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Kahraman ordumuz yarından son-
ra lzmir mane~r.__asına başlıyor. 

Büyük komutanlarımız gelmeğe başladılar. Manevraya giden kuv-
vetler ayın on altısında resmi geçid yapacaklar . 

... M_e_k-te_p_l-er_d_e_k_i --7 \( 
bakımsız cocuklar Avusturya' da , 

Mektepler açıldı ve lıir hafta diktatörlük 
e\diue kadar hepimiz birkaç aıır 

yazı )87.dık. Çocuğun cemiyet için· ilan edildi 
deki kıymetini anlattık. Mekt"J' 
ihtiyacının arttı~ını, tedrisat ve 
programlara ,·erilmesi lazım km·· 
\etli esaslan menuubalıs ettik. 

'e şimdi. artık derslere bao· 
lanmış bulunuyor: 

Büyük bir çocuk yığım, hir 
kannca dalgası ile mekteplere ak
nıaktadır. Bazılannda tam, hazıla· 

nr:da } arım tedrisat var. Bittabi 
bunlar arasında bir randıman farkı 
da olacaktır. Dir sınıfın şubeleri, 

ona kadar yükselmiş ve her şubede 
70 çocuk' yer1eşoıiş olursa, tedri· 
sanan beklenen neticenin cılızlaş· 

Dıası gayet tabiidir. 

Nazırlar sadakat 
yemini verdiler 
İstanbul, 10 (Hususi)- Avue

turya'da dün gece diktatörlük 
ilan edilmiştir. Bütün naziler, 
haşhakan Şuşnig'e sadakat yemini 
\ermeğe mecbur edilmişlerdir. 

Viyana. 10 (Radyo) - Avus
turya kabinesi, dün gece saat 23 
te toplanmış le Hbah saat 6 ya 
kadar içtima halinde kalmıştır. 

Hükumet, milis teşkilatından 
başka bütün teoekküllerin derhal 
kahlınlmasına karar vumiştir. 

Kabine erkanı, yalnız verdik
leri sadakat yeminini nazan dik
kate alarak hareket edecekler ve 
bafka hiçbir teyle mukayyet ol
mıyacaklardır. 

\.. ..1 

Genel kurmay başkam Mareşal Fevzi Çakmak ve komutanlarıD'ıı 
geçenlerdeki Trukya manevraeında .. 

Bu ayın ortasında lzmir mıntakasıntla kalıraman or
dumuz tarafından büyiik manevralar yapılacağını ve bu-
nu bir geçid resminin takibedeceğini müjdelemiştik. Bu 
müjde, /zmir fle civarında lıüyiik bir sevinç fle alaka 
ile karşılanmıştır. 
Halkımız, asrın telcdmiillerine fH! en ileri harb tekni

line göre teçhiz edilmiı olan şerefli, şanlı ordumuzun 
ıtlf}id resmini gwnıelc için telıalükle, lıegecanla bek
lemt1ktedir. 

Kahraman süurilerimiz .. 

Manevralarda bulunmak üzere muhtelif merkezlerden 
büyük komutanlarımız şehrimize gelmeğe başlamışlar· 
dır. Aldığımız mevsuk malumata göre, manevra agın 
onikisinde başlıgacaktır. Ayın onaltıncı günü de Seydi
kög - Torbalı yolu üzerinde büyük resmi geçid gapı· 
lacaktır. 

Kara fle hava ~u11vetlerimizin iştirak edecekleri büyüle 
manevrada tam bir temsil esası hakim olacaktır. Yani kuv
vetlerimiz, düşman ve dost iki tarafı temsil edecek, bir 
taraf kırmızı (Dost), diğer taraf ta mtlfli (Düşman) ola
rak maneflra yapacaktır. Bittabi lıa11a kuflWtleri de 6a 
manet1rada biigük roller alacaklardır. 

Manevralar geceleri de devam edecektir. 

Gelecek sene, eğer tedbir alın
mazsa ihtiyaca karşı aciz kalacağı· 
mız da muhakkaktır. Çünkü, me· 
seli ilkmektebe giren çocuk adedi 
ile liseden, muallim mektebinden, 
diğer meslek mekteplerinden yeti· 
tenlerin sayısı arasında büyük bir 
fark 'ardır. Yer bulamıyacağız, 

muallim bulamıyacagı:ı:. Şubeler 

yicwiye, bazı dershanelerde kadro 
mevcudu yü&e çıkacaktır. 
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Fakat ne de olsa, memlekette 
okumaya karoı gösterilen bu teha· 
cüm ve alaka bizi sevindiriyor. 
ÇGDkil ba1bu aeviyeainde büyük 
bir intibah vukubulduğa anlaşılı· 

yor. Bir telakki inkılabı bapamış
br. Diin ümmi 1 ürkiye'de oku· 
ınak, muayyen bir sınıfın taşıdığı 
imtiyaz halindeydi. Bugün ise, 
omuzu heybeli Türk kadını ve er· 
keği, filan kazanın filan köyün· 
den otomobille, şimendiferle . mek· 
tep bulunan şehirlere kadar inerek 
çocuğunu mektebe veriyor. Beo se
ne sonra, ne kadar dt>ğişeceğiz? 

Evet, bütün hunlar doğrudur 

Te mevzulımmızı da, işte bütün 
bu nıübiın şeyler teşkil ediyor. 
Bfa artık çocuğu ve mektebi, tanı 

değilse bile, az çok geniş bir kav
rayışl.a benimsemişizdir. Ve onlara 
ait i~ler üzerindeki kafa yorgunlu· 
gunun ve çalışmanın da mahalline 
masruf olduğunu biliyoruz. 

Ancak, mektepler açılırken 

bizi düşündürmesi icabeden nokta· 
lar yalnız hunlar mı olmalıdır?. 

Hayır!. Biz diy >ruz ki: 
-- Bunlar kadar mühim ve 

h11ttıi kısmen onlardan daha hayati 
bir meuu daha urdır ve o da, 
hu büyük. çocuk yığınının içindeki 
hastalar, zayıflar, bakımeızlar, gı· 

daaızlar, }an açlar, yan çıplaklardır. 
Bugün itirafa mecburuz ki, ta· 

lebenin mühim bir 'kısmı, maişet 

zorluk.lan, kazanç azlıkları ve buh
ranla sarsılm:ş, temeli oynamıı 

aile yuvalarından geliyorlar. Onye
di, on sekiz } aşına kadar de\'Te ise 
eağlık, ruh ve fikir terheei, bakım 
noktasından en fazla haHasiyet is· 
tiycn devredir. 

Sabahleyin bir parça kuru ek· 
mekle evden aynlıp öğle yemeğin· 

de birkaç zeytin tanesi veya bir 
küçük peynir parçası ile iktifaya 
mecbur kalan, sıcak, bol yemeği 

nadiren gören bir çocuk, çalışmağa, 
kuvvetli, 11hhatli olmağa yarayacak: 
kaloriyi alıtmamış demek.tir. l\lek· 
tep dn·arlan arasında yan aç, bu· 
har neşretmiyen lıir midenin üs
tünde sağlam bir terbiye ve tahlil 
aşın yapabileceAini iddia edenler 
vana, her halde bugüne hikim 
olan mantık ve fiziyoloji kanun
lannı hiç anlamamı;lar demektir. 
Kal.:'ı ki, vaziyet berakistir: 

Çocuk, bu en hauaı Ye iıtiha· 

- Sonıı 3 nci •ı/lllla-

Yurdun kalkınması /talya kabinesi dün Maaso-' 
lini'nin rigasetinde toplandı 

Artoin, Atatii~ke ~iikranını ıunuyor oe.eıki /talya, deniz, ha- mesinden doğan zarar. 
harabelerde fımdı mamureler yükselıyor. va karakollarını ~· • . 

Ecnebi paralarının düş-

Artvin 10 (A.A) - Art•in hal· 
lu ile köy muhtarlan tarafından 
baglln Reid Camm AtatGrk'e ap
iJdaki teJgraf çekilmittir: 

mıo olan Kovanhan fabrikaundan Bazı muesseseler, eskı kuru kabul 
bafka dilnyamn en zengin. bakır artıracakmış ' ·ı l 
madenlerinden Mri olan Ye ne • ettı er ve zarar aza dı. 
ynık ki bilyikleri içinde ha't'&h ve 

Büyilk Türk milletinin dinya 
medeniyetinin ihtilııe çıkarak refah 
ve saadet seviyesine eriştirmek hu
susundaki kurtancı ve koruyucu 
irşat ve ipretlerinizle durmadan 
çalışan cumuriyet hükümetioin vi· 
liyetimizdeki feyizli faaliyeti sevinç 
ve minnetle takibedilmektedir. 

Başbakammıun geçen seneki 
teşriflerini takiben Marepl Fevzi 
Çakmak ve bugünlerde de İktıaad 
ve Maliye Vekillerini kendi arala
nnda görmekte gurur ve bahtiyar
lık duyan halk iki ay evel büydk 
bir iş merkezi olarak işlemeye açıl-

iıtifadeaiz bir hale gelmiş bulunan 
Murgul bakır madeninin işletilmesi 
dogu illerine ihraç ve ithal kapım 
olan Hopa'da büyök ihtiyaca cevab 
verecek 'tekilde bir iskelenin iof881, 
neriı meyvalarile meşhur Çoruh 
viliyeti sahaulAtını luymetlendire· 
cek çarelerin bulunman, vilayet 
dahilinde ihracat birliğinin teoJdli, 
et koneerve fabrikaaı teaiai ıuretile 
dolu illeri hayvanatından layiki 
veçbile istifade edilmesi gibi yeni-
den vasi mikyasta kalkınma ted
birleri alınmakta bulunduğunu gör
mekle çoıkun bir heyecan içinde 
çalkalanmaktadır. 

Bir Rus torpidosu 

Ruaya /spanya'ya levazım gönderi-
yor. ltalyanlar nefriyat yapıyorlar. 

Madrid'e son 
taarruz başlıyor. -----·-. . , 
ltalya, Rusya'J'ı, ispanya va 

yardımla itham etti. 
Alman'lar asilerle geçid resmi yaptılar, 

kendilerine ailah verdiler .• 
Madrid, 9 (A.A)- Havas ajan· 

sı bildiriyor : Leipzig ismindeki 
Alman harp gemisinin mürettebatı 

fapatlerden mürekkep bir gurup 
ile Navarre'lilerin l>a11nda oldup 
halde La Gorope aokaklanada 

bir , geçit reımi yapmış olduğunu 
Socialista gazetesi yazmaktadır. 

Galicieli faşistlere tevdi edil-
mit olan birçok aillhların Jıpan· 
yol limanlanndaki Alman harp ge-
~onıı 6 ıncuag/ada -

M. Mussolini 
Roma, 10 (Radyo)- İtalya ka

binesinin evciden bildirilen içtimaı 
bugün saat onda Mu88olininin riya
tetinde yapılmııtır. 

Peşte'de bulunan Kont Ciyano· 
dan ve Afrika 'ya gitmiş olan müs
temleke ve mesai bakanlarından 

- Sonu 6 ıncı salıif ede -

Koron'un düfmeainden marul ticarethane 
epiy zarar gördü. 

Frank kıymetinin düşürülme· 

sinden ıonra Çek korononun da 
kıymetinden yüzde 16 nisbetinde 
tenzilat yapılması, lzmir piyasasın· 
da bazı ihracatçılan zarara sok· 
muştur. Çekoslovakya pi) asalannda 
çok tanınmış olan bir ihracatçı, 
vaziyeti hakkında alakadar resmi 
makamlara müracaat etmiı ,.e yap· 
mış olduğu muhtelif ıatışlann be
dellerinin, eski kur üzerinden öden
meBİ dileğinde bulunmu~tur. 

Frank kıymetinin düşmesi se· 
bebile frank üzerinden eatıı ynp· 
mış olan bazı ihracatçılar da satı~ 
bedellerinin, frangın eski kuru 
üzerinden ödenmesini istemişlerdi. 
Yapılan teşebbüsler üzerine Ams-

:terdam ve Rotterdam'dak.i ithallit 
müe&seseleri, kendilerile iş yapan 
lzmir ihracatçılarından bazılannın 
zarara uğramamaları maksadile, bu 
dileklerini kabul etmişlerdir. 

Fransa'da bazı ithalat müesse
eeleri de gene lzmir ihracatçılan 

lktısad Vekili Celil Bagtll" 
ile yapmış olduk.lan muameleler 
sebebile borçlannı frangın eeki 
kuru üzerinden ödem~ği muYafik 
görmüşler ,.e bu kararlanm tehri
mizdek:i alakadarlara bil~ 
dir. Yalnız }'ranaa'da büydk bir 
teıekkül halinde çalıoan bir mlee
sese, henüz bu husuıta hiçbir ceTÜ 
'Vermemiştir. 

Bu suretle İzmir ihracatçalan• 
nıo frank kıymetinin diifllMliadea 
hasıl olan zararlardan bir kıUDDU 
kurtarmışlardır. 

İzmir ibracatçılanmn, &uak 
kıymetinin diifmeainden huıule p• 

1 len zararlannın miktan 250.3008 
bin lira raddesinde tahmin edil· 

' mekte idi. Bu mühim oi.Mtte 
azalmıştır. Alman markının ıuk.ata 
mevzuubalıs olmadığı için ihracat
çılar, Almaıı; :ı ile hararetli ifler 
yapmaktadırlar. 

Diğer paralann da düşmellİ ila-. 
timali karşıeında zarara ~ 
mak için İzmir ihracatçılan, kaaaa 
hükümlerine dayanarak dış m .... 
leketlerdeki ithalat evlerile J8P' 
tık.lan itlerde aatış tarihindeki 
ra .kıymetine göre malın 

ödenmiyecek oluna giriftikleri 

-Sona 6 ıncı. -.JM.-
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Do:::~ ~!:~~::~~.~·~::.k?~:.:~::k:, •ök· r __ G __ u_·-,,n_u_··~n_J e 1 g r af H a be r 1 eri 
türemiyecektir. Trakua'da lskenderun ve An Donanmamız Muahede mi, evet! 1. i 'J' • 

euriy:u~r.: :~~=~ha be)Cli de söz söylemekte eerbe ttir. Battu, bütün fa"aliyet.. . takyadakı· Tu·· rkler. Maltayı 
- Jsteriz de i teriz! Ziyaret edecek .. 
Diyebilir. İskendcrun'da Türk'e hakaret yapılmı~ oJabilir, mekteblc· Goçmen evlerı zama.. ------- İstanbul, 10 (Hususi mu ha· 

re de el uzatılabilir. Turkün Lııyramııuı engel olmu~'lnr; o <la br.klencLilir. nında bı"tecektı·r. A' s- Hu·· kuA metı·mı·z Fransa .·ıe he- birimizden) - Şanlı donan~~-
Şu ve bu, hepsi olabilir, hepsi yapılabilir, hepsi ıöylcnehilir. Yalnız ( hı 

l ı o d d mızın Matta'ya giderek ngı . 
biqey vardır ki, o olamaz, o 8Ö) encmez, o yapı amaz. a vu ur: (alt.yol da ilerliyor. men mu··zakereye gı·rı·şecektı·r ğ"nı 

Antakya ve İskcnderun'un Suriye'ye bağlanması! donanmasını ziyaret edece 1 

Onlar çok söylüyorlar. Biz çok iş yapanz. Çene ve politika oyunu Edırne, 9 (A.A) - Trak· bildirmiştim . Donanmamız~n 
ile iş yapıp başarmak: araaındaki kapının tıLınılı anahtannı biz taşıyoruz. yanın her yerinde göçmen ~v- lstanbul, 10 (Hususi muhabirimizden} - . lskenderun ve A~- 16 lkinciteşrindc Malta'ya gıt· 
Maamaf ih bu tılmı ın adını da açıkça söyliyebiliriz: leri için büyük bir faaliyet takya Türk'leri hakkında hükumetimiz tarafından Fransız ~u- mesi muhtemeldir. 

Hak ve kunet! göze çarpmaktadır. Sıhhiye kumetine tevdi edilen notaya Fransa hükumeti tarafından mus· 
tugalata ile dükü hatnlan terazinin bir köfesine, hak ve kuvveti Vekilinin Trakya gezisinden bet cevap verilmesi bekleniyor. Bu taktirde lskenderun ve 

de diğer küfeye koyacak olursak, Türk tezinin bir çelik ağırlığı ile sonra bu işler daha çok art- Antakya'nın idaresi mes' elesi hakkındaki müzakerelere hemen 
oturduğunu ve Suriye tezinin de sırtındaki ehramları savurarak hava· b l 
}andığını görürüz. mıştır. Havalar müsaid gider· aş anacaktır. 

Türk devletinin karakteristik CD yüksek \·ıısfı, her tcşehbüsfinde se göçmen evleri tam zama- Is . 1 e . u·. ze r·ı n de 
mu,·affak oluşu.dur. Diz buna, milli mücadele ile bn~ladık •. Bu, hayal, nında bitmiş ve böylelikle pan ya iŞ rı 

rüya halinde bir <lııva gibi göriilüyordu.m hiçebmiirş soıklaınctaıkytaır.meydan veril- mu·. nakaşalar arttı. -Dünyada herşey olur, fakat bu eski saltanat enkazı, müstevli çiz. 
menin altından bn,ını kaldıramaz. b 

Deniliyorılıı .. Netice mahlın: Busene göçmenlere 13 in lngiltere ne siyahtır, ne kızıl!. Dünkü mü. 
Çizmeyi başkalannın başına geçir~ik.. iyi ve yeni pulluk verilmiş ol· k hh k ·ı · d 
Bunu takibcdcn dahili ve harici çalışma te~ebhüslcri de malum: duğu için çalışkan göçmenle· nakaşada Porte iz. mura ası çe l ıyor a. 
He}tsinde de muvaffak olduk. Herkes söylenirken, herkes gülüm· rimizin hasad ve ekin faali- Londra, 10 (Radyo) - Dün akşam yapılan ispanya işlerine 

serken biz, chemmi)eti işimiz üzerinde tek if ederek, kulnklanmızı yııl· yetleri çok genişliyecek ve ademi müdahale komitesinin içtimaı çok heyecanlı olmuştur. 
nız kendi sc lerimize lıaı;rederek ç.alı•tık.. b" A 1 d ·dd ti" ·· k l ln1 ş ve Portekı"z nlu " gelecek yıla daha başka ır za ar arasın a şı e ı muna aşa ar o u • 

Çanakkale .• Şu beynelmilel kalıba sokulun davayı unutmıyalım: hh k k Ik R ' t 'k 
Sl·ma ile çıkılacaktır. ra ası içtimaı ter e a ışmıştır. usya nın no ası, vesaı e J>cııçemiz 'imdi bu kapının üstündedir. Biz açar, biz kapanz. · • d · "b 1 t 

• f nşaat fen memurlarile mü- ıstınat etme iği için nazarı ıtı ara a ınmamış ır. 
* • fettişlerin kontrolü altında yü· ltalyan ve Alınan matbuatı Rusya aleyhine bu yüzden şid· 

Evet, herşey olur, herşcy söylenebilir, berşey yapılabilir., detli neşriyatta bulunmaktadır. 
A A l k 1 k d 1'" k'ı h k ı G ru··mektedir. Son günlerde Sıh- h mma; n a ·ya ve s ·en erun ur en aş ·a mm o nmu:. • Lizbon gazeteleri de: "Portekiz hükumeti limanlarında er· 

Artvin 
Halkı Başbakanı
mıza bir 
Telgraf cekti .. , 

Artvin, 1 O (A.A) - Artvin
den tüccar ve köy muhtarla· 
rından birçoklarının imzasile 
Başbakan ismet lnönü'ne aşa
ğıdaki telgraf gönderilmiştir: 

Yalçın doğu iller seyahatı
nız Çoruh ilimizin kalkınma 
tarihinde her zaman fahrile 
tekrarlanacak bir sayfadır. O 
günden bugüne kadar büyük 
şahsiyetinizin temsil ettiği Cu
muriyet hükumetinin sayılamaz 
nimetlerile karşılaştık. Halk 
içinde ve özünde sakladığı 
ancak Türk' e yakışır bir ka· 
rakterle ileriye atıldı, yüksek 
teveccühünüze Jayik olduğu
muzu heran için isbat edecek 
bir kudretle iş başındayız. Ve 
bundan gurur duymaktayız. 

Çoruh halkı büyük seyaha· 
tınızdan itibaren büyük devlet 
adamlarını sık·sık aralarında 
görmekle ve bu teftişlerden 
hayırlı sonuçlar almakla bah
tiyar bulunuyorlar. 

Büyük Mareşahn ve değerli 
mesai arkadaşlarının lktısad 
ve Maliye vekillerinin ilimizi 
teşrifleri ve yaptıkları tetkik
ler halkın kalkınması yolunda 
çok ileri adımların atılacağını 
müjdeledi. 

lşletmiye açılmış bulunan 
Kovarshan bakır fabrikasından 
başka en zengin dünya ma
denlerinden biri olan Murgul 
bakır madeninin de ihyası ge· 
niş bir hinterlandın kapısı olan 
Hopada büyük ihtiyacı karşı
lıyacak iskelenin yapılması vi
layet dahilinde konserve fab
rikası tesisi suretile doğu il
leri hayvanatından geniş mik
yasta istifade edilmesi nefis 
meyvalarile meşhur Çoruh vi
layeti mahsullerinin kıymet· 
lendirilmesi vilayet dahilinde 
ihracat birliği teşkili gibi ye· 
niden kalkınma tedbirlerinin 
alınmakta bulunduğu müjde
leri karşısında halk sonsll]: se
vinç ve heyecan içindedir. 

Yüksek varlığınızla temsil 
edilmekte olan Cumuriyet hü
kumetine bu vesile ile de son· 
suz minnet ve şükranlarımızı 
sunar ve ellerinizden öperiz. 

Kime inanmalı? 
Müsadere devam
dadır. Irak Yahudi. 
leri alakadar değil .. 

İskenderiye, 10 (Radyo} -
Filistin' de çetelerin faaliyeti 
durmamıştır. Bu vaziyet ik
tısadi ve ticari vaziyeti mcf
Jıiç bir hale sokmaktadır. 

Karmel dağında olan müsa· 
demeden sonra Araplar bugün 
de Beytüllahim' de İngiliz miif
rezelerine taarruz etmişlerdir. 

lrak'taki hahamlardan birisi 
yüzbin Irak Yahudi'si namına 
verdiği bir muhtuada; "Irak 
Yahudilerinin Syonizm ile zer
rece alakası olmadığını,, bildir
miştir. Bu muhtıra Kudüs Ya
hudilerini çok müteessir et· 
miştir. 

Kudüs, 9 (A. A) - Alman 
ajansı , Arap milliyetperver 

komitesinin kral tarafından 
greve nihayet verilmek üzere 
yapılan teklifleri kabul ettiğini 
bildiriyor. 

Komite bugün, yarın da 
bazı mahalli komisyonlann 
mütalealarını dinliyecektir, gre~ 
vin bugünlerde nihayet bul
ması bekleniyor. 

Hicaz'da 
Esaret artık 
M enedi imiştir .. 

Cidde, 10 (Radyo) - Esa· 
retin men'i hakkındaki yeni 
kanun, büyük bir tesir yapa· 
cakbr. 

lbnissuud'un Hicaz'ı işgali 
sırasında köle olanlar, serbes
tilerini istiyebileceklerdir. 

Uluslar sosyetesi murahhası 
mahalli zabıtf\ ile beraber bu 
işleri idare edecektir. 

Büyük bayramımıza 
hazırlık 

lstanbul, 10 (Hususi) - Bu· 
sene cumuriyet bayramı r.·,em
leketin her tarafında hararetle 

kutlulanacaktır. Busene resmi-
• geçitlere mektepler de iştirak 

edeceklerdir, Maarif Vekaleti 
dlakadarlara gönderdiği bir 
bir tamimde, gcçitresmine iş~ 
tirak edecek talebenin yekne· 
sak elbiseler taşımaları lazım· 
geldiğini bildirmiştir. 

hiye Vekaletinden göçmen in- hangi bir devletin kontrolünü kabul etmiyecektir."~ 
şaatını kontrol için daha iki Evening Niyöz gazetesi : "lngiltere ne kızıl, ne de siyahtır. 
mühendis müfettiş kadrosura Bunun için bu komitenin intizamını ve devamını temin vazifesi 
alınmıştır. lngiltere'ye düşmektedir.,, Demektedir. 

Trakya'nın bütün vilayet ve p k t T • • k• 
köylerinde büyük bir faaliyet ara su u unun ur ıye 
görülmektedir. Diğer taraftan d d v k• 1 
1stanbul'dan başlıyan beton de Uyan lr IQI a IS er. 
asfalt yol da ilerlemektedir. J 
Asfalt yol 937 yılının sonla· hracatçılar Türk parası ile satış yapı-
rına doğru bitmiş olacaktır. yarlar. Milli tahvillerimiz yükseliyor. 
Bu yolun Trakya için büyük Ankara, 10 (Hususi} - Türkofis şubeleri, son hafta içinde 
bir ehemmiyeti vardır. Hele para vaziyetleri dolayısile merkeze mufassal raporlar gönder
şark şimendüferleri devlete mişlerdir. Raporlarda, dövizlerin düşürülmesinin piyasadaki 
intikal edince Trakya'nın ik· akisleri hakkında mufassal malumat verilmektedir. 
tısadi hayatmda büyük bir Fransa, İsviçre, Hollanda ve ltalya ile iş yapan ihracatçı· 
gelişme husule gelecektir. larımız, henüz kat'i bir karar vermemişlerdir. Mahsul piyasa· 

Nafıa Vekilimizin son Trak· mızın en mühim alıcısı olan Almanya'nın Mark fiatini düşür
ya gezisinde yollar için para memiş bulunması şimdilik ihracatçıları tatmin etmektedir. Te· 
ve silindir verilmiştir. reddütlü vaziyetin yakında zail olacağı ve umumi vaziyetin 

• / düzeleceği muhakkak sayılmaktadır. 
/ stanbu müzesi Son günlerde, Sterling ve diğer altın esasından ayrılmış 
İstanbul, 10 (Hususi} - Is- olan paraların da düşmekte oldukları görüldüğünden ihracat

tanbul müzesinin bahçesi, Sul- çılar bugün satışlarını Türk parası üzerinden yapmağa çalış· 
tan Ahmed hafriyatında mey- maktadırlar. Bugün, Milli tahvillerimiz gene yükselmekte de-
dana çıkarılan sütun başları vam etmiştir. 

ve mozayiklerle ' tezyin edile- _S_o_f_y_a_'_d-::;:a====L=~= L=e=y=-a-d_a_l_e_t_ 
cektir. Ayasofya'nın minarele· itil 

rınin tamiri bitmiştir. tevkif at Divanına 
Yumurta piyasası --.. ······--- -----· .. ··--Yükselmeğe başladı. 17 4 Kişi•tevkif edildi Türk az.ası 

İstanbul, 10 (Hususi) - is
panya' daki isyan ve Alman
ya'nın ithalatım azaltması üze
rine, en kuvvetli iki alıcısını 
kaybeden yumurta piyasa
mız, bir hayli düşmüş ve tüc
carlar zarar etmekte idi. Son 
giinlerde Almanya, yeniden 
yumurta çekmeğe başlamış ve 
fiatler yükselmeğe başlamıştır. 
ihracatçılarımız, satışlarını da
ima Türk parası üzerinden 
yapmakta ve çok ihtiyatlı dav
ranmaktadırlar. 

Ticaret ve Sanayi mü-
zesi Ankara'ya naklediliyor 

lstanbul, 10 (Hususi) - Sul
tanahmed' deki Ticaret ve sa
nayi müzesinin Ankara'ya nakli 
işi, bir müteahhide ihale olun
muştur. Müze eşyaları 10 gün 
zarfında Ankara'ya taşınacak 
ve Ankara Ticaret mektebine 
teslim edilecektir. 

Sanayimizde 
Federasyon teşki. 
/atı yapılacak .. 

lstanbul 10 (Hususi muha
bırimizden) - Sanayimizde 
federasyon teşkilatının tatbiki 
için bir kanun layihası hazır· 
lanmakta olduğu söyleniyor. 

lstanbul, 10 (Hususi muha· 
birimizden) - Sofya' dan bil
diriliyor: 

Dün gece Sofya'da 174 kişi 
tevkif edilmiştir. Bunların bir 
hükumet darbesi yapmak iste
dikleri tahmin ediliyor. 

Yunanistan' da 
Komünist lider 
mahkum oldu .. 

Berlin, 9 (A.A) - Alman 
ajansı Atina' dan öğreniyor: 

Yunan komünist başkanı 
Ahariadis'in 4 buçuk sene 
hapse ve iki sene sürgüne ve 
parti kasadarı Mihalidis'in 
4 sene 4 ay hapse ve iki sene 
sürgüne mahkum edildiğini 

bildiriyor. 
Diğer üç komünist üç sene 

hapse ve keza iki sene sur
güne mahkum edilmiştir. 

Ankara'da un 
ve ekmek kom. 
binası kurulacak .. 

İstanbul 10 (Hususi muha-
. birimizden) - Ankara'da Türk 

Ostro mühendisleri tarafından 
büyük bir un ve ekmek kom· 
binası kurulacaktır. 

Tayin ediliyor •. 
lstanbul, 10 (Hususi muha

birimizden) - Vaşington bü
yük elçimiz Münir, La.hey ada
let divanına daimi aza olarak 
tayin edilmiştir. Vaşington bü
yük elçiliğimize de eski maa· 
rif vekili Hikmet tayin olun· 
muştur. 

Van gölün. 
deki mazot ku
yuları işletilecek .. 

lstanbul 10 (Hususi muha· 
birimizff en) - Şark vilayetle
rinde tetkik seyahati yapmak
ta olan lktısad Vekilimiz Ce· 
lal Bayar Van gölünde bulu
nan mazot kuyularının işletil
mesi için emir vermiştir. 

lngiliz karakol gemisi 
İstanbul, 10 (Hususi muha

birimizden} - Yarın Byany 
adında bir İngiliz karakol ge· 
misi limanımıza gelecektir. 

Alman harbiye nazırı lsveç'te 
Oslo, 9 (A.A) - General 

Fon Blomberg şimali lsveç'te 
kain Marvike gelmiştir. Bera
berinde 20 kadar Alman zabit 
vardır. 

General şimal burnundan 
gelen Grille avizosile gelmiştir. 

İsmet İnönü 
Hariciye 
Vekaletinde 
meşgul oldu ... 

Ankara, 10 (Hususi muha· 
birimizden) - Başbakanımız 

ismet lnönü bugün hariciye 
Vekaletine giderek orada meŞ· 
gul olmuştur. 

''Türk gibi 
Hür yaşamış,, 
" Antakya ,, keli
mesi öz Türkcedir. 

' İstanbul, 10 (Hususi muha· 
birimizden) - Cumuriyet ga· 
zetesinde Antakya ve lske~· 
derun hakkında mühim bır 
yazı çıkmıştır. Bunda muhar· 
rir diyor ki: 

Avrupa'da bir darbımesel 
vardır: Hür bir adam için 
{daima Türk yaşamış) derler. 
Bu sözde Türk'ün bükülmez 
kolunun, dönmez yüzünün ifa· 
desi vardır. Antakya ve isken· 
derun havalisinin 40 asırlık 
sahibleri Türk'lcrdir. Bu tarihi 
hakikatı hatırlatmak ne kadar 
zevkse, hatırlamak ta o kadar 
zevktir. 

Muharrir, Atatürk'ün Ada· 
na'yı ziyaretleri esnasında siyah 
bayraklarla matem içinde ken· 
disini karşılıyan lskenderun ve 
Antakya halkının halası te· 
mennisinde bulunduklarından 

bahsederek (Antakya) kelime· 
sinin güneş Dil teorisine göre 
tahlilini yapmakta ve bu ke· 
limenin Türkçe olduğunu yaz· 
maktadır. 

Ahmed Emin Yalman, Tan 
gazetesindeki yazısında Avr~
pa'nın bugünkü karışık vazı· 
yetini anlatmakta, birçok mü· 
him işlerin pamuk ipliğine 

bağlanmış olduğunu, fakat 
bunların hal çarelerinin tama· 
men ihmal edildiğini yazmak· 
tadır. 

El ve ev işleri 
• • 

sergısı 

İstanbul' dan yarım 
milyon liralık eser 

gönderildi. 
Ankara, 10 (Hususi muha· 

birimizden) - Cuınuriyet bay· 
ramında Ankara sergi evinde 
açılacak el ve ev ,işleri sergi· 
sine bütün memlekette büyük 
alaka gösterilmiştir. Ataları· 
mızın elden ele geçen pek 
çok eserleri, memleketin her 
tarafından Ankara'ya yağmur 
gibi yağmıştır. lstanbul'dan 
müzelerden getirilmiş olan el 
ve ev işlerinin sigorta bedeli 
400 bin lira tutmaktadır. Yal· 
nız lstanbul'daki küçük san'at· 
lar erbabının sergiye gönder· 
dikleri eşyanın kıymeti yarım 
milyon liradır. Bütün vilayet 
ve kazalar, hatta köylerden 
pek çok eserler gönderilmiş· 
tir. Bu eserlerin iyi bir şekil· 
de teşhiri için harıl harıl ça· 
lışılmaktadır. 
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le dolu ~.ağında, bir taraftan t. ' Ç. Alıcı K. S. K. S. 
20 50 
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llıak, kafası \'e bedeni ile uğ· 1\T {ı t T k •ı • ş h • 1 t 1 El l 1008 Alyoti bira. 9 50 ~k: diı1-er ıarnftan da kalori iui l ~a la •• Y ·j e l l e 1 r er aras 1 e e- Ve eV iş eri 569 H. Alyoti 9 25 
.ınak nıeeburi} elinde kaldık· 538 M J T 14 50 

~ ~lakis her ikisini de kn) bı·de- Af 'd j f b l S • J · ' aran. 1elit·Ynnincınhsili.,c terbiyeEi yon an sa~ uafonunda yen•ıı•ıkler ergıye zmir. 467ŞerifRiza 12 

19 50 
16 

~arayacak, ne de yanın sn~lı- hareket ettı den cok alaka var.. 342 S. Gomel 8 75 
ld n eser kalacaktır. Kafnıııın Nafın Vekilimiz Ali Çetin· - Cu.:ıuriyet bayramında An- 279 Y. 1. Talat 9 

19 50 
18 

~rınu~. mnne'f·t biinyesini yap· kayn, lzmir 'dcn Afyon'a gitmiş Muhavere müddeti beş dakikaya çıkarıla- kara' da açılacak olan el ve ev 227 A. R. Üzüm. 16 

ı .• -. ir sıska 'c marizin hu asır d f l f ., 210 K. Kazım 11 75 ~ ve ora a Na ıa iş erini te tişe cak ve mu"hı·m ısla"'hat yapılacak.. işleri sergisine lzmir küçük 

21 
14 

tı,ı_, ceıniyederde faydası , de,•ede 201 7 T. S. SüleylO 
-~ kabT d d' başlamıştır. Dün şehrimize ge- san'atlar erbabı büyük bir 

20 

1" 
1 ın en ır. 1 N f V k l fzmir'le fstanbul arasındakı' t tk ·kl ı·k d 201 Üzüm kuru. 12 , ~aldı ki, bıı kıı arkadn~lannın en malumatta a ıa e i i· e 1 er yapmış ve a a a ar- alaka göstermişlerdir. Vali Fazlı 

ı.., •ti halleri içinde keııdisinin mizin Afyon' da teftişlerini bi· şehirler arası otomatik tele- lardan malumat almıştır. Posta, Güleç'in reisliği altındaki Ti- 147 j. Taranto 7 50 

17 50 
16 50 
14 ~uı... al "k k ld ın " • dk t b l' fonu bı'r de•·re u'"zerindendir. telg af t l fo baş ''d" ·· 129 H Alyotı' 10 ~ ... z, ıı asız ·n 1o·nı goren tır i ten sonra stan u a geç- " r ve e e n mu uru caret odası, ve Türkofis mü· .. · 

•ttıı ~arda menfr bir ruh mukn· miş olduğu bildirilmiştir. Bu hattan telgraf muhabera· Naim, bu hususta kendilerine messillerinden mürekkeb be· 95 P. Klark 14 18 50 
18 ... etı de bıış"rrösterir. Yani, mcv· ' tında da ı·st'fade edı'lmektedı'r · h t · V k'l N f 71 Vı"tel 14 50 '<itin 1 • ıza a vermış ve e ı • a- yet, zmir san'atkirlarmın sergi 

te tih~~ ~:r;::.rııl ve ruhi terbi· Beledi>e Bu suretle telefon hattından fıa Vekaletinde bu mes'ele için vermiş oldukları nümune· 67 P. Paji 11 14 50 

n~ d l B b k verilen telgraflar için dakikada üzerinde çalışılmakta olduğunu, )eri teslim etmiştir. Bunlar 58 Beşikçi z. 9 25 
~t.ıı unyn ° en 'nyanı mer ınmet as a anımıza ra- 300 h f ı k - k"' 57 Maui. B. ko. 12 50 ~; başkalarının varlıklı muhiti .. ar ynzı ma mum un yakında temin edileceğini söy- itina ile ambalailanarak yarın 

9 25 
16 

\de, yan çıplak, yan aç, kiıap- por gönderecek. ol maktadır. Fakat bu hat, ih· !emiştir. Ankara'ya gönderilecektir. 37 S. Celardin 10 75 
il deftersiz, izz~ıind ini yiye yiye Fuar komitesi tarafından tiyaca kat'i cevab vereme· Devrenin bir olması Jyüzün- Bazı san'atkarlann daha bir· 33 J. Kohen 8 5o 

10 75 
17 

llına~a mecbur kalan çocuktur. J kt ld ğ d t l f 1 30 B. Alazraki 10 50 Qı 936 zmir fuarı hakkında bir meme e 0 u un an e e on a den Manisa, Kırkağaç, Akhi- çok eşya hazırlamakta olduk-
ı. •. n •. öbür gün o çocuk diler kud· .. .. k · · - t d 29 T. Debbr..s 15 25 

10 
15 75 
13 25 
12 50 
13 75 
10 50 
12 50 
20 

~QJ rapor hazırlanmaktadır. Mü· goruşme ıçın muracaa e en- sar ve Soma ile de görüşmek ları haber alınmıştır. Bundan -
~ ı#i, diler e kendi içinde do· l b f 1 b ki k 28 Tala·t Er. 13 25 
tı:,,:,. iglıirnr ) üzünden faydasız hir him ve uzun tafsilatı ihtiva er, azen az a e eme mec- mümkün olmamaktadır. Balı· sonraki müracaatlar karşısında 
~,. haline gelirse, cemiyet lınngi eden bu rapor Başbakanımız buriyetinde kalıyorlar. Hatta kesir ve Bursa ile &ncak mu- ne yapılacağı da viiayetçe, 26 Suphi Emin 12 50 
'tı la ondan hesap iatiyehilir ve İsmet İnönü'ne gönderilecektir. fazla beklemek yüzünden mu- ayyen bir müddet içinde mu- İktısad Vekaletinden sorul- 26 M. Mihalef. lO 

ıı nıuahezo edebilir? Fuar komiseri Mehmcd Ali havereden vazgeçenler bile havere mümkündür. Şehirler muştur. 24 Y. Bencuya 15 50 
Le :- Sağlam çocuk, bir milletin: Eten tarafından da 936 İzmir oluyor. arası telefonunda muhavere --.:'!9----- 23 Kızılca. Adil 12 50 

..:.~~··>.·eıe uzauı!ıı en kun·etli zin- b , d MAHKEMELERDE · 11 D. Ardı.tı' 20 
'<f"'f ~ fuarı hakkında bir rapor ha· Bu hattın, ir,rnç evreye müddeti üç dakikadır. Bu · 

zırlanarak Ankara Türkofis bağlanması ve kuranprortöz müddet çok azdır. Menemen 'in 7 Koopera. itti.16 
17 

Reisliğine gönderilmiştir. makinesi ilavesile beşer kişi· Bunun beş dakikaya çıka· 3 J. Gozdem 16 75 
nin birden karşılıklı görüşe- rılacağı da ümid edilmektedir. Belen kövünden 4

9
7

4 Yekun 

16 75 ~ :- Çocuk Lir cemiyetin istik· 
nın ayna ıdır. 

•· Güzel, doğru nmmn, fikri ,.e .... ~ ,.,..._u"tu"n fıır: riyeyi koyup ta ono nıunllıilı:tn l j 
alttıktnn onra kaç parn eder? 

"t ızmir'de muhıelir yardım tc· Piyasa ikinci Teş. 
ltıı lullerimiz vardır ·ve bunlar aon rinde açılacak . . . 
4r lcrde cidden ~ok iyi çnlı~ış· 
' dır. Fakat ihtiyacın bu yeni taz- Tütün mmtakalarında Tü
.;:ıeri kare1sında, ıne,'Zuu tekrar tünlerin denk haline getiril· 
._ almak icahcdiyor. Devletten bu mesi için faaliyet devam ct
l&lıada lıiçbir fey istiycmeyiz. Çiin· mektedir. Bütün mıntakada 
~devletin görülecek işleri çok henüz denk haline getirilme· 
~la ve ınülıiındir. Oııu kenıli ça· miş Tütün miktarının yüzde 
~ ll:ıaaındn rnhat bırakalım. Y apn· 
~Sak, cemiyetçe, lıiraz dalın fcJa· 30 nisbetinde olduğu tahmin 

ıu.ıu bu i.i halle çalışıılım. edilmektedir. On beş, yirmi 
ltl· 1''ikrimizcc en·cli İzmir'dc muh· gün içinde tütünler tamamen 
Lıf ~uruplnra aynlmı~ bir sağlık denklenecek, ikinci Teşrinin 
;eti ıeeekkıil etmeli, bütün mck· ilk günlerinde Tütün piyasası 
~le~d<'ki yn\'nıln~n ı~hi vaziy t- açılacaktır. Bu sene Tütün sa· 
Ilı tıı tc~biı cımclı , ?.ayıf, bakıma tışlarının çok hararetli olacağı 
t !ihtaç ,.e fakir olanlnn esaslı su· 
~lte meydana çıkarmalıdır. şimdiden tahmin edilmektedir. 

~ Bunu müteakip, fimdiyc ka· C"ı·rarı"' Ebe '1\.Tı·ha-
t bu sahada çnlışnuo mulıtelif r j J. y j 

~1'.küllerin varidnt nıenbrılnrı ile V k l d 
'ltl~11§tıklan sahalar tetkik olumıın- yet l a a an ı. 
~r. H~ınu, varitlnt k.nyııak1~nm biraz K d. . . h . 
lı ba l§lcmek suretılc yenı bir ça- en ısını apıs-
l~tıta planı takip ctnıclidir. }>nrti, haneden bir dava-
lıi lkevi, içtimai yıır<lım komitesi, • • 
Li lnayc heyetleri, SJbhf heyetler vekı lı kaçırmış •.. 
~ ~ı:oerck bu mevzuu bnştnn lıa\a Buldan, ( Hususi ) - Dere 
·~ı bir kalıba dökwelidirler. köyünden Süleyman oğlu Hü· 
ltr Yapacağımız iş, cemiyet hare· • seyin 'in kızı f atma ruhsatsız 
}Q 1 ~larak, her yapıı~ımız en lın-
~~lt ış kadar mubim ,e in nen Ebelik yapmak ve çocuk ölü-

caktır. münc sebebiyet vermekle suçlu 

"-...... Orhan Rahmi Gökçe -Kültür lisesi 
Kültür lisesinde ayrıca ge

Celeri ortamektep ve lise me
~ · l"lıyet sınavlarile olgunluk sı-
~avları için hazırlık dersleri 
"etil v . F 1 . 
1
. ecegı ve · ransızca, ngı-

~~ce, Almanca dersleri için 
h lırslar açılacağını sevinçle 
aber aldık. Kültür lise.si, bu 
~tetle büyük bir ihtiyacı da 
tşıl&mış olacaktır. 

Dr. L. Sabri 
la ~rnrazı sariye hastanesi Ser 
I bıbi Dr. Lütfü Sabri, mes· 
yeki sahada iki aylık bir tetkik 
tıı~Pmak üzere Viyana'ya git-
ıştir. 

olarak evelce tahtı tevkife 
alınmış idi. Mezbure gece vakti 
hapishaneden kaçmış, uzun 
müddet araştırıldıktan sonra 
'Alaşehir' de yakalanmış ve 
evelki gün Buldan'a gönderil· 
miştir. Yapılan tahkikat esna· 
sında suçlu Fatma, 20 lira 
ücret mukabilinde Buldan' da 
davavekilliği yapan Alaşehirli 
Salih tarafından kaçırıldığını 
söyleyince Kefen miiddeiuınu
mi vekili Hüseyin ve Jandar· 
ma kumandanı Şükrü tarafın
dan tamik edilmiş ve idd ianın 
doğru olduğu anlaşılmıştır. 
Neticede Salih 'inde muvakka
ten ağırceza mahkemesine sev· 
kine karar verilmiş ve kendisi 
tevkif edilmiştir. 

ELHAMRA 
Bugün 

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

Kafkas Çigan orkestralarının gaşyedici musikilerile dolu ve 
\arlık devrinin müthiş zulümlerini bütün teferruatile canlan
dıran harikulade bir şaheser. 

VOLGA MAHKUMLARI 
'llıuganlar Pierre Blancher-Charles Vanel-Vera Korenol 

bilmelerini temin hususunda Bilhassa gazete işlerine aid J' 231992 Eski yeku 

Nafıa Vekilimiz Ali Çetinkaya görüşmelerin nısıf ücretle ya· Kacırı/an kız 236969 U. yekun 
şehı im izde bulundukları sırada pılacagw ı da haber alınmıştır. ' incir sat.şiarı: __ ................... __ _ 
U11• zu•11 m-. ıı•atl_e_ r-1• tek• 14 Yaşında iriyarı, ıf5a ~!·~~ilete.K6 ;Ö 

K. S. 
15 

Oğlan 13 yaşında ve 87 A. Muhtar 10 25 

a• k 1 d • Cılız bir çocuk.. 84 T. Debbas 10 rar yu se , ı. Meuemen kazasının Belen ~~ ~ .. ~::ı~a. ; 50 

10 25 
10 
7 50 
7 50 

_____ _____ __._____ köyünde Mehmed kızı 14 ya- 1627 

Kalif orniya üzümleri dondan çok şanda Şerife'yi kaçıran ayni 126112 
köyden Mustafa oğlu 13 ya· 128139 

zarar gördü. şında Mehmed'in muhakeme-
sine dün Ağırcezada başlan· 

Zahire satışları: 

Kalifornıya' dan alınan ha· 
berlere göre bundan yirmi beş 
gün evel Kaliforniya bağla

rında üzümlerin külliyetli mik
tarda sergi ve asmalarda bu
lunduğu sırada üzümlP.ri don· 
vurmuş ve dehşetli zarnrlar 
husulüne sebebiyet vermiştir. 
Bu yüzden Kaliforniya üzüm 
rekoltesi, daha evci, yağmur· 
lardan da zarar görmüş ol· 
duğundan mühim miktarda 
azalmıştır. 

Bunu on gün evci lzmir' de 
büyük bir ihracat müessesesi 
haber almış ve derhal piya
saya çıkarak tonlarla üzüm 
satın aldıktan sonra diğer ih· 
racat evleri de duymuş ve 
onlarda fazla mübayeata baş· 
lamışlarsa da rekoltenin azlı· 

ğından fiatler yükseldiği için 
son günlerde mübayeatı azalt· 
ınak mecburiyetinde kalmış· 

lardır. 

Son hafta zarfında üzüm 
fiatleri bir buçuk kuruştan ne
vilerine göre iki kuruşa kadar 

1 r.n"'.J..-• 

Gümrük ve inhi. 
sarlar müstesarı .. 
Bodrum 'a gitti .. 

Şehrimizdeki gümrük teşki
latını teftiş eden Gümrük ve 
İnhisarlar vekaleti müsteşarı 
Adil Okuldaş, refakatında İz
mir gümrük başmüdürü Seyfi 
ve başmüfettiş Tahsin olduğu 
halde dün Konya vapurile 
Mersin'e gitmiştir. Yolda Bod· 
rum'a çıkarak oradaki gümrük 
teşkilatını da teftiş edecektir. 

Ehli hayvan sergisi 
16 Birinciteşrinde Burnava· 

da Ziraat mektebi bahçesinde 
açılacak olan ehli hayvan ser
gisine birçok hayvan kaydet
tirilmiştir. Serginin, geçen se· 
nelere nazaran daha iyi neti
celer vereceği anlaşılmaktadır. 

yükselmiştir, daha yükseleceği
mıştır. 

Ç. Cinsi K. S. K. S. 
de ümid ediliyor. Satışlar ha· 
raretli devam etmekte ve gün· Tahkikata göre Mehmcd'in, 
de 8-9 bin çuval üzüm sa- bu k1zı kaçırmak istemesinin 

840 Buğday 5 50 7 25 
814 Bakla 4 8195 4 8125 
19 Nohut 5 375 5 375 

tılmaktadır. sebebi anlaşılamamıştır. Kız, 
Pamuk mahsulü de iki gün· iri·yarı, Mehmed İse cılız bir 

43 Susam 14 14 25 

de 45,5 kuruştan 46 kuruşa çocuktur. Dün mahkemeye çı· 
çıkmıştır, pamuk satışları da kan Mehmed: 

61 B. pamuk 45 50 47 
20 H. " 45 50 47 

32500 kilo p. çekir. 2 90 2 90 
hararetli olmaktadır. - Bu kızı ben kaçırmadım. 

Demiştir. Fakat Şerife vak'ayı Almanya ve Pa-
Hediye'nin 
ölümü nedir? 
Kadını; hemşiresi 
dövmüş deniliyor .•. 

Tepecik'te Sürmeli sokağın· 
da Seherin umumi evinde dos-
tu Osman oğlu Cavid tara· 
f ından dövülmek suretile öl
düğü söylenen Ali kızı He· 
diye'nin ölümü hakkındaki tah
kikata birinci müstantiklikçe 
devam edilmektedir. 

Dinlenen Cavid, bu kadınla 
olan alakasını itiraf etmişse de 
onu dövmqıliğini söylemiştir. 

Haber aldığımıza göre Cavid, 
evvelce Hediye'nin ablası olan 
Akide isminde bir kadının 
dostu imiş. Sonra Hediye ile 
tanışarak onun dostu olmuştur. 
Cavid, bu hadiseden muğber 
olan Akide'nin, Hediye'yi döv
müş olduğunu söylemiştir, tah
kikata devam edilecektir. 

Futbol 
Lik müsabakaları 

Bugün Halk sahasında fut
bol lik müsabakalarına devam 
edilecektir. 

Saat 14 de DemirsporwBuca 
spor takımları hakem Fehmi 
(Altay) idaresinde karşılaştık
tan sonra saat 16 da Altay
Egespor takımları maçı yapı
lacaktır. Bu müsabakada ha
kem Sabri, (İzmirspor) dur. 
iki müsabakanın yan hakem
leri de Küçük Mustafa, Baha, 
Kadri ve ismail'dir. 

şöyle anlatmıştır: k l ., 
- inekleri suladım, tarlaya mu çu ugumuz • 

götürdüm. Otlamaları için de· .. _. • • 
mirlerini çakıyordum. Tarladan Paps Jzmir'e geliyor 
bir mikdar mısır sapı kese- Almanya'nın Pamuk idha· 
cektim. O sırada Mehmed gel· !atını kontrol dairesi reisi M. 
di, birdenbire saçlarımdan ya- Paps, beraberinde Bremen 
~ala~ı ve ~eni zor~a götürmek fahri konsolosumuz olduğu 
ıstedı, ~imde bır de sopa halde, dün lstanbul'dan şeh· 
v:rdı. ~oy h~lkından Mustafa rimize hareket etmiştir. M. 
oglu Alı geldı; Paps bugün gelecek ve va-

- Bu kız sana yaramaz, purda Türkofis, Ticaret odası 
senden büyüktür, vazgeç. erkanı tarafından karşılana-

Dedi ve elinden sopasını caktır. 

aldı, fakat Mehmed beni hı- Haber aldığımıza göre, M. 
rakmıyor, mütemadiyen sürük- Paps burada bulunduğu sırada 
lüyordu. Yola kadar çıkardı, şehrimiz Ticaret ve Sanayi 
ben feryada başladım . Anam odasında Pamuk tüccarları· 
koşarak geldi, beni kurtardı. mızın iştirakile büyük bir top· 
O sırada dedem Mehmed de Jantı yapılacak ve bu toplantı· 
atını koşturarak yetişti, Meh· da Almanya'nın Pamuk ihti· 
medin arkasından koşturdu, yacı ve istediği kalite hak· 
fakat onu yakalıyamadı. kında kontrol dairesi reisi 

70 Yaşında olan Şerife' nin tarafından izahat verilecektir. 
dedesi Mehmed dinlendi ve Tüccarlarımızda, Almanya'ya 
dedi ki: Pamuk idhalatında müşkülleri 

- Bu vak'adan çok sinir- olup olmadıklarını bildirecek-
lenmiştim. Atla yetiştim, fa- ler ve kendilerine kolaylık 
kat kaçtı, tutamadım. Zaten gösterilmesinin temin edilme-
bu kız nişanlıdır ve nişanlısı sini istiyeceklerd ir. 

askerdedir. M. Paps, İzmir' de birkaç 
Reis - Evelce verdiğin ifa· gün kalacak ve Pamuk mın

dede "Tutsaydım bir temiz takalarını gezerek tctkikatta 
dövecektim." Demişsin doğru bulunacaktır. 
mu? 

- Ogün çok kızmıştım. Bel
ki döverdim. Şcrife'nin anası 
Hatice, Mehmed' den şikayet 
etmek için Menemeıı'c gider· 
ken Hatice'nin önüne çıkan 
Mehmed mani olmak istemiş. 

Haber aldım, gene atımı ko~
turarak gittim, fakat kaçtı ve 
tutamadım. 

Bazı şahitlerin dinlenmesi 
için muhakeme başka bir güne 
talik edilmiştir. 

• 
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Mezarlık içinde bulunan cesed 1 1 
Çimdikler 

güzel B.·9 
nasıl öldii? 

Yaş derdi 
Evimize misafirler geldi. 

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

ilk aşk - Zevk ve sefahat devri - Parlıyan 
Ben de onlarla biraz oturdum. 
Bu sırada, kadınların şu ma
ruf ve meşhur yaş mes' elesi yıldız - Casusluk - Tevkif ve idam 

kararı - Firar ve en sonra ..• 
Umumi harbdan evel Ma

caristana mensub olduğu hal
de şimdi Yugoslavya'ya bağlı 
bulunan küçük Versek kasa
basının mezarlığında ihtiyar 
bekçi bir kadın cesedinin üze
rine eğildiği halde: 

- Allah taksiratım affetsin! 
Diyordu. 

Bu ceset kimdi? ihtiyar me
zar bekçisi ne için böyle söy
lüyordu? 

Uzun senelerdenberi sükü
net içinde yaşayan bu kasa-
bacığın bu ceset ile vaziyeti 
birdenbire değişmeğe mecbur 
idi? Çünkü bu ceset, Macar· 
Iarın Mataharisi olan Mari 
Blan'm cesedi idi. 

Hak iki bir roman 
Bundan 25 seneden fazla 

bir zaman evel, 1910 sene
sinde Versek kasabası civarı
na bir alay asker gelmiş. 

Bu zabit çok yakışıklı idi. 
Blan'ların Mari ismindeki gü
zel kızile sevişmekte vakit ge
çirmiyen zabit, nihayet gider
ken Mari'yi de beraber kaçır· 
mıştır. 

Mari Blan zevke, eğlence
ye, tuvalete ve israfa çok 
meyyal bir kız olduğundan bu 
güzel fakat parası çok ol
mıyan zabitle uzun müddet 
münasebet idame edememiştir. 
Genç zabitten sonra Mari 
Blan Viyana'nın maruf bir yıl
dızı olmuş, bir gün bir AJ
man, ertesi gün bir Roman
ya'lı başka bir gün Avustur
ya'lı veya Macar bir zenginin 
metresi olmuştur. 

Bu maceralar arasında da 
casusluk merakına kapılmış ve 
1914 te harb çıktığı vakit ca
susluk için tamamile olgun bir 
kadın halini almıştır. 

Mari Blan Romanya hesa
bına casusluğa başlamış, F ev
kalade güzelliği hasebile Vi
yana' da ve Bükreş'te çok işler 
görmüştür. 

Avusturya casusluk teşkilatı 
Bükreş'te Avusturya casusla
rının işlerinin usta bir el tara
fından bozuldugunu anlamış 
ve bu casusun meydana çıka
rılması için en mahir adamla
rını memur etmiştir. 

Avusturya casusları çok za
man uğraştıktan sonra Avus
turya istihbarat işlerini bozan 
casusun B. 9 olduğunu anla
mışlardır. 

B. 9? Bu bir harfli tek ra· 
kam altında gizlenen casus 
kimdi? 

..... liSll .. mızmııı ......... 
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A! 'ADOLU MATBAASL~DA 
• BASILMIŞTIU ...... _ ................ .. 

Marie Blan 
Mari Blan, izinin bulundu

ğundan bihaber, elde edilmi
yeceğine kat'i surette inanmış 
halde zevk ve safasma devam 
ediyorken bir gün Viyana'da 
lüks apartmanınm önünde im· 
parator Fransova Jozef'in bir 
manga askerinin süngü tak 
vaziyetinde durduğu ve bir 
zabitin de kendisini tevkif etti
ğini görünce şaşırmış kalmıştı. 

Kısa bir tahkikat, Mari'nin 
Avusturya ve Macaristan aley

hine ne kadar çirkin işler 
yaptığını meydana çıkarmış 

idi. Mari Blan kendisini mü
dafaa etmemiştir. Adedi fazla, 
güzelliğine de meftun bulunan 
dostları kendisini kurtarmak 
için birçok teşebbüslerde bu
lunmuşlard:r. Fakat kurtarmak 
imkanı bulunamamıştır. 

Nihayet divanıharb Mari'nin 
kurşuna dizilmesine karar ver
miştir. Mari Blan geçen üç 
gün içinde de imparatordan 
af ricasında bulunmamıştır. 
Üçüncü gün Mari'ye artık 
idam zamanının geldiği ve 
sabaha hazır bulunması tebliğ 
edilmiş fakat Mari: 

- Beni mi idam edeceksi
niz.. Hah .. Hah.. Buna cidden 
inanıyor musunuz?. Demişti. 

Sabaha yakın, Mari'yi kur
şuna dizilmek üzere höcresin
den almak istiyenlerin zında
nın bu höcresini boş bulmuş
lardır. 

Mari ne olmuştu? Nereye 
kaçmış ve kimin tarafından 
kaçırılmıştı? 

Bu, harbın sonuna kadar 
anlaşılamamıştır. 

Mari, Bükreş'e ve oradan 
Rusya'ya kaçmış harp bittik
ten ve Versek Yugoslavya'ya 
geçtikten sonra memleketine 
gelmiştir. 

, Romanya hükumetinden al
dığı paralarla, Versek mura
bahacılık yapan bu güzel ka
dına, bilahare bir gazino aç
mış ve kendisini içkiye kap
tırmıştır. 

Ve nihayet geçen gün, sa
baha kadar bütün dostlarile 
birlikte gazinosunda içip eğ
lendikten sonra, sabahleyin 
kasaba mezarlığında cansız 
olarak bulunmuştur. 

Zavallı adam 
Buldan, (Hususi) - Kaza· 

mızn bağlı Eldirek köyünden 
Muhtar Süleyman oğlu Veli 
yeni bir ev yaplirmakta iken 
binanın sakfı ani bir surette 
yıkılmıştır. Zavallı enkaz altında 
kalmış ve ölmüştür. 

açıldı. 
Bir kadın diğerine sormuş 

bulundu: 
- Yaşınız kaç! 
Diğeri, hiç düşünmeden ce

vap verdi : 
- Mart gelince yirmi do

kuza basacağım. 
Kadının yanındaki sekiz, 

dokuz yaşındaki çocuğu atıldı: 
- Evelki gün otuz iki de

miştin ya 11.nnel 
Suali ilk soran; 
- A canım -dedi- görüyor

musunuz, otuz iki yaşında 

imişsiniz. Bunu, çocuğunuz 
söyliyor. 

Kadın kaşlarını çattı : 
- Aaaaaa rica ederim, -de

di- o beni doğurmadı, ben 
onu doğurdum. Bana inanmı
yorsunuz da onun sözüne ku
lak asıyorsunuz. Hiç olur mu? 

Gülmemek için salondan 
ayrıldım. Hatırıma şu geldi : 

Nasrettin Hocanın bir kom
şusu, bir işini görmek üzere 
Hoca'nın eşeğini istiyecek ol
muş. Gelip kapıyı çalmış ve 
dileğini Hocaya söylemiş. 

Hoca; 

- Yok ·demiş- eşşek ev
de değil. 

Fakat tam bu sırada, iç ta
raftan eşşeğin avaz avaz amr
tısı gelmesin mi? , 

- Komşu:; 
- A Hocam -demiş- ine 

diye yalan söylüyorum.~ Bak
sa:ı a, eşşeğin anırması dam 
çatısını hile devirecek gibi; 

Hoca bütün ciddiyeti ile 
şu cevabı vermiş : 

- Allah allah, olur şey de
ğilsin be azizim. Şu kos-koca 
eşşek denilen mahlukun sözü
ne inanıyorsun da benim gibi 
ak sakallı bir adamın sözüne 
inanmıyor, beni tekzibe kalkı
yorsun! Bu yaptığın sana ve 
komşuluğa yakışır mı? 

Çimdik 
~~~~----~~~~~-

Aydın haberleri 
Aydın, (Hususi) - Hava

ların kararsızlığı devamdadır. 
Üç gündür bazen güneşli ba
zen bulutlu gidiyor. Son yağ
murlar pamuk ve zeytinlere 
çok yaramış rekolteyi % 15 
yükseltmiştir. 

Halkevinde çalışmalar 
Aydın Halkevi gösterit şu

besi umumi heyeti dii.n topla
narak boşalan şube Başkan-
lığına ilkokul ispekterlerinden 
Fikret Başaran ve üyeliğe de 
öğretmen Fevkiyeyi seçmiştir. 

Gösteril kolu Cumuriyet 
bayramında iki gece müsamere 
ve gösteril verecek, bunlardan 
birisi sırf köylülerimize tahsis 
olunacaktır. 

Aydında ekmek imalatı 
Aydn: belediyesi fzmir' den 

bir usta getirterek burada da 
İzmir usulü ile ekmek çıkart
mıya başlamıştır. Yeni sistem 
ekmelcler hem daha lezetli ve 
hem de daha pişkin çıkmak
tadır. 

Aydın, (Hususi) - Aydın 
Jandarma komutanı binbaşı 
İsmail Hakkı iki aydanberi 
çektiği hastalıktan kurtulamı· 
yarak evelki gün öldü. Cena
zesi törenle kaldırıldı. Törene 
Halkevi muzikası matem ha
vası çalarak iştirak etti. Me
zarına İlbayhk ve parti Baş· 

Yunan Baş .. 
bakanı yeni 
beyanat yaptı. ___ _.. .......... __ 
" Devletler 6 ayda 
Bir değişenhükumet
lerle idare edilemez,, 

Atina, 9 ( A. A ) - Atina 
ajansı bildiriyor: 

Gazeteler tarafından gön
derilen hususi muhabirler Ma
kedonya ve Trakya ahalisi ta· 
rafından Başbakana yapılan 
hararetli kabulü bilhassa kay· 
dediyorlar. Gazeteler Metaksas 
hükumetinin bütün memlekete 
ve Makedonya ve Trakya'ya 
karşı gösterdiği alakayı be
lirtmektedirler. 

Başbakan dün Gümülcü
ne' de verilen ziyafet esnasında 
söylenen nutuklara verdiği ce
vapta kendisine karşı göste· 
rilen itimada teşekkür ettik
ten sonra demiştir ki: 

- Devletler artık her altı 
ayda bir değişen hükumetlerle 
idare edilemezler. Gerçi bir 
hükumetin iktidar mevkiinde 
kalması için bütün ulusun iti
madına ihtiyacı vardır. Fakat 
bu ulus itimadı entrikalar ve 
iftiralarla temin edilmiş olma
malıdır. Bir hükumetin her 
sınıfın ve her ferdin takdir 
edebileceği icraata dayanan 
bir itimada ihtiyacı vardır. 
İşte biz bu halk itimadına la
yik olduğumuza kaniiz. 

Başbakan Metaksas dün 
akşam Gümülcüne' den Adeya 
hareket etmiştir. 

Tan gazetesi 
Paris'de anarşi-

ı . ğ nın arttı ını yazıyor 
Paris, 9 (A.A) - Komünist 

meb'us Tonte dışbakam Del
bosa bir mektub göndererek 
kontrol komitesinin Londra-
da'ki toplantısı ruznamcsine 
ademi müdahale mes' elesinin 
tekrar konulmasını istemiştir. 

Paris, 9 (A.A) - T emps 
gazetesi anarşist hareketin bil
hassa Paris' de mühim surette 
artmış olduğunu, hükumetin 
bu hareketin inkişafını az-çok 
endişe ile takibetmekte oldu
ğunu, komünistlerin ve Fran
sa' da ihtiJal ve anti militarist 
hareketine ümid bağlamış olav 
müfritlerin anarşi hareketine 
iltihak için komünist partisin-
den ayrıldıklarını bildirmek
tedir. 

Meç, 10 (Radyo) - İş milli 
cephesi, ve Loren köylüler 
ittihadı yarın için Meç' de sos· 
yalist Komünistlere mukabil 
büyük bir nümayiş yapacak
lardır. 

Bu mukabil nümayiş yüzün
den birçok hadiseler çıkaca
ğından korkulmaktadır. Hüku· 
met ciddi ve büyük tedbirler 
ittihaz etmiştir. 

Çekoslovak 
hava heyeti •• 

Moskova, 10 (A.A) - Bir 
Çekoslovak hava heyeti Kief 
tayyare istasyonuna gelmişrir. _ .... _ ... _ ..... _ .. 

lngiltere kralı taç giyme 
me~asimine hazırlanıyor 

- ? F. nazırlarla M. Eden anlaşamamışlar mt· 
Paris, 10 (Radyo) - M. 1 susi bir ziyaret maksadile bu· 

Eden'in M. Blum ve M. Del- raya gelmitir. 
bos'la yapmakta olduğu temas· Sabık Bakan bundan sonra 
lar henüz bir netice vermiş Balkan memleketlerini dola· 
değildir. Bu hususta da sıkı şacaktır. 
bir ketumiyet gösterilmektedir. Cenevre, 10 (A.A) - Mil· 
M. Blum ve M. Delbos, lngi- letler cemiyeti paktında yapı· 
liz hariciyecisini Fransız noktai lacak reformlar iç.in toplanan 
nazanna celbedememişlerdir. 

Londra, lO (Radyo) _ İn- genel komisyon 7 reye karşı 
31 reyle hükumetlerin yapa· 

gHtere' de Kral Edvard'ın taç cag" ı tekliflerin tetkiki için bir 
giyme mcrasımı hazırlıklan 
başlamıştır. komite teşekkül etmesini ka· 

Merasim, lngiliz ananalanna rarlaştırmıştır. 
göre yapılacaktır; bütün mü· Cenevre, 10 (Radyo) -
esseseler bu husustaki hazır- Uluslar sosyetesi paktı refor· 
lıkları tamamlamak için gece ması komisyonu, kanunuevve· 
ve gündüz çalışmaktadırlar. lin yedisinde toplanacaktır. 

Bükreş, 10 ( A.A) - Eski Bu tarihe kadar İtalya ve Al· 
İngiliz hava Bakam Lord Lon- manya'nm noktai nazarı an· 
don Derry birkaç günlük hu- 1 laşılmış olacaktır. 

'Fransa-lngiltere arasın
da ticaret işi anlaşması 
İtalya'da banknot çoğalacak. Çe

koslovakya tedbir alıyor. 
Roma, 10 (Radyo) - Li

retin kıymetten düşürülmesi 

ltalya' daki banknot miktarın
da fazlalık husule getirmiye
cektir. Yeni askeri ıslahat 

gayri menkuller üzerinden ya
pılan istikrazın 7-8 milyar 
liretle yapılacaktır. 

Prag, 9 (A.A) - Para kıy
metinin indirilmesi teklifinin 
meb'usan meclisi tarafından 
kabulünden sonra dün ayan 
meclisinde bir nutuk söyliyen 
M. Hodza Çekoslovakya'nın 
mukabelei bilmisillerden kork
mamakta olduğunu, çünkü 
para kıymetinde yapılmış olan 
tenzilatın garb devletlerinin 
birdr.n fazla olmadığını söyle· 
miştir. 

Diğer taraftan hükumet fi
atlerin ve bilhassa zirai mah
sulat fiatleri ile milli iptidai 
maddelerle vücuda getirilmiş 
mamulat fiatlerinin tereffü et
memesi için icabeden tedbir
leri alacaktır ki, bunlar istik
rarın en mühim amillerdir. 

Cenevre, 1 O (A.A) - Mali 
ve iktısadi komite Fransız'larla 
İngiliz'lerin beynelmilel ticaret 
sahasındaki maniaları ve bil
hassa kontenjantmanla döviz 
lerin kontrolünü ortadan kal
dırmak lehindeki tekliflerini 
kabul etmiştir. 

Komite bundan sonra her 
memleketin teklifini elde et
mek hususunda musavata ma· 
lik olması hakkındaki İngiliz 
teklifini kabul etmiştir. 

Roma, 9 ( A.A ) - Havas 
ajansından: M. Ciyano'nun 
Berlin seyahatı bu ayın 18 i 
ile 24 dü arasında vukubula
caktır. Roma'nın siyasi maha
fili Almanya ile ltalya arasın
daki münasebetlerin pek mü
kemmel olduğunu beyan ve 
bu seyahatın her hangi bir 
mes 'el ede mevcut noktai na
zar ihtilafının halli için yapı
lacağı şayiasını tekzib e'..mek· 
tedirler. 

Cenevre, 10 (A.A) - Mil-

nomi siyasası hakkındaki Fran· 
sız, İngiliz karar projesinin 
müzakeresi sırasında Dani· 
marka delegesi, bazı memle· 
ketlerin ziraat ve endüstrilerini 
korumak maksadile ithalat rü· 
sumu vazetmelerinin diğer 
memleketleri de kontenjan 
sistemini kabule ve kendi ti
caret müvazenelerinin menfaati 
namına mübadele kontrölünün 
tesis etmesine sevkedebilece· 
ğini söylemiştir. 

Polonya delegesi, birçok 
memleketlerde para ve ekono
mi hususunda bir değişme 
emaresi görülmediğinden bu 
hususta tedbir alması mevzuu 
bahis olmadığını söylemiştir. 

Macar delegesi ayni noktai 
nazarı müdafaa etmiştir. 

iptidai maddeler hakkındaki 
İngiliz kararını mevzuu bahse
den Portekiz delegesi birçok 
memleketlerin bazı hareketle· 
rini tenkid etmiş ve İngiliz 
projesi tarafından tavsiye edi
len ham maddelerin müsavi 
bir şekilde duhulünün her 
hangi bir tevzia mani olaca
ğını söylemiştir. Polonya de· 
legesi bazı şartlarla projeyi 
kabul edebileceğini söylemiştir. 

Fransız 
komünistleri 
52 Yerde değil 10 
yerde miting ya

pabilecekler 
Paris, 10 (Radyo)- Hüku· 

met, komünistlerin Alsas'ta 
tertip etmek istedikleri mi· 
tingleri kısmen yasak etmiş
tir. Komünistler elli iki yerde 
miting yapacaklarken şimdi 
yalnız on yerde yapabilecek
lerdir. Bu sebeple komünist 
partisi, bir tebliğ neşrederek 
keyfiyeti ilan etmiştir. 

lran'a gidecek~heyet kanlığile bütün teşekküller 
adına çelenkler konuldu. Mer
hum çok dürüst ve temiz ah
laklı kimseyi incitmez bir 
adamdı. Bilhassa hava kurumu 
işlerinde çok hizmeti ve ku
ruma verimli çalışmaları gö
rülmüştür . 

.Jetler cemiyeti asamblesi eko
nomik komisyonu bu sabah 
muhtelif kararların tetkiki ile 
meşgul olmuştur. Para ve eko-

lstanbul, 10 (Hususi muha· 
birimizden) - İran'a gidecek 
olan veCemal Hüsnü'nün ri· 
yasetinde bulunan heyet, An· 
kara' dan buraya gelmiştir. 
Trabzon yolu ile lran'a hare
ket edecektir. 
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10 Hükumeti ziya. 1. . b• fh d gümrük resmi 
'-xBÜYÜK TARiHİ TEFRİKA 
105 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 
/(Qferin dö Mediçi'nin doğurduğu çocuk 

bir hilkat garibesiydi .. 
l<ral sözüne devam ederek: 

~ - Sizi cezalandırmak mec
t~riyetindeyim. Fakat nedamet 
k osterenlere krallık hukuku 
tilllianarak af göstermek iste· 

Ilı. Dedi. 

ko Maznun ve mahkumlar, hala 
rku içinde titriyerek: 
- Yaşasın krall 
giye bağırdılar. 

to ışarıda da çanlar çalınıyor, 
,:ılar ateş ediliyor, fişekler 

'Yor, Roşelli'ler: 

•. - Allah kralımıza sıhhat 
•e f' D~ ıyet ihsan buyursun! 

F' 1Ye bağırıyorlardı. 
~h akat kral bu şenliklere 
at Crtıtniyet vermedi, hemen 
y \rıa binerek çamurlu ve karlı 

8° ları aşarak Paris'e gitti. 

Şurıun bir sebebi de imparator 
trlke •· f 'd . 1· ha n ın spanya an gız ıce 

t teket ederek Almanya'ya 
~Çenesi ve Fransa'ya şarktan 

arruza geçmesiydi. 
llı'"Bütün Fransa'da yeniden 
ı Urıadiler çıktı ve "Silah ba-
,ıııa ş . 
ba~" ark hududuna!." Dıye 
Rırdılar. 

* l( • * 
ç kral Paris'e geldiği vakit 
koı garib bir sıkıntı içinde 
R a ~ı, gelini Katerin Mediçi 
batıb bir çocuk doğurmuştu; 
a uj küçük, ses çıkarmıyan, J arnıyan bir hilkat garibesiydi. 
Ilı albuki, prens Şarl' e hüku
ltı et. ve krallık sırası gelme· 
v ~.aı lazımdı, bunun için de 
de 1ahdın bir oğJu olması şid-
etıc elzemdi. 

B Diyan da ayni :fikirde idi. 
~Urıun için Diyan Katerin dö 
d Cdiçi'ye, Katerin dö Mediçi 
Be Diyan'a şiddetle mühtaçtı. 
ttılJ. Şart altında sarayda görül

h·~~iş pek tuhaf bir vaziyet 
v \ıs oldu; veliahdın metresi, 

b~ •ahdın zevcesinin en müşfik 
it h 

asta bakıcısı oldu. 

dı.ı lS34 Senesi şubatının don
bi t"tıcu bir gecesinde şiddetli 
~t rüzgar altında, Kontanblö 

va~Yında bu garib çocuğun 
~ 12 meresimi yapıldı. Ve 
'd Uğa dedesi gibi Fransova 
t~~ Verildi. Bundan sonra Pa-

tc büyük şenlikler başladı. 
-3-

s . Üç rakib ... 
lıtı ekızinci Hanri'nin honhar
dc devam ediyordu. Şimdi 
\ratd~eşinci kansı Katerin Ho
~ •n kellesini celladın bal

S al~ına sevketmişti. 
ekızinci Hanri, beşinci ka-

rısını da idam ettirdikten son
ra, yaşı ilerlediği ve yarala
rından çok ıstırab çektiği için 
aklı başında ve ciddi bir dul 
kadınla, Katerin Par'la ev· 
lendi. 

Şarl bu müddet zarfında 
yeğeni Şarlken'le muhabereye 
devam ve Fransa'nın taksimi 
için projeler teklif ediyordu. 
Fakat bunlar hep kağıd üze
rinde kalıyorlardı. Çünkü harb 
Fransa lehine inkişaf ediyordu. 
1544 Senesi paskalyelerinde 
Dük d'Angin ltalya'yı istilaya 
başladı. 

Şarl Dorlean Lüksemburg'u 
yeniden zapta başladı. Van· 
dom Bapumu, veliahd Moliogu 
aldı. Yalnız kral F ransova, es
kiden olduğu gibi orduya mut
lak hakim değildi. 

Veliahdın partisini teşkil 
eden genç kumandan ve za
bitler, ihtiyar kralın tavsiye 
va planlarını dinliyorlardı. Kra· 
lın müteassıb kardinal Turnon, 
şe11 kardinal Loren ve mareşal 
An bert' den mürekkeb harb 
meclisi vakıa namuslu ve dira
yetli insanlarla teşekkül etmişti; 
fakat Monmaransi, Brion, Paye
nin yerini tutamıyordu. Bunlar 
saray entrikalanna kurban git
mişlerdir. 

Orduda para flkdanı hisse
diliyordu. 

Eylulde 40,000 Alman' dan 
mürekkcb bir imparator or
dusu, Kale'yc 20,000 İngiliz 
askerinin çıkarıldığı sırada 

Montröy üzerine yürümeğe 
başladı. 

Kral; hemen Lüksemburg't.ı 
bırakmak Şarlkcn'i karşılama· 
ğa koştu. 

Şarlken, bir nüzul ve yara
larının ıstırabı hasebile sedye 
ile kralı takib etti; Uaz'da 
veliahd ordusunun taarruzuna 
düçar olarak Kambraya çekil-

di. Burada tutunanamıyarak Spire 
rüc' at etti. Burada kuvvetlerini 
yeniden toplıyarak Fransa'ya 
tekrar girdi ve Marna kadar 
ilerledi. Fransız ordusu düş
manı burada bekliyordu. Fran
sova kuvvetlerini üç gruba 
taksim etmişti. 

- Sonu var -

Dövmek 
Gaziler mahallesinde Dö

nerli sokağında Aptullah oğlu 
Hasan, karısı Kemal 'i dövdü
ğünden yakalanmıştır. 

~8 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

atq{jt.gün evvel, delikanlı bir 
~~li lllerek, köy hududuna 
~iv Yor ve kızı alıyor. Fakat 
lıı,.atdc::ı bizim köyün delikan· 
qtı .... 

~Ot} Roruyor ve ateşe başlı-
hıı1 ar ... Uzatmıyayım, delikan
&ir tı koyünden de yetişiyorlar. 
'ilah müsademe başlıyor, ben 
tesj seslerin, odamın pence· 
~Ot;den mükemmelen işiti
~~,1urn. Nihayet delikanlı 
~~ d anıyor. iki kişi ölüyor ve 
~a babasının evine getiriliycır 

u kim? Baba mı, kız mı,· 
1111, köylü mü? Ne 

biri, ne diğeri, ne de öbür
leri? Köylü tamamen suçsuz
dur. Mes'uliyeti başka yerde, 
başka şeyde ve yukarı da, 
yazdığım dıvarı kuranlarda 
aramahdır. 

Neyse ilk mektubumda, se
ni benim köyümün hadiseleri, 
dedi-kodulan ile taciz etmek 
istemem. Sen nasılsın Lamia? 
lzmir'i ben' iyice tanıyıp göre
medim. İstanbul' dan gelince 
üç gün kaldım. Yapa-yalnız 
nereye gidebilirdim? Bereket 
versın, şu Maarif başkatibi 

ret edecek. 1 yeni lr Sa a a Biraz indirildi. 
Vaşington, 9 (A. A) - M. 

Ruzvclt'in bugün Middel Voste 
ve M. Landon'un da lllinoise 
hareket etmeleri intibah mü
cadelesinin en had devre'ye 
girdiğini göstermektedir. 

On hükumeti ziyaret edecek 
olan M. Ruzvelt'in rakip ol
duğu hususi trenin · Plat F or· 
munda vardığı zaman M. 
Ruzvelt bir nutuk söyliyecek, 
Chikago'da, Dencvre'de ve 
dctroitde birer nutuk irade-
decektir. 

Müşarünileyh 9 giin içinde 
8 ila 6 bin kilometre katede-
cektir. 

M. Landon bilhassa vere· 
cekleri reylerin intihabat üze
rindeki tesirleri kat'i olacak 
olan büyük göller mıntaka
sında çalışacaktır. 

Romanya hariciye 
nazırı Belgrad' da .. 

Belgrad 10 (Radyo) Ro
manya hariciye nazırı M. An
tenesko, Cenevre' den döner-
ken Belgrad'a gelmiş, mera
simle kar~ılanmıştır. Romanya 
hariciye nazırı,' hükumet naibi 
Prens Pol tarafından kabul 
edilmiş ve kendisine beyaz 
kartal nişanının büyük kordo
nu verilmiştir. M. Antenesko 
şerefine verilen bir ziyafette 
kraliçe Mari, Romanya ana 
kraliçesi Meri ile prens ve 

prensesler hazır bulunmuşlardır. 
Öğleden evel ve sonra Yu • 

goslavya başbakanı M. Stoya· 
dinoviç tarafından kabul edil
miş, uzun müzakerelerde bu
]unmuştur. Bu görüşmelerde 
Romanya· Yugoslavya iktısadi 
münasebetlerinin inkişafı mes
elesi üzerinde mühim kararlar 
alındığı gibi milletler cemiyeti 
müzakereleri hakkında M. An
tenesko tarafından Yugoslavya 
başbakanına izahat ve mah1-
mat verilmiştir. 

Asamble komisyon
ların kararlarını 
Tasdik etti .. 

Cenevre, 10 ( Radyo ) 
Uluslar sosyetesi asamblesi, 
bugün saat 10 da son toplan
tısını yapmıştır. Bu toplantı
da, muhtelif komisyonlardan 
gelen on rapor okunmuş ve 
tasdik edilmiştir. 

Fuar kataloğu 
lzmir fuar komitesi tarafın

dan 936 fuarı için zengin bir 
kataloğ hazırlanmaktadır. Be
lediye ve Fuar komitesi Reisi 
Doktor Behçet Uz, dün Tür
ltofise giderek bu kataloğun 
tanzimi için alakadar zevatla 
görüşmüştür. 

çok iyi bir zat.. Kendisine 
zaten bir mektubla tavsiye 
edilm"ştim. Bir akşam beni 
misafir e!mek nezaketinde bu
lundu ve refikasile birlikte 
birinci kordonu, frenk mahal-
lesini gezdik. Bu parça f zmir
de hıristiyanlığın ve yabancı
lığın zafer, servet ve teka· 

mülünü gösteriyor. Bizim Türk
ler, dağa ve muhite yayılmış
lar. Daha doğrusu itilmişler. 
Tatilde lzmir'e geleceğim. Eğer 
orada bulunursan 2.iyaretine 
gelirim. Baban ne iyi, ne se· 
vimli, ne temiz bir zal it? .. 
Bahtiyarsın Lamia!.. 

Dar vakitte bu satırları ka· 
raladım. Baban, kahvealtıya 
gelecek. Başımdan geçen ha
diseyi ondan öğrenirsin .. O 
gidince, ~kendimde büyük bir 
boşluk hissedeceğim. insanlar 

G. Gömböşün cenazesi gömüldü, 
Macaristan Almanva)'a dönüvor 

Pe~te, 10 (Radyo) - Baş
vekil General Gömböş'ün ölü
mü münasebetile Macaristan 
siyasetinde mühim değişiklik 
olacağı kuvvetle söyleniyor. 
Şimdiye kadar Kont Bentle
nin siyasetini takip eden ge
neral Gömböş, her cihetçe Fa
şist İtalya'ya istinad ediyor
du. Hükumet naibi amiral 
Horti, İtalya'ya itimad etme
mektedir, çünkü Avusturya -
Macaristan imparatorluğu za
manında İtalyan'lann birçok 
elim hatıralar bırakan hare
ketlerini bilmektedir. Habe· 
şistan mes'elesinden sonra 
Amiral Horti ve Macaristan 
erkanı, ltalya'dan tamamen 
yüz çevirerek Almanya dost
luğuna ehemmiyet vermeğe 

başlamışlardı. 

Amiral Horti'nin, bir av 
münasebetilt: Alman Reisi cu

muru M. Hitler'le görüşm~sin
den sonra Almanya siyaseti 

taraftarlığı inkişaf etmişti. Son
ra Almanya hariciye nazırı 

Von Nörat, Budapeşte'ye gel
miş, Macar ricalile mühim 

mülakatlar yapmıştı. Şimdiki 

Macaristan hükumet fırkasının 
tefessüh etmek üzere olduğu 

ds söyleniyor. Ya Amiral Hor
ti hariciye nazırlığını da üze· 
rine alacak ve yahud dikh
törlük ilan edecektir. 

Peşte, 10 (Radyo) - Ölen 
Macar Başvekili General Göm· 
böş'ün cenazesi, bugün muh
telif Macar şehirlerinden ge· 

len heyetlerin iştirakile fev
ka!ade merasimle gömülmüş
tür. Macar Meb'usan mecli
sinde teşhir edilen cenazeyi 
halk ve Macar erkanı ziyaret 
ettikten sonra cenaze ayan ve 
meb'usan azası tarafından ta· 
şınmak suretile bir top ara-

Eden 
Londra'ya döndü 
Londra, 10 (Radyo)- Lord 

Eden, bugün Paris'ten dönmüş 
ve derhal hariciye nezaretine 
giderek akşama kadar meşgul 
olmuştur. 

basma kadar götürülmüş ve 
cenazenin geçtiği esnada halk 
müteveffa lehinde tezahürat 
yapmıştır. Cenazeyi, başta hü
kumet naibi Amiral Horti ol
mak üzere bütün erkan, Al
manya namma General Göring 
takib etmişlerdir. Kabine reis 

Dün gömülen Gömböş 
vekili :M. Darani, müteveffa 
hakkında bir nutuk söylemiş, 
cenaze Krepes mezarlığına 
gömüldükten sonra toplar 
atılmak suretile son merasım 

yapılmıştır. 

Mussolini 
başbakanlık
tan cekilecek mi? 

' Kont Ciyano ltalya 
başbakanı olacakmış 

Roma, 10 (Radyo)- 18 Bi
rinci teşrinde faşist umumi 
kongresi toplanacaktır. Bu top
lantıda Başbakanlığa Hariciye 
Nazırı Kont Ciyano'nun geçi· 
rilmesine ve M. Mussolini'nin 
Duçe kalmasına karar verile-
ceği söyleniyor. Hükumet, bu 
haberi resmen teyit etme-
miştir. 

......... ~!11111 ........ 
Doktor 

Ziya Gökşin 
Kulak, Burun, Boğaz 

mütehassısı 
Merkez hastane~i kulak şefi 
İkinci Beyler sokağı ha· 

t 
marn karşısı No. 41 

Muayenehane Tele. : 3686 
Ev " : 2505 

Paris, 10 (Radyo) - Bu· 
günden itibaren, Fransa'da 
gümrük resimleri ham mad
deler üzerinde yüzde yirmi, 
yarım veya yarı işlenmiş mad
deler üzerinde yüzde 17, ma· 
mfil eşyadan yüzde 15 indi
rilmiştir. 

Ayni zamanda ithalat eşyası 
kontenjana tabi olan eşya rü
sumur.dan da yüzde yirmi ten
zilat yapılmıştır. 

Muntazam rüsum lağvedil· 
miştir. Avusturalya. Mısır, 

Hind, Cenubi Amerika, Urugvay, 
Ariantin kambiyoları üzerine 
mevzuğ müvazcne resimleri de 
indirilmiştir. Bu memleketler
den gelen eşyadan ve Çin, 
Japonya' dan gelen eşyadan 
alınan muntazam resimler yüz
de on olarak tesbit edilmiştir. 

Bugünden itibaren baz.ı güm· 
rük resimleri de tenzil edil
miştir. Kon' enianlar da lağ
volunmuştur. 

Çin' de 
Japan ordusu 
Manevrası .. 

Şanghay, 10 (A.A) - Çin 
topraklarındaki Japon garni
zonu her gün manevralar yap· 
maktadır. Japon kuvvetleri 
dün sokak muharebesi ma
nevrası yapmışlardır. 

Çin belediyesinin yaptığı 
protesto neticesiz kalmıştır. 

Balkan atış 
müsabakaları. 
Romen ekibi Atina'ga vardı 

Atina, 10 ( A.A) - Pazar 
günü yapılacak Balkan oyun· 
lanna iştirak edecek olan Ro· 
manya milli atış ekibi buraya 
gelmiştir. Ekip Romanya elçisi 
ve atış müsabakaları komitesi 

tarafından karşılanmış ve hey· 
ette bulunan kadınlara bulet· 
ler takdim olunmuştur. 

Ekip başkanı M. Playan 
Romanya kralı Karol'un kupası 
ile Balkan federasyonları ku
pasını ~beraberinde getirmiştir. 

Birçok türistlerle birlikte 
gelecek olan Bulgar atış ekibi 
bugün Sof ya' dan hareket et
miştir. Bulgar'ların başında 

yüksek rütbeli zabitler bulun
maktadır. 

Bu mjimtaz Yugoslav nişan· 
cıları elyevm dağılmış bulun
duğundan Yugoslavya atış mü
sabakalarına iştirak etmiye
cektir. Bu itibarla Balkan atış 
müsabakaları Romanya, Bul-

Lord Eden, Fransız başba
kanı Leon Blum ile Paris'te 
yaptığı görüşmeler hakkında 

resmi tebliğ çıkarmıyacak, 

diğer İngiliz nazırlarına ma
lumat vermekle iktifa ede
cektir. 1 Hergün 3 - 6 a kadar has· ' 

talarını kabul eder. 1 

" - garistan ve Yunanistan ekip
leri arasında yapılacaktır. 

ne tuhaf: 
Daha dün akşam geldi. Yü

zünü, karakolda bir saat gö
rebildim. Bana, uzaklardan 
iyiliğin, asaletin sesini getirdi. 
Avni zamanda çok sevdiğim 
bir arkadaşın babası .. Bu kı-
sacık zaman, içimin dolması 
için yetmiş, artmıştı. Ne ça· 
re ki, derhal gelip gidiyor. 
Bu kadarlık yeter. 

Seni hasretle öperim Ayçiçeğin 
Rizan mektubu tekrar oku· 

mağa hacet görmeden zarfa 
koydu. 

Bu sırada pencereden so
kağa bakan Fatma; 

- Geliyor -Dedi- babamla 
birlikte geliyor. 

Hazır mı herşey? 

- Hazır hoca hanım, işte 

baki 
Bu masa, onun bu köy 

içinde kendi zevkince hazır

lıyabildiği sade ve temiz bir
şeydi: 

Tereyağı, bal, peynır, çay, 
yumurta, süt! 

Bereket versin ki İstanbul
dan gelirken, bazı yemek ma
sası takımları getirmişti. Ka
pıyı bizzat Rizan açtı. Yüz· 
başı bir baba zevki ile onu 
süzdü. Elini omuzuna koydu: 

- Merhaba yeşil ışık! 
Kıpkırmızı oldu ve giildü: 

Merhaba yüzbaşı! 
- Lamia'ya yazdın mı? 
- Yazdım yüzbaşı! 
- Sen ne iyi çocuksun 

yeşil ışık! Ben sana açık birşey 
söyliyeyim mi yavrum; ne ya
pıp yapıp ben seni bu köy· 
den kurtarc..cağım. 

Rizan gözlerini eğdi ve bir 
çift göz görür gibi oldu. içini 
çekti .. 

- Bilmem ki ·Dedi- ben 
buraya alışmışım da .. 

Yüzbaşı hayretle ona baktı: 
- Alışmışsın mı?. Bu da 

nasıl lakırdı!.. Haydi bakayım. 
senin aklın ermez. Mademki 
sen kızımın en yakın dostu-
sun. Ben de senin baban ye
rinde sayılırım. Her halde bu 
işi başaracağım. Bana ne isim 
verildiğini karakolda ağzım
dan kaçırmıştım. Bunu unutma! 

Yüzbaşı odaya girince: 
- Oh, oh -Dedi- tertemiz, 

küçücük bir yuva .. Amma, sen 
burada barınamazsın lfavrum .. 
Bu genç kız da kim? 

- Benim köyde yegane ar
kadaşım.. İşte babası da içeri
ye girdi. 

- Muhtarın öyle mi? .. 
Yüzbaşı başını muhtara çe

virdi: 

- Sonıı ""' -
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Madrid'e son lngiltere İŞf;ileri vefa~~:~~ ~:;:;e. Adıu··~mhi , 

t 1 ' 1 
• . J J m aa aıe 

aarfUZ başhyOf.. Spanya __ ~eS e eSI sın::: ,":~~:9;;:ar. Komite;;·•·• 
--Başı 1 in-cı-. -sa_h_i-fe_dı_e _____ n_o_ta-ln-g-il-te_r_e -tarafından veri· AA sı·ıe·e sı·ıaAh verildig., i takdı.rde mi ahhfitleri yerine getirmemeğe ve dün toplandı 
.
1 

- • 1 
• bu müesseaeler namıua mal ICV• ) _ Js-

tnı erinden gönderilmiş oldu!!;u ha. len ve icabında Portekiz'in , • l J d d ·ı • • • f d • kctmemeğe k.arar vermi~lerdi, 1zmir Lon~ra, _10 (Raey~ .. d • 
her verilml'ktcrlir. bitarafJıta riayet edip etme- ıs ere ae yar ım e ı mesını ıs e ı ihracatçılar birliğinin bu karan, panya ışl~rın~ ad:_mı mul 

8
• 

Bu h adiseler ırösterivor ki, d d b" h ( k t b g n top an 
" J iğini tarassu a memur 1r Ed b lO (AA) ı 1 · h kk d · b. dün Türkofise hildirilmit ve Tür· a e omı esı u .. u .. • 

hilcrle fa~ist clcvletler fspanvol im urg, mes e esı a m a yem ır dd t muz& 
J komİS)'On ihdas maksadiyle . . . ·. . . kof is müdürlüğü tarafından İktısad mış ve uz.un mu e . 

ıırıızisinden bir kısmını üssü bahri Lizbon hükOmet\ ile bitaraflık Am~le partısı ıcra komıtesınm beyanname neşretmiştir, M. Vele.aletine telgrafla aynen gönde· kerede bulunmuştur. Portek~t 
)'

4pmak için ietcmekte ve Avrupa· partı konferansında M. Atlee Atlee tarafından yazılmış olan rilmiştir. delegesi, ispanya • Bortekıı 
ya hılkim olmak için Lir harb mes' elesi hakkında görüşmeler f d 1 b b d · "d .J ...... 

k tara m an okunulmuş o an u eyanname a emı mu a· Romanya'da mer•ı umumi dö· hudutlarına bir heyeı göngç-
çı armak arzusunda bulunmakta· yapılmasına dair olan nota 1 h .J dırlar. karar suretinde Fransa ile n· ale anlaşmasının çiğnenme· viz rejimi hakkında dün 1ktısad rilmesi hakkındaki teklifi rea· 

İ1 )' 10 (A f bahri mahafili Sovyetler'in ko· gı·ıtere'nin ispanya asilerine sini teşkil eden hareketler Vekaletinden ıehrimizdeki alaka· deylemiştir. 
er ın .A) - spnnyol miteden çekilmeleri halinde ıularından dönen gemilere çektigi yardım etmekte olduğu isbat hakkında tahkikat yapılmasını darlara bir emir gelmiştir. Bu emire Portekiz delegesinden sonr~ 

hi ı Sovyet hükumetinin İspanya 1 • b h ı göre· 1 d ı s G dı r te siz telgraf ta, Alınan deniz edildi ki takdirde ıpanyl\ ya ve u ususta rapor ar neş- · tal ya e egesi inyor ran 
kulvetleri başkumandanı mfismir sularına harb gemileri gön.. sevkolunan silahlar üzerine redilmesini istemektedir. 1 - Romanya'da mer'i umumi söz almış ve şiddetli surette 
faaliyc.lerinden dolavı Alman hıırb dermesinden korkmaktadırlar. konulmakta olan ambargoyu Paktın fili bir şekilde ayak döviz rejimi mucibince kontenjana Rus notasını tenkid etiik~en 
gemilerini tebrik ct:nişt.ir. Böyle bir hal Fransa' da çok b l tabi olan herhangi bir malın Ro· l h .. k... t ne 

Paris 10 (Radyo) _ Maten ga· kaldırmaları lazımgeleceği e· atına alındığı tesbit edildiği manyaya girmesi bir ithal müsaa· sonra, spanya u. ume 
1 k 

ıetes· s R 1 nazik bir vaziyet ihdas ede· yan edilmektedir. takdirde Fransız ve İngiliz hü- desinin alınmasına tal>i olmnkla yard.ım. ede_n devleti en sayara 
1
' ovyct us ya 'nın spanya cektı·r. Bu takdirde lngilte· d k işlerine aılemi müdahale komı"te· Londra 10 (A.A) - Edim· kumetleri Madrid hükumetine ithal müeandesinde gösterilen kıy· emıştır ı: ' · 1 1 d k" ' 1 ·ı h .. k... · · de aine, Almanya, ltnlya ..,.e Portekiz re nın spanya su arın a 1 ge- burg'ta t~planan işçi partisi silah tedarik etmek imkanını met, menoe oehadetnanıeeinde gös· - ngı tere u umetınm 

hük<ımetleri aleyhine protesto ver· milerini geri çağmlacağı tah· konferansı bugün ispanya vermek için derhal tedbirler terilen kıymetten az olduğu takdir· ispanya hükumetine yardıtn 
diği sırada So'Vyct ,·apurlarmın da min edilmektedir. ------- almalıdırlar. de malın ithal müsaadesinin istih· etmediğini iddia etmek mütn· 
lspany·ol limanlarına hnnl harıl K •t . b - k- t 1 b l k d k k sali icabetmektedir. k d ld Z 1 ·ı· Y omı enın ugun u op an· u unan ısının a so a mu· Bu beyannameyi müttefikan ün eği ir. ira ngı ız sa.: 
mühimm .. t ve silah çıkarmakla ol· tısının pek mühim bir ruzna- harebesi şiddetle devam et· 2 - İthal müsaadesinde gös- lavlanndan biri, Madrid hu· 
duğunu yazıyor. tasvib eden konferans faşist terilmiş kıymet; gümrük reımi alı- k l J 

L mesinde şu mes' eleler vardır: mektedir. hükumetin ademi müdahale kiimetine mensub uvvet ere 
ondra lO (Radyo) - Is· 1 - lngiliz notasının göz· Burgos, 10 (A.A) - Ha· narak. ithal edilmiş malın k.ıyme- cepheye gittiğini ve ihtilalci· 

panya işlerine ademi müdaha- hususundaki taahhütlerini ye- tine uygun olea dahi, men~e şeha· l ·· 
den geçirilmesi, her alındığına göre Nasyona- lere karşı bizzat mitra yoı 

le komitesi, dün yedi saat mü· rine getirmedikleri hakkında detnamesinde gösterilmiş kıymetten h d 
2-Sovyet notasının tetkiki, list hükumet Madrid hükume· kullandığını makamı ifti ar 8 

zakered. e bulunmuş, bu içti· munzam bir takrir verilmesini az olduğu takdirde bedelinin k.li-
3 - M. Dagan'ın Sovyet tinin beyaz kitabına mukabil · söylemiştir.,, . 

mada Italya, Almanya ve Por· ıstemiştir. ring hesablanna yatınlabilmesi için Komite başkanı Lord Pıl· 
t k. hh Rusya'nın konferanstan çeki- bir san-kırmızı kitab neşrede· Londra 9 (AA) lşçı" mer"i klirinır anla•ma~ının hüküm· I l 
e ız mura aslarıi Sovyet ' · - '"' v mot, spanya hükumeti de e-

R , leceği tehdidini mutazammm cek ve muhtelif hükumetlerin partı"sı" başkanlan Atlee ve leri mucibince men•e aehadetna· 
usya nın 20 ağustos uzlaş· v v gesince ileri sürülen metaliba· olan mektubunun tetkiki. Cenevre' deki mümessillerine G · t L d 'd Ed" b melerinin "D,, nüıhalanmn göste· 

masından sonra ispanya hü· rınvu on ra an ım urga tın, yalnız dinlendiğini ve fa-
kumetine yapılan yardımları Çekoslovakya'nın da Sov- dağıtacaktır. döndükten sonra icra komite· rilmeııi icabettiğindan men~e şeha· kat nazarı dikkate alınıp alın· 
b l Yet'lerin notasına benzer bir La Corogen, 10 ( A.A) - · ı l k · · detname8inde yazılı mik.tann tama· 

i dirmişlerdir. 1talya murah· sı e par amento omıtesıne ve maması mes' elesin in, doğrudan 
nota göndereceği zannolun· Nasyonalistler Gavalueralson d"k I l l" · 1 mımn gümrükten geçmeeine müte· 

hası vesaike istinat ederek sen 1 a ar gene mec ısıne s· ı ı b dog" ruya komiteye aid oldo-maktadır.; Martini almışlardır. Bu kuv- d M vakkıf o maka kHmf ir tediyeyi 
Sovyet Rusya'yı ademi müda· O panya vaziyeti hakkın a · mümkün kılmak için Romanya'da g"unu söylemiş ve İtalya mu· 

ğrenildiğine göre Sovyct vetler seri ileri hareketlerine l · ·1 
hale uzlaşmasına ademi ria· I Neville Chamber am ı e yap· bulunan Türkiye kon6olosluklarınca rahhası Grandi'nin sözlerini, 

Rusya, spanya-Portekiz budu- devam etmektedirler. k d h yetle itham etmiş ve eylul tı ları görüşmelere air iza at verilmiş müfrez Lir menşe şehadet· lngiltere hükumetine matuf 
duna hemen bir kontrol ko· Nasyonalistler bundan başka · l d · ~ ·ı · · b k d" ortasında Barselon limanına vermış er ir. nnmesı gosterı mesı ıca etme te ır. olarak kabul edemiyeceğini 

R mitesi gönderilmesini arzu et· Siguenza'yı da ele geçirmiş· p A · · A" · · j ı · ·ı r::' usya tarafından 30, Madride res sosıyesm ıansı ışçı ngi ız gemı eri r a. beyan eylemiştir, 
40 t . d mektedir. ferdir. Nasyonalist kuvvetlerin partisı· tarafından şı·m..ıı·ye ka- Bulgar ayyare gön erildiğini söy· l '.l [ ' • J k 
lemiş, Neva, Koban ve Volga Fakat siyasi mahafil Sov· Bilbao istikametindeki i eri dar takibcdilen ademi müda· er e gıaece • 
Rus vapurlarile ispanya liman· yet murahhaslarının lngiltere· hareketleri hayli terakki et- hale siyasasına devam edilip Atina, 9 (A.A) - Akde- O d k J 

l l nin tekliflerini kabul edecek- miştir, Diğer taraftan Nosyo· edı"lmemes·ı hakkında -. eye mu··. niz' deki İngiliz filosu amira· r USU ıımanaan-
arına ge en mühimmat ve si- ı 
rhı b·ıh lerini tahmin etmektedirler. nalistlerin tayyare kuvvet eri racaat edileceğini bildiriyor. linin kumandasındaki !lngiliz /arın Ja JeJ'lı· .. ı·kıı·kıer 
a arı 1 assa zikretmiştir. La Coruna, 9 (A.A) .. _ fs- Madrid' e beş binden fazla be- t·ı ·· - ·· d k. • b aı aı 5 Y 

M. Grandi, Rusya'dan Barse- /ı• l d h ı osu onumuz e ı perşem e Sofya, 10 (Radyo) - Bulgar 
ı Panya paytahtının şarki İspanya yanname atmışlar ve birkaç ta rva enı·z a ·· ·· F l • l kt" ona pek çok san' at erbabının 'J 1 1 • gunu a ere ge ece ır. ordusu kumandanlan arasında 

ile muvasalasını temin etmekte kilometre imtidadınca Madrid B ' 
gönderilmiş olduğunu söyli- olan Madrid Aranjuez demir· Valence demiryolunu berhava Va karakollarını erııt ta grev mühim değişiklikler yapılacak· 
yerek: Kudüs, 10 (Radyo) - Be· tır. Bulgar faşistlerinin lideri 

B yolu Nasyonalistlerin tayya· etmişlerdir. k .J 
- u uzlaşmanın bozulma- artıraca mış rut'ta işçiler grev ilan etmiş- sayılan bir komutan, tekaüo 

b b R 
releri tarafından yapılan bom- Navalperal garb cephesin· 

sına se e usya' dır, bu hu- lerdir. Greve gazete mürettip· edilmicı. ve ordndan uzaklaştı· 
bardıman neticesinde harab d k" a ·yet"n slahına yarıya Y susta hiçbir mes'uliyet kabul e 1 v zı 1 1 

• V • J L b •k l l · d · · k · l d" · 1 etmiyeceğiz. olmuştur. cak mühim bir sevkülceyş nok· ı enıaen TG rı a ar erı e ıştıra etmış er ır. rı mışhr. 
Demiştir. ikinci müzakere- Burgos, 9 (A.A) - Madrid tası olduktan başka Madrid da kurulacakmış! , • • v t 1 k 1 

nin ne vakit yapılacağı şimdi· hükümetinin sosyalist lideri için iaşe bakımından çok mü- -Başı Tinci sayfada- ogre men er o usun• 
lik belli değildir. Himenez De Asua'yı Prağ el- him bir merkezdir. Filhakika baoka bütün bakanlar içtimaa ioti· İlk Orta Lise okullarının bütün kitapları geldi 

Paris 10 (Radyo) _ Bur· çiliğine ve deniz bakanı Prie· bu mıntakanın hayvanları hep rak etmiş, Parti şefi M. Staraci de Ah' ' t Etim kit • 
gostnn gelen haberlere göre; to'nun oğlunu da Londra ata- orada otlattmlmış olup zırhlı hazır bulunmuıtur. __ me an ap eVI 
Madrid'e nihai taarruz bugu .. n- şeliğine tayin ettiği bildiril- · trenlerle Madrid'e sevkedil- M. Mussolini, halya'nın mü· Mdot.erilerinin deAerli ilgilerine dayanarak. fzmir'e yarapcak 

~ mektedı"r. mekte "ıdı". dafaası için baolanmıo olan işlerin oekilJe genioletilmiotir. 
lerde yapılacaktır. Asi kuvvet· M d biran evel bitirilmeei lüzumuodao Ahmet Etiman kitap evı· 
ler, Madrid etrafında toplan· Seville. 9 (A.A) - 8 • Madrid, 10 (Radyo) - Hü· bahsetmiştir. Bu eayede İtalya'nın 
mışlardır. Taarruza başlamak rid'den Valence'e şimendüfer· kumet kuvvetleri, beş saat bava, kara ve deniz kuv'Vetlcrinin 

için general Franko'nun emri ler malzemesi gönderilmiştir. süren bir harptan sonra ihti- büsbütün dcğioereğini vd 1200 

bekleniyor. Gredoda mühim Bilbao dün bombardıman edil· lilcileri püskürtmüşler ve San fab~amn bu maksat etrafında 
süvari kuvvetleri toplanmaştır. miştir. Martino şehrini almı~lardır. çalıştığını bildirıniıtir. 
Taarruzu yapacak kuvvetler- Söylenildiğine :göre KomÜ·.. ihtilalcilerin elinde bulunan Bunlardan bııok.a ihtiyaca göre 

d h b k 
nistlerin naşiri efkarı olan ispanya limanlarında ltalyan yeni fabrikalar da vücuda getiril· 

en mü im ir ısını Madrid'e miştir, bunlar bilba!lea motör yap-
44 k·ı b Nundo Obero gazetesi şöyle · l f l" t. ·· ı ometre, ir kısmı 48 ve vapur arının aa ıye ı goze çarp· mai'l'a!mabsustur. 

bir yazı yazmıştır : " bir kısmı da 50 kilometre maktadır. Bahriye kuvveti 60 bin adedi· 
Nasyonalistler bir haftaya ı k ıı uzakta bulunmaktadırlar. Cenevre, 10 (Radyo) - Is- ne çıkan aca tır. ükilmet tez· 

kadar püskürtülmiyecek olur· ı ı 1 · h c- l · Roma 10 {Radyo) - Jur- panya murahhası, Mayork ada· ga 1 arıuc a yem arp se ıne erı 
l D'I !arsa Madrid elden gidecektir. inşa edilmektt>dir. 

na e talya gazetesi, Sovyet Nasyonalistlerin tayyareleri sından kaçmağa muvaffak olan Müetemlekclcrin idareei, yeni 

Rusya notasının, Sovyet'lerin dün Madrid, Valence ve Bar· yedi kişinin anlattıklanndan bir usul üzerine kurulmuştur. 
Madrid hükumetine yardımına selon'u bombardıman etmiştir. Milletler cemiyeti umumi ka- Brezilya ticaret mukavelesi; pn· 

devam etmesi için bir vesile Kızılhaç reisinin hazır bu- tipliğini haberdar etmiştir. Bun· ra üzerine verilen kararlarda M. 

olduğunu, fakat bu yardımın lunmasına rağmen dün Bilbao- !arın anlattıklarına göre bu :MuS&Olini ve kabine heyeti tarafın· 
Madrid'i düşmekten kurtara- d 15 adaların ihtilalciler tarafından dan tetk..ik edümiştir. Bu içtimada 

a O rehine kurşuna dizil· sivil tayyareciligin de askeri kontrol 
mıyacag" ını yazmaktadır. · t' · l. d b ecnebı· de l t ffilŞ ır. ışga 10 e azı Ve • altında bulundurulmasına karar \ 'C• 

Paris 10 (Radyo) - Koban Nasy<!~~li_stler. _ Bilbao'ya 9 lerin büyük. yardımları olmuş rilmiştir. 
adındaki Sovyet vapuru lspan· ~kilometre mesafede bulÜnmaıc:· ve bu devletlerin teşvikile hü· Kabinenin yeni içtimaı 21 teş-
yanın Alikante limanına mü· tadırlar. kumete sadık kuvvetlerden ya- şinievel<le olacaktır. 
him miktarda yiyecek ve as· Oviedo, 9 (A.A) _ Havas kalananlar kurşuna dizdiril· Roma, 10 (Radyo) - İtalya 
keri levazım çıkarmıştır. Ode- Ajansı muhabirinden: miştir. başbakanı Sinyor Mussolini, 
sadan diğer vapurlarda lspan- Hükumet kuvvetleri Oviedo- Lizbon, 10 (Radyo) - Is- askeri hazırlıkla~la meşgul olan 
ya limanlarına hareket etmiş· ya girmiştir. Asilerden birçoğu pany' da asiler tarafından Si- bin ikiyüz fabrikanın, verilen 
ferdir. hükümet kuvvetlerine iltihak kuerrfa'nın zaptı, harb hat- siparişleri vaktinde yetiştire· 

Londra, 9 (A.A) - Ademi etmiştir. tını şimalden Madrid'e elli bilmek için haftada altmış saat 
mildahale komitesi bug,ün şu Firari askerler IOviedo'daki kilometre'ye kadar yakınlaş· işliyeceklerini, Adriyatik sahil-
işlerle meşgul olacaktır: asilerin reisi albay Aramda· tırmıştır. Davilla'nın şarkında lerile Pu nehri civarında ve 
. Diktatörlük rejimine tabi nın isyanın başlangıcından beri Esküya'hn 17 kilometresinde Sardunya' da yeni hava istas-
devleticrin lspanya'ya yapmak· mevcud bütün erzakı müsa- asi cebhesi var91r. yonları tesis etmek Üzere 140 
ta oldukları yardıma bir niha· dere etmiş ve bunları meccani Neva ismindeki Sovyet va· milyon liret tahsis edildiğini 
yet verilmediği taktirde ko- olarak eağıtacak yerde halka puru Alikante iskelesinden ve tayyare imalathanesine tah-
miteyi terkedeceği tehdidini para ile satmış -0lduA-unu söy- beş milyon peçetalık altın vil olunan altmış fabrikanın, 

olarak Sovyet lemektedirler. almıştır. Bu para Rusya'ya kafi derecede randman verdi-

Kültür Bakanlığının okul kitaptan ile diger hiltiln eserleri gü· 
nü günfine takip eden ve en müsait fiatlerle sayın mü~teri· 

lerini memnun eden Jzmir' in biricik kitap 'Ve kırtasiye deposudur. 

Hariçten siparişler iskontolu fiatlerle ve sUr· 
atle gönderilir. 

Hükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535) 

Türkiye Ziraat bankası lzmir 
şubesinden; 

Borçlu Ana borç Senet No. Yeri Vade tarib 
L. K. 

Mehmet o.lbrahim hulusi 938 79 
Cennet oğlu basan 411 24 
Mehmet ali o. hüsnü ve 29 18 
kızı f atma, zeynep. 
H. Mustafa kızı hatice 
yüzbaşı feyzullah o. sü· 
leyman varisleri o. ziya, 
etem karısı zebra ve kı· 
zı mesrure. 

342 03 

43 44 

Pehlivan İbrahim o. ibrahim53 71 
Filibeli mustafa o. İsmail 27 50 

198 
149 
261 

348 

313 

386 
182 

Güzelyah 
Işıklar 
Dağkızılca 

Pınarbası 

15/4/935 .. 
.. 
., 

lzmir 31/5/93~ 
" imariye 15/4/93 

mahallesi. 
Halihazır ikametgahları bilinemediğinden ve bulunamadı; 

ğından dolayı yukarda yazılı olanlara aşağıda yazılı husus' 
ilanen tebliğ olunur. . 

Bankamıza olan ana borçlarınız ve senet No. larile vade bı'" 
timi tarihleri yukarda gösterilmiştir. Borçlu bulunduğunuz bil 
mebaliği faiz ve masraflarile işbu tebliğat tarihinden itibar~ 
30 gün zarfında bankarr 1ıa ödemediğiniz taktirde gayri meP 
kulünüz bankamız kanunlarının bu işlere mütedair olan hükiitll 
lerine tevfikan satılacaktır. . .. 

Yukarda yazılı 30 günlük müddet zarfında müracaat e~ı 
0 

memesi yüzünden tahsilat için ayrıca bir heyetin müracaatın 
meydan verildiği taktirde aynca tahsil ücreti alınacağı ve ~ 
gibi muamelelere mahal kalmaması için 30 gün zarfında bo 
latmm teavi esi. 778 
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"-= lzmir Komutanlığı ilanları -------~--=:11--~-,.. Izmir vilayeti Mahasebei hu-
~~·~~~ Mn:,~t:ı:::'"h:;.~.~~7~·Y46J?~ô"kao saman ih- Mektep Kitapları susiye müdürlüğünden: 

tiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. ---•+---
2 - ihalesi 19 / Birinci teşrin/ 936 pazartesi günü saat 

16 da İzmir'de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyo

Bedeli sabıkı 
Lira 

Yeri Cinsi No. sı 

nunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 6926 lira 40 kuruştur. 
4 - Beher kilosunun tahmin edilen fiatı bir kuruş elli 

santimdir. 
~ - Teminatı muvakkate akçesi 519 lira 48 kuruştur. 

- Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler Ticaret odasında kay1tlı olduklarına dair 

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

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazıh vesi
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır . 

.........___ 1 6 11 16 635 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Mst. Mv. kıtaatından (86400) kilo yerli pirinç ihtiyacı 

kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 

2 - ihalesi 20 Birinci teşrin 936 Salı günü saat onaltıda 
İzmir' de kışlada müstahkem mevki satmalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (16416) liradır. 
4 - Beher kilosunun tahmin edilen fiat\ ondokuz kuruştur. 
~ - Teminat muvakkate akçesi (1231) lira (20) kuruştur. 

- Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair vesi

ka göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmiye iştirak edecekler 2490 satılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

"-..... 2 6 11 17 648 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Garnizon eratının ihtiyacı için 78,000 kilo sadeyağı 

13 11 Ol 936 tarihine müsadif salı günü saat 15 te 

2 kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
- Tutarı 70200 lira olup teminatı mttvakkatesi 4760 

liradır. 

Şartnamesi ihalenin yapılacağı Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonundan 351 kuruş muka
bilinde isteklilere verilir. 

3 - isteklilerin teminatı muvakkate makbuzu ve teklif 
mektuplarını ve 2490 No. lı kanunun iki ve üçuncü 
maddelerindeki vesikaları en az saat 14 de kadar 

'-...._, mezkur komisyona vermeleri. 27 1 6 11 564 

~st. Mvk. Sat. Al. Ko. nundan: 
- 'Beher kilo~una 80 kuruş kıymet biçilen 150 ton hint 

yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (120,000) lira olup ilk inanç parası 

(7250) liradır. 

~ - İhalesi 14/ 10/936 çarşamba günü saat 15 tedir. 
- Fenni ve idari şartnamesini almak istiyenler 600 kuruş 

mukabilinde M. M. nden ve satın alma komisyo-
S nundan alabilirler. 

- Şartnameye girebileceklerin 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerindeki bilgilerle ihale gününden ve 
ihale saatmdan en geç bir saat eveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını kanunun emri veçhile mühürlü 
zarflar içerisinde M. M. V. satın alma komisyonuna 

~ vermeleri. . 28 11 26 11 136 
M 
1 st, Mv. sat. al. ko. rs. den: 

- 8434 kilo doral boru çubuk saç levha ve perçin çivi 

2 kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
- Tahmin edilen bedeli 26880 lira olup ilk inanç pa-

3 rası 2016 liradır. 
- Şartnamesini almak istiyenler 135 kuruş mukabilinde 

q M. M. V. satın alma komisyonundan alırlar. 
s - ihalesi 27 /IO/ 936 salı günü saat 15 tedir. 

- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncii maddelerinde yazılı belgelerle ihale saatinden 
bir saat evel teminat ve teklif mektuplımnı M. M. V. 

'-. satın alma komisyonuna vermeleri. 
~ 11 26 11 25 340 

~Manisa kadastro müdürlü-
ilden; 

b0~atşı mahallesinin şarkına düşen ve Kurşunlu hanla üzüm 
~~s::sı binalannı da ihtiva eden yeni (Ege) mahallesinin ka· 
0 g'a 0~u yapılacaktır. Bu mahallede gayri menkulü olan veya 
"~>'a Ytı ~enkuller üzerinde ayni hakkı bulunanların kendileri 
(~eş) v~~ıl veyahut kanuni mümessilleri, ilan tarihinden itibaren 
lıı Ura g'un zarfında dairemizde ikinci posta kadastro memuruna 
~tfı ~aatıa boş beyanname alarak bu beyannameleri bir ay 
lup ~ a Ya bizzat doldurup veya kadastro katibine doldur
'-'e b~lllza veya mühürle tasdik ettikten sonra geri vermeleri 
bitlik Yannamelerin istinad ettiği vesaikı da beyannamelerle 
"' kil·te tevdi eylemeleri lazımdır. Sahip veya sahiplerinin 
tdit~ · Veya kanuni mümessilleri tarafından kadastroya müracaat 
'-'~ı-sa 'Yen, beyannamesi verilmiyen gayri menkullerin tesbiti, 
tııda tapu kaydına, yoksa vukuf erbabının beyanına göre doğli n doğruya idare tarafından yapılacağı iliin olunur. 781 

lt ~ir t yyare alayı komutan
~lndan 

~~ıı;t;arc ~layı inşaat işlerinde kullanılmak üzere inşaat mü
Sıı01~ mımar ve fen memuruna ihtiyaç vardır. Taliplerin 
" 36 gününe kadar lzmir tayyare a '. ayı komutanlığına 

•tları. 739 8 9 11 

Yavuz Kitapevinden: 

1 24 senedir lzmir ve hinter'andımn kitap 
ihtiyacım temin etmeği şerefli bir vazife 
bilen müessesemiz busene: 

- Devlet Kitaplarının_ 
dahi sabcıht)ım üzerine almıştır. 

ilk ve orta mektepler ile liselerde oku
tulacak bUtUn kitaplarm emirlerine ama
de oldut)unu say1n öğretmenler ile taşra 
bayilerine arzederim. 

Adres: Yavuz kitab evi 

42 Karşıya iktisat S. Ev 
00 Tilkilik Cad. eski M.H.Tah.Ş. Dükkan 
00 Burnava eski medrese binas1 Ev 

26 
236 

fdarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsi yazılı 
akar kiraya verilmek üzere yeniden 15 gün müddetle açık 
artırmıya çıkarılmıştır. Krasına talip olanların şeraiti öğrenmek 
üzere her gün Muhasebei Hususiye müdüriyeti varidat kale
mine ve pey sürmek isteyenlerin de ihale günü olan 19/10/936 
Pazartesi günü saat 1 O da depozito makbuzlarile birlikte en-
cümeni vilayete müracaatları. 7 9 11 717 

Askeri fabrikalar umum mü-
F ahri Kitapçı dürlüğünden; 

_ Numara 56 Kemeraltı-ı SOO Ton Asitnitrik 
lzmir harici askeri satınalma ilanları 
Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 
Cinsi · Miktar ve Tahmin bedeli Muvakkat teminat 

ölçüsü Lira Kr. Lira Kr. 
Sığır eti 98725 Kilo 32085 63 
Koyun eti 5000 " 2175 00 3021 67 
Kuzu eti 117353 " 6028 26 
Yukarıda cins ve miktarları ile tahmin edilen bedelleri ve 

muvakket teminatları yazılı olan üç kalem yiyecek, 27 /10/936 
tarihine rastlıyan salı günü saat 14 te kapalı zarf usulile alı· 
nacaktır. 

Şartnamesi 201 kuruş mukabilinde komisyondan hergün 
verılir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline ka
dar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlı.Şına vermeleri. 

11 17 21 26 1909/771 

Urganlı köy muhtarlığından: 
Turgutlu kazasının Ahmetli nahiyesine bağlı Urganlı köyii 

mektebinin natamam üç odasının tavan, taban pençerelcrile 
kapı ve sıvası yapbnlmak üzere münakasaya vazolunmuştur. 

1 - Yapılacak inşaatın bedeli keşfi 1008 liradır. Taliple· 
rin % 7 ,5 teminat akçesi veya banka mektubu ile mü

nakasaya iştirak eaebilecektir. 
il - Münakasa 1 inci teşrin 21 inci günü saat 16 da Ur

ganlı köy odasında ihtiyar heyeti tarafından aleni ya
pılacaktır. 

111 - Bunn ait keşifname ve şartname Turgutlu belediyesi 
ile Urganlı köy odasında mevcut olduğundan vaktin
den evel keşifnameyi görmek ve şerati t.ınlamak isti· 
yenlerin Turgutlu belediyesi ile Urganlı köy odasına 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 727 8 11 14 17 

ödemiş Ziraat bankası su ve 
elektirik müesseseleri işletme 
direktörlüğünden: 

İdaremiz kadrosunda münhal bulunan 40 lira maaşlı bir 
tahakkuk memuru ile 20lira maaşlı bir daktilo bilimtihan alı
nacaktır. Talip olanların bir istida ile 131101936 tarihine ka
dar muhasebeciliğe müracaat ederek sual varaklarını ve İcab 
eden izahatı almaları ilan olunur. imtihan 151101936 tarihinde 
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· 
)ar tercih olunur. 
İlelü emrazdan salim olmak. 
Daktilo için: 
En aşağı ilk mektep mezunu olmak, 
Askerlikle alakası bulunmamak, 
llelü emrazdan salim olmak, 
Daktilo ile seri yazı yazabilmek. 737 9 1 O 11 

Burnava bağcılık istasyonu 
şefliğinden;! 

1 

2 

3 

- 336 lira 63 kuruş keşif bedelli bağcılık istasyonu 
deneme bağtnda yapılan binanın natamam kalan sıva, 
beton ve tavan kısımlarının pazarlık surelile ihalesi 
yapılacaktır. 
Bu işe ait şartname ve projeyi görmek istiyenler Bur
nava' da bağcılık istasyonu şefliğine başvurmaları. 
ihalesi 14 1101 936 çarfamba günü saat 11 de Bur
nava bağcılık istasyonundaki komisyonda yapılacaktır. 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

100- 200 Ton mutahhar pamuk. 
Tahmin edilen bedeli 90,000 lira olan yukarıda miktarı 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 23 1111 36 tarihinde pazartesi günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 4 lira 50 kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 5750 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralt kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte komisyona müracaattan. 

7 9 11 13 

. Tahmin edilen bedeli 92500 lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 30 / 11/ 936 tarihinde pazartesi günü saat 
15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. . 

Şartname 4 lira 63 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin mvvakkat teminat olan 5875 lirayı hayi teklif mek
tuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü mad-
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra-
caatJarı . 11 14 16 18 743 

zmir Bayındırlık direktörlü
ğünden; 

1 - 47174 lira 5 kuruş keşif bedelli Bergama'da yeniden 
yaptırılacak cezaevi yapısının 11/ 10/936 dan itibaren 20 gün 
müddetle kapalı eksHtmeye ~onulmuştur. 

2 - Kapalı eksiltme 2 / ikinci teşrin/ 936 perşembe günü 
saat 11 de f zmir Bayındırlık diretörlüğünde yapılıp ihalesi icra 
e:i le ektir. 

3 - muvakkat teminat 3539 lira olup isteklilerin 2490 
sayılı kanuna ğöre hazırlıyacakları teminatlarile teklifnamele-
rini ve Bayındırlık Bakanlığından alınmış ehliyet vesikalarile 
birlikte ihale gününde tayin olunan saatten bir saat evveline 
kadar komisyon reisine vererek makbuz almaları. 

4 - Bu hususta fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir Ba· 
yındırlık direktörlüğüne.. başvurmalorı. 783 

Manisa Vilayeti daimi encü
meninden; 676 

1 - Kırkağaçta Ziya Gökalp mektebinin 201 L;ra 52 kuruş 
" Türk birliği " 327 " 98 " 
" Cumhuriyet " 443 " 32 " 

keşifli tamiratı açık suretle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu işe ait keşif evrakı parasız olarak Manisa Nafıa 

müdürlüğünden alınabilir. 
3 - Ziya Gökalp mektebi tamirat eksiltmesi 15/10/936 

perşembe günü saat onbuçukta: 
Türk Birliği mektebi tamirat eksiltmesi lŞ/10/936 
perşembe günü saat onbirde: 
Cumhuriyet mektebi tamirat eksiltmesi 15/10/936 
perşembe günü saat onbir buçukta vilayet daimi en
cümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Birinci mektep için muvakkat teminat 15 Lira 12 kuruş 
ikinci " " " " 24 11 60 " 
Üçüncü " " " " 34 11 25 " 

öksüzlere Yardım Cemiyeti 
Başkan ığından; 

23 Teşrineievel 936 Cuma günü saat 17 de Beyler soka
ğında C. H. P. salonunda kurumumuzun senelik kongresi ve 
kongreyi müteakib fevkalade içtimai yapılacağından Cemiyette 
mukayyett azanın vakti muayyende salonu teşrifleri rica olunur . • 

Kongre Ruznamesi: 
1 - Heyeti idare raporunun okunmas1 
2 - Blançonun tetkik ve tasdikile heyeti idarenin ibrası 
3 - 1/111936; 31/ 10/937 blançosunun tanzimi 
Fevkalade içtima ruznamesi: 
2 inci maddenin "An fıkrasile 18 inci madde ve 19 uncu 

maddenin "E., fıkrası ve 21-23·25-31 inci maddelerin tadilleri. , - ' 
Yusuf ıza Okulu 

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 yeni usulleı:le çocukları hayata ve O R TA 
okul tahsiline hazırlar. 

Fransızca dili 1 L K kısmın ikinci sı.11fından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 E Y L O L tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 

Müracaat zamanları : Saat dokuzdan on yediye kadardır. 
Kestelli caddesi, No. 76, Telefon : 2914 

....................... 11!11 ...................... . 

mücellit Ali Rıza 
Yeni Kavaflar car ısı No. 34 
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V. N. Hamburg -Bremen, Rotter- ROY AL NEERLANDAIS en 
DEUTSCHE LEVANTE LİNİE dam--Amsterdam ve Anvers KUMPANYASI kıymetli Yatılı - Gündüzlü: Kız ve Erkek 

limanları için her ay munta- "SATURNUS,, vapuru 11/ Müessisi: Eski /(ız lisesi direktörü 
"GERA,, Vapuru 15 ilk 

tesrinde bekleniyor, 20 ilk 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

ATHEN,, motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar (ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN içia 
yükliyecektir. ---AMERİKAN EXPORT LİNES 

"EXMOOR,, vapuru 17 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

PİRE AKTBRMASI SER[ 
SEEERLER 

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

ilk teşrinde PiRE' den BOS· 
TON ve NEVYORK'a hare
ket edecektir. 

Sefer müddeti: 

zam iki sefer yapacaktır. lO dan 14110 a kadar ROT- HAYDAR CANDANLAR 
Ren, İskandinav ve Baltık ·ı 

limanları için doğru Konşi· TERDAM, AMSTERDAM ve Orta ve lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi dillere hususi bir me~ki vedır~ 
mento ile eşya kabul eder. HAMBURG için yük alacaktır. miştir. Sınıflara 40 dan fazla talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı dairelerı ayrı ı. 

A l E • M ·ı '1ULYSSES,, papuru 16/teş- Çocukla";;;ıı sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malUmat ile yetiştirmek istiY.enlerı6Jl ng o. gytıan aı rı'nevvelde gelı'p yu"künü tah- b h k k d K l d B B 1 N d k - nda hergün sa a tan a şama a ar emera tın a irinci ey er, umanza e so agı 
Line liyeden sonra BURGAS, VAR- numarada (Kültür Lisesi) ne müracaatları. 

Marsilya ve İskenderiye için NA ve KÖSTENCE liman-
9600 tonluk "Cairo City,, va- lan için yük alacaktır. 
;>uru her ay Pireden munta- .. CERES

11 
vapuru 21/tcşrin-

zaman iki sefer hareket ede- evvelden 25/teşrinevvele ka-
cektir. dar ROTTERDAM, AMS-

Yolcu fiatinde tenzilat: TERDAM ve HAMBURG li-
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 7 5 saat, 
Port-Sait ve İskenderiye li

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

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karş1S1nda Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentahğı 

Limited 

manian için yük alacaktır. 
"UL YSSES,, vapuru 4/.teş· 

rinsaniden 9/teşrinsaniye kadar 
AMSTERDAM, ROTTER· 
DAM ve HAMBURG liman-
ları için yük alacaktır. 
"ORESTES,, vapuru 16/ikin

citeşrinden 21/ikinciteşrine ka
dar AMSTERDAM, ROTSER
DAM ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 

Derslere Birinciteşrinin on beşinci günü başlanacaktır. -SIHHAT BALIK A.GI ··ıa' Bozdoğan Asliye hukuk mah
kemesinden: 

Bozdoğan'ın Hıdırbaba ma· 
hallesinden Alabuk oğlu Ali-

•• •• JIJlllj 
Xorveçya balıkyağlannııı en halisidir. Şcl'het gibi içilir, ~ defa suıu 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Başdur:.ık Büyük Salepçi.oğlu hanı karşı"ın<la 

aıuıııııuııılllllllllll 111111.. -Doktor .. 111111 11111ıııııııııııı ııın 1 1~ 

§ A. Kemal Tonay ,I 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassr~ ~ 

- Basmahane istasyonu kar~1sındaki dibek sokak haşınJ:ı 30 ~1:• ~ = lı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akşam ı;aal 6 a ka ~ = hastalarını kabul e<ler. ~ - ,·e,, 
Müracaat eden hastalara ppılması lazımgelen sair talıiilfıl 

9 
~ = mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına ce~'t 

PİRE - BOSTON 16 gün acentasına müracaat olunması. 

PiRE- NEVYORK 18 gün - Telefon: 3171 

11VASLAND 11 motörü 13 
birinci teşrinde ROTTER
DAM, HAMBURG, BREMEN, 
COPENHAGE, DANZİG, 
GD YNiA, GÖTEBURG, OS
LO, ve İSKANDİNA VY A li
manları için yük alacaktır. 

nin oğlu Mehmet kızı Nurıye 
tarafından Muğa'nın Madran 
köyünden iken tegayyüp ede
rek mahalli ikameti meçhul 
bulunan Alabuk Ali oğlu ko
cası Ali'nin evlenmenin ken
disine yüklettiği vazifeleri yap
mamak maksadile müşterek 
yuvayı terkederek a\ det et
memiş olduğundan bir ay 
z&rfında dönmesinin ihtar edil
mesi davasının duruşmasında 
dava arzuhali hulasasının ila
nen tebliğine ve bunun ayni 
zamanda gıyap kararı yerine 
tutulmasına karar verilmiş ol
duğu ilan olunur. 

iııf"mllttır ıiirı"llılittliılıiıittttllifı!ttlıiülfıWi1fııir~i;i:;,u .. r:,ıı~s J.ill!ill. 

DEN NORSKE MfDDELHAVS 

LİNJEN - OSLO 
"BOSPHORUS,, motörü 

22 ilk teşrinde bekleniyor, 
HAVRE, DİEPPE, DUN
KERK, ANVERS, DiREKT 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

S.A. ROYALE HONGRO· 
iSE DE NAVİGATİON 

DANUBİENNE-MARİTİME 
BUAPEEST 

"SZEGED., motörü 13 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRETİSLAV A, VİYANA ve 
LlNZ için yükliyecektir. 

SERVİCE MARİTIME 
ROUMAİN BUCAREST 
"DUROSTOS,, vapuru 28 

ilk teşrinde bekleniyor, KÖS
TENCE, SULİNA ve GALAÇ 
limanlarile GALAÇ aktarması 
olarak BELGRAD, NOVİ
SAD, BUDAPEŞTE, BRA-
TİSLA VA, VIYENA ve LİNZ 
için yük alacaktır. 

GANADİAN PACIFİC 
STEAMSHİP L TD. 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LIVERPOL'dan 
hareket eder. KAMADA'nm 
limanlarile dahili şehirlere İz
mir' den direkt konişmento 
verilir. 

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

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 

• ; : '.· r.· . '.:: • 'J: 

Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak yerin

de 681 numaralı ev kiralıktır. 
Evde her türlü tesisat ve konfur 
mevcuttur. Görmek için Köprü 
bakkalı bay Ahmed' e müracaat 

•• 11!1!1 .... ll!!l .. ımll!l9"" ..... I. 
Deri ve Tenasül Hasta-

lıkları Mütahassısı 

Doktoı:. 

Osman Yunus 
Hergün hastalan sabah 

saat 10 dan akşam altıya 
kadar kabul ve tedavi eder. 

Adres: Kemeraltı Şamlı 
sokak No. 19 

Olivier v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
LONDRA HATTI 

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

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

LİVERPOOL HATTI 
'

1DRAGO,, vapuru 7 bi
rinci teşrine kadar Liverpool 
ve Glasgov için yük alacaktır. 

'
1EGYPTIAN,, vapuru 15 

birinci teşrinde Liverpool ve 
Swanseadan gelip yük çıka
racaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LİNİE 
41HERAKLEA,, vapuru bi-

rinci teşrin ortasında Hamburg 
Bremen ve Anversten gelip 
yük çıkaıacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u-
liyet kabul etmez. 

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

HOLLAND AUSTRALIA 
LİNE 

"ALHENA,, vapuru 6/ ikin
citeşrinde beklenmekte olup 
PRİNSİPALLE AUSTRAL YA 
ve YENİ ZELAND için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 20 
birinci teşrinde gelip 1/21inci 
teşrinde PİRE, MALTA, MAR
SİL YA ve CEZAİR için yük 
alacaktır. 

"ALBA JULİA,, vapuru 
19 / 2 inciteşrinde MAL TA, 
MARSİL YA ve CECAIR li
manları için yük alacaktır. 

----------------------İzmir inhisarlar Başmüdür-
lüğünden: 

Alsancak'ta yaprak tütün 
deposunda yaptırılacak elek
trik tesisatı işi pazarlığa ko
nulmuştur. 

Keşif bedeli 873,43 teminatı 
131 liradır. İsteklilerin 12/ 10 
936 günü saat 15 de Başrnü
dürlüğümüzdeki komisyona gel-
meleri. 780 ....................... 

ZEGLUGA POLSKA 
"LEWANT11 motörü 1/ikin

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

İlandaki hareket tarihlerile 
navlunlardeki değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için FRA
TELLİ SPERCO acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 

Soma Malmüdürlüğünden: 
Cinsi 

Han ve otel 
· Müştemilatı bıf 

1 kahvehane 15 oda, 1 salon, 5 mağaza, ır 
harap mağaza, 7 depo 1 saya 4 ahır ve 0 

altında üç dükkan. 
Hududu ~ 
Sağı; Dereden ayrılan su yolu ve dere, So\u: Hasan ta.h5~ıı 

çoban ahmet sakızlı hacı ve Nazif dükkanları ve camii }ce 

caddesi. Arkası: Halil dükkanı, Halil İbrahim hanesi ve)~ 
ve dere. Önü: Musa, baldır Ali, İsmf'!t, sağır Ahmet, YoCJ' 
Mehmet, koşturum veresesi Hasan Tahsin dükkanları ve 
muriyet meydanı. 

Kimden metruk olduğu: 
Lef ter veresesi ve damadı doktor Y anko. 

Muhammen kıymeti 
Lira Kr. 
7458 00 Yedibin dörtyüz elli sekiz liradır. 

Muvakkat teminat miktarı 
Lira Kr. 
559 35 Beşyüz elli dokuz lira otuzbeş kuruştur·~~ 

Yukarıda cins ve müştemilatı yazılı bir parça gayri nıeP ~d 
kapalı zarf usulile 1/ 10/ 936 tarihinden itibaren 15 gün 111 tıf 
detle ve peşin para ile satılığa çıkarılmışhr. Taliplerin. 9d<'~ 
ma ve eksiltme kanununun 32 ve 33 üncü maddelerırı 11r 
esaslar dairesinde tanzim edecekleri teklif mektubunu 9~b' 
mayı açma saatı olan 15/ 10/ 936 tarihine müsadif perşe\t 
günü saat 4 ten bir saat evveline kadar Soma maliye d9~( 
sinde müteşekkil komisyonu reisine makbuz mukabilinde 'ı~ 
meleri ve şartnameyi görmek istiyenlerin de hergün sa.81 ıf' 
dan akşama kadar müracaatla malı'.lmat almaları ilan olu~l 

3 6 9 11 65° 

lzmir Orta okullar satınalJJI~ 
komisyonu başkanlığından; 
Miktarı Tutarı Muvakkat teminat Cinsi 

~"" ~1 Adet L. K. L. K. ı· ki?' 
~"'" ~ ;...·.. 4 300 2700 202 50 Kuru gürgenden 

. . .;,;,.~'f'"' ~. li-~ kişilik talebe sıra5\tt' 
_ r """" • ~ 30 300 22 50 Kontrplaktan yazı ta ı~ 

4lııiillıiıılf' Karşıyaka orta okul ihtiyacı için yukarıda cinsi, mikt~r•~9,, 
~ 

0
., JI tarı, muvakkat teminatı yazılı iki kalem eşya 26/9/93 şt~' 

lu 11
• hinden itibaren 15 gün süre ile açık eksiltmeğe konul~l~·i 

12/ 10/936 pazartesi günü saat 15 te Kültür direktörluğt'i~~ 
1 1 toplanacak komisyonumuzda üsterilecektir. İstekliler tef11 ~~· 

; .. ~ akçelerile tayin edilen gün ve saatta komisyona, fenni .. "e 5s~; 
( &iroOll ,C.o.Nl.<Aıtj susi şartname ve nümuneyi görmek istiyenler de her gu~ 56' 
L::===..:::.=....,;:.::...:::.::..::...-~~,--- 12 ye kadar Kültür direktörlüğüne müracaatları. 26·2-6· 1 

·P~U· .. ~r·].·e~n~-Ş~a~-h~a~p~•T•e•sı·~·i-ta·b~i~şsizb~müsh~.Oka~rzararsız~rki~bekre,ka~b~ 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


