakıflar direktörlüğüne müracaatları 

mak iizere Orduya gelmişler
dir. Bu ziyaret münasebetile 
halkevi üç giindenbPrİ Ata
türk rejimini yaşatmakta olan 
Türk gençliğinin bir kaynak 
yeri bulunmaktadır. Yapılan 

.,~ 
ilan olunur. · 25 30 4 

maçta 4-1 ordu sporcuları Ri
zeye galip gelmişlerdir. Dün 
yapılan ikinci maçta 3-3 be
raberlikle bitmiştir. 

iki takım bir arada .. lzmir Sıhhat ve içtimai mua
Uşak, (Hususi} - Halkevi spor komitesince tanzim edilen 

iki devreli fiküstür mucibince yapılan karşılaşmalarda gençler venet müdürlüğünden: 2305 

Cerek bu maçta gerek hal
kevindeki toplantılarda sporcu 
gençlerin gösterdikleri karek
ter çok beğenilmiştir. 

birliği birinci takımı yalnız bir defa berabere kalmış ve diğer 
karşılaşmalarını üstün sayı farkile galip bitirmiştir. Cinsi 

En az 
Kilosu 

En çok Teminatı 
Kilosu Tutarı akçesi 

Son maçını 26-7-936 tarihinde Turan idman yurdu ile yap
mış ve bu karşılaşmada da en kuvvetli rakibini sıfıra karşı 
üç gol ile yenmiştir. Devreleri muvaffakıyetle bitiren gençler 
birliğini takdir ederiz. 

Koyun eti 2000 
Dana eti 1500 

Kok kömürü 10000 

T. L. T. L. 
2500 1000 75 
1700 425 32 

14000 455 35 

........ ·----------- Pamuk 1250 kilo 567 43 

Di ar ı Mehmed Cim Lon
dos'a MağlQp Oldu. 

Sağır, dilsiz, körler müessesesinin bir senelik ihtiyacı olan 
ve yukarıda isimleri ve miktarları ve muhammen bedelleri ve 
teminatı muvakkate akçeleri yazılı dört kalem erzak vesaire 
kanuna tevfikan 15 gün müddetle açık eksiltmeğe çıkarılmış
tır. 7/8/936 cuma günü saat 14 te Sıhhat ve içtmai muave
net müdürlüğündeki satln alma komisyonunda ihalesi yapıla
cağından isteklilerin malsandıkları teminat akçesi makbuzlarile 
birlikte müracaallan ve şartnamelerini görmek için hergün 

- Başı 1 inci sahifede -
Aıı~aralı llti<e}İll, Fransız Jül Ser

ıııı• sayı hrR:ıhile yenildiln. Bu 

ll ·tic·ı•. giirı·~~ileriınizin kuvvetsiz
i pnıl ·ıı lhğil •• ıcı'nıilikll'riudt'n ve 
ıd.nık iııcı·lil lcri hilmemelerindPn 
ılogıııu,ıur. 

1 ı.111lıııl (ll 11 usi) - Dinarlı 
~lclıııwıl Cırn Lorıclo,, ınü.,;:ıh.ıka"ı 

bülfin Yuııaui .. tarı 'c)a Lıi) ük lıir 

alaka ll)tınclırnıı~tı. ) uııani~ıan'ın 

ıııulıt ·lıf ~1>lıirl rindcıı \tina·)U gc
J, n spor m<'raklılnrııım adedi t:ılı

nıiııin fı·,·kiııılı' idi. '\fü,.:ılıukaıhııı 

} irıııi cl<irt "ilal t•H·l P.matinaiko~ sa

Jıasıııa Yıııııın iıı~ilıat memurları 

taralirıdan iş~al cdilıni~ti, Tahclli· 
len lıi it•! lı•r ıııfo·ahakmlan ii<: gün 

l'H'I saı,lclığırıdan ) eniılcn bilet 
ıalıı iı;irı •ırgaııiı:.ıııirlı-r Ymıaıı lıii

kıııııı ıirıe miiracaat eımibler~l' de 

salıanııı i tiıılııııdaıı lazla Lilet ı-a· 

tıldJğı le,f>it c•lilclığirıden taleb 

reıl ılol ııı ı ııı ıı;I ıı r. 

l\lnı;tan l saat f'vPI ,ta•l) ııın 
J'-al'ılıuı kapatıl rnış 'c hilet alanlar 

lnı müdılt:ttrrı evel !'alı:.ıya gelnıiş

leı dir, C;ıirt'\'İ lıiitüu 1 uı1an hük.ıi

mcı riı·ali \ c cı·nclıi sel irin taki· 

heı ııı iş lı>rıl i r. 

Berlin 2 (A. A.) - Bugün 
spor faaliyetlerinin ilk büyük 
güniidür. Bütün dünya millet
leri arasındaki centilmence mü
cadele on beş gün devam ede
cektir. Bu sabah 100 metrelik 
koşuya ait tasfiye müsabaka
ları yapılırken bülün dünyanın 
gözleri Bedin' e çevrilecektir. 
28 millete mensub 68 koşucu 
bugün öğleden sonra saat 
15 le yapılacak olan dömifi
nallcrdc yer alabilmek için 
12 tasfiye yarışı yapacaklardır. 

Aınerika'lılar bundan evelki 
on olimpiyadın yedisinde bu 
klasik yarışı kazanmışlardır. 
Ve Amerika'lı Owens ile Met-
calfe ve Vikof memleketlerine 

-Yüksek atlama için Ameri- ı 
ka'hların iki büyük favorü 
şampiyonu vardır. Bunlar 
Johnson ile Albrittondur, Bu 
iki atlet 2,06,7 metre gibi 
harika denilebilecek yüksek
liği rcalize etmişlerdir. Bu iki 
fevkalade atletten sonra Fen
landiyalı Kotkas gelmekte ve 
onu pek yakından japonya'lı 
Asakuma takip etmektedir. 

Bugün gülle atmak müsa
bakasi galibine ikinci bir al
tın madalya verilecektir. Bu 
müsabakaya 19 Miletten 38 
atlet iştirak edecektir. Bu mü
sabakanın favorisi Amerikalı 
Torencedir. Amerikalı atletin 
arkasından pekaz bir farkla 
Alman Voellke, F enlandıyalı 
Baerlund ve Estonyalı Viding 
gelmektedirler. 

10,000 metrelik koşuda 

üçüncü bir karal' verilecektir. 
Bu koşuya 21 milletten 41 
atlet iştirak edecektir. Bu mü
sabakayı Fenlandiya'nın ka
zanması ihtimali kuvvetlidir. 
Çünkü bu müsabakayaF enlan
diya' nın asları olan Salminen, 
Askola ve İsohollo iştirak ede
ceklerdir. 

İsoholli büyük favoridir. F~
kat Arjantin'li Zabala ile 
Oliva ve Amerika-lı Lashin 
sürprizler yaratmaları hatıra 

gelebilir. 
Bugünkü programda 800 

metrelik koşunun tAsfiyc maç· 
ları da vardır. Kadınlar cirid 
atma müsabakaları yapacak
lardır. Bu müsabakalara onbir 
millet iştirak edecektir. Al
manya'nın Fleischer ve Krue
ger adlarındaki şampiyonları 

sekizinci muvaffakıyeti de ka- ile altın madalyayı kazanması 
zanclıracak gibi görünmekte- "ht· ı· ı· t" 1 ıma ı ga ıp ır. 
di~lcr. Fakat herhangi bir sür- Resmi marş 
prız vukuunu da hesaba katmak B ı· 2 (A A) B ı . er ın, . - eyne -
gerektır. ·ı l ı· · d k ·t · b. 

D·v t ft J ') mı e o ımp1ya onıı esı ır 
ıger ara an aponya ı k 

Y h. k b .. "'ğl d arar sureti kabul etmiştir. es ıo a ugun o e en sonra 
1 k d ·· ·f· l .. b Bu karara göre, Alman mais-

yapı aca oını ma musa a- . 
kasında yer alması ve 100 met- trosu Rıchard Straussaun eseri 
relik koşu dünya şampiyonluğu olan olimpiyad marşı bundan 
için yarın saat 17 de yapıla· sonra yapılacak olaa olimpi· 
cak final miisabakasına iştirak yatların resmi marşı olacaktır. 
etmesi ihtimali vardır. Filvaki Berlin, 3 (Radyo) - Olim-
Yoshioka daha evelce 10,3/10 piyad oyuııları, fena bir hava 
saniye ile diinya rekorunu kır- içinde devam etmiştir, Hava 
mıştır. çok bulutlu idi. Bununla be· 

Cenup Afrika'lı iki atletin raber şiddetli rüzgar da esi-
hilhassa 10/4/10 saniyeyi re- yordu. Saniyen sıklet kaldır-
alize etmiş olan Grimb<:ckin ma müsabakası yapıldı. Bir 
bugün ve yarın kendilerinden Amerika'lı 312,5 kilo kaldıra-
bahsettirmeleri ihtimali mev- rak birinciliği kazandı. lkinci-
cuttur. liği 305 ve 300 kilo ile Mısır· 

lılar aldılar. Poloda İngiliz'ler 
Meksika'lılara galip geldiler. 
Müteakiben ftalyan'larla Ame
rika'!ılar karşılaştılar ve İtal
yan'lar 1-0 galip geldiler. İkin
ci devrede yağmur artmıştı. 

Bu '-ırada İtalya veliahtı da 
geldi. 

Sıhhat müdürlüğüne başvurmaları ilan olunur. 25 29 1 4 

Bayındır belediyesinden 
Bayındır belediyesi için satm alınacak tahminen 600 liralık 

elektirik malzemesi 2017 /936 dan 11/8/936 ya kadar yirmi 
gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. İsteklilerin Bayın-
dır belediyesine müracaatları. 19 24 23 4 2223 Bunu müteapip Türk - Nor-

Vt:Ç futbol karşılaşması oldıı.'. ,-mılllil! .. ___________________ , 
Ve Tiirk milli takımı, bu maçı Türk Hava Kurumu 
4-0 kayLetti. B • • • • k p• 

Ee~lin, 3 (Radyo) - Giille uyu ıyangosu 
almada Alınan delege birinci 21 inci tertip biletleri satılıyor 
gelmişti-, Rekor 16,6,20 met- U.. J d 
redir. İkinci Beyrlang'tır (Fin- çüncü keşiae 11-8-936 da ır 
landiya) Büyük ikramiye 35.000, mükafat 20.000 liradır. Ayrıca 

Berlin, 3 (Radyo) - Iskrim 20.000, 12.000 ve 10.000 liralık büyük ikramiyeler vardır. 
müsabakalarında Belçika 5-11 Biletler hukurnet önünde direktörlük gişesinde ve bi-
Arjantin 'i; İtalya 3-11 Maca- liinıunı bayilerde satılır. 
ristan'ı, Avusturya 5-12 Ame- , _______________________ ., 

rika'yı, Fransa 7-9 Almanya'yı inhisarlar lzmİr f abrikaSI mÜ• 
yenmişlerdir. 

Berlin, 3 (A.A) - Deut- dürlüğünden: 
schland Ha'ileae başlamış olan 
serbest güreşin neticeleri seç
me müsabakalan: 

Horos sıklet: İsviçre, Hin
distan' ı, Almanya, Türkiye'yi, 
Amerika, Filipin'i yenmiştir. 

Tüy sıklet: Cenubi •Afrika, 
Çekoslovakya' ya, İngiltere, 
Amerika'ya galip. 

Hafif sıklet: Amerika, Tür
kiye'ye, İtalya, Avusturalya'ya 
galip. 

Orta sıklet: Almanya Avus· 
turalyaya, Kanada, Hindista· 
na galip. 

Finaller salı günü yapıla
caktır. 

Berlin 3 (A.A) - 11 ci 
olimpiyadın ilk günün spor 
müsabakaları neticesinde muh-
telif milletlere ait tasnif: Al-
manya iki altın, bir gümüş 
bir bronz madalya Finlandiya: 
Bir altın, iki gümüş, bir bronz 
madalya, Amerika: Bir altm, 
bir gümüş, bir brons madal
ya, Lehistan: Bir brons madalya 
kazanmıştır. 

Berlin, 3 (A.A) -- Pazar 
günü akşamı Alman sporları 

müdürü Von Tschamme Es
ten mukaddes olimpiyad meş· 
alesini olimpiyad kayık yarış· 
larmın icra edileceğ- Kiel şeh
ride götürecek olan koşucuya 
merasimle tevdi etmiştir. 

Koşucu bugün Kiel'e vasıl 
olacakttr. Bu meş'ale yarışına 
Alman federasyonundan 350 
koşucu iştirak edecektir. 

Fabrikamızda yapılacak bazı tadilat ve tamiratın 24/8/936 
pazar günii saat onbeşte açık eksiltme ile ihalesi icra edile· 
cektir. 

İsteklilerin buna müteallik şartnameleri görmek üzere fenni 
ehliyetlerile birlikte o tarihe kadar fabrika alım satım komis
yonun başkanlığına müracaatları. 

Sağlık ve sosyal yardım ba
kanlığı lzmir direktörlüğünden 

Cinsi En az En çok Tutarı Teminat akçesi 
Kilo Kilo Lira Lira K. 

Koyunneti 2000 2500 875 65 63 
Dana eti 1500 1700 425 31 88 

Sağır Dilsiz vP Körler müessesesinin bir senelik ihtiyacı olan 
ve yukarıda isimleri ve miktau ve muhammen bedelleri ve te
minatı mukakkate akçeleri yazılı iki kalem etin kanuna tev· 
fikan 20 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 20/8/936 
perşembe günü saat 14 te Sıhhat ve içtimai muavenet mü· 
dürlüğündeki satın alma komisyonunda ihalesi yapılacağından 
isteklilerin mal sand1kları teminat akçesi malcbuzlarile birlikte 
müracaatları ve şartnameyi görmek için hergün Sıhhat mü
dürlüğüne başvurmaları ilan olunur. 4 8 12 16 2442 

Teşekkür İzmir sicili ticaret 
Hümoruiet ve fistüllerimi memurluğundan: 

Alsancak sıhhat evinde mu- (Ômer Celep} ticaret un-
vaffakiyrtle ameliyat yapan vanile lzmirde Halimağa çar· 
ve ameliyattan hasıl olan ya-
raların bir an evvel kapanması şısında 60 numarada şerbet-
için gerekli bulunan pansu- çilik ve dondurmacılık ve em-
man ve tedavileri de bizzat ve sali ticaretile uğraşan Ömer 
ihtimamla yaparak beni ıstı- Celep'in işbu ticaret unvanı 
raptan kurtaran lzmir merkez ticaret kanunu hükümlerine 
askeri hastahanesinin çok de- göre sicilin 1799 numaEasına 
ğerli genç operatörü Bay Cc- kayt ve tescil edildiği ilan 
vad Alpsoya ebedi minnet ve olunur. 
şükranlarımı sunarım. 

Manisa inhisarlar me· lzmir sicili ticaret me

murluğu resmi mühürü 
ve F. T enik imzası. 

ınurlannda 
Kemaleddin Öz 



4~/936 .......................................... .. 

lzmir Komutanlıtı ilanları 
Mst. Mv. Sa. Al. komisyonundan: 
1 - Mst. Mv.in göstereceği yerde 293 lira 50 kuruuş be

del keşifli lağım kanalı inşaatı açık eksiltme suretile 
münakasaya konmuştur. 

2 ihalesi 10 ağustos 936 pazartesi günü saat onbeş 
buçukta lzmir' de kışlada Mst. Mv. satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Teminat muvakkate akçesi 22 lira 2 kuruştur. 
4 Şartname ve keşifnamesi her gün komisyonda görü

lebilir. 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sikalarını ve bu işi yapabileceklerine dair lzmir nafıa 
fen heyetinden en az sekiz gün evvel alacakları ehli· 
yetname vesikalarını komisyona göstermek mecburi
yetindedirler. 

6 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve
sikaları ve teminat muvakkat::lerile birlikte ihale saa· 
tinden evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

25 29 4 8 2316 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. dan: 
1 - Bergamadaki kıt'at ihtiyacı için 300 ton saman 18/8/36 

sabahı günü saat 14 de açık eksiltme ile Bergama 
askeri satın alma binasında satın alınacaktır. 

2 - Saman tarihinde bedeli 1500 liradır. 
3 Birinci teminatı 112 lira 50 kuruştur. 
4 istekli olanların birinci teminatlarını Bergama maliye 

veznesine ihale zamanından evvel teslim edeceklerdir. 
5 Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için hergün komis-

yon açık olduğu ilan olunur. 29 4 8 13 2375 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. dan: 
1 - Bergamadaki kıt' aat ihtiyacı için elli sekiz ton arpa 

19/8/936 çarşamba günü saat 10 da açık eksiltme ile 
Bergama askeri satın alma binasında satın alınacaktır. 

2 - Tarihinde bedeli 2320 liradır. 
3 - Birinci teminatı 174 liradır. 
4 - istekli olanların birinci teminatlarını Bergama maliye 

veznesine ihale zamanından evvel teslim edeceklerdir. 
5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için hergün komis-

yon açık olduğu ilan olunur. 29 4 8 13 2377 

Mst. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 
1 - Mst. Mv. için kışlaya yaptırılacak 252 lira 20 kuraş 

bedeli keşifli elektirik tesisatı açık eksiltme suretile 
münakasaya konmuştur. 

2 ihalesi 11-ağustos-936 salı günü saat onbeş buçukta 
İzmirde kışlada Mst. Nv. satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. 
3 - Teminat muvakkate akçesi 19 liradır. 
4 - Sartname keşifname ve resmi her gün komisyonda 

görülebilir. 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

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

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatinden evel 

komisyonda hazır bulunmaları. 2314 25 30 4 9 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. dan: 

Cinsi 
Saman 

Mikdarı 
Kilosu 
132500 

1 - Kasaba askeri kıtaat hayvanatının yukarıda cins ve 
mikdarı yazılı bulunan saman ihtiyacı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - ihalesi 7 ağustos 936 cuma günü saat 16 da açık 
eksiltme ile Turgutluda askeri satın alma Ko. nunda 

yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi hergün satın alma komisyonunda görü

lebilir. 
4 - Muhammen fiatı bir kuruş 25 santimdir. 

Teminatı muvakkatesi 125 liradır. 
isteklilerin belli gün ve saatta Turgutlu askeri satın 
alma komisyonunda bulunmaları. 25 28 31 4 2317 

Mst. Mv. Satınalma Komisyonundan : 
Mst. Mv. kıtaatı için pazarlık suretile yirmi ila yirmi beş 

binek koşum mekari hayvanatı satın alınacaktır. Vermeğe talip 
olanlar 6 Ağustos 936 perşembe günü saat onbeş buçukta 
Kışlada Mst. Mv. Satınalma Komisyonuna müracaatları 

23 28 31 4 2276 

Mst: Mv. sat. al. komisyonundan: 
Miktarı 

Çalı kireci kilo 14437 5 
Dere kumu M. mik'abı 385 
Taş M. mik'abı 758175 

l - Hava kıtaatı. için yukarıda cinsi ve miktarları yazılı 
üç kalem kıreç, kum ve taş açık eksiltme suretile 
münakasaya konmuşur. 

2 ihalesi 17 / ağustos/936 pazartesi günü saat onda iz
mirde kışlada Mst. Mv. sat. al. ko. nunda yapılacaktır. 

3 Keşif bedeli 3177 lira 19 kuruştur. 
4 Teminat muvakkate akçesi 238 lira yirmi dokuz ku-

ruştur. 

5 - Şc:rtnamesi hergün. komisyonda görülebilir. 
6 istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve

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

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa· 
tından evvel komisyonda hazır bulunmalan. 

29 4 9 14 2370 

Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
l - Hepsine biçilen ederi 18000 lira olan değişik numa

rada dört milyon üçyüz altmış yedi bin tane mıh ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 ihalesi 21/ Ağustos/936 cuma günü saat 15 tedir. 
3 ilk teminat 1350 liradır. 
4 Şartnamesi parasız olarak M. M. V. sat. al. komisyo

nundan alınır. 
6 Eksiltmeye girecekler kanuni ilk teminat va 2490 sa· 

yılı kanunun iki ve üçüncü maddeleriede yazılı bel· 
gel~le birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bır 
saat evvel M. M. V. sat. al. komi~yonuna vermeleri 

5 21 4 19 1975 

Mst. Mv. Sat. al. ko. dan: 
1 - 8434 kilo doral boru çubuk saç levha ve perçin ç.ıvı 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 19900 lira 20 kuruştur. Ve ilk 

inanç parası 1492 lira 50 kuruştur. 
3 - ihalesi 4/9-936 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle ihale saatından 
bir saat evvel teminat ve teklif mektuplarını M.M.V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 21 4 19 8 2216 -

Ms. Mv. sa. al. ko. nundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 32 kuruş olan 100 bin 

metre kılıflık beze yüksek fiat istendiğinden yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 Şartnamesi 160 kuruşa M. M. V. sa. al. komisyonun-
dan alınır. 

3 İlk teminat 2400 liradır. 
4 ihalesi 21/ Ağustos/936 cuma günü saat 11 dedir. 
5 Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü müddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından enaz bir 
saat evvel M. M. V. sat. al. ko. nuna vermeleri. 

4 9 14 19 2438 

Mst. Mv. sat. al. ko. dan: 2437 
190 kuruş olan 17600 1 - Beher kilosuna biçilen ededri 
zarfla eksiltmeye kon-kilo yün çorap ipliği kapalı 

muştur. 

2 - ihalesi 22/ağustos/936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi 167 knruşa M. M. V. sat. al. ko. nundan 

alınır. 

4 - ilk teminat 2508 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka

nunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını ihale saatındanenaz bir saat 
evvel M. M. V. sat. al. ko. nuna vermeleri. 4 9 14 19 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. dan: 
Mikdarı 

Cinsi Kilosu 
Saman 132500 

1 - Kasaba askeri kıtaat hayvanatının yukarıda cins ve 
mikdarı yazılı bulunan saman ihtiyacı açık eksiltmeye 

konulmuştur. 
ihalesi 7 ağustos 936 cuma gunu saat 16 da açık 
eksiltme ile Turgutluda askeri satın alma Ko. nunda 

2 

yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi hergün satın alma komisyonunda görüle-

bilir. 
4 - Muhammr.n fiatı bir kuruş :25 santimdir. 

Teminatı muvakkatesi 125 liradır. 
isteklilerin belli gün ve saatta Turgutlu askeci satın 
alma komisyonunda bulunmaları.25 28 31 4 2317 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava askeri sat. al. komisyonundan: 

1 

2 

Cinsi Kiktarı 

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

Gaziemirdeki topçu kıtaatının ihtiyaçı için yukarıda 
cins ve miktarı yazılı dört kalem mevaddı müşteile 
açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 
Açık eksiltmesi 1718 936 pazartesi günü saat 11 de 

yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 3834 lira olup Muvakkat temi-

natı 288 liradır. 
4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde

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

Burnava Askeri Sa. Al. komisyonundan: 

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

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

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

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

olduğu ilan olunur. 4 7 11 15 2463 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
Cinsi Mikdarı 
Kuru ot u88400 Uşak kıtatı 

,, ,, 159870 Rasaba kıtatı için 

1 - Turgutlu ve Uşakta bulunan askeri kıtatının hayvan· 
lan için yukarıda cins ve mikdarı yazılı kuru otun 
kapalı zarfla münakasasında verilen fiat pahalı görül
düğünden bir ay müddetle Turgutlu satın alma ko
misyonunda pazarlık suretile alınacaktır. 

2 - Pazarlıkla ihalesi 12 ağustos 936 çarşamba günü saat 
16/30 on altı buçukta Turgutlu askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kasaba ve Uşak kıtatının kuru ot şartnameleri ayrı 
olarak tanzim edilmiştir. Mezkur şartnameler bedelsiz 
olarak Kasaba as~eri satın alma komisyonundan 
verilir. 

4 - Uşak kıtatının kuru otunun muhammen fiatı 4 kuruş 
ve teminatı muvakkatesi 566 liradır. Kasaba kıtatının 
kuru ot muhammen bedeli 6395 ve teminatı muvak· 
kalesi 480 liradır. 

5 - Taliplerin teminatı 
yazılı belli gün ve 
yonuna gelmeleri. 

muvakkatelerile birlikte lyukarıda 
saatta Turgutlu satın alma komis-

2462 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
l - Bergama kıtatı için 9000 kilo nohut 20/8/936 per

şembe günü saat onda açık eks;ltme ile Bergama 
askeri satın alma binasında satın alınacaktır. 

2 - Nohudun tahmin bedeli 450 liradır. 
3 - Birinci teminatı 33 lira 75 kuruştur. 
4 - istekli olanların birinci teminatı Bergama maliye vez

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

açık olduğu ilan olunur. 4 9 14 19 2464 

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

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

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

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

açık olduğu ilan olunur. 4 7 11 15 2465 

Devlet Demiryollarından: 
lnay istasyonunda kilosu 4,50 kuruş tahmin edilen 1850 

kilo palamut 10181936 da öğleden sonra saat 15 te Afyonda 
7 nci işletmede pazarlıkla satılacaktır. 

Talipler kanunun 4 cü maddesi mucibince işe girmeğe mani 
bulunmadığına dair beyanname ile lnay veya Afyon veznesine 
yatıracakları 501 kuruş muvakkat teminat makbuzu ile ayni 
gün ve saatte 7 nci işletme komisyonuna müracaatları, gelme
dikleri taktirde teklif mektublarım ayni vesikalarla gönderilme· 
leri lazımdır. 

Şartnameler lnay istasyonu ile işletme kaleminde parasız 
verilecektir. 28 1 4 8 2339 

lzmirden sevkolunacak eşyaya mühim tenzilat. 
İzmirden Denizli, Alaşehir ve Somaya kadar olan mıntaka

lardaki istasyonlara nakledilecek eşya ücretlerinden mühim 
tenzilat yapılmıştır. Bu hususa dair dağıtılan el ilanlarının 
okunması ve istasyonlardan tafsilat alınması sayın halk ve 
tüccarın menfaati icabındandır. 4 6 8 2449 

Türkiye Cumuriyet merkez 
bankasından 

Bankamızın Mersin şubesi için Mersinde satın alınmış olan 
arsa üzerinde yaptınlacak şube binasının inşasını banka muva
fık göreceği teklif sahibine ihalede muhtar olmak üzere mü
nakasaya koymuştur. 

Münakasaya g.irmek istiyenlerin Ankarada umum miidürlüğc 
ve lstanbul, lzmır, Samsun ve Mersin şubelerimize miiracatla 
lazımgelen izahat ve evrakla planları almalarını dilerız. 2443 

lzmir inhisarlar başmüdür-
Gün Cinsi Mahalli Miktarı Mmum tahmin Muvakkat Tarih 

Kilo tutarı teminatı 
Saat lüğünden: 

Baş müdürlüğümüz ittisa
lindeki depoda mevcut elli 
balyada iki bin dört yüz kırk 
yedi kilo tütün pazarlıkla sa-

Patates Merkez kıt'aları 57300 3438 258 17/8/936 Pazartesi 15 
Kuru sovan '' " 12200 671 51 17/8/936 Pazartesi 16 
Patates Ödemiş 4800 288 39 l 7 /8/936 Pazartesi 1 O 
Kuru sovan Ödemiş 4000 220 39 17 /8 /936 Pazartesi 1 O 

l Yukarıda cins miktarı yazılı patates ve sovavan hizalarinda gösterildiği tarihlerde açık 
eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2 Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. 
3 Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 

29 4 8 12 2359 

tılacaktır. Tamamının bedeli 
muhammeni 252,47 muvakkat 
teminatı 37 ,87 liradır. istek
lilerin pazarlık gününden ev-
vel tütünleri görmeleri ve 
teminatlarile 12 Ağustos 936 
Çarşamba günü saat 15 de 
baş müdürlüğümüzdeki komis-
yona gelmeleri. 30 4 2369 



S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANUBl
ENNE-MARITIME BUDAPEST 

"DUNA .. vapuru 7 ağus
tosta bekleniyor. BELGRAD, 
NOVESSAT, KOMARNO, 
BUDAPEST, BRATJSLAVA, 
ViYANA ve LINZ için yük 
kabul edecektir. 

JOHNSON VERREN Lf. 
NES Ltd. 

"JESMOORE,, vapuru 15 
ağustosta bekleniyor. ANVERS, 
LIVERPOL' dan yük boşalta
cak ve VAR NA, KOSTENCE, 
GALA TZ ve BRAILA için 
yük alacaktır. ---SERVİCE MARiTIME ROU-

MAİN BUDAPEŞT 
"DUROSTOR,, vapuru 5 

ağustosta bekleniyo. KÖS -
EENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVİSAT, .BU
DAPEST , BRA TISLA VA , 
VIYENA ve LINZ için yük 
kabul edecektir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lemez. Telefon No. 2007 2008 
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söylenen gün ve saatta 
mene gelinir. 

24 28 31 4 2301 
1 - Mezarlıkbaşında Hay· 

riddin paşa sokağında bele· 
diyeye ait 5 sayılı aile evinde 
yapılması icabeden yüz kırk 
dört lira otuziki kuruşluk ta· 
mirat kiracı tarafından yapıl-
mak ve kira bedeline mahsup 
edilmemek şartile başkatip
likteki keşif ve şartname veç· 
hile ve senelik kirası üçyüz 
yirmibeş lira bedeli muham-
menle bir senelik kirası 11-8-
936 salı günü saat onaltıda 
açık artırma ile ihale edile· 
cektir. iştirak için yirmidört 
buçuk liralık muvakkat temi-
nat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

2 - Belediye dairesinin 
936 yılı ihtiyacı için bin yirmi 
altı lira yirmi kuruş bedeli 
muhammenle başkitiplikteki 
şartnameye ilişik cedvelde cins 

2405 

4260 
.................................................................... !imi ......................................................... ... 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri rahatsız 
olanlara, tansiyonları yüksek bulunanlara doktorlar yalnız bunu tavsiye ederler. Pürjen Şahap 


