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Uluslar sosyetesi finansel komi~yonunda 

Telefon: 2776 

ec 

• ... iZ 
An akya mes elesi hakkın
da ra sa'ya nota verdi. 

1 

ont njan ve kliring usull~ri!'in Madrid te ) • 
k ldırılmasına ka ar verıldı. 

• 
Si tay-

ispanya' dan sonra Frar.sız murahhasın;',. raporunda, şimdiyelyareler be 
Falih Rıfkı Atay ~adar devletlerin kullandıkları ekon_o'!'ik~ ___ _ 

e atıyor! 
Sualine ~~:~ar~ir ~e~ec:U~: mısınız? tedbir/erle dünya sa'!h bulamaz, Jenılıyor 800 esir kurşuna dizilecek, eski diktatörün Oğlu 

_ Kafa kalbin biwsında de- D l l h .. J •ı k l k U k ·ı • d ' [ ğildir, onun üstünıledir, diyordu. ev et ere mu tıra. gonaerı ece . ası aca tır. nü ume çı er vıe q yu a dı. 
Aklın dahi isynn ettiği kor- fstanLul, 9 (Iladyo) - Bugün sız projesini kabul e)lcnıiş, kambip ( \ M d •d b l / - b • 

kunç boğuerua, nihayet, ilıtilall'iler borsa~a sıerlin 613-618 kuruştan !kontenjan ve kliring silıi usullerin, Sovyet Rusya'nm lspan- O rı oşa tı ıyor. 6 ın çocuk çıkarıldı. 
lehine bir zaferle bitecek midir? muamele giirnıü~tür. Dolar 124- sureti kafiyede kaldırılma mı mu- 'şler' Uzerindek· so n·kt f" r:e k b k J / l 
General Frnnko, şimdiden, İEpanya ya 1 1 1 n l a OT r TQll O, QŞ a aeV et ere 

. d l . . 126 kuruştur. Altın Lorsa dı91nda vufık bulmuştur, notası ne akisler bıraktll t k . . J• 
nasyonnl sosyalizminın ev et relBl 1020 kuruşu çıkmıştır. Merkez Duudan sonra ekonomik ko- Opra Vermıyeceğız, tyor. 
sıfatını almıştır. ö\·ıc görünüyor ki 1.ıankası tahvilleri 95 liradır. ·1d ı Fransa " misyomla iptida iınau e er ıııes'elesi 
Akdenizin öbür ucunda, sosyali~t Cenevre, 9 (Und}·o) - Uluslar 't ı 1 konuşulmuş ve ~' acar ı e egesi, ip-
\C demokrat l~rnnsa'nın cenubunda sosyetesi ekonomik ,.e finan•cl ıidai maddeler temin etmek hu u- d • d., f H 

"Cni bir fn~\ist diktntör\;ll l doğ- kouıis,,·onlurı, bugün toplanm1~lanlır 1 l · en ışe•ve uş u. ; " " sonda bazı dev et enn uğraılıklnn 'J 
mu tur Finnnsel komisyon, Jugiltere -• · müşkülatı saymı§tır. Polonya dele-

nunun Prı.mo dö Rhna, dik- Frııııtıa arasında teshil olunnn fi- /ngiltere, . 
beğenmedi. 

tatôrynsrndnn hir farkı olacaktır. 

G ncral lFrauko, Hk sözleri ile, 
Hitlcr \'C Mnssoliui'ııin doktrinle
rine yıınıışnınkta olduğunu gö ter
miştir. Hemen hemen memleket 
ülı;u~üoclc yeni lıir partinin ve 
onun maddi ve manevi disiplinle
rinin kurulmasına Jspany'll şartln· 
rımn ne knclıır eh erişli olduğunu 
zanınn gösterecektir. 

1c; lııırhıo tarihi o kadar lıü
yük olmuştur ki, ilk bııkıştıı, bu 
e. iz faciadan ıoilletleriıı esaslı lıir 

ders nldıklannu hükmetmek akla 
yakın geliyor. Halbuki, tam hunun 
aksi olarak, mesela I"ransa·da de· 
mokrııtik cı;im neticelerinin şid· 

det 'e tnzyikile akim bırakılmak 
teş hbü lerinin arttığını göriiyoruz. 
.Madrid hükumeti dnlıi, demokrasi 
usullerinin tabii bir c~cri idi. 

Hakikat odur ki sosyalizm ve 
faşizm boğu ınası, bir Avrupa mes
elesi b:ıline gel mi~ tir. Bir memle
kette so yalist ·gayri \'c sağlam bir 
ek criyet kurmadıkça, ~ıemokrıı inin 
ifl:i ettiği illin edilmek, e~cr hir 
ekeeri)'ct eosyali t olursa, ouu pnr
lıimcnto dışmdan ve zorla yıkmnğn 
tcşebLü etmek a<lct olmu§tıır. ller 
tür:u cihadarı ile tcesf;fı eden 
faşi11nler, lıa§ka yerlerde so } aliz
n1in zııferini kendileri için bir teh
dit S:t) dıkları gibi, iktidnn ele 
gcı.iren SOS)nlizmler ıle, en haşla 

fnşizm tehdidini tocıfiye etmeği 

\nzifo saymaktadırlar. Jhı kargn~n

lıkton yalnız şimal ırıcnılckı·tleri 
korunabilmiştir. 

Fuknt da\·nııın nsıl cıın alıcı 

noktası şundadır: Biiyük .1\\Tupn 

memleketlerini fa~i t <likıntöryala· 

num idaresine nhlıktnn sonra, Lu 
diktatör} nlar nra ındn fempcryali~t 
hir cephe kurmak ve Avrupa lmh
raıılnnnı digcr nıillctler ve kıtalar 
zarann:ı bir ('lbirliği ile hafiflet
mek fikri, bugün gllliinccck bir 
tasarlama olnıaktnn çıkmı~tır. Si
liilısJZlnnmn ve sulh, lıatıfi hiitiın 

Cenevre, yalnı7. hür domokrnsilcre 
ıııul olup k:ılmıştır. 

Uejim ınüendele"i artık o ka
dar hakikidir ],i Avrupn'mn en 
karanlık zam:mlnrındn kilise \ı~ 

de\ let müeadeleri bundıııı ılalııt 

fazla hakiki clc~ildi. Bir milletin 
iktid:ır sa,a,ı }ııp:ın iki ceplıe-in-

deıı birinin Lir kı mı yıılıaucı dev
), tlcr, ötekinin lınşka hir kısım ) 11-

lnırıcı de\ letl~rdrıı prdım istcııırgi 
vatan hiyaucti eayınadıkları, '\'C 

kendilerini. ıloktriıılcrini k.ıbul et· 
tikleri yabancılarla bir, O) ni fil.:ir-

de olmadıkları vatanılu~lan düşman 
sa} dıklnn zamanlar, ılin ve sınıf 

l a\'galanııdan onra, şimdi, hu re
jiııı knvgasıııclıı görüniiyor! Sol en
ternasyonale karşı, sağ enterna yo· 
nal ayni sillllılıırla teşkilfıtlıınını~tır. 

Bunlar sözde, nıünakaşadu, na
zariyede, kalmıyor: lhtiras.lar kal
bin de, kafanın da ihtünde, Avru· 
Jınyı iptidat Lir Yandeua eabnesine 
çeviriyor! 

gesi ele muhaceret rues'elesiudc 
nonscıl tedbirler fizerind · tevakkuf' 

durarak, bunun sı:rbest kalmasını 
ctnıi \'e biitün de' lctlcre hirer 

iı;terııiştir. Rus ılelegesi, bıın un l'I · 
muhtıra g•inrlererck, 1111 tedbirlere rafile tetkik \C nıüzokere::.ini i . 

fişıirıık etmelerini vckÖ~njanl;;~n 
temi~tir. 

ile kambiyo Jınkkıodaki u ullere 
Fransız ekonomi h:ıknm .M. 

rıilı~yet Ycrırıclı•rini t:ıvı:oiye edil-

rı ~ 

Kimi tehdittir, kimi ko;;;;:: 
didir, kimi Rusya At,ırupa 
işlerini bozmak istiyor, -

diyarlar. mesini 1 nrnrlı;ıştırılllşt:r. Sipiııas, uzun lıcy:ıuııtta lıulunnnış 
Polon) 11 ıll'lı·grRi söz nlarak ve ticnrctin serlıesti i gibi insıınla· \ . 

b l nn ıla her istedikleri meıııleı.:ctc '------- ____ ../ u:r.uıı beyanatta u unmuş ve pa- _________ ..__.. _ _. 
ralarının kı} ructi yük~< k olnn dev· serbest olarak SC) alını "e ikamet A b V h d • 

:lctlcrin ıııızıırı dikkatlt>rini cclbey· etmeleri lazım gclUiğini ileri sür- ra - 1. a u ı 
1 leıni~tir. 1\f iitcakil>eo~ lhıs \'e .l\In- mü,tür. :M. Sipinn ' aynen da lıir •h ·ı r l 

car ıkkgE"leri (le süz SÜ)lemj~lcr· rapor vermiştir. l tı QT ı ne o uyor 
clir. Koınis} oıı, Lunılıın sonrıı Frnn- -Sonu 6 ıncısagfada - B. f 
~~~~-=====;..=:==============~~__,.~~ ırtara tan ateş, 

Belçika ve Romanya ordularının diğer taraftan 
yaptıkları manevralar.. anlaşma faaliyeti!_ 

l..i)•'j 9 (Radyo) - Kral J.copold, n .. Jçikn mııncvrnlanndnn sonca 
yeni istihkamları tetkik etmiştir. Bu iı;tipkn.rular Alman lıudutlnnndan 
52 kiloıııctn• mesafede y:ıpılmaktndır. 

Dükre:ş 9 (Radyo) - Uomnnya orılusunun mnnevralan başlamıvtır. 
Kral bizzat ıuaocnalarn iştira" etmiştir. Knh}ne erkllnındnıı bir kısmı 
Lugosa gitmişlerdir. 

Kral bütün mancua sahasını teftiş etmi~tir. 

Gümrük işleri etrafında 
tedkikat yapıldı. ________ , ______ _ 

İnhisarlar müsteşarı, gümrük kumusyon-
cularının şikayetlerini dinledi. 

Gümrük ve inhisarlar müs
teşarı Adil Okuldaş 

Dırknı: gfindculıeri 1zmir'de ba· 
luurual.ta olun İnlıi,arlıır nıüsteşan 
Adil {Jkulda~, dün itlıalfıt ve ih-
r:ıc.ıt giiıııriı~ünde Jıa7.1 tctkikutta 
bulunmuş ve miitı•alı..il){'n gi.iınriik

lr.r 0ba.uıiiılüriyetindc akşama ka
dar nH'fgul olmu~ttır. Bu c unda 
giiıııriik konıİS)'Otıculurm<lan nıiite

şckkil bir he)cl, miisteşnrı ziyıırct 

ederek, l tcnımuzdn tatbik ıııcv

kiinc kıınmuş olun knhulü mu\·ak
kut ııiz:ıınnıımesi hnkkıu<lıı şikayet

te Jrnlunmuşlnr<lır. Jlrılıer aldığı· 

mıza göre, mü tc{ar, komisyoncu
ların noktai nazııı-larını not etmiş
tir. Kabulü mu\•nkkat nizamname-
ı.inin ilı•d ı.ürülen mahzurları, ha
riçten, tekrar ihraç edilmek eartile 
ithal e(lilen nıc,·ad ve zurufun, 
yeni nizamname mucibince her ih· 
racında ayn ayn lıeyannamelcrin 

tanzimine lüzum göıterilnıe1idir. 

Ilnll)Uki eski usulde, lıu gibi maıl
<ldcrin ithalinılc miktar tc$bit oln
ııur ve her ihraç ,·uku hulılukça, 
tücl·arm verıliği kayıt üzerine ih
rııı:at ve ithultit gümrüklP-rİ arn ın
da mahsubu icra edilımk surctile 
her tücl'arıu muıııııelcsi kapııtılırılı. 
Yeni nizamname ise, her ihraçta 
ayn ııyrı heynnunıue tanzimine 
auıir uldu~uııflan, tüccarların i~i 

zorlaşmaktadır. 

1nlıi~arlar mü teşan Adil Okul
daş, gıimrük i~lcrfoin daha salim 
ve seri bir tanıla yüriiycbilmesi 
için bazı tcdlıirlcrc te\·cssül edil
ıneııi liizummıa koni olmuş ve nl;i
kadnrlarla bu Lu ıı ta konu~muştıır. 
i\le eld, ticarı•ti dubiliy,• effa mırı, 
uzıın miiddet aııbnrlarıla knlmaıun
sını temin etmek \'e anntı mesai 
hariı·inıle çalışan gümrük memıır

lnnua tiil'cıır tararınJaıı verilen 
mu :ıi iiı•rt'l ini y.-ııi hi r Şl'kltı ımk· 
ııııık gibi işll!r iizerinrle ı·lıP.mıııi. 

yetlc tevakkuf eJilct•l'ğini lınber 

aldık. Kendi,.j, fzmir'ıle bulundu· 
~u uıiiddeıçe lıu noktalar lıııkkıu
ıla al.'ik.ıJ.ırlarla konuşıııııştur. 

Aılil Okulda§, ıliin öğleden 

;;onra \"alin.iz Fıızlı Güleç'i ziyaret 
cılcrck uzun müddet konuşmuştur. 
Aılil O.lrnldaş, bugün şehrimizden 

f11tanhul yolilc Anknra'yn tliiııe
ccktir. 
~---~-.... -----~-· 

Fransa'da kar 
Paris, 9 (Radyo) - Fran

sa'nın muhtelif yerlerine kar 
yağmaktadır. Brinyor, Var' da 
kar çoktur. Liyon' da soğuk 
artmıştır. 

lngiliz zabıtası bir Arabın 
üstünü araştırıyor. 

Knılüs 9 (Rndyo) - Yemen, 
Irak, l\la\'erayi Şeria ve Ui<-az 
hükümd:ırlannın Kudüs müf tibü 
ve Arab komitesi nezdinde kanlı 
hadiselere nihayet \"erilnıek üzere 
yaptıkları tavaeeut iyi ncticl'lcr 
vermeğe ha~lnmıftır, Hicaz kralı 

İbnissuud'un ınuruhlın ı Şe) lıül Kfi· 
mil bu husu ta: 

- Ru ıavıı~suta ilk zamanlar
da Kncliiıı müftüsü muhalefet et
nıiş e de şimdi Arıı h rücsn~ilc lıir 

uzlnşınu ııol tıısınn gelıııi~ hulunu
pıru7.. Bu uzluşm ~ , İııgiltcn·'<lf'n 
gelecek ali tııbkik Iıcyctiııiıı Filis-
tiııdc tnlıkikatmı Litiriııcevc ı.:.111ur 
lıir miitıırekı·ı1cn ihnre•t r: Maarıı:ı-
f ilı füıünıiızdcki lıaf tıı Filitıtimlr. 
k.ıın clökiilınesi nihayet lııılurnk \I' 

Arnb'larııı h:ıklı nıctalibatınıu kıı

bul edilme i <le ı;ok muhtemeldir. 
Çünkü Arah'lurıu eıı hirinci şıırtı, 

Yahudi mulı cerNiniu dıırdurulnıa
sıtlır. Ueuıişıir. 

Hn) fa 9 (A.A) - - llo) te:dn 
Lilılirdiğine göre obiis topları rn 
tayyareler kullaıı:uı f ngiliz ku\ Yel· 
leci Keruıcl dnğınıla iki) üz Aralı 
aile i ile muharebeye tutuşmuştur. 

Diğer taraf tan öyle znoncdili· 
yor ki Aı·ab grevi y::ıkıodn hitceek
tir. Çünk.ü yüksek Arab komitesile 
1buissuud'un muralıhaeı Şeyhül Ka
mil Kasab araaında müukcrelerc 
tekrar baolanmııtır. 

lrun'un isgalinde halk kor:ku ile asileri selamlıgor. 
Sevil, 9 (Hadyo)- l\ladrid hü

kumetine mensup nskerler Ü\·icdo
<lan geri çckilmiflcrdir. Ü\'İcdo iki 
nylık lıir ınuharehcdcn sonra. şim
di tehlikeden uz:ıkıır. 

Barsdon, 9 (Radyo) - Ü\İedo 
yolu ÜZl'rinde miitlıif Lir mulı:ırcbe 
devam etmektedir. 

Bilhno, 9 (Radyo)- llükümc
tin clinıle 'C Dilbııo vapurunda 
bulunan 800 evirin kurşunıı di~il
mesinc karar verilmiştir. Bu kara
nn sebebi, tısi scfinelcrin lıükume· 
te mensup bir sefineyi lıntırmıı 
olmnlarıdır. 

- Sonu 6 ıncı sayfada-

Menemen e ergama 
ovala ı ın sulanması 

Emiralem civarında bir baraj 
yaptırılması mutasavverdir 

Geçen lınf ıa iı;inde şehrimize 

gdc.n sayın ı •nfıa Vekilimiz Ali 
Çetinkaya, :Mcnemen'dc belediye 
dairesinde nltikadnrlarla gorüşcrck 
1\Ieııeıncn ovasının Gediz nehrinden 
açılacıık cctn:llerle muntnz:ım bir 
tarzda sulanması \ e hu ovadan bol 
mahsul alınması hususunda tetkik
ler yapmıştı. Hnlıer aldı~ınııza göre 
Nafıa Vnkilimi7., Lu mes'clcyc Lü-

} ük bir ehemmiyet atfetmektedir. 
'l'ctkikat yaptırmak üzere mü

tahaasıslan, Gediz nehri mecra ına 
göudermi~tir. Menemen oVn!lının 
Gediz nehrinden ulanma ını temin 
için Eıniralcm nahiyesi civannde 
Gediz sulannıo aktığı iki dağ ara
sınclııki oldukça dnr geçitte yüksek 
bir hnraj yaptınlması tasavvur edil-

-Sonu 6 ıncı sagf ada-

a 
la 

n 
n 



~ Sayfa 2 --------------------ANADOLU----------------~~~~ 10/10/ ~36• 
DÜŞÜNDÜKLERiM , G 1 T 1 f H b- 1 . 

Göderimü,~~~~! dö'~~~!~~~~~~ile y•lkovam. I Ü n Ü n e g r a a e r e r 1 
Dl takip ediyor. A k r·· k'I . . t Yunanistan'da 
Bir hastanın hararet derecesini, nabzının atışını veya tan iyonumı teshit nta . ya ur erını az-
eder gibi miltema<liyen snate bakıyoruz. Bu eaatler hııznn, hastamızın 

ısük-0.net devresinde bulunduğunu gösteriyor. Fııkal biraz &onra bakıyoruz Telef on mu-
ki, akrepte ve yclko\'an<la bir ihtizaz başgijetcrwiştir. • k b 1 1 d haveresi kontrolü 

Hastada hafif bir hararet var. 1 e aş amış ar ır 
g!~~~;:::;.::·~:H~•e:ı:~:/~~~!:~;:: ::::~dan. Ve hepimi._ ge· Y • da~t~nö~I; t~~:ı:~o)m-uhav~::~ 

ni§ÇC bir nefes alır gibi oluyoruz . .Akrep yürüyor, yelkovan hazan ondan -----·----- kontrol altında bulunacaktır. 
ileri giderek, hazan geri kalarak. dönüp dıınıyor.. Parı·s'te çıkan "Repopıı·k,, g·azetesi, Fransa Bu tedbirlerden kral ve kralın Ansızın gözlerimiz açılıyor. Gene bir ihtizaz: 

Hastada hnraret yükseliyor. Zavallının h er tarafı atco içinde. Yu,·ıış T ki ' h d• ailesi efradı muhavereleri müs· 
yava§ ınınldanıyor. Kulağımızı veriyoruz, foknt biraz sonra huua da Ür ye ye mu taçhr' ıyor. tesna olacaktır. Hükumet er· 
hncet kalmıyor: • kanl He sefirlerin muhavereleri 

Hasta, buhran de\Tesindedir \'e konuşur gibi ısayıklıyor; Hu·· ku.A. metı·mı·z, Fransa'ya nota verdı·. de kontrol edilmiyecektir. 
- Harp. Nizam kavgası. Buhran. Açlık .• Hak .. Sermaye.. '6tila... • 
Ilerkea susuyor. Dücya dediğimiz yusyuvarlak odanın içinde, sadece Ankara, 9 (A.A) - Haber aldığımıza göre lskenderun ve Antakya Türk anlaşmasının mu· /slanbul 

onun sesi duyuluyor.. k 
Acaba ölecek ıni? kadderatı hakkında Fransa hü umetine bir nota vermiştir. 
Diye dürfinüyor ve korku içinde biribirimize bakıyoruz. İstanbul, 9 (Hususi) - Antakya havalisinde demir gömlekliler Türk'leri tazyik etmeğe baş· Gazetelerinin 

Başmakaleleri .. Bir ihtilıic denesi başgösteriyor. Hastayı, Lir deli gibi yatağa bağ· lamışlardır. Bu yüzden umumi bir heyecan başlamıştır. 
lıyoruz ve saatler yürüyor.. Paris'te çıkan (Repoplik) gazetesi, yeni idare altında Türkiye ordusunun muazzam bir kuv-

Oda lrnpıeı açılıyor. Siyahlar giyinmi~ beş-on politikacı birer hayalet vet ve Kamalist Türkiye'nin birinci safta mevki almış bir devlet olduğunu yazdıktan sonra: 
gibi haetanın etrafını sanyorlar .. Onların da gözü saaue.. _ Biz her zaman Türkiye'ye muhtacız,, diyor. 

İstanbul, 9 (A.A) -Tan'da 
Ahmed Emin Yalman, evelki 
gün ölen Ôsmanlı imparator· 
luğunun son sadrazamı Tevfik 
paşa hakkında bir makale 
yazmıştır. 

Dudakları hafif kımıldıyor. 
Hastaya politika <luaSJ okuyorlar .. Ve sonra, boydan boya üfleyorlar .. 
Aldandık m1 bununla?. Hayır, nitekim, gözlerimiz gene saattedir. 

Saniyelerin ehemmiyeti o kadar büyük ki, bunlann içinde hepimiz bir· 
çok şeyler lıckliyoroz. Zaten herşey, bir saniye içinde olabilir. 

Tetiğin kapeola 'ltırması ve kurşunun namludan ıııyrılıp çıkması, biT 
aaniyeden daha az bir zaman içinde cereyan ediyor. 

Bunu müdrik olduğumuz içindir ki, eaniyelcrden felaket, saniyeler· 
den kurtuluş bekliyoruz. 

Bir gün bu ııaat, meçhul bir noktada durup kalacaktır. Ve gün, 
ya bir uğursuzluk, ya bir kurtuluş insanlık <lediğimiz lıu hastanın ilikleri
ne kadar işliyecektir. 

Birinci şık daha kuvvetli görünüyor bana. 
Ve ben de, Hotanto'claki adam, Çin'de esrar çekiştiren ııersem Çinli, 

maden kuyusunda çalışan amele, Paris borsasında eli yeleğinin cebinde 
dola§an milyoner, yeni bir mikrop yaratan kimyager, deniz dibindeki 
inci avcısı, Londra-H;ndistan yolu üzerinde uçan tayyarenin pilotu gibi, 
uate bakıyorum. 

Ye akreple yelkovan, durmadan yürüyorlar. 

Türk-İtalyan TiM 
caret anlaşması. 
Hususi takasın 
Bize göre vaziyeti. 

Aldığımız bir habere göre, 
ltalya hukiimeti hususi takas· 
ları ilga ettiği hakkındaki ka· 
rarında mutlak bir kayt gös· 
termektedir. Ancak 8 Teşri-
11ievel tarihinde neşrolunan 
kararname metinlerine göre, 
bu memnuiyet, ltalya'nın ecnebi 
hükumetlerle akteltiği ticaret 
anlaşmalarına müstenid müte
kabiliyetli takaslara şamil 
değildir. 

Yani ltalya'nın takas mem
nuiyeti, mevcud anlaşmaya 

göre, Türkiye ile alakadar de
ğildir. Ancak şu var ki, ara
mızdaki anlaşma 20 teşriniev
velde bitecektir. 

Yeni bir anlaşma yapılırsa, 
ltalya'nın kararında hakim olan 
ruha nazararı, artık hususi ta
kas mevzuubahs olamıyacaktır. 

Çin ve Japon)a 
Japonların şart-
ları komünizmle 
mücadele ile başlıyor 

Tokyo, 9 (Radyo) - Nan~ 
kin' deki Japon sefiri, iki devlet 
arasındaki münasebetlerin ıs
lahı için bir dilek listesi ver· 
miştir. Bu liste muhteviyatı 
şunlardır:' 

1 - Çin' de kızıl tehlikenin 
kat'i surette imhası için ter· 
tibat alınması. 

2 - Şimali Çin' deki beş 
eyaletin muhtariyetinin ta-
nınması. 

3 - Japon aleyhtarlannın 
propagandasının önüne ge· 
çilmek üzere sıkı bir kontrol 
tesis edilmesi. 

4 - Japon.}'a aleyhine olan 
rüsumun kaldırılması. 

Otobüsçüler grevi 
Londra, 9 (Radyo) - Oto

büsçülar grevı nihayet bul
muştur. 

Kont Ciy<~no ---·----
Berlin'e 18 eylülde 

gidecek 
Roma, 9 (Radyo) - Hari

ciye nazırı Kont Ciyano'nun 
Berlin seyahati, 18 · 24 eyliil 
arasında olacaktır. 

Roma resmi mahafili, Al
man - ltalyan dostluğunun çok 
mükemmel olduğunu söyle
mektedirler. 

İtalya'da 
Yeni harbiye 
müstesarı 

~ 

Roma, 9 ( Radyo ) - M. 
Mussolini, general Bastrnki'nin 
harbiye müsteşarlığından isti
fasını kabul etmiş ve kendisine 
bir mektupla teşekküratta bu
lunmuştur. 

Yeni harbiye müsteşarı ge
neral Alberto Paryani umumi 
harpta Pasobiyo'da kuman
danlık yapmış ve birçok harb 
madalyaları almış. mütareke· 
de de mütareke komisyonu 
azalığı yapmış, sulh konferan
sında bulunarak ltalya - Avus· 
turya hududlarmı çizmiştir. 

Altı sene müddetle Arna
vudluk'ta bulunmuş, 1933 te 
merkezi Avrupa buhranında 
hududlara toplanan İtalyan 
kuvvetlerine kumandanlık et
miştir. 

G. Gömböş'ün 
Cenaze merasimi. 

Viyana, 8 (A. A) - Müte
veffa Macar Başbakanı Gene
ral Gömböş'ün naşını getir· 
mekte olan tren Viyana' dan 
bu sabah saat 6 da geçerek 
Budapeşte istikametinde yo· 
luna devam etmiştir. 

Trenin muvasalatında Avus· 
turya Başbakanı Şuşnig ve 
hükumet azası istasyonda bek
lemekte idiler. Bir asker müf-
rezesi selam resmini ifa etmiştir. 

Peşte, 9 (Radyo) - Kont 
Ciyano Peşte'ye gelmiş ve G. 
Gömböş'ün cenaze merasi· 
minde hazır bulunmuştur. 

Rusya'nın verdiği nota 
tedkik edi;di. 

Eden Paris'te 
M. Leon Blum'la, 
Lokarno mes'ele. 

Almanya murahhası, Litvinof' a sini Görüştüler ..• 

Şiddetli hücumlarda bulundu. Paris, 9 (Radyo)-. Fransı.z 

Asım Uz Kurun' da, Yugos· 
lavya Kralı Aleksandr'ın kat· 
linin yıldönümü münascbetile 
yazdığı makalede, Kralın Türk 
Yugoslavya dostluğunu kuv
vetlendirdiğinden bahsetmek· 
tedir. Paris, 9 (Radyo) - Aksi· 

yon F ransez ismindeki kraliyet 
taraftarı gazete, bolşeviklik 
aleyhine neşriyatında, bolşe
viklerin Fransa'yı beynelmilel 
müşkül bir mevkie düşürmek 
istediklerini iddia etmektedir. 
Bu gazeteye göre, Rusya'nın 
İspanya işlerine ademi müda· 
hale kararından çekileceği 

hakkındaki notası, Fransa için 
nazarı dikkati caliptir. 

Londra, 9 (Radyo) - E<le
ning Standar gazetesi diyor ki: 

"Litvinof'un son verdiği no
tanın hedefi. Avrupa devlet
leri arasına ihtilaf sokmakta· 
dır. t Habeş murahhaslarının 
sosyeteye kabulünü teshil et· 
mekle de bu hedefe varılmak 
istenilmiştir." 

Londra, 9 (Radyo) - lngi
liz gazeteleri, Sovyet Rusya
nın ~İspanya işlerine ademi 
müdahale uzlaşmasından çeki
leceğine dair olan notasını iyi 
karşılamamışlardır. 

Taymis: 
"Rusya'nın bu notası, cihan 

komünistlerini ispanya işlerine 
müdahaleye davet demektir." 

Deyli Telgraf: 
"Bu nota, bir komediden 

ibarettir. Rusya'nın Avrupa 
asayişini ihlal için hazırlığını 

bildirmektedir.,, 
Niyüz Kronikl: 
"M. Litvinof, müfrit solların 

bir vasıtasından başka birşey 
değildir.,, 

Deyli Meyl : 

"Bu nota r.ıütecavizane bir 
notadır. Madrid hükumeti, an
cak Moskova' dan idare edilen 
bir suikasd heyetidir. Rusya
nın verdiği bu notanın manası 
Largo Kabalero'ya yardım 

edeceğidir." 

Demektedirler. 
Londra, 9 (Radyo) - is

panya işlerine ademi müdahale 
komitesi, lngiltere hariciye ne
zaretinin Lokarno salonunda 
toplanmış ve Rusya'nın ver· 
diği notayı tetkik eylemiştir. 
Bu toplantıda 27 devletin mu· 
rahhaslan bulunmuştur. 

Toplantı, saat 13 de olmuş 
ve nota okunduktan sonra, 
iki saat için dağılmış ve 15 
de tekrar toplanmıştır. Nota 
okunduktan sonra Rus dele· 
gesine şiddetli bir muhtıra 
verilmiş ve ademi müdahale 

komitesi tarafından verilen ka
rarların, lngiltere, Fransa ve 
Portekiz devletlerince değil, 
bizzat Rusya' ca çiğnendiği bil
dirilmiştir. 

Almanya delegesi Bismark, 
Rus delegesine hücum etmiş, 
Rusya'nın mühimmat gönder
diğini delaille isbat edeceğini 
söylemiştir. 

Londra, 9 (Radyo) - Mak· 
donald'ın yazdığı bir makale
de, Rusya'nın, mütemadiyen 
ispanya hükumetine siliih gön· 
derdiği ve hatta Meksika'dan 
lspanya'ya gelen mühimmatın 
da, Rus parasile temin edil· 
diği ve Moskova' dan verilen 
siparişlerden ibaret olauğu id
dia olunmaktadır. 

İstanbul, 9 (Hususi) - Al
manya, Portekiz ve ltalya hü
kumetleri, Rusya'ya verdikleri 
bir notada, ispanya hükume
tine silah göndermekte devam 
eders onlarda ihtilalcilere her 
hususca yardım edeceklerini 
bildirmişlerdir. 

Metaksas 
Gömülcüne de 
bir söylev verdi .. 

Atina, 9 (Radyo) - Gene
ral Metaksas, bugün Trakya
daki tetkikatına devam ettik
ten sonra Gömülcüne' de bir 
söylev vermiş ve akşam üzeri 
Atina'ya hareket eylemiştir. 

Kanserin ilacı 
Ôküz kanı imiş! 
İstanbul 9 (Hususi) - İn

giliz gazeteleri, kanserin öküz 
kanile tedavi edilebildiğini ve 
kanserli bir kadının, bir aylık 
ömrü varken bu hastalıktan 
"kurtulduğunu yazıyorlar. 

Çek kronu 
düşürülüyor mu? 

Prağ, 9 (Radyo) - Çekos
lovakya ayan meclisi, Çekos
lovak kronunun düşürülmesi 
hakkındaki kanunu tasdik ey
lemiştir. 

Balkan 
Tıb kongresi 

İstanbul, 9(Hususi)-Balkan 
tıb kongresi murahhasları 
bugün toplandılar ve toplan
tıdan sonra hastaneleri gez· 
mişlerdir. 

Başbakanı M. Blum ıle refı· 
kası madam Blum, lngiltere 
Hariciye Nazırı Lord Eden ve 
refikası şerefine bir öğle ziya
feti vermiştir. Bu ziyafette, 
Fransız Hariciye Nazırı M. 
lvon Delbos ile lngiltere'nin 
Paris sefiri Klark hazır bu· 
lunmuşlardır. 

Ziyafet, saat 15 e kadar 
devam etmiştir. Lord Eden 
müteakiben İngiliz sefaretha· 
nesine gitmiştir. 

Son haberlere göre, ziyafet 
esnasında lokarno mes' elesi 
ile Rusya'nın ispanya hakkın
da vermiş olduğu nota tetkik 
edilmiştir. 

Sac ilacı 
' Yüzünden bir kızın 

saçları yandı. 
İstanbul, 9 (Hususi muhabi

rimizden) - Saç ilacı yü
zünden Anna isminde bir Rum 
kızının saçları yanmış ve ken· 
disi tehlikeli bir halde hasta
neye nakledilmiştir. 

Düşmanlık 

Cumuriyet'te Yunus Nadi, 
Suriye'deki manda memurları
nın merkezdeki zihniyeti hiçe 
saydıklarından bazı hadi ... elere 
sebebiyet verdiklerini yazmak· 
ta ve Sancak' daki hakkımız· 
dan emin olarak vekarla bek· 
lememiz lazımgeldiğini ilave 
etmektedir. 

İtalyan kabinesi 
Roma, 9 (Radyo)- ltalyan 

kabinesi yarın (bugün) Sinyor 
Mussolini'nin Başkanlığında 

toplanacak ve bazı mes' eleleri 
müzakere edecektir. 

Romanya 
Hariciye nazırı 
Belgrad'a gidiyor. 

lstanbul, 9 (Hususi) - Ro
manya hariciye nazırı Anto· 
nesko, Belgrad'a giderek Yu· 
goslavya başvekili Stoyadino· 
viç'l(-l konuşacaktır. 

Müzeler 
El ve ev sergisi-

yüzünden üç ço- ne eşya gönderiyor .. 
b • J ld d lstanbul, 9 (Hususi) - El ve 

cuğu ıraen Ö ür Ü. ev işleri sergisine müzelerden 
İstanbul, 9 (Hususi) - Gi- ikiyüz bin liralık eşya gön-

reson'un Kesad nahiyesinde deriliyor. 

Barcocagirli köyünde Mehmed Ati na, da hafriyat 
adında bir şahıs, düşmanı olan 
Dursun'un üç çocuğunu düş· Atina, 9 (Radyo) - Bura-
manlık yüzünden öldürmüştür. da devam eden hafriyatta, ga-

Hitler.Mussolini yet değerli bazı eserler bulun· 
muştur. Bu eserler, miladı 

mülakatından lsa'dan evelki devirlere aittir. 

bahsolunuyor.. Varşova.Atina 
lstanbul, 9 (Hususi) - ltal· hava seferleri .. 

ya hariciye nazırı Kont Ciya
no' nun, Berlin ziyaretinden 
sonra Mussolini ile Hitler 
arasında bir miilakat olacağı 
söyleniyor. 

Rusya'da 
Yahudi şefler 
değiştirilecekmiş .. 

Moskova, 9 (Radyo) - Sa· 
bık dahiliye komiseri Yakova· 
nın tevkifi, kendi kararile bin
lerce kişi tevkif etmesinden 
neşet etmiştir. 

Roma, 9 (Radyo) -~ Ür· 
yente ajansına göre Rusya' da 
şimdi Yahudi aleyhtarlığı baş
lamıştır. Yüksek mevkilerde 
bulunan Yahudi'lerin hepsi de
ğiştirilecektir. 

Varşova, 9 (Radyo) - Var· 
şova ile Atina arasındaki hava 
seferleri, bugün başlamış ve 
posta ile beraber bazı yolcu· 
!ar da almıştır. Bu münasebetle 
bir hatıra olmak üzere Polonya 
hükumeti bir seri posta pulu 
bastırmıştır, 

Askerlik 
316-328 Gayri 

Müslimler 
lzmir askerlik şubesinden; 

Şiınıliye katlar nskero sevke· 
<lilmemi~ 316 <loğumumJao 328 
doğumuna kaılar 328 <loğumlıılıır 

da <lahil gayri İslam erat askere 
sevkcdileceklerinden şimdiden ha
zırlıkta bulunmaları il.in olunur. 
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&tanisa'da - • 

!;, ilk mektep da
ha yaptırılacak 
&tanisa, (Hususi) - Mer· 
~Vali Murat Germen yeni 
ıı.. leket hastanesinin civa· 

_ŞE H 1 R HAB ER L ER i 
r- "" 
Miracı Nebevi 

~da bir ilk mektep İnşasını j Miracı Nebevinin önümüz
~lamış ve hatta yerini de , deki Salı günü akşamı yani 
~ ... l.k · • M · • Çarşambı. gecesi c•lacağını "' a ettirmiştı.: anısa nın 
~ b" "'f 'h · d sayın ulusa bildiririm. L ır nu usunu ı tıva e en . 
ltq · İzmir müftüsü tın Şark mahallelerinde 
""'-• Rahmetullah ~ bir ilkmekteb vardır ve .. ,,J 

ınekteb o civar çocuklarını -----------
~llladığı için birçok yavrular Vergilerin tahak-

ha uzak mekteplere devam kuk muamelelerinde 4turetinde kalmaktadırlar. 
liaber aldığımıza göre yeni yapılan yanlışlıklar. 

talimiz Lütfü Kırdar o semtin Maliye v:k~ie~i, yanlışlık
llıckteb ihtiyacını teslim ve larm mükelleflerin zararına 
Projelerinin yapılmasını emret- meydan verilmeden düzel
ııı· . 
lftır. O civarda mekteb ya- tilmesi için emir verdi. 

~dığı takdirde birçok yavru· Maliye Vekaleti, muhtelif 
lahmetten kurtulmuş ol- vergilerin tahakkuk muamele

llıakia kalmıyacak oralarda lerinde vukua getirilen hata 
~ckküle başlıyan ve trenlerin ve yanlışlıkların hazinenin ve 
Rtçtiği güzergaha tesadüf eden mükelleflerin zararına meydan 
}erde .tenekeden evlerin çoğal· verilmeksizin düzeltilmesi için 
llıtaına mahal bırakılmamış esaslı kararlar almış ve bu 
0lacaktır. tashihlerin ne suretle yapıla
~Qzalardan gelen heyetler ' cağını teşkilatına bildirmiştir. 
t eni valimizle tanışmak üzere Çünkü bazı vergi kanunların· 
~lardan heyetler gelmektedir. da malmemurlanna ve mükel· 
~ı~iz heyetlere memleketlerinin leflere muayyen mercilerde iti· 
L tıyaçlannı sormakta ve not- raz hakkı verilmiş ve tarhiyatta 
"t almaktadır. Derhal vapıl· vukua getirilen hata ve yan
llıası lazımgelen işleri yaptır· lışlıklar için tasrih şekilleri 
~~kta, tetkike muhtaç gördük- gösterilmiştir. 
Ctini de yakında teftişe çıka- Bazı vergi kanunlarında ise, 
~klarından mahallinde tetkik muamelelerine karşı itiraz olu-
tdcccklerini bildirmektedir. nabileceğine dair bir hüküm 

l<ula' da yeni bir mekteb bulunmamaktadır. 
rapılacaktır. Akhisar belediye Halbuki teşkilatı esasiye ka· 
~Cİsi Nüzhet lşık'ın müracaatı nunumuz, kanunun mükellef tut
~~Crine talebe çokluğundan madığı bir vatandaşa vergi lar
.ı\khisar' da yarım gün tedrisat hetmek veya kanunun teklif 
~1Ulünün tatbikini emrcttiklcıi ettiğinden fazla tarheylemek 
tibi kadroya yeni bir muallim neticesini husule getiren yan-
cklenmesini tasvib etmiştir. lışlıkların idareten düzeltilme· 
cllnıuriget bay- sini emreder. 

"0111ı lıa..ırlıkları.. Şu kadar ki tarh ve tebliğ 
. Cumuriyet bayramını tes'id 
1. 

1Çın fevkalade hazırlıklara baş· 
'nrnıştır. Bu işle meşgul olan 
komite valimiz Lütfü Kırdar'ın 
başkanlığı altında toplantılar 
>'aprnaktadır. Büyük bayram 
tuscne emsaline nisbetle fev· 
alade bir şekilde kutlulana
~k, 29 Teşrin akşamı hüku
llıet konağında büyük bir balo 
\'crilecektir. 

Otobüs kazası 
iki şoför tevkif edildi 
Dün Kordonda şehir gazi

l'losu önünde bir kaza olmuş-
ltır. Konak • Alsancak arasın
da işliyen 406 ve 408 numa· 

talı iki otobüs; yolda fazla 
llıüşteri alabilmek maksadile 

~itbirinin önüne geçmeğe ça
ışırken şoförlerin dıkkatsizliği 

>'tizünden Şehir gazinosu önün
de çarpışmıştır. Nüfusca za· 

>'iat olmamışsa da yolcular, 
Çok heyecan geçirmiş ve fcr
>'ad etmişlerdir. Bu otobüsle· 
tirı şoförleri belediye, meşhud 
'Uçlar kanununa göre adliyeye 
Verilmişler ve ayrıca onar lira 
Para cezasına çarptırılmışlar· 
~ır, Şoförleri. tevkif edilmiş- · 
Crdir. 

olunan vergiye itiraz olunarak 
müracaat, selahiyetli kaza 
mercilerinin kararına iktiran 

• etmiş ise artık idarenin bu 
kabil tahakkukları değiştir
rr.ek için yeni bir takdir hak
kı mevzuubahis değildir. Ve 
böyle bir tahriratta kanunsuz 
vergi alındığı iddia edilemiyece· 
ğinden idari kaza mercilerinin 
karanna iktiran etmek suretile 
kat'iyet iktisab etmiş olan tar
hiyatta hiçbir suretle tadilat 
yapılamıyacaktır. 

Maliye Vekaleti bu esaslar 
dahilinde yapılması Jazııngelen 
ıslah ve tashih muamelelerinin 
şekillerini ve kanunlarında ya
zılı hükümlere göre icra su· 
retlerini tesbit etmiş ve ala· 
kalı memurların bunları ehem
miyetle gözönünde tutmalarını 
bildirmiştir. ----D 11ek1 er: 

Elektiriksiz saat 
kulesi. 

Hükumet önündeki saat ku
lesinde geceleri elektirik ya
kılmıyor. Bu yüzden gecele
yin saati görmek te mümkün 
olmayor. Belediye reisliğinin 
nazarı dikkatini celbederiz. 

1.-.................. .-................. '\ 
ELHAMRA 

Bugün 

Mevsimin birinci Fransız süper filmi 
Rus aşkı.. Rus heyecanı .. Rus şarkıları.. Mükemmel Rus

l<afkas Çigan orkestralarının gaşyedici musikilcrile dolu ve 
Çarlık devrinin müthiş zulümlerini bütün tefcrruatile canlan
dıran harikulade bir şaheser. 

VOLGA MAHKUMLARI 
nıganlar Pierre Blancher-Charles Vanel-Vera Korenol 

Kordonda elektirikli 
tramvay işliyecek. 

Elektirikli tramvay güzergahının 
tesbiti için tedkikat yapılıyor. 
Birinci kordonda jşJiyecek rar birinci kordona çıkarak 

olan elektirikli tramvayların lzmirpalas önünden Vasıf Çı· 
giizergahının tcsbiti için tet· nar bulvanna kıvrılacaktır. Bu 
kiklere başlanmıştır. Haber suretle tramvaylann • Kültür-
aldığımıza göre kordonda bil- parka ve fuara u~ramalarınm 
hassa ihracat mevsiminde çok temini düşünülmektedir. Bu 
kalabalık ve hummalı bir fa- takdirde tramvaylar Kültürpark 
aliyete sahne olan gümrük önünden doktor Mustafa bey 
önünden pasaporta kadar uza- bulvarına ve oradan da tck-
nan kısımdan elektirikli tram· rar birincı kordona çıkacak, 
vay geçirilmemesi düşüniil- Alsancak'a gidecektir. Ya\mz 
mektedir. Tramvaylar, gümrük ikinci kordonda istimlak edil-
önünden ikinci kordona geçe- mesi lazım gelen birkaç bü· 
cek ve pasaport önündeıı te~ük bina vardır. 

====:--~~~--~ 

Dostu tarafından dövü-
, len ve ölen kadın. 

Son nefesinde bile dövülmediğini 
söylemekte ısrar etmiş. 

Dayaktan öldüğü anlaşılan 
Hediye 

Tepecik'te Seher'in umumi 
evinde umumi kadınlardan 
Abdullah kızı Hediye adında 
birinin, ansızın hastalanarak 
hastaneye kaldırıldığını ve ora· 
da öldüğünü dünkü sayımızda 
yazmıştık. 

Kadının, 32 yaşında olma· 
sına ve evvelce hastalık çek
memesine rağmen birdenbire 
ölmesi şüpheli görülmüş ve 

tahkikata başlanmıştı. Hedi
ye'nin vücudunu muayene eden 
doktor, kadının vücuduıııda 
gördüğü bazı yara ve bere-

lerden dövülmüş olduğunu an
lamış ve kim tarafından dö· 
vüldüğünü sormuşsa da Hediye, 

dövülmediğini, fakat evının 
merdiveninden düştüğünü söy-

lemiştir. Umumhane kadınları 
arasında dostlarını k6ruınak 

için sır vermemek adeti caridir. 
Kadın öldükten sonra yapılan 

otopside dövüldüğü neticesine 
varıldığı söyleniyor. 

Mes'eleden polis haberdar 
edilmiş ve Seher'in umumi 

evinde yapılan tahkikatta He· 
diyenin dostu Osman oğlu 
Cavid tarafından dövüldüğü 
anlaşılmıştır. Gavid, dün bi
rıncı müstantikliğe verilmiş 

ve isticvaptan sonra tevkif 
olunmuştur. Tahkikata devam 
edilecektir. Kadın, ölmek üze· 
re bulunduğu esnada bile dö
vüldüğünü söylememiştir. 

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

Beledi y~nin' bir ay-
da yaptığı işler .. 

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

Mühim miktarda muzır gıda mad
desi imha ettirildi. 

Eylul ayında belediyece ya
pılan işler hakkında bir ista· 
tistik tutulmuştur. Buna göre; 

İzmir'in muhtelif yerlerinde 
belediyeden müsaade alınmak· 
sızın inşaat yapan iki kalfa 
kırkar lira para cezasına çarp
tırılmış ve üç baraka yıktırıl
mıştır. 227 lağım menfezi ile 
birikinti su mevkilerine mazot 
döktürülmüş, 680 fakirin evine 
Sivrisinek mücadelesi için ma· 
zot dağıtılmıştır. 

6 Dükkan, 2 fınn ve 1 aile 
evi sıhhi vaziyetleri fena oldu
ğundan belediyece kapattı

rılmıştır. Sokak aralarında bu· 

lunan 12 körkuyu kapattırılmış, 
214 hasta fakir hastaneye gön· 
derilmiş, 300 fakir de muh
telif yerlerdeki memleketlerine 
sevkedilmişlerdir. 

Bir ay içinde 652 kilo ek
mek müsadere edilmiş, bun-

lardan yinmesi sıhhate muzır 
olduğu doktor raporile anla
şılan 296 kilosu imha ettiril
miştir. Ayrıca 357 kilo börek, 
75 kilo peksimet, 105 kilo 
peynir, 300 şişe gazoz, 815 
kilo balık, 100 kilo çökelek, 
50 kilo yoğurt, 1045 kavun, 
250 karpuz, 5 kilo tereyağı , 
705 kilo et sıhhate muzır 

olduklarından imha ettirilmiştir. 

Bütün belediye mıntakala
rında bir ay içinde muhtar· 
lığa ait 3023 muamele ya
pılmıştır. 

133 otomobil, otobüs, kam
yon, motosiklet ve bisiklet 
sahibi talimata aykırı hare· 

kederinden dolayı cezalandı
rılmışlardır. 356 kilo ekmek 
noksan ve talımata muhalif 
çıkarıldığından müsadere edil
miştir. Belediye laboratuarında 
500 muhtelif gıda maddesi 

Çimento 
Fiatler birdenbire 

yükaeldi •• 
Son günlerde piyasad3 çi

mento buhranı göstermiştir. 
Evelce çuvalı 118 kuruşa sa
tın alınan çimentolar, şimdi 
(180) kuruşa kadar satılmak· 
tadır. Hatta, bu fiat yüksek
liği sebebile bazı çimentocu
lann sattıkları çimentolar için 
fatura bile vermedikleri gö· 
rülmektedir. inşaat mevsimi· 
nın devam ettiği bu sırada 
inşaat sahipleri, çimento bul· 
mak hususunda zorluk çek
mektedirler. Alakadarların bu 
m~s'ele ile meşgul ve gayri 
tabii fiat yüksekliğine manı 
olmalarını isteriz. 

Urla'da 
/ki kadın 
Arasında bir vak'a 

Urla kazasının Kuşçular kö· 
yünde bir vak'a olmuştur. Kı· 
zılhisar'Jı Mustafa oğlu Etem, 
karısı 15 yaşlarında Rukiye 
ile hususi muhasebe tahsil· 
dan Behçet'in kızı Şükran 
arasında bir zeytin mes' ele· 
sinden kavga çıkmış, Şükran 
taşla Rukiye'yi başından ya
raladığından zabıtaca tutul
muştur. 

Gördes elektirikleri 
Gördes, (Hususi) - Bele

diye etraftaki sulardan istifade 
ile elektirik tesisatı yapılma· 
sına imkan olup olmadığının 
tetkikine teşebbüs etmiş ve 
bir su mühendisini davet et
miştir. Bu sularda kabiliyet 
görülürse belediye derhl elek· 
tirik tesisatına başJıyacaktır. 

Gördes'in ihtiyaçları 
Gördes, ( Hususi ) - Her 

memlekette köy yollan ve ana 
hatları ve köy mektepleri ya· 
pılmış ve yapılmaktadır. Fa· 
kat garbi Anadolu vilayetle-
rindeki kazaların içinde en 
geri kalan Gördes'tir. Bunun 
sebebi şudur ki buraya gelen 
kaymakamlar, hemen gitmek 
Üzere geliyorlar. Bu noktadan 
memleketimiz imar edilemiyor. 
Az zaman zarfında belki 15 
kaymakam gelmiş, gitmiştir. 
Bu sefer tayin edilen kayma· 
karnımız Celal' dan birçok iş 
beklemekteyiz. Artık, köy yol· 
larının ve köy mekteblerinın 
inşaşına başlanmalıdır. 

Bu meyanda ilk ağızda, 

geçen sene yapılan bu sene 
yıkılmağa mahkum vaziyet 
gösteren köprüyü düşünmek 
lazımdır. Kış gelmeden bu 
köprünün ayakları tamir edil
melidir. Bundan başka bir 
de hükumet konağı mes'elesi 
var ki halkın işlerinin daha 
çabuk görülmesi noktasmdan 
ve hemde her cihetten kona· 
ğın kaza merkezinde ve için· 
de bulunulması matluptur. 

B. Daimi encümeni 
Belediye daimi e:ıcümeni, 

dün belediyede doktor Behçet 
Uz'un reisliği altında toplan· 
mış, belediye işleri hakkında 

bazı kararlar alımıştır. 

tahlil edilmiştir. 348 köpek 
itlaf olunmuş, ev ve mağaza· 
larını kontratsız kiraya veren 
130 kişi ve hayvanlarını başı 
boş bırakan 78 kişi cezalan· 
dırılmışlardır. 4 köpek, kuduz 
şüphesile tecrithaneye gon· 
derilmiştir. 

Küçük Haberler 

Çankırı kadınları sergige 
elişleri ile iştirak edecek. 

Çankın, 8 (A.A) - Cumu
riyet bayramında Ankara' da 
açılacak olan eliti sergisine 
Çankırı bayanlarından birçok· 
lan iştirak edecektir. 

Köy kadınlan da köylü İş· 
lerini sergide gösterecekler· 
dir. Eşyalar üç sandık içinde 
bugün gönderildi. 

lrlanda' da ayan meclisi 
Londra, 8 (A.A) - Bir 

ayan meclisi ihdası mes' ele· 
sını tedkike memur Irlanda 
parlamento komitesi ihdas le
hine karar verdiğinden hüku
met ayan meclisinin teşkil olu
nacağını ve bu meclisin hu
suslarla veto hakkına malik 
olacağını bildirmiştir. 

10 ltalgan tahtelbahirine 
Habeş şehirlerinin ismi 

t1erilecek .. 
Roma, 9 (Radyo) - inşa 

edilmekte olan on ltalyan tah· 
telbahirine Habeşistan şehir· 
leri isimleri verilecektir. 

Küçük itilaf zirai komitesi 
Bükreş, 9 (Radyo) - Kü

çük itilaf zirai komitesi bu 
gun toplanma~ ve üç devlet 
arasında istihsalatı ahenkleş

tirmek için müzakereler baş· 
lam ıştır. 

Alp/ara kar yağıyor 
Bern, 9 (Radyo) - Şimal 

alplarda fazla miktarda kar 
yağmaktadır. Derecei hararet 
sıfırdan aşağı 14 tür. 

Alman muharipleri 
Verdun, 9 (Radyo) - 50 

Alman sabık muharibi, Fran
sız - Alman sabık mu~ ari~ler 
komitesi erkanından olmak 
sıfatile büyük harb ö~üleri 

abidesine bir çelenk kon
muştur. 

Papalık siyasi t1azlgette 
Nevyork, 9 (Radyo)- Kont 

Everde Transatlantik vapuru 
ile Kardinal Paçel'li gelmiştir. 
Papa'nın bu murahhası kato
likler tarafından hararetle kar· 
şılanmıştır. 

Kardinal Paçelli Vaşington' a 
giderek beynelmilel mahiyette 
mülakatlar yapacaktır. 

Ayni vapurla ltalya"nın yeni 
Amerika sefiri M. Suviç' de 
gelmiş, hemen Vaşington'a 
hareket etmiştir. ______ , _____ , 
Cezair'de de mi? 
Oran, (Cezair) 9 (Radyo)

Komünistlerle milliyetperverler 

arasında bir müsademe olmuş 
ve asker bu müsademeye mü-

dahale mecburiyetinde kal
mıştır. iki kişi kurşunla yara-

lanmıştır. Birçok tevkifat ya· 
pılmıştır. 

Kimyagerler 
cemiy eti / stanbul. 
da da şube açtı. 

İstanbul 9 (Hususi) - Mer· 
kezi Anlcara'da olan Türkiye 
kimyagerler cemiyeti burada 
bir şube açmıştır. 

Gelecek seneki Fuar 
Bir ag açık bulundurulacalc 

Fuar komitesi, önümüzdeki 
sene açılacak fuarın 20 Ağus· 
tosta açılarak 20 Eylulde ka
panmasını kararlaştırmıştır. Bu 
suretle fuar, bir ay açık kala
caktır. Zaten ekspozanlarda 
üç haftayı az görmekte ve fua· 
nn hiç olmazsa bir ay devam 
etmesini istemekte idiler, bu 
suretle dilekleri yerine geti· 
rilmiştir. 
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1 
Çimdikler 

ta y j usya ile pek bo------
zuşmak istemiyor Şarrkılara dair 

Mal canın yongasıdır, der· Bir ltalyan haberine lbakılırsa 
-----------~--------------

Bilhassa Akdeniz'de bir lngiliz cem-
berine düşmekten korkuyor.' 

Npye Fraye Prese gazete- faşist dış politikası, halen 
sine Roma' dan bildiriliyor: esaslı bir surette antisovyet 

ftnlya'nm Rusya'ya karşı bir tavır takmmıyacaktır. 
olan durumu iki suretle teba- ltalya ve Rusya'Am dış po· 
rüz ettirilebilir. Jitikadaki meyillerinin oldukça 

Faşizm bir taraftan üçüncü büyük bir tezadı ifade etmek-
enterr asyonali iç politikasında te olması, günün birinde bu 
en büyük bir düşman diye iki memleket arasındaki mü-
telakki etmekte ve bir tesa· nasebetlerin iyileşmiyeceğine 
nüd derecesinde değilse bile, delalet etmez. Kaldı ki, ltalya, 
başka memleketlerde Bolşe· daha iyi münasebetlerin inki
vizm ile mücadele eden tek- şaf imkanlarına çıkan bu gibi 
mil siyasi gruplarla büyük kapıları kapamak myetinde 
ölçüde bir sempati çerçivesi değildir. 
içinde yaşamaktadır. Fakat ltalya'nın takındığı bu tav-
diğer taraftan da ltalya, dış rın asıl sarih sebebi, Londra· 
politika mes'elelerinde, parti nın politik faaliyetine karşı 
politikasındaki meyillerile Rus- Roma' da hissedilmekte olan 
ya'yı ölçmiyor; bilakis kendi· güvensizliktir. 
sine hatırı sayılır ve hatta ica- Habeşistan zabtedilkten son· 
hında ftalya'nın menfaatlerine ra Roma, bir yandan ltalyan-
yardımı dokunabilecek poli- ların yeni sömürge toprakle\rını 
tik bir :kudret faktörü gözü kendilerinden yalnız bir har· 
ile bakıyor. bın ayırabileceğini Londra'ya 

Bu telakki ve mülahazadır anlattı; fakat diğer tara~an da 
ki, vaktile Roma hükumetini Habeşistanı ele geçirmelerı uze-
Rusya'nın Milletler Cemiyetine rine, sömürge isteklerinin tat-
girmesi için çalıştırmıştır. Bu- min edilmiş olduğunu, lngiliz· 
günkü günde ltalya, gene ayni Ierin kızıl denizdeki ve dola· 
kaygularla, Rusya'ya karşı ide- yısile Afrika'daki menfaatle
olojik bir haçlılar seferine gi- rine halel getirmek istemedi
rişilmesinin aleyhindedir. ftal- ğini bildirdi. Bilakis, milletler 
yan 'farın takındıkları bu tavır cemiyeti ve Londra ile olan 
Nurenberg parti toplantısı anlaşmazlığının tasfiyesinden 
münasebetile de kendini belli sonra, İngiltere ile ananevi 
etmiştir. dostluk münasebetlerine tek-

ftalya gazeteleri, her ne· ka· rar girişmeğe amade olduğu-
dar antibolşevik nutukları bü· nu da söyledi. 
yük başlık ve puntolarla te· Filhakika, çok geçmeden 
bP rJz ettirdilersc de, doğru- İtalya ile İngiltere arasında 
dan doğruya kendi fikirlerini gerginlik hafifler gibi oldu ve 
de katarak Sovyetler Birliği politika bakımından her iki 
aleyhinde herhangi bir suretle tarafın anlaşma yoluna girdık-
propaganda faaliyetinde bu· leri görüldü. 
lunmaktan çekindiler. ltalya· Akdeniz seyahatleri işte bu 
nın bir Akdeniz devleti ol· atmosfere rastlamaktadır. Bu 
ması itibarile fspanya'daki seyahatlerin tesiri altında ka· 
hadiselerin kendisini çok ya- lan ltalyan'ların itimadsızlığı 
kından aliikadar etmesine, tekrar canlandı. 

Ciyornale dltalia ve T ori
zecri tedbirler mes'elesinde no'da çıkan Stampa gibi ga· 
Rusya'nın fngiltere'den ziyade zeteler, bu seyahatlerle güdü
kendisine muarız bulunmasına len gayenin, bir harb takdi-
ve faşizmin lkomünist ideolo· rinde büyük bir tazyik yapa· 
jisini kayıd ve şartsız red· bilmek ıçın, İtalya'yı bir 
delmekte olmasına ragv men, çenber olduğunu açıktan açı· 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Salıip ve haşya1.ganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı İfleri 

• müdürü: Jianıdi rüzbet 

İdarehaneei: -
İzmir İkinci Ile)l<'r sokağı 

C. Halk partisi bina ı içinde 
Telgraf: l:rnıir - A A DOLU 

Telefon: 2776 - Po6ta kutusu 405 

ABONE ŞERAITl 
Yıllığı l 200, altı aylı~ı 700, üç 

aylığı 500 kunı~tur 
Yabnncı mcmlek ılcr için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Her ycrJe 5 kuruştur -!Günü geçmiş nüshalar 25 kuruştur. 

ğa ortaya attılar. 
lngiliz politikasının tehdidi 

altında bulunmak duygusunun 
ltalya'nın lokarno mes'elesıne 
karşı takınacağı tavır üzerinde 
tesirli olacağına şüphe yoktu. 
Nitekim bu vaziyetle alakadar 
olmak üzere Ciyornale d'İtalia, 
yeni bir lokarnonun kurulması 
etrafında , girişilecek olan gö
rüşmelerden evel, bu andlaş
mayı imzalıyacalc devletler 
arasındaki münasebete vüzuh 
verilmesi lazımgeldiğini ileri 
sürdü. 

Bir yangın 
Kebek [Kanada], 9 (Radyo)

Büyük bir yangın neticesinde 
ANADOI~U MATBAı\Sll\DA belediye dairesi Vt; 11 büyük 
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öğretmenler okusun! 
ilk, Orta, Lise okullarının bütün kitapları geldi 

Ahmet Etiman kitap evi 
lii~terilcrinin cleğerli ilgilerine dayanarak fzmir'e yaraıa~ak 

~ckildo genişletilmiştir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kültiir Bakunlığmın o.l..lll kitapları ile diğer büıün eıcrleri gü· 
nn gününe takip eden ve en nıüsait fiatlerle sayın müfteri· 

leriui memnun eden fzmir•in biricik kitap ve kırtasiye deposudur. 

Hariçten siparişler iskontolu fiatlerle ve sUr· 
atle gönderilir. 

Hükümet caddesi No. 58 - 60 Telefon 2535) 

Ier. Meğer ne doğru imiş : 
- Anam olasın Ömer, 
Vayyyyyyl 
Diye, kann ağrısı nev'inden 

bir şarkı vardır. Siz de duy· 
muşsunuzaur. Bu şarkıyı, iz. 
mir'li Zeki namında bir zat 

bestelemiş. Ve birçoklarının yap
tıkları gibi, güfte sahibi ola· 
rak ta kerıdisini göstermiş. 

Aylar var ki, bu mes' elenin 
münakaşası yapılıyor. Şimdi 
de Urfalı deli Mehmed na· 
mında biri çıkmış; 

- Bu şarkı benimdir. 
Diyormuş. Birşeye malik ve 

sahip olmak. Elbette güzel
dir amma, o şey, para etse, 
birşeye benzese bari! 

Gramofonda, 
- Vayyyyyl 

Diye zırıldadıkça, (Anam ola
sın Ömer) şeklindeki mısralar, 
sevdiği erkekten dişilik iste· 
dikçe böyle bir nesneye sa· 
hip olmak iddiası, bir hayli 
gülünç ve enteresan olsa gerek. 

Bestekar Zeki'nin yerine ben 
olsam şarkıyı; 

- Babam olasın Ömer! 
Şekline kor, kendime mal 

ederdim. Fakat kahvehaneler
de avaz avaz yiikselen: 1' Vayyyy" 
şekliı.deki narayı da kaldır· 
mak şartile .. 

* • * 
Muhakkak ki, musikimizde 

bir beste ve güfte katliamı 

vardır. Hele bazı şarkılar, çat· 
lak kadın sesleri ile karışık, 
öyle bir tesir yapıyor ki, İn· 
san kendisini, Konya'nın şu 

maruf ve eski oturak alemin· 
de sanıyor. 

Mesela Eminem, diye birşey 
tutturmuşlar. Bir mısraı da : 

- .. Gözlerinin altı çukur 
Eminem.,, 

Eden F ransa'ya, Rusya' ya 
dayanmamasını söylemiş. 
Lehistan bundan kuşkulanıyormuş. --. --· Sosyete siyasi komisyonu Suriye mes'elesinden Fransa'yı talı.

dir etti. Filistin hadiselerine karşı teessüflerini bildirdi. 
Roma, 9 (Rad· iane bir tarzda rhalledileceği 

yo)- Sağlam me· hususunda itimad beyan olun· 
nabiden alınan lıa· maktadır. 
berlere g2re, M. Gene bu karar suretinde 

Blum, M.Delbos ve Filistin' de Nisandanberi devaJtl 
M.fEden'in Cenev- eden karışıklıklara tesadüf edil· 
re' deki temas ve mekte, buralarda sükunun sür· 
mülakatlarında ve 'atle teessüs edilebileceği ümi· 
bugün yapılan mü· di izhar olunmaktadır. Ve man· 
lakatlarda M.Eden dater devletin tahkikatın bita· 
Fransa ricaline Al· raflığına karşı itimad gösteril· 
manya'nın malum mektedir. ---------sual listesine bu
gÜnlerdc cevap ve
receğini temin et-
miştir. Asamblede Fransız murahhas heyeti 

Roma mahafili, M. Eden'in Cenevre, 9 (A.A)-Asamble 
Fransa hükumetine Moskova Milletler cemiyeti paktı pren-
siyasetine istinad etmemesini siplerinin tatbiki işini tetkik 
tavsiye ettiği kanaatindedir. etmek üzere büronun teklif 
M. Bek'in, Montekarlo'da M. ettiği umumi bir komisyon 
Eden'e Lehistan'ın bu siya· ihdasını kabul "etmiştir. Bu 
setten kuşkulandığını söyle· komisyon ilk toplantısını Cuma 
diği de söylenmektedir. günü yapacaktır. 

Paris'ten alman diğer bir Cenevre, 9 (A.A) - Millet-
habere göre Fransa'nın Ber- ler cemiyetinin siyasi komis
lin sefiri, Paris'ten ayrılmaz· yonu mandalar mes' elesini tet· ' 
dan evci yeni değişiklikler al· kik ettikten sonra asambleye 
mıştır. teklif edilecek karar suretini 

Cenevre, 9 (Radyo) - lk- kabul etmiştir. Bu karar sure-
tısadi ve mali komite bugün tinde Suriye ve Lübnan'ın i!-
mesaisine devam etmiştir. tiklale doğru gitmesi için Fran-

Fransa iktısad bakanı M. sa'nın sarfettiği gayretler tak· 
Spinas Paris'ten buraya gel· dir olunmakta ve istiklal mes' e-
miştir. lelerine aid mes' elelerin adi-

Faşistlerin Fratı 
sa' daki şefleri 

, __ ,. ......... __ 
Hükumet aleyhine 
Atıb tuttu .. 

Şeklindedir. Kulağıma ve 
hafızama çivi gibi saplanmış, 
bir türlü çıkmıyor. Eski çap
kın gençler bunu duydukça, 
keyfe geliyorlar. Ne tahayyül 
ettiklerini ben bilirim : 

lingiliz amele ve Paris'te umiımi 
!ispanya işleri Toplantı yasak 
IAdemi. -;Üdahalede Tenha mahalle evlerinde, 

kırda, ovada, kadın oynattık· 
larını. 

Ellerde kaşık, zilli maşa; 
· sazlar çalıyor, defler vurulu· 

yor ve kaşları rastıklı, saçları 

bele kadar düşmüş bir kadın, 
göbek ata ata, gerdan kıra 
kıra, topuk üstünde fmml fırıl 
dönüyor. 

Kadehler tıngır tıngır d<>
lup boşalmaktan ve köçekler· 
den biri de : 

- .. Gözlerinin altı çukur 
Emineml,, 

Henüz bir 
Karar vermediler .. 

Edimburg, 8 (A.A) - Ame· 
le partisi kongresi ispanya 
hükumeti tarafından kongreye 
ve amele milli konseyine ya
pılan şikayetler hakkında Ne
ville Chamberlain ile görüş· 
mek üzere reis Atlee ile Geen· 
voodun Londra 'ya gitmelerine 
karar vermiştir. 

Her ikisi de cumagunu 
Edimburga dÖnec~kler ve mü
lakatlan hakkında kongreye 
izahatta bulunacaklaı dır. 

Tasrih edildiğine göre ame
le partisi bu mülakatın neti
cesini anlamadan ispanya iş· 
lerine ademi müdahale saha
sında hiçbir karar vermıye· 
cektir. 

---.-.··-·----Pariste33007 grevci 
oar. Komünist gaze
tesinin beyannamesi. 

Paris, 9 (A.A) - Dün ak
şam bütün Fransa'daki grev· 
cilerin mecmuu 33,007 idi. 
Bunların 785> i Siene mınta· 
kasındadır. 

Paris, 9 (A.A) - Komünist 
partisi partinin gazetesi olan 
Humanite neşrettiği bir be
yannamede dahiliye bakanı 
Salengron'un Paris'te umumi 
toplantıları yasak etmiş olma
sını şiddetle tenkid etmekte 
ve parlamentonun tekrar top· 
landığı vakit derhal bu işe mü
dahale etmesini istemektedir. 

Komünist partisi keza fes· 
hedilmiş olan cemiyetler hak-
kındaki yasağın fili olması 
hususunda ısrar eylemektedir. 

lrf.iralay /)o/arok 
Paris, 9 (Padyo) - Kolo· 

ııel Dolarok'a aid müessese· 
ler ve miralayın evinde yapı
Jan taharriyatta bir ruvelver 
ve bir hançer bulunmuştur. 
Yalnız miralay Dolarok evinin 
taharrisi sırasında: 

- Moskova emrile hareket 
edenlerin evimi taharrisine ta· 
hammül edememl Diye bağır· 
mış ve hükumet aleyhinde 
sözler söylemiştir. Bu sebeple 
hakkında takibat yapılacaktır. 

İtalyan askerle
rinin faaliyeti. 
Gore'ye doğru yürü-

yüş devamda. 

Diyerek ötmektedir. Bu ba· 
yat ve pis nesneler şimdi, otu· 
rak aleminden bas-bayağı gra· 
mofonlara, sazlara girmiş, otur• 
muş. Hele telefunkenlerle 
öbür mahalle ve caddelere 
kadar aksederken, kendi he
sabıma, sokaklarda eli kaşıklı 
eski köçeklerin şıkır şıkır oy· 
nadıklannı sanıyor da utanı
yorum. Çimdik 

Leon Blum 
Kabinesi. 

-----~------ Komünistleri 
Belçika-Fransız H. d" 

Paris, 9 (A.A) - F eshedil
diği .halde tekrar gayri kanuni 
olarak teşekkül ettiği iddia
sile geçen ay Fransız sosyal 
partisi aleyhine girişilen adli 
takibat dolayısile mezkur parti 
reisi Larogue hazır olduğu 
halde parti merkezinde Laro
gu 'in Paris ve Vcrsailles'deki 
evinde ve diğer yirmi yerde 
taharriyat yapılmış ve ele ge· 
çen eşya ve vesikalar istintak 
hakimine tevdi olunmuştur. 

Adis • Ababa, 9 (A.A) 
General Garibaldi Gore'ye 

ilerilemekte olan kuvvetleri 
teftiş etmiştir. Ayni zamanda 

Valega · Adis-Ababa yolunu 
gözden geçirmiştir. Birçok kim· 
seler dehalet etmektedirler. 

ımaye e ıyormuş 
ittifakı yok mu?.. Paris, 8 (A.A) - Meb'usan 

Brüksel, 9 (Raöyo) - Sabık meclisinin muhalef,.t partileri 
milli müdafaa bakanı M. De· aralarında yaptıkları müşte· 
vera, askeri vaziyetten bahse· rek bir toplantıda hükumeti, 
derken: komünistleri himaye etmekle 

- Bizi Fransa'ya bağlıyan ittiham eden ve bu yüzden . 
bir ittifak yoktur ve bilhassa diğer Avrupa memleketlerinde 
Sovyet - Fransa misakından başgösteren endişeleri bildiren 
sonra, böyle bir ihtimal de bir karar sureti kabul etmiş-

kalmamııtır, demiştir. lerdir. 

Paris, 9 (Radyo) - M. Blum 
dün sayfiyeden dönmüş, Ko
münist partisi sekreteri M. 
Dükloz'u kabul etmiş ve Meç 
mitingi hakkında görüşmüştilr. 

Roma' dan verilen haberlere 
göre ltalyan kıt'aları garbi 
Habeşistan' ı istilaya başla· 
mıştır. 

Hartom'dan bildiriliyor, Go· 
re İngiliz konsolosu Gambe· 
lan' a varmıştır. 

Ras lmru'da gelmek üzere· 
dir. Buradan Hartom'a geçe· 
ceklerdir. 



Birin i Fransova 

• * * Kral Montckye' de, Perinyan 
0tdusunun hareketini emretti, 
~tdu, yağmur ve soğuk altın
a çekildi. 
Velihd kardeşinin Lüksem

burg'u istilaya muvaffak oldu
~nu haber alınca çok müte
~sir oldu, adeta kendi ken-
1ni yiyordu. 

b F' akat, bu sırada, Lüksem
~tg'un tekrar Alman'ların 

t İne düştüğü haberi geldi. 

Şarlken alayla: 
'Bu Fransız'lar harb kazan
~asını, memleket istilasını gü
t· 1 beceriyorlar, fakat zaptet
b~lerini muhafaza etmesini hiç 

1lıtıiyorlarl 
Dedi. 

<la Diğer bir takım haberler 
d ha kralm zevkini kaçırıyor
~~; tuz üzerine vergi konduğu 
tıktı bazı yerlerde isyanlar 

lllıştı. 

ES K 1 

DAR ÜL 'İRFAN 
Memleketimizin en eski bir hususi okuldur. ANA ve iLK 

kısımları havidir. ANA kısmı 4 - 5 - 6 yaşındaki çocukları 
kabul eder. 

OKUL, en yenf usullerle çocukları hayata ve O R TA 
okul tahsiline hazırlar. 

27 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Yalanmış! 

K. S. 
6 625 
4 75 

47 
47 

480 

Roma, 9 ( Radyo ) - M. 
Grandi'nin Rodos umumi valisi 
tayin edileceği bir daha tekzip 
edilmiştir. M. Grandi Londra 
sefaretinde kalacaktır. 

Necaıi ve karısı 
Londra, 9 (Radyo) - Ne

caşi ve zevcesi Mensfiyeld' deki 
yeni malikanelerine yerleş
mişlerdir. 



• 
-Baştara/ı 1 inci sagf ada-

Yalııdolid. 9 (Radyo)- Aeiler 
Sigucnca'yı icgal ctmi~lerdir. Bu 
haber tahakkuk elliği -takdirde 
Madrid'in ~imalle mm•ııı;<ıltıSl ke· 
dlmiv olacnktır. 

Asi tııyyıırelcr bombnlnrln Ara· 
moeıi de tnhrip etmişlerdir. 

Sevil, 9 (Radyo) - Asiler şi· 
mal cephesinde Figença'yı, lııdrid 

şimalinde eval Pernl me.,.kilni 
nlmı~lardır. 

ladrid • V-ılansiya yolu tnyyıı· 
relerle tahrip edilmi~tir. 

İspan) ol fa~istleri reisi An ton· 
yo Primo de Rivera, yakın bir zn· 
ııınndn idam ~dilecektir. 

Paris, 9 (Radyo) - Mad
rid'in ihatası gün geçtikce ta
mamlanmaktadır. 

Şimalde bulunnn asiler Mad
rid' c doğru ilerilemişlerdir. 

Mndrid'i 3 kolordu almak 
için sarmağa çalışmaktadır. 
Burgos'ta, Barselon'dan Oye· 

do'nun sukutu hakkında çıka· 
rılan haberler tt!kzibedilmek
tedir. 

Londra, 9 (Radyo) - lngi
liz faşistleri reisi M. Ozvald 
Suzley, geçen Pazartesi Ber
lin 'e gitmiş ve bugün Lond
ra'ya dönmüştür. 

Menemen ve 
Bergama ova. 
larının sulanmaaı .. ...... 
-Başı 1 inci 6alıi/ede

mektedir. Borada birikecek olan 
nehir sulan, muntazam cetvellerle 
ovaya nl,blncak ve ber mevsimde 
tarlalan ıulam k, bol mahsul al· 
mak mümkün olacaktır. Gediz 
nehri civannda ve cctvollerlo ıu· 
Ianmağa baolandıktan sonra bütün 
ovada pamuk zer'lyatına çok ehem· 
miyet \'erilecektir. Kurıık mevsim· 
lcrde tatüa tarlalıınnı ve hatt4 
bağlan bile sulnmıık ve bire elli, 
hatta yüz nisbetinde mahsul olmıık 
mümkün olacaktır. 

Bn hu usta tetkikat yapan nlii· 
lı;adar fen memurlnn, raporlarını 1 
hazırlıyarak afuı Vekaletine gön· 
dereceklerdir. Valimiz Fazlı Glileç
te gerek Menemen ovasının Gediz 
nehrinden ve gerekse Bergama ova- ı 
eımn Lnkır çaymdan su1anması ve , 
Lu Fnyede bol ınnlı ul alınarak 
halkın refahına kovuşmnsına bü-
) Ük ehemmiyet \'ermektedir. Evel
ee bakır ~ay mecra!lllın da temiz. 
Iettirilnıesi ve orada bendler ve 
ccweller yaptınlmak suretile ova
nın sulanması için 'afın Vekaleti 
mütaha• ı lan tarafından tetkikat 
yapılmıştı. Her iki işe birden bai· 
lanması muhtemeldir. 

Ilu jki ova, cedveJlcr yapıl· 

dıktan .,.€\ sulaomağa ba§lıındıktan 
eonra J~ge mıntnknsının, hatta Ana
dolıı'nuo zahire ı.·c diğer malıeul

leri i tilısal hususunda birer mer
kezi olacaklardır. lrlanda faşistleri reisi o· dü· 

fi Irlanda faşist gönüllülerinin ' 
Burgoz'da bilfiil çalıştıklarını Z AB J TA: 
söylemiştir. 

Sevil, 9 ( Radyo ) - Mad· 
rid'de gece ve gündüz tah
kimat yapılmaktadır. 

Asilerler tayyarelerle Mad
rid' c binlerce beyanname at· 
mışlar ve halkı teslim olmağa 
davet etmişlerdir. 

Endülüs cephesinde iki muh· 
rip Motriko'yu bombardıman 
etmiştir. 

Sevil, 9 (Radyo) -Toledo 
cephesinde nasyonalistler 4 
ka~aba işgal etmişler ve Na
val Kartero'nnn 16 kilometre 
yakınine sokulmuşlardır. 

Paris, 9 (Radyo) - Mad
rid' den gelen haberler, çocuk
ların şehirden çıkarılc;lığı ha
vadisini teyid etmektedir. 
Şimdiye kadar kız ve erkek 
6 bin çocuk Madrid'den Bar· 
sel on' a gönderilmiştir. 

Paris, 9 (Radyo) - Mad
rid 'den Valans 'a şimendiferle 
mühim miktarda harb malze· 
mesi gönderilmiştir. Barselon
da çıkan bir gazete, nasyona· 
listler muhasarayı çözmedikleri 
takdirde Madrid'de tek ev 
bile kalmıyacağım yazmaktadır. 

Hükumet kuvvetleri, Ovie
do'ya girmişlerdir. Asilerden 
bir kısmı hükfimetçilere iltica 
etmiştir. Şehrin asiler elinde 
bulunan kısımlarında sokak 
muharebesi olmaktadır. 

Londra 9 {Radyo) - Dik
tatörlük rejimine tabi devlet
ler ispanya asilerine yardımda 
devam ederlerse, Sovyet Rus· 
yanın ispanya sulanna harb 
gemileri göndermesinden kor
kulmaktadır. Siyasi mahafil, 
vaziyeti çok nazik görmekte
dirler. Bu takdirde lngiltere 
İspanya sularındaki gemilerini 
geri çekecektir. 

Paris, 8 (A. A) - Sovyet
leri n ispanya işlerine ademi 
mcdahale anlaşmasından do
ğan taahhüdlcrle kendisini 
bağlı görmiyeceği h~kkındaki 
tehdi leri burada endişeler 
uyandırmıştır. Sabah gazete
leri halkçı cephesinin bu yeni 
tazyik karşısında hiç te mem
nun olmıyacağmı kaydetmek· 
tedirler. 

Paris, 8 (A. A) - General 

Kadın kavgası 
lkiçeşmelik'te Soğuk çeşme 

sokağında Abdurrahman oğlu 
Ahmed ailevi bir mes' el eden 
kaynanası Ay:;e Hediye'yi döv· 
müş ve zabıtaca tutulmuştur. 

Yankesicilik 
Kordonda dolma mevkiinde 

Hasan oğlu Cemal, seyyar sa
tıcı Hamid'in caketi cebinden 
yankesicilik suretile para çal
dığından yakalanmıştır. 

Ciğer çalmış 
Başdurak' da kasaplar çarşı

sında kasab Mustafa ve Ha
san' ın çengelde asılı duran 
hayvan ciğerlerini çalıb kaçan 
Mehmed oğlu Cemal zabıtaca 
tutulmuştur. 

Hakaret 
Karşıyaka'da Köprü soka

ğında Mustafa kızı Ayşe, Ali 
kızı Ayşe'yi tahkir ettiğinden 
zabıtaca tahkikata başlan· 
mıştır. 

Hırsızlık 

Şehitlerde miyankökü fab
rikasında yağcı Recai'nin ce
keti cebinden 21 lira kıyme
tindeki ceb saati çalınmıştır. 
Tahkikata devam edilmek-
1edir. ........................ 
tinin güya topraklarından bazı 
parçaları başka devletlere ve
receğine dair ecnebi memle
ketlerde çıkan yalan haberleri 
tekzibetmiş ve milli hükume
tin milli toprakların taksimini 
asla düşünmediğini kat'i ola
rak söylemiştir. 

Paris, 8 (A.A)-Madrid' den 
gelen. haberler çocukların şe
hirden çıkarılmıya başladığını 
teyid etmektedir. Şimdiye ka
dar kız ve erkek altı bin ço-
cuk Barselon'a gönderilmiştir. 

Burgos, 8 (A. A) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Madrid şimalde Aviladan 
merkezde San Petrodan ve 
cenupta Magueda'dan ilerliyen 
Nasyonalist kuvvetlerin müte· 
madiyen daralmakta yarın bir 
çenber içine girmiş bulun· 
maktadır. 

Nasyonalistler merkeze üç 
mıntakadan birincisinde Mad· 
rid' den 55, ikincisinde 58, ve 
üçüncüsünde 42 kilometre me-

Uluslar 
Sosyetesi f inan. 
sel komi yonunda 

--.a!Q-+ ........... __ 

-Başı 1 inci salıi/ede-
Bu raporda deniliyor ki: 

- "Şimdiye kadar devletlerin 
ittihaz etmiş oldukları eko· 
nomik tedbirlerle dünya sa1Ah 
bulamazdı, Ticaretin serbest 
kalması esasına riayet edil .. 
medikçe, dilnyanın düzelme· 
sine imkan yoktu. Binaenaleyh 
alınan tedbirleri alkışlamak 
iktiza eder. Bu tedbirlerin 
kuvveden file çıkması için 

So 

K al Aleks ndr'ın katlini 
.. çüncü yı dönümü. 

Yugoslav kiliselerinde kralın istirahat ruhu içi 
ayinler yapıldı. Paris'te dikilen abidenin resmi kü 
şadında Fransa reisi cumuru bir nutuk irad etti 

~~~---.--·---~~ beynelmilel müzakerelere gi· Belgrad 9 (Rndyo) - Mü- belediye reisi ile Fransız ma- milletini daimi surette birbirine 
bağladığını söylemiştir. rişmek ve durmamak lazımdır." teveffa kral Aleksandr'ın ölü· 

Bundan sonra Uluslar sos
yetesi ıslahatı hakkındaki nok
tai nazarı tedkik eden komis
yon toplanmış, evvela cenubi 
Afrika delegesi tarafından 
ileri sürülen noktai nazar tet
kik olunmuştur. 

Bu noktainazar, bütü ndev
letlerin iştirakile teknik bir 
komitenin toplanması ve ıs
lahat işini tetkik etmesidir. 

Şili delegesi ise, Uluslar 
sosyetesinin cihanşumul bir 
müessese olması lazımgeleceği 
fikrinde bulunmuştur. Bu fikri 
Macar delegesi de kabul et
miştir. 

Rus delegesi M. Litvinof, 
buna itiraz etmiştir. lsviçre 
delegesi M. Motan'ın teklifi 
Üzerine onbeş devletin mü
messillerinden mürekkeb bir 
komitenin teşekkül ederek bu 
işi tetkik etmesi kararlaştırıl
mıştır. 

Berlin, 9 (A.A) - Parala
rın kıymetten düşülmesi etra
fında Cenevre' de yapılan mü
zakereleri mevzuu bahseden 
Doyçe Algemanya Zeitung di-

münün üçüncü yıldönümü ha
tırası bugün bütün Yugoslav
yada yadedilmiş ve bütün ki
liselerde dini ayinler yapıl-
mıştır. 

Sabahleyin Belgrad orto· 
doks kilisesinde yapılan ayın-

de, niyabet heyeti, başvekil 
ve heyeti vekile, kur diplo· 

matik generaller, amiraller ha
zır bulunmuştur. 

Aleksandr'ın gömülü bulun
duğu Sen Jorj türbesinde de 
ayini ruhani yapılmış, kral Pi
yer, l-raliçe Mari, saltanat nai
bi prens Pol, Romanya krali· 
çesi Meri ve sarayı krali mül
ki ve askeri erkanı .. hazır bu
lunmuş, kralın mezarına çe· 
lenkler konmuştur. Öğleden 
sonra heyeti vekile de kralın 
mezannı ziyaret etmiştir. Ga
zeteler, matem nüshaları neş· 
retmişlerdir. 

Paris, 9 (Radyo) - Bugün 
Yugoslavya kralı Petro ile 
kral Aleksandr için yapılan 
heykellerin küşad töreni ya· 
pılmıştrr. Bu törende, Belgrad 

reşalı (Peten. mareşal Franşe 

Despere, Paris belediye reisi 
Limon Loran ve Sen valisi 
hazır bulunmuşlardır. 

Heykelleri, Fransız Cumur 
reisi M. Lebrun açmıştır. Bu 
heykelleri, müteveffa kralların 
hatırasını teyid için Paris be· 
lediye reisi yapmıştır. Bu mü
nasebetle Paris belediye reisi 
ile M. Lebrun ve mareşal 
F ranşe Despera birer söylev 
vermişlerdir. 

Fransız Reisicumuru M. Al· 
ber Lebrun, Kral Aleksandrın 

yalnız bir Kral olmayıp ayni 
zamanda büyük bir diplomat 

olduğunu, küçük itilafın temel
lerini attığını, Balkan ittifa-

kının vücut bulması için meş
kur gayretler sarfettiğini ve 
F ransa'nın değerli ve sadık 

bir dostu olduğunu, kendisi
nin, Balkan'lardn sulhun tesisi 
emrinde unutulmaz hizmetler 
ifa eylediğini söylemiştir. 

Reisicumurdan sonra Bel
grad belediye reisi İliç bir 
söylev vermiş, bu he-ykellerin, 
Fransız milletile Yugoslavya 

yof n~~tere bu hususıa bed- Alsas'ta yapılaca 
bindir. Ve paralarını düşürmüş 
olan memleketlerden dünya •• • 

Törenden sonra bir Fransıt 
askeri kıt'ası, heykellerin önün· 
den geçmiştir. 

Bundan sonra Müsyü Leb· 
run, Marsilya' da kral Aleksan· 

dr'la beraber öldürülen sabık 
Fransız hariciye nazırı Bartu· 

nun mezs.nna giderek bir çe· 
Ienk koymuştur. 

Paris, 9 (Radyo) - Gene· 
ral Gamelen, bugün bir as· 
keri kıt'a müvacehesinde Yu· 
goslavya harbiye nazırı gene· 
ral ( Mariç ) ile maiyetindeki 
zabitlere niŞanlar vermiştir. 

Paris, 9 ( A.A ) - Paris' e 
gelen Belgrad belediye mec· 
lisi heyeti ile Yugoslav mu· 
hafız alayı bugün Cumurreisi 
Lebrun ve mareşal franchet 
Despereyde hazır olduğu hal· 
de Sırbiya kralı birinci Piyer 
ve Yugoslavya kralı Aleksandr 
abidesinin bugün açılış mera· 
simine iştirak edeceklerdir. 

İstanbul, 9 (Hususi) - Yu
goslavya kralı Aleksandr'ın 

ölümü yıldönümü münasebe· 
tile şehrimizde ayin yapıl
mıştır. 

Hakaret 
ve tecavüz 

ticaretinin artırmasına yardım • n u mayış 
etmelerini beklemektedir, aksi • Körfez vapurlan kontrol 
takdirde lngiltere mukabil ted- • memuru Hasan Basri, evelce 

Alsas'lı Alman'larla komu-nı·stler ara- b • d b birlere ve hatta lirasını ileride ir mes ele en muğber U" 

düşürmeye de tevessül eyliye- sında arbedeler vukuundan korkuluyor. lunduğu bekçi Osman oğlu 
cektir. Rıza'ya vazife başında haka· 

B l Meç, 9 (Radyo) - Komünistlerin hazırladıkları nümayiş ret ve tecavüz ettiğinden za· 
er iner Borser Zeitung de hasebilc bütün Alsas'lılar ayag" a kalkmışlardır. Çünkü bu, Al-

.. l bıtaca tutulmuştur. 
şoy e yazıyor: sas'ta Almanya aleyhine bir nümayiş telakki edilmektedir. 

Fransa'nın çevirmek istediği "Alsas'lı,, gazeteler bu nümayişi protesto etmekte ve: Dövmüşler 
siyasi cephe akim kalınca şim- Kahramanlarda Yusuf kızı 
di para çenberine girişmiştir. - Dıvarlara asılan davctnamelerden başka, tahrikat çoktur. Nazike, karakola müracaatle 

Ô l k. 1. t' k tt d'" Paris hükumeti tedbir almaz ve bu nümayişin önüne geçmezse Alı' karısı Ayşe, Hatice ve y e ı ıre ın ıyme en u- Al 'l 1 k .. . . .. 
şürülmesi de Fransız diplomasi ~a~-ıd~r 1 omunıstlere saldıracaklardır. Bu vazıyet onünde Ramazan taraflarından dövül· 
sinin bir muvaffakıyeti şeklin· j fecı a ısc er çıkacaktır. Demektedir. düğünü şikayet etmiş ve tab· 

de tefsir olunmuştur. Fakat K •• ı •• ı d 1 kikata başlanmıştır 
Roma bu faraziyeyi reddetmiş 1 oy u er o uncu a 111111111111111111111111111111111İım1111111111111ıııı 
ve aldığı tedbirleri bizzat ken- k d 

1 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

piş ettiğini beyan eylemiştir. 1 a 1 ar Mücellit di menfaatı bakımından der· rı eş y san 
Giornale D'ltalia para me· 

selesini ltalya dış siyasasının 
hedefleri ile karıştırmamak 
lazımgeldiğini yazıyor. 
Fransız. bankasında iskonto 

Paris, 9 ( A.A) - Fransa 
bankası iskonto haddini yüz
de üçten iki buçuğa, esham 
üzerine avansları yüzde dört
ten üç buçuğa, ve otuz gün 
vadeli avansları da yüzde üç
ten iki buçuğa indirmiştir. 

Cenevre, 8 ( A . A ) -
Isviçre ve Hollanda para
larının düşmesi üzerine Mil· 
letler cemiyeti maliye mura
kabe komisyonu cemiyetin 
bütçesini kat'i olarak tesbit 
edememiştir. Çünkü bundan 
doğacak vaziyeti kastireme
mektedir. 

Komisyon azanın altın ola
rak taahhütleri üzerinden yüz
de 20 tenzilat yapılmasına ye 
her ihtimale karşı da yüzde 
10 bir pay bırakılmasına ka-

İki taraf arasında · müsademe ol
muş, bir kişi ölmüştür. 

İstanbul, 9 (Hususi) - Eskişehir'in Türkmen dağı ormanın
da çalışan oduncuları eşkıya sanan köylüler, kendilerine hü
cum etmişler ve bir oduncuyu öldürmüşlerdir. iki taraf ara
sında vukubulan müsademede birçok yaralı vardır. 

Ali Rıza 
Yeni Kavaflar car" , 

şısı No. 34 
ı ııı ı ı mııı 1111111111111111111111111111111111111111~ 
lllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllırı - -

"ZINGAL,, Parkeleri 
En modern ve en son sistem usulle fırınlanmış ve kurutul
muş, içinde haşerat yaşatmaz, şeklini kat'iyyen değiştir

mez, çok uzun müddet en modern konförü temin eder. 
-----· +----

EVLERİNİZİN TABANLARINI 

ZI G L Parkelerinden 
YAPTIRINIZ 
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~10 /10/ 936 ____________ :s:mm _______ ANADOLU ___________________ _ 
7~ 

lzmir Komutanlığı ilanları Mst' Mv. sat. al. ko. rs. den: ,,-------------------
~ 1 - Manisa garnizonundaki kıtaat ve müessesat ihtiyacı Mektep K•ıtapla ı iistahkem mevki satın alma komisyonundan: için 537 ton arpa veyahut yulaf münakasaya konmuştur. rı 

- Çanakkale Mütahkem mevki kıtaatının 12600 kilo 2 _ Şartnameleri Manisa tümen satın alma komisyonunda 
sabun ihtiyacı açık eksiltme suretile münakasaya görülebilir. - - • · - --

konmuştur. 3 - ihalesi 26 /1. Teş./ 936 pazartesi günü arpa saat Yavuz Kitapevinden: 
' 2 İahlesi 19 /Birinci Teşrin/ 936 pazartesi günü saat 11 de ve yulaf saat 16 dadır. 

11 de Çanakkale' de Mst. Mv. satın alma komisyo- 4 _ Eksiltme kapalı zarf usuliledir. Arpa ve yulafın ayrı 1 24 senedir lzmir ve hinter•Andmm kitap 

3 nunda yapılacaktır. ayrı şartname iledir. ihtiyacım temin etmeği şerefli bir vazife 
- Beher kilo sabun için otuı dokuz kuruş fiat tahmin 5 _ Arpa ve yulafa verilen fiatler üzerine tümence yapı- bilen müessesemiz busene: 

edilmiştir. lacak hesap ve tetkikat neticesinde arpa veyahut yulaf - Devlet Kitaplarının -
S

4 
- Teminatı muvakkate akçesi üçyüz altmış liradtr. alınacaktır. 
- Ş rt · h - k · d ·· ··1 b·ı· dahi satıcıhğmı Uzerine almıştır. a namesı er gun ·omısyon a goru e ı ır. 6 - 537 ton arpa veyahut yulafın muhammen fiatleri 5,5 

6 ı· kl'l T" d d k l ld ki d · ilk ve orta mektepler ile liselerde oku-- ste ı er ıcaret o asın a ayıt ı o u anna aır kuruştur, muvakkat teminatları 2216 şar liradır. 
'k k b · · d d" l tulacak bütün kitapların emirlerine ama-

7 Evesı a gösterme mec urıyetın e ır er. 7 - istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair de olduğunu saym öğretmenler ile taşra 
- ksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve vesika ibraz edeceklerdir. bayilerine arzederim. 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika- 8 Muvakkat teminat mektuplarile birlikte teklif mektup- Adres : yavuz kitab evi 
ları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatin· larını münakasanın yapılacağı belli saatlerden en aşağı 
den evel komisyonda hazır bulunmaları. birer saat evvel Manisa'da askeri satın alma komis- Fahri Kitapçı 

6 10 13 17 711 ....._ __ y~o_n...;..u_na_ve_r_ec_e_kl_e_rd_ir_. _1 __ 1_0 __ 1_5 __ 2_2 __ 1_2_0_ \s _.. Numara 5 6 Kemeraltı.._ı 
MI st. Mv. sat. al. ko. rs. den: M t M t 1 ko rs de ~ 

2500 d f d k l fi k 1 k s · v. sa· a · · · n: A k Af b •k 1 •• - a et portati ça ır apa ı zar a e si tmeye on- 1 - Manisa merkezindeki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için S eri a rl a ar Umum mU· 
2 muştur. kapalı zarfla münakasaya konulan 392 ton una verilen d•• ı•• "' •• d 

- Tahmin edilen bedeli 16475 lira olup ilk teminat pa· fiat bahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı Ur ugun en; 
3 rası 1255 

lira 
63 kuruştur. maddesi mucibince bir ay zarfında pazarlıkla alı- 4000 ton Lavamarin kömürü 

4 - ihalesi 19 ·10- 936 pazartesi ğünü saat 15 tedir. nacaktır. Tahmin edilen bedeli 56000 lira olan yukarıda miktan ve 
- Şartnamesini görmek ve almak istiyenler ya bizyat 2 - Şartnamesi 255 kuruş mukabilinde Manisa askeri satın cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 

veya bir vekil vasıtasile M. M. V. satın alma komis- alma komisyonundan ahmalinir. alma komisyonunca 26/10/936 tarihinde pazartesi günü saat 
yonundan alabilirler. 3 - ihalesi 14 /1. Teş./ 936 çarşamba günü saat 11 de 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. 

6 Muhabere ile şartname gönderilmez. Manisa' da askeri satın alma komisyonunda yapı- Şartname iki lira seksen kuruş mukabilinde komisyondan 
- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü lacaktır. verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4050 lirayı havi tek-

maddelerinde istenilen belgelerle teminat ve teklif 4 _ Muvakkat teminatı 3798 liradır, beher kilosunun mu- lif mektuplarmı mezkur günde saat 14 e kadar komisyona 
mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar M. M. V. hammen bedeli 13 kuruştur. vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
satın alma komisyonuna vermf.leri. 5 _ istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair üncü maddelerindeki vesaikle mezkiir gün ve saatte komis-

30 6 10 15 619 vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte belli gün ve yona müracaatları. 8 10 12 14 691 

~Ustahkem mevki satın alma komisyonundan: saatte Nanisa'da askeri satın alma komisyonuna mü- Devlet Demiryollarından: 
- 1500 adet arka çantası ve 1800 adet ekmek torbası racaat etsinler. 580 27 1 5 10 

2 kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Aşaiıdaki gayri menkuller 23/10/936 günü saat 15 de lzmir Al 
- Tahmin edilen bedeli 11370 lira olup ilk teminat 852 Müstahkem meeki satın alma komisyonundan: sancak sekizinci işletme komisyonunda pazarlık suretile ve ayrı 

3 lira 75 kuruştur. 1 - Mst. Mv. kıtaatı ihtiyacı için açık eksiltme ile 4oooo ayrı üçer sene kiraya verilecektir.İsteklilerin gayri menkuller hiza-
4 - fhalesi 19 -10- 936 pazartesi günü saat 11 dedir. kilo arpa satın alınacaktır. sında yazılan miktarda muvakat teminat vermeleri ve işe gir-

- Şartnamesini görmek ve almak istiyenler ya bizzat veya 2 - Arpanın beher kilosuna 5 kuruş fiat biçilmiştir. meğe mani kanuni bir halleri olmadığına dair beyannameler 
bir vekil vasıtasile M.M.V. satın alma komisyonundan 3 - ihale günü 27/10/936 salı günü saat 15-5 te Çanak- ve aranılan vesikalarla muayyen vakıtta komisyona mü-

S alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilmez. kale Mustahkem mevki satın alma komisyonunda racaat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyondan ve ortaklar 
-. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü yapılacaktır. istasyon yazıhanesinden parasız alınır. 

maddelerinde istenilen belgelerle teminat ve teklif 4 - Taliplerin 150 lira teminatı muvakkatelerile ve artırma 1 - Ortaklar istasyonunda 3 harita No. lu büfe ve önü-
mektuplarını ihale günü saat ona kadar M. M. V. ve eksiltme kanununun iki ve üçüncü maddelerindeki deki bahçe muhammen kira bedeli 450 lira ve muvakkat te-
satın alma komisyonuna vermeleri. istenilen vesikalarile birlikte komisyona müracaatları. minat 3375 kuruştur. 

lt 1 6 10 15 618 10 13 15 20 723 2 - fzmir Kemer istasyonunda 8 harita No. lu ve büfe 
'Ylat M önündeki bahçe muhammen kira bedeli 1200 lira ve muvak-l . v. sat. al. ko. rs. den: Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: k t t · t 9000 k t 10 16 776 
-. Çanakkale Mst. Mv. kıaatının 15400 kilo sadeyağı 1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla a emına uruş ur. 

2 ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 130000 kilo arpa satın alınacaktır. .,,,_....::!~---------;;;;;....-------:--""""!"""""~__, 
- ihalesi 22 /Birincitcşrin/ 936 cuma günü saat onbeşte 2 - Arpanın beher kilosuna 5 kuruştan 6500 lira fiat bi-

Çanakkale' de Mst. Mv. satın alma ko. nunda yapı- çilmiştir. 

3 lacaktır. 3 - ihalesi 27 /10/ 936 salı günü saat 11 de Çanakka-
i - Tahmin edilen mecmu tutarı 13860 liradır. le'de Müstakhem mevki satın alma komisyonunda 

- Beher kilo sadeyağı için 90 kuruş fiat tahmin edil- yapılacaktır. 
s miştir. 4 - İstekliler ihaleden bir sa~t evel teminat akçeleri olan 
6 - Teminatı muvakkate akçesi 1040 liradır. 488 lirayı ve ihale kanunuunu iki ve üçüncü madde-
) - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. !erindeki vesikalarile teminat ve teklif mektupların 

- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ihale saatından bir saat evel komisyona vermis bulu-
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve- nacaklardıı. 10 13 15 20 724 
sikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin-
den en az bir saat evel komisyona vermiş buluna- Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

ı... caklardıi. 6 10 15 20 712 1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için açık eksiltme ile 57200 
•YJ kilo arpa satın alınacaktır. 
l lıstahkem mevki satın alma komisyonundan: 2 - Arpanın beher kilosuna 5 kuruş fiat biçilmiştir . 

........ Edremit'teki birlikler ile müesseselerin senelik ihtiyacı 3 _ İhale günü 27 1101 936 salı günü saat 15 te Çanak-

2 için kapalı zarfla 1100 ton odun alınacaktır. kale'de Müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
3 " Tahmin bedeli 11000 liradır. 

" ihale 14 birınci teşrin 936 çc:rşamba günü saat 11 yapılacaktır. 
de Edremit'teki askeri satın alma komisyonunda ya- 4 Taliplerin 252 lira teminatı muvakkatelerile ve artırma 

i pılacaktır. ve eksiltme kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
" M kk istenilen vesikalarile birlikte komisyona müracaatları. S uva at teminatı 825 liradır. 16 
' Teklif mektuplarını münakasa saatinden bir saat evve- 10 14 20 722 

line kadar makbuz karşılığı komisyona verilecektir. lzmı·r harı·cı· askeri satınalma ilanları 
6 Bu saatten sonra mektuplar kabul edilmez. 

' Şartnamesini görmek ve bilmek için komisyon her 
~ gün açık olduğu ilan olunur. 29 3 6 10 602 

1 ~lahkem mevki satın alma komisyonundan: 
......_ Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresine bi

çilen ederi 300 kuruş olan 19,000 beşyiiz metre haki 
2 elbiselik şayak kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

......_ ihalesi 12 /Birinciteşrin/ 936 pazartesi günü saat 
3 11 dedir. 
4 ......_ ilk teminat 4175 ı;radır. 

......_ Şartnamesini ikiyüz doksan üç kuruşa almak ve örne· 
iini görmek istiyenler her gün komisyona uğraya-

S bilirler. 
......_ Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni teminat ve 2490 

sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı bel
gelerle birlikte teklif mektuplannı ihale saatinden en· 

~, az bir saat evel M. M. Vekaleti satın alma komisyo-
ij .. Vermeleri. 25 30 6 1 O 534 

l ~-hkem mevki satın alma komisyonnndan: 
Mst. Mv. kıtaatı ihtiyacı ıçin kapalı zarfla 220000 

2 ......_ kilo arpa satın alınacaktır. 
3 , A.

1 
tpanm beher kilosuna 5 kuruş 11000 fiat biçilmiştir. 

halesi 24 /10/ 936 tarih cumartesi günü saat 11 de 
Çanakkale'de Mst. mevki satın alma komisyonunda 

q , Yapılacaktır. 

istekliler ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 
825 1irayı ve ihale kanununun iki ve üçüncü madde
~erindeki vesikalarla teminat ve teklif mektuplannı 
•hale saatinden bir saat evel komisyona vermiş bulu-
~lradır. 8 10 13 16 721 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Gaziemir'deki alayın senelik ihtiyacı için 155000 kilo 

odun açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 
2 - Açık eksiltmesi 23 /10/ 936 cuma günü saat 10 da 

yaplacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 1030 lira olup muvakkat temi· 

nah 78 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin muayyen vaktinde Butnava' daki Askeri sa· 

tın alma komisyonuna gelmeleri. 7 10 13 17 679 

Çanakkale Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakale Mevki müstahkem birlikleri için evsaf ve 

şeraiti bağlı beş adet baskül satın alınacaktır. 
2 - Beşyüz kilo tartan lngiliz (Averi} markalı baskülün 

beherine dörtyüz lira fiat biçilmiştir. 
3 - Taliplerin 28/1. teşrin/936 çarşamba günü saat onbeşte 

yüzelli liralık teminatı muvakkatelerile Çanakkale Mst. 
Mv. satın alma komisyonuna müracaatları. 10-15-20-25 

Deniz Levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 
bedeli 21500 lira olan 25000 kilo sadeyağı, 26/10/936 tari
hine rastlıyan pazartesi günü saat 14 te kapalı zarf usulile 
alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 1612 lira 50 kuruş olup şartnamesi ko· 
misyondan hergün parasız verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat eveline ka
dar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 

10 15 2 25 1883/742 

NEDKALMiNA 
Tahlisiye umum müdürlü

ğünden: 
Satın alınması kararlaştırılan bir tane motörlü can sandalı 

45 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 26 Teşrinisani 936 tarihine rastlıyan Perşembe 
günü saat 15 de Galata' da Merkez Rıhtım hanında 4 üncü 
katta Tahlisiye Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunda 
yapılacak olan mezkur motörlü can sandalının muhammen be
deli 17,500 lira ve muvakkat teminat mikdarı 1312 lira 50 
kuruştur. isteklilerin teklif mektuplarını 26 Teşrinisani Per
şembe günü saat 14 e kadar mezkur komisyon reisliğine tevdi 
etmeleri şarttır. Buna ait resim ve şartname sözü geçen ko-
misyondan bedelsiz verilmektedir. 10 24 8 22 770 

Manisa Bağcılar bankası mu
rakabe heyetinden; 

Bankamız nizamnamesinin 2999 numaralı Bankalar kanununa 
uymıyan bazı maddelerinin tadili ve mühim ve müstacel daha 
bazı mukarrerat ittihazı maksadile heyeti umumiyenin fevka
lade olarak toplanmasına lüzum hasıl olmuştur. 

Bu münasebetle tekmil hissedaranın 9/Teşrinisani/936 tari
hine rastlıyan pazartesi günü saat 10 da Manisa' da Ticaret 
ve Zahire borsası civarında hazırlanan dairei mahsusaya gel
meleri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Murakabe heyeti raporunun okunması. 
2 - Banka nizamnamesinin 2999 numaralı Bankalar kanu

nuna uymıyan bazı maddelerinin tadili ve 71 inci mad
denin ilgası. 

3 - Heyeti idare intihabı. 
2/Teşrinievel/1936 

Manisa Bağcılar bankası resmi 
mühürü ve iki kuruşluk pul 
Manisa Bağcılar bankası 

773 
Murakip Murakip 

imza okunamadı lzmza olamamada 
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İZMİR Fratelli Sperco Hellenic Lines W. H. VA -
Vapur Acentası Limited Der ZEE & CO. •~ı=zm=i,='in= K ·· ıtür Lisesi 

. 
.... tmenlerı ogre ~il 

bura~ r 
· le ders verır 

ROYAL NEERLANDAIS Hamburg -Bremen, Rotter- V fi en 
KUMPANYASI dam --Amsterdam ve Anvers • • I I kıymetli Yatılı - Gündüzlü : Kız ve Erkek 

Müessisi : Eski I<.. ız lisesi direktörü 
HAYDAR CANDANLAR 

"SATURNUS,, vapuru 11/ limanları için her ay munta- DE~TSCHE LEVANTE L N El~:===== 
10 dan 14/10 a kadar ROT- zam iki sefer yapacaktır. KYPHISSIA., vapuru 6 
TERDAM AMSTERDAM ve Ren, lskandinav ve Baltık Bci. teşrinde bekleniyor,· 10 
HAMBURG için yük alacaktır. limanları için doğru Konşi· Bci. teşrine kadar ROTTER-

"ULYSSES,, papuru 16/teş- mento ile eşya kabul eder. DAM, HAMBURG ve BRE· 
rinevvelde gelip yükünü tah· Anglo- Egytian Mail MEN için yükliyecektir. 
liyeden sonra BURGAS, VAR- Line "GERA,, Vapuru 15 ilk 
NA ve KÖSTENCE liman- teşrinde bekleniyor, 20 ilk 
ları için yük alacaktır. Marsilya ve lskcnderiye için teşrine kadar ROTTERDAM, 

"CERES,, vapuru 21/tcşrin- 9600 tonluk "Cairo City,, va· HAMBURG ve BREMEN için 
evvelden 25/teşrinevvele ka- puru her ay Pireden munta· yükliyecektir. 
dar ROTTERDAM, AMS- zaman iki sefer hareket ede- ATHEN,, motörü 26 ilk 
TERDAM ve HAMBURG li· cektir. teşrinde bekleniyor 3 son 
mantarı için yük alacaktır. Yolcu fiatinde tenzilat: teşrine kadar ROTTERDAM, 
. "U~ YSSES,, .vapu~u 4/teş· Pire-Marsilya seyahat müd- HAMBURG ve BREMEN için 
rınsamden 9/teşrınsanıye kadar deti 75 saat, 
AMSTERDAM, ROTTER- Port-Sait ve lskenderiye li
DAM ve HAMBURG liman- manian için "VELOS,, vapu· 
lan için yük alacaktır. ru her hafta pazartesi günü saat 

"ORESTES,, vapuru 16/ikin- 12 de muntazam Pireden ha-
citeşrinden 21/ikinciteşrine ka- reket edecektir. Yolcu ve eşya 
dar AMSTERDAM, ROTSER· kabul eder. 
DAM ve HAMBURG liman· Fazla tafsilat için Pasaport 
ları için yük alacaktır. yolcu salonu karşısında Lokal 
SVENSKA ORIENT LfNİEN Riz binasında. No. 168 

"VASLAND,, motörü 13 Umumi Deniz Acentahğı 
birinci teşrinde ROTTER- Limited 
DAM, HAMBURG, BREMEN, acentasına müracaat olunması. 
COPENHAGE, DANZİG, Telefon: 3171 
GDYNiA, GôTEBURG, OS
LO, ve ISKANDİNAVYA ti- Olivier VE Şürekası 
mantarı için yük alacaktır. 

11VIKlNGLAND" motörü 
30/birinciteşrinde beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM· 
BURG, BREMEN, COPEN
HAGE, ve ISKANDINAV· 
YA limanları için yük alacaktır. 

HOLLAND AUSTRALIA 
LINE 

"ALHENA,, vapuru 6/ikin· 
citeşrinde beklenmekte olup 
PRlNSlPALLE AUSTRAL YA 
ve YENi ZELAND için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 20 
birinci teşrinde gelip 21/ 1 inci 
teşrinde PiRE, MALTA, MAR
SIL YA ve CEZAtR için yük 
alacaktır. 

"ALBA JULIA,, vapuru 
19 I 2 inciteşrinde MAL TA, 
MARSIL YA ve CECAIR li
manları için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
"LEWANT,, motörü 1/ikin· 

citeşrinde beklenmekte olup 
ANVERS (Doğru) DANTZİG 
ve GDYNIA için yük ala
caktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardeki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için FRA
TELLI SPERCO acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı -
Elhamra Sineması arkasında 

No. : 55 
Telefon : 3479 

İzmir belediyesinden 
Beher metre murabbaı iki 

yüz kuruştan 62 sayılı adanın 
586,50 metre murabbaındaki 
15 sayılı arsası 1173 lira be
deli muhammenle başkatiplik· 
teki şartnaame veçhile 13/ 
l 0/936 salı günü saat onaltıda 

Limited 

V apıır Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
LONDRA HA TTl 

"LESBIAN,, vapuru 9 bi· 
rinci tcşrine kadar Londra ve 
Hul için yük alacaktır. 

"MARONIAN,, vapuru 19 
birinci teşrine kadar Londra 
ve Lcith için yük alacaktır. 

LİVERPOOL HATTI 
"DRAGO,, vapuru 7 bi

rinci tcşrine kadar Liverpool 
ve Glasgov için yük alacaktır. 

"EGYPTIAN,, vapuru 15 
birinci teşrinde Liverpool ve 
Swanseadan gelip yük çıka
racaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"HERAKLEA,, vapuru bi

rinci teşrin ortasında Hamburg 
Brcmen ve Anverstl!n gelip 
yük çıkaıacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ği.şikliklerden acenta mes'u· 
liyet kabul etmez. 

yükliyecektir. ---AMERiKAN EXPORT Lf NES 
"EXMOOR,, vapuru 17 

ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

PiRE AKTBRMASI SERi 
SEEERLER 

"EXOCHORDA,, vapuru 
9 ilk teşrinde PiRE' den BOS· 
TON ve NEVYORK'a hare· 
ket edecektir. 
"EXCALİBUR" vapuru 23 

ilk teşrinde PIRE'den BOS
TON ve NEVYORK'a bare· 
ket edecektir. 

Sefer müddeti: 
PiRE - BOSTON 16 gtin 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJEN - OSLO 

"BOSPHORUS,, motörü 
22 ilk teşrinde bekleniyor, 
HA VRE, DiEPPE, DUN
KERK, ANVERS, DiREKT 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

S.A. ROYALE HONGRO· 
iSE DE NAVİGATION 

DANUBİENNE-MARITIME 
BUAPEEST 

"SZEGED., motörü 13 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRETISLA VA, VIY ANA ve 
LINZ için yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN BUCAREST 
"DUROSTOS,, vapuru 28 

ilk teşrinde bekleniyor, KÖS· 

Orta ve lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi dillere hususi bir mevki veril· 
miştir. Sınıflara 40 dan fazla talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıd~· 
Çocuklarını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malumat ile yetiştirmek istiyenlerı~ 
hergün sabahtan akşama kadar Kemeraltmda Birinci Beyler, Numanzade sokağında 
numarada (KUltUr Lisesi) ne müracaatları. 

Derslere Birinciteşrinin on beşinci günü başlanacaktır. -SIHHAT BALIKY AGI stalara ihti
yaç vardır. 
Lağımcı, taşçı ve dıvarcı 

ustalarına ihtiyaç vardır. Tepe

1 IJ° 
Non·eçya balıkyağlarmın en lınlisidir. Şerl>et gibi iı;ilir, 2 defa süıil ııı ' 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Bnşı1urak llii)ük Salepçioğlu hnnı knrşısını.ln 

köy'de (Küçük Men- _lllllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor sılllllll!llllllllllllllllllll 
dere$ müteahhitli- = 
ğineJ gelmeleri ilan olunur. : A. Kemal Tonay 
K

• 1 k E - _Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahass•. . 1 ra 1 v = Ilasmalıaııe istasyonu karşısındaki dibek sokak başınila 30 sı = lı ev ve munycnclumcsinde sabah saat 8 den akşam saat 6 n ka 
=: haetnlıınnı kabul eder. Köprü tramvay durak yerin

de 681 numaralı ev kiralıktır. 
Evde her türlü tesisat ve konfor 
mevcuttur. Görmek için Köprü 
bakkalı bay Ahmed' e müracaat 
• ınaı ıq:+m 11 

Deri ve Tenasül Hasta· 
lıkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

Hergün hastaları sabah 
saat 10 dan akşam altıya 
kadar kabul ve tedavi eder. 

Adres: Kemeraltı Şamlı 
sokak No. 19 

• fi'"* jri •p:; 

TENCE, SULİNA ve GALAÇ 
limanlarile GALAÇ aktarması 
olarak BELGRAD, NOVl
SAD, BUDAPEŞTE, BRA
TİSLA VA, ViYENA ve LİNZ 
için yük alacaktır. 

GANADİAN PACİFİC 
STEAMSHİP LTD. 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LİVERPOL' dan 
hareket eder. KAMADA'nın 
limanlarile dahili şehirlere iz. 
mir' den direkt konişmento 

verilir. 
Vapurların isimleri gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2008 2008 

= Mürnc:ıat eden hastalara yapılması lllzınıgelen eair t lıliliil ft 

mikro kopik munyencleri ile veremli hnstnlnrn yapılmasına ceff.' 

-ııittttılmıııiiiilıliöıttliılıiıffiilillittttlıilıiiıWüiııir~ı;i:;;: r;f~/~5 111111 

ödemiş Ziraat bankası su ~ 
elektirik müesseseleri işletıl1 
direktörlüğünden: 

idaremiz kadrosunda münhal bulunan 40 lira maaşlı ı 
tahakkuk memuru ile 201ira maaşlı bir daktilo bilimtihan ~ 
nacaktır. Talip ohınların bir istida ile 13/ıOı936 tarihine. 1 
dar muhasebeciliğe müracaat ederek sual varaklarını ve ~c J 
eden izahatı almaları ilan olunur. imtihan 15110/936 tarih10 

icra edilecektir. 
Aranılan evsaf: 
Tahakkuk memuru için: 
En aşağı orta mektep veya eski idadi mezunu ol· 
mak, yaşı 40 tan yukarı bulunmamak, 
Askerlikle alakası olmamak, 
En aşağı 4 sene herhangi resmi bir dairede hiz• 
met etmiş olmak, bjr bankada hizmet etmiş olan· 
lar tercih olunur. 
f lelü emrazda"n salim olmak 
Daktilo için: 
En aşağı ilk mektep mezunu olmak, 
Askerlikle alakası bulunmamak, 

1 lıelü emrazdan salim olmak, 
Daktilo ile seri yazı yazabilmek. 9 10 11 

"" Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
21 inci tertip biletleri satılıyor 

Altıncı keşide 11-10-936 dadır 

1 

Büyük ikramiye 200.000, mükafat 20.000 liradır. Af~~; 
20.0~0, 15.000 ve 12.000 liralık büyük ikramiyeler var i· 

Bıletler ln:kumet önünde direktörlük gişesinde ve b 
!umum bayilerde satılır . 

... m._ .................. _._._.lliılllll!!lm••~ 

Çamaltı müdürlüğünden r 
Tuz fabrikamızla buna miiteferri ambar binası birbirine ~d 

hyan ve bedeli keşfi 2103.14 lira olan üstü örtülü bir gev .. ~, 
inşaatı artırma, eksiltme kanununun hükümlerine göre 111

tl 
kasaya konulmuştur. fi~ 

İhale günü miistacel kaydı ile 15/10/936 perşembe ~1~1e~ 
tesbit edilmiş olduğundan isteklilerin vaziyeti mahallen gof , 

açık artırma ile ihale edile· 

cektir. iştirak için seksen se· 
kiz liralık muvakkat teminat 

1 keşif ve şartnameyi tetkik etmek üzere tuzla ınüdürlüğ~~I' 

[
------- - c J sözü geçen günde saat 14 de Çamaltında toplanae3 ı~ 
&mrCI~ .l!>~,_;i.ı<A.\t ihale komisyonuna % 7,5 teminat akçelerile müracaatli~ 

- zumu ilfın olunur. 728 8 9 makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 

saatta encümene gelinir. 
27 1 6 10 12543 Pürjen Şahap Tesiri.tabii, eşsiz bir müshi!dir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6 

reklerı rahatsız olanlara bıle Doktorlar bunu tavsiye ederleı·. 


