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Hududunda carpışmalar oldu. 1 O Rus 
askeri Japonlar tarafından öldürüldü 

A 
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HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2776 

,.---iz mir civarında manevralar.---... 
ahraman askerimiz neş' eve zindegi içindedir. Mavi 
ler müşkül3tta, kırmızılar, sevkiy8:t ya~maktal 

lzmircivarındayapılacak / zın manevra manzaralarına 
oları büyük manevra b:ı ue- , aid alacağı resimlerle de 
ceden itibaren Orgeneral manevra devam ettiği müd-
Çaf ışlar'u kumandası al- ı detçe Anadolu'y11 sıisliye-
tıwla b~.ş l mıştır. Daza ge- ı ceğiz. 
eden /1 ..... rlanan mavi, kır- * * * 
mızı /_ı'ta/arm hareketleri, Ordumuzu ı manevralar-
&abaha karşı hakiki bir mu- dan sonra Cuma günü s!at 
lıarebe meydanında görün 14 le Cumaovası naltigesi-
bir şekilde belirmiştir. nin Kısık köyü civarında 
l~avi tarafm ileri kıt'a- yapacağı bıigük geçid res-

ları daha ilk andan itiba- mi çok rm lak olacaktır. 
l'en büyük müşkilatla kar- Kahraman ordumuzun ge-
şılaşmıştır. Buna mukabil çiJ resmini görmek üzere 
kırmızı tarafın her cihetten Kahraman ordumuzun Trakga'daki geçid resminden intibalar. bii.tün halk davetlidir. Hal-
ınuharebe meydanına, kuv- neticeler 11erdiği bilhassa üstünde denilecek bir şekil- tihanlar veren ve memleke- dan sonra yapılacak olan kı, götürmek üzere Cama 
t1etler getirilmekte ulduğu nazarı dikkati celbetmiştir. de görülmüş ve şanlı kıt'a- te binbir zafer kazandırmış büyükgeçid resmi olacaktır. günü saat 10 da Alsancak 
ıörülmektedir. Talim ve terbiyenin verdi- /arımız bu zindeginin ver- olan yüce Türk ordusunun Geçid resmine manevrada istasyonundan bir tren talı-

Dün gece başlı yan ma- fa güzel neticelere ilaveten diği kudret ve tatbikatın kudretli kumanda ellerin- bulunan biitün kıt'alar iş- rik edilecek ve geçid res
tıevralara tekaddüm eden tam bir sefer zahmet, me- muvaffakıyetlerinden do- de memleketi nilıagetsiz bir tirakedeceklerdir. Manevra minden sonra halk, ba 
on gün içinde yapılan or- şekkat ve şartları altında ğon büyük bir neş'e içinde sevgi ve itimadla saran safahatını hergün muntaza- trenle lzmir'e dönecektir. 
dugalı ve garnizon tatbika- yapılan tatbikatın sonunda manevraga başlamışlardır. azamet fH! kudretinden di- man kari/erimize bildire- Bütün lzmir' liler, geçid 
tının fevkalade mükemmel askerin zindeliği normalin Her vesile ile bügül-: im- ğer bir sa/hada, manevra- ceğiz. Hususi fotoğrafçımı- resmine davetlidirl~r. 
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Donanmamız İkinci 5 yıllık programımız 200 000 ıngiliz sefiri dönüyor 

Malta ve Yunan bu deorede ilan edilecek.. Lira Uuı nu- lngilizsermayedarlarının 
limanlarını Vekil ve meb'uslarımız b. t ki 
ziyaret edecek A k , d.. .. I maraya düştü.. ıze yap ı arı teklifler 

lstanbuı, 12 (Hususi)- n ara )f 8 00UY0f ar• Btiytik ikramiyeyi B dı M • 
Maıta'yı ve Yunan liman· Nafıa Vekili, lstanbul elektrik şirketin- çorapçı Sabri aldı.. u meyan a usul petrollarındaki lıis-
larını ziyaret edecek olan de cürmü meşhud yapıldığını söyledi. Tayyare Piyangoııunun yirmi semize mukabil Türkiye.frak demiryo. 
donanmamız, teşrini sani- t N birinci tertib altıncı kcşide!ôİOe lunu ı·nşa teklı· rı·n -'e bulunuyorlar .. ı·n 16 sında Jstanbul'dan stanlıul 12 (Hususi) - afıa 1 cveld~. Dahiliye Vekilinin de 20 Ik" h l a·· b" . f" 1 aj •• · · ld Ank 'd b l L eve ı ,.iln a' anmış ve un ıtı· Yekili Ali Çetinkaya, Ankara'ya tejnllıeve e ara a u unaca•• o 1 
hareket edecektir. Donan- dönmüştür. Yekil gazetelere verdiği ları anlaşılmaktadır. rilmi~tir. Son keşide de büyük ik· stanbul, 12 (Hususi) - fngilis 
rnada Amiral Şükrü ve er- beyanatta. İstanbul elektrik 'irketi İstanbul 12 (Hususi) - Mec· ramiyeyi kazanan biletlerden mü· scnnayedarlannın mGmeuili M. 

k b 
işlerinde bazı cürmü me,.hudlar ya· liıin açılma zamanı yaklaıtığından, him bir kı•mı da şehrimi11de .,.. Soıuen-il, temaslarına devam et· 

linıharbigesi de uluna- • pıJJığınıi İran transit yolu için şehrimizdeki nıeb'us'lar Ankara'ya - Sonu 6 ıncı salıifede - mektcdir. Muhtelif İngiliz tir.ket· 
caklardır. ilkbaharda faaliyete geçmek üzere gitmeğe başlamışlardır. Şehrimizde - lcrinin memleketimizde geniş mik· 

Donanmamızın amiralge- A·--upa'ya kamyon ,.e otobüs aipa· bulunan sefirler de, bu ayın yir· Romanl)'a kralı · • • · · d A k • · · ~·asta ış yapmak istedikleri anla· 
• v l kt D riız edildi""ini aöylemittir. mısın en sonra n ara ya gıtmıye 

nıısi ı avuz o aca ır. o- .. e başlıyacaklard1.1. fılmakıadır. Bu arada bir İngiliz 
f 'd I 20 İstanbul 12 (Husuıi) - Büyük p ' •d • llanma }(.alla a ay n İı!ıanbul l!? (llusuil) - Cumu· rag a gl fVOT şirketi de l\Iuıul petrollanndaki 

k d k Millet Meclisinin açılışında, hükü· riyet ba_,.·ramı münaseb•ıı"le 28 teıı. 'J h" · sinden 26 sma a ar a- ~ • .. ıssemıze mukabil, 'l ürk . Irak ıi· 
meıiwiz, ikinci beş yıUık plan rinievcl rarıaamba günü öıtl,deo aon· Hı • • Jı -1 "fi h 

lacak Ve ,,ıu••teakı"ben vunan l d ~ v e arıcıye na•ırı a mcnuı er attıoıo io--sına talı"p ı 1 muhteviyatım i an e eccktir. ra resmi Jevair ,.c ruücssPseler tatil M r-

l . l • t d 1 A ' / olmuştur. Diğer bazı "irketler, lman arını zıgare e e- Ankara 12 (Hueusi) - ktuıad eılilecck ''e cumartesi gününe ka· nkara ya ge ı·yor .. memleketimizde soğuk hava terti· 
cektir. ve l\laliye Vekillerinin 15 teşrini· dar kapalı kalacaktır. 1stanl>ul, 12 (ff,ısusi)- Roman· b 1 h · ı S 

"· .......... ~···•· ..... - ................. ~ ......... ~ ..... ~ ............................ ..,............................................. a ın1 a\'l \'apur ar ve irkeci ile 

J talya, RusJ1a, nın hareketi kar ya Hariciye Nazırı M. Antoncıko, Haydarpaşa arasında feribot işlet· 
bu ay sonunda Ankara'ya gelecek· mek; büyük bir tayyare tamirha· 

fısında ürkmediğini bildiriyor. tir. Romen nazırının 29 teşrinievel nesi kurarak, memleketimiz dahili 
Cumuriyet bayramında hazır htı· ile Avrupa arasıuda tayyare ecff'r• 

Mussoıı•nı•'nı•n rı·yasetı•nde !:~:a:~·ıe:ee~:::,e::;~ir~esmini • M. Somervil leri :~:t;:~>ü;;;,~~i~el~n 
Hükreş, l l (A.A) - Kral Ka· 

rol'un 26 ilk teşrinde Prag'a gide· Lazkıye Alevileri mandamızı istiyorlar. 

kabine gizli toplantı yaptı. :::~7:~~3~~~::: ::·A::~:~ lskenderun veAntakya'daheyecanfazla 
ko krala refakat edecektir. T • • k' 1 f • t 

-------· ikinci te§rin başında kral v" ur er esı a ıyor ve 
italya~harp ihtimaline karşı silahlanıyor. 30 gemi, ::~·:t.;·:::::td;.,;:;.l~~: şapka giyiyorlar. 
bircok üsler ve tayyare meydanları yaptıracakhr. ~'!:~0bu;::!a~~::ı:r. merasiminde 

~ • 1ıtanhul, 12 ( Hmud) - Bel· f \ 
...._~~· -f grad gazetelerinin istihbaratına gö- ft 

ltalga kralı 11e M. Mussolini 

re, İtalya kabinesi 1\1 . .Mu11olini'nin - , • riyasetinde ve iki saat aüren gizli 
lıir lcıplaııtı yapını~tır. Bugünlerde l\f. Mus olini, İtalya'nın tıilah· 
!anma işleri etrarında arkarlt1,lıın· 

na m ll'ımat \ermiş ve Dalnuıçya Anadolu sütunların
\C Aılir)ııtik tıahillt"rinin muhtelif 
) ı·rlnimfe fü.lcr tesis olııııaca~ı nı 

sö~ lemi~, halya'mn yeniden otuz 
harp g•·miı>i in~a t>ıkceğiui bild · r· 
miştir. 

Pııriı 12 (Radyo) - Pöti Pıı· 
rizyen gazeteci, iıalya'mn ıiliblan· 
ma faaliyetinden Lııhisle yazdığı 
hir nıakaleılc, ltıılya 'nın aulb için, 
çalıştı~rnı soyled!ği halde, mfltema· 
diyen ıilıihlandığını ve bu hareke· 
tinin, bir harb zuhttnında haurhk 

~ - Sonıı S inci •alıi/etl• -

da okuyacaksınız 
Çok güzel bir ü~lfipla, 

çok enteresan, heyecanlı, 
sürükleyici, kahramanlık 
dolu 

Bir deniz romanı 
Denizlerd" haydutluk • Genç 

Türk denizcisi, reven ve MYmİ· 
yen kadınlar .• \.. __________ ,,, lskenderun' dan bir göriiniiş .• 

• Yazısı 2 inci sahifede • 
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ka gi şa 
• 

Antakya'da bir nümayiş yapıldı. 
Fransız sefiri müzakereye geliyor 
Arap'lar bir nota vumurtladılar. 

İstanLul, 12 (Ilu usi)- .Fransız 
sefiri M. Hosnat, ynkrnd:ı ııchrimi· 
ıı:c gelecek ve clogruca Anknra'ya 
geçecektir. 

Sefir, Aııkara'da devlet adam· 
lanmızla İskenderun me ·eıesioi 
görüşecektir. 

Lazkıge Alevi' leri 
İstanbul, 12 (Hususi) - Lıızkı· 

ye'deki Alevi'lerin de Türkiye 
mandoMını istiyeceklcri Antakya· 
dan bildiriliyor. 

İEtaubul, 12 (Hususi)- Antak· 
ya, 1 kendcrun ve lıavalisiııdeki şe· 
birler ve k<;yJerde halk, bıışlurın· 

elan fe leriui atmı~lar \e ~apka 

giymi~lerdir. Birçok tanınmış aile· 
ler de şapka giymektedirler. 

Evelki gün, muhtelif kaza ve 
nabiyelerden gelen gençler, Antak· 
ya'da biiyük hir nümayiş yapmış

lar ve hepsi de başlarındaki fes
leri atarak f:tpkn giymişlerdir. 

Paris, 12 (RntlyoJ-Ueiıcicumur 
M.Lebrun, dun nkşam l!'uınsa'nın 

Anknra !ef fri M. llnnri Donşe'yi 

kabul etmiş ve uzun müddet ko-
nu~ınuvtur. Sefir, miitcaluLen lla
riciye nazın M. lvon Dı:ILoıı tara
fından da knbul edilmi~tir. 

Antakya, 8 (Hususi muha
birimizden) - Buradaki, va
tani ricali ve gençleri Fransa 
hariciye nazırına, Akvam cemi· 
yetine Türk'lerin iddiaları ve 
Türk gazetelerinin davalarını 

reddeden şu telgrafı gönder· 
miş ve bir suretini de Suriye 
heyet reisi Haşimiilatasiye yol
lamışlardır. 

(Türkiye hariciye nazırının 
beyanatı ve Türk gazetelerinin 
mügalataları ve Türk'lcri tem-

sil etmeğe salahiyeti olmıyan 
Antakya'lı birkaç kişinin iddia
lan meşru ve doğru esaslara 
istinad etmez. 

Nüfusunun dörtte birini teş· 
kil eden Türk'lerin hatırı için 
(Ki bu Türk'ler Kilikya' daki 
Arap'ların yarısmdan azdır) 
Suriye'ye mensub olan San· 
cak'ın idare şeklinin değişti
rilmesini kabul edemeyiz. Bu
rası Suriye'nin bir mütemmi
midir. [Tarih, coğrafya ve nü· 
fos bakımından böyledir] ve 
ebediyen Suriye'li, Arab kala
caktır. 

Çünkü nüfus ekseriyeti Arab· 
dır ve (150000) kişidir. Türk 
nüfusu ise ancak (60000) dir. 
(Bunlar da Türk'leşmiş ve müş· 
terek) dir. 

işte bu Arab ekseriyeti, 
Sancak'a Suriye'de ayn müs
takil bir vaziyet verilmesini 
reddeder ve bu yolda her 
teşebbüsü protesto ederek bu· 
nu hakka ve emniyete tec~vüz 
sayar. 

ANADOLU - Şu Arap· 
larm kendilerine has olan şu 
maval şeklindeki notalarına 
cevab vermek Türk matbuatı· 
nın ve hakikatın vekarına ya· 
kışmaz, kannatindeyiz. 

İstanbul, 12 (Hususi) - An
takya' da Ermeniler de Türk· 
!erle birlikte hareket etmeğe 

ve mukadderatlarını onlara bağ· 
lamağa karar verdiler. 

75 ··n de 
gr du s a 

•• un e r 
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Belgrad'da mühim siyasi görüşmeler Vergi 

e fik Rüşdü Aras, bu hafta 
Belgrad'ı ziyaret edece 

• inde tahsilatımız 
aı~tmaktadır .. 

• 
~~~---------~~~ Bulgar başvekili ve Romanya hariciye nazırı, Yugoslavya baş 

vekili ile görüştükten sonra memleketlerine döndüler. 
Belgrad, 12 (Radyo) -

Öğleden sonra saat 2,30 Sem 
plon ekspresi ile şehrimize 

gelen Bulgar başvekili M. Köse 
f vanof, bugün öğleden evel 
başvekil M. Stoyadinoviç'i zi· 
yarct etmiş, öğleyin, saltanat 
naibi prens Pol tarafından ka· 
bul edilerek öğle yemeğine 
alakonmuştur. Ziyafette Yu
goslavya başvekili ve Bulgar 
elçisi bulunmuştur. 

Köse lvanof, öğleden sonra 
tekrar başvekil M. Stoyadino· 
viç'i ziyaretle iki saat kadar 

~~~----------~~-görüşmüş ve akşam şerefine 
verilen ziyafette hazır buluna· 
rak gece saat 11,40 ta Sof
ya'ya hareket etmiştir. 

Romanya hariciye nazırı M. 
Antonesko da prens Pol tara
fından kabul edilmiş ve akşam 
Biikreşe hareket etmiştir. 

Türkiye hariciye nazırı ve 
Balkan antantı komitesi reisi 
doktor Tevfik Rüştü Aras, bu 
hafta içinde Belgrad'a gele
cektir. Cenevre toplantısının 

akabinde Belgrad' da cereyan 
eden müzakerelere, Cenevre 

Türki}e - İtalya1Bir harb 
ticaret işleri 1 Çıktığı taktirde. 

--ı:u• .• *4• ....... -- ---· .•. eı~--
Bir heyetimiz Posta gemileri 
Roma'ya gidiyor. Nasıl batırılabilir ?. 

İstanbul, 12 (Hususi) - Londra, 12 (Radyo) - De-
İtalya He aramızda evelce ya· niz konferansında eskiden 
pılan kliring mukavelesinin mevzuu bahsolan tahtclbahirler 
müddeti, bu ayın yirmisinde mes'elesinde halya'da reyini 
bitecektir. Yeni ticaret mua- vermiştir. Deniz konferansında 
hedesi akdi için. Ankara' da takarrür eden şekle göre, harb 
başlanan müzakerelere, bir esnasında bir tahtelbahir, ba-
haftaya kadar Roma' da devam hrmak istiyeceği herhangi bir 
edilecektir. İktısad Vekaletin- nakliye veya posta _gemisine 
den Burhan'ın riyasetinde ve evvela sinyal verecek ve bü-
Merkcz bankası müdürlerin· tün mürettebatla yolcuların 
den Adnan'ın da bulunacağı hayatı emniyet altına: girdik
bir heyet, birkaç güne kadar ten ve gemi tahliye edildik
şehrimizden geçecek ve Ro- ten sonra torpil salabilecek, 
ma'ya gidecektir. habersiz hiç bir gemi batırıl-

Bu/garisf an 'dan mıyacaktır.. • 

izmir'e mu.. Amerıkayenıge-

siyasi mehafilinde büyük bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

Küçük itilaf, Balkan antantı 
teşriki mesaisi, Cenevre ma
hafilinde ehemmiyetle karşı
lanmaktadır. İngiltere ve Fran
sa'nın iki anlaşınıya dahil dev· 
letlcrle ayni siyasayı takibet
tiği görülmektedir. 

Belgrad, 12 (Radyo) - Kü· 
çük itilaf ekonomik konseyi 
Bükrcş'te toplanmıştır. İtilaf 
devletleri arasında posta işle
rine dair anlaşma da bugiin 
imzalanmıştır. 

M. Ruzvelt 
Cok memnun , __ ......... __ 
Beynelmilel barışa 
Yol açılıyormuş .. 

Nevyork, 11 (A.A} - Cu· 
mur başkam M. Ruzvelt dün 
Sen Pol de söylediği nutukta 
hükumet tarafından karşılıklı 
tecim muahedeleri ve bilhassa 
üç taraflı para anlaşmasının 
akdinden ve bazı kontenjan
ların kaldırılmış olmasından 
dolayı pek ziyade memnuniyet 
göstermiş ve bu paktların bey
nelmilel barış yolunu açan 
vasıtalar olduğunu bildirmiştir. 

Avusturya'da 
Haymverh teshilatı 

lağvedildi. 
Viyana, 12 (Radyo) - Na

zırlar heyeti bir tebliğinde, 

--ee • • • -sııt;ar--

İstanbul, 12 (Hususi) - Ye· 
ni maliye teşkilatının faydaları 
görülmektedir. Tutulan istatis· 
tiğe göre busene 4 ay zarfında 
tahsil olunan vergi miktarı ge· 
çen seneden 17 milyon lira 
fazladır. 

• 
Mark düşecek mı 
Alman 
hükumeti kat'i 
bir karar vermedi 

Belgrad, 12 (Hususi) -
Berlin'den gelen haberlere 
göre markın kıymetten düşü· 
rülmesi veya düşürülmemesi 
hakkında Alman hükumetinin 
kat'i kararı, anc:ık gelecek 
hafta içinde belli olacaktır. 

Yugoslavya maliye nazırı 
bcyanntın<la, dinnrı.1 kıymet~ 
ten düşürüleceği hakkındaki 
haberi kat'iyyen tekzib et· 
miştir. 

Asanıble dağıldı 
Cenevre, 12 ( Radyo } -

Uluslar sosyetesi Asamblesi, 
17 inci içtima devresini bitir· 
miştir. Asamble, muhtelif ko· 
misyonların bütün raporlarını 

tasdik etmiştir. 
Fransa Ekonomik Nazırı 

Pinas, uzun bir söylev vermiş 
ve bu devrede ittihaz olunan 
tedbirlerle dünyanın sa1aha 
doğru gittiğini söylemiştir. 

Cenevre, 11 ( A. A. ) -
Asamble'n'n ikinci komisyonu 
ır.uhaceret hakkındaki Lchis· 
tan karar suretini ittifakla ka· 
bul etmiştir. Yalrıız Sovyet 
delegesi Rosemberg kaydi ih
tirazi dermeyan etmiştir. hacir gelecek.. miler yaptıracak 

Yer. i karışıklıklar çıkmasından kotaulu. İstanbul, 12 (1-Iususi) - Bu Vaşington, 12 (Radyo) -

Başbakanın, milli cebhe hak· 
kındaki kanunun değiştiril· 
mesı ıçm Bakanlar kuruluna Cenevre, 12 (A.A) - Muh· 

telif heyetler azasından burada 
kalmış olanların kaffesi dün 
ve bu sabah hareket etmiş
lerdir. Yalnız M. Litvinof mu· 
vakkaten kalmıştır. 

yor. Halep'te de c, arpışmalar oldu ay içinde Bulgaristan' dan beş Amerika hükumeti, 1937 İlk 
bin muhacir getirilecek ve İz- Kanun ayında birinci sınıf iki Kudüs 11 (A.A} - 175 

gündenberi devam etmekte 
olan grev pazartesi sabahı so· 
na erecektir. 

Londra 12 (A.A) - Filis
tinde umumi grevin nihayeti 
münasebetile grev komitesi ile 
Arab kabileleri arasında mü
him müzakereler yapılmaktadır 

lngiJiz gazetelerinin Filistin· 
deki muhabirlerinin gösterdik· 
leri nikbinliğe rağmen çok iyi 
müsellah bulunan Arab kabi· 
lelerınin komite ve Arab kral-
]arının talebini isaf edecekleri 
şüphelidir. 

Kudüs, 12 (Radyo) - Irak 
petrolları mecrası üçüncü defa 
olaı ak bozulmuş ve Arab'lar 
burada bir de yangın çıkar
mışlardır. 

Yahudi ziraat müesseselerine 
yeni taarruzlar yapılmıştır. Bir 
çok Yahudi ölmüş ve yaralan
mıştır. 

Haleb, 12 (Radyo) - Hı
ristiyanlarla Müslüman'far ara
sında çarpışma olmuş, 3 kişi 
ölmüş 3 kişi yaralanmıştır. Hı· 
ristiyanlar mağazalarım kapa· 
mışlardır. 
...... ~csıiı!:m~S!iZ::2D!~ 

santral ista yonu vücudn getirmek 
istemekted irlcr. 

İstaııbul, J 2 (Husu i) - Jngil· 
tere kralı Sa l\lojestc J~cJv:ml YIII 
ile birlikte Lomlra"ya siı'len, 1ngil· 
lerc'nin Türkiye Lii) ük elı;i~i Sir 
Pers Loren, lıir hııfınya kadar 
~ehrimizc dönecektir. Sefir, Cu
ınuriyet hayrnmıuda Anknra'da bu· 
lunııeaktır. 

Kudüs, 12 (Radyo) -Arap 
çeteleri bugün Beltüllahim'deki. 
İngiliz kamplarına tecavüz et
mişlerdir. Bu müsademede iki 
rnaktül ve birçok mecruh var
dır. 

Trakya'da 
Göcmenlerin • 
sağlık durumu. 

Edirne, 12 (A.A) - BütÜn 
Trakya'da göçmenlerin sağlık 
durumu iyidir. Sıtma müca
dele teşkilatı Edirne ve Trak· 
ya'nın diğer vilayetlerinde bü
tün hızı ile ve tam kadro ile 
çalışmaktadır. Bu kadro ge
lecek yıl artacak ve mücadele 
yıllarca devam edecektir. 

Birçok yerlerde bataklıklar 
kurutuluyor ve caddeler açı
lıyor. Köy yolları ve köprü
leri de ıslah ediliyor. Arıcılık 
iyidir, ilkbaharda uygun git· 
miyen havalar sonbaharda iyi 
gittiği için bal verimi ç.oğal
mışlır. Arıcılık planı gelecek 
sene en az bir misli artacak, 
fenni kovan adedi on bine 
çıkarılacak ve bu işin tadını 
alan köylüler böylelikle bunu 
daha ucuza mal etmiş ola
caklardır. 

Leviski galib 
lstanbul, 12 (Hususi) 

Bulgaristan'ın Leviski takımı, 
dün ilk maçını Pera ile yap· 
mış ve 7-1 galib gelmiştir, 

mir havalisirıde iskan edile- drtenavtun inşasına başlıya· 
ceklerdir. caktır. 

Rasing galip 
Galibiyet golünü 

Vahab attı 
lstanbul, 12 (Hususi)- Ra· 

sing kulüp, lngiltere'nin en 
kuvvetli takımı olan Chelseayı 
yenmiştir. Rasing'in galibiyet 
golünü Vahab atmıştır. 

Balkan'lı doktorlar 
Bursa'ya gittiler 
lstanbul1 11 (A.A) - Bal

kan tıp konferansı münase· 
betile şehrimizde bulunan Yu
goslav, Yunan ve Romen 
doktorlar, bu sabah Akay 
idaresinin hususi bir vapurile 
Büyükada'ya gitmişler ve öğle 
yemeğini Yat kulübde yemiş· 
lerdir. 
Büyükada' da bir tenezzüh 

yapan dol-torlar ayni vapurla 
Yalova'ya gitmişler ve kaplı· 
caları gezmişlerdir. 

Misafirler Yalova' dan Bur· 
sa'ya gideceklerdir, 

Kültür isleri .. 
f stanbul, 12 (Hususi} 

Kültür bakanlığı, yurdu muh
telif mıntakalara ayırmıştır. 
Bu mıntakalarda Kültür Ba-
kanlığı müfettişleri dolaşacak
lar ve tedkikatta bulunacak
lardır. Müfettişlerin gidecek
leri yerler tayin ve tesbit 
edilmiştir. 

Amerika deniz Bakanlığı, 
San Francesko'da bir üssü
bahri ve Alemada' da bir hava 
istasyonu tesis eyliyecektir. 

Amerika donanma efradı 
kadrosu, genişletilmiş ve beş 
bin nefer yeni kadroya alın· 
mıştır. 

Fen kurbanla1·ı 
Paris, 12 (Radyo) - Pur· 

Kuapa kurbanları için milli 
cenaze merasimi dün fevkalade 
surette yapılmıştır. 

Kardinal Verdiye tarafından 
yapılan dini merasimden sonra 
bakanların pekçoğu hazır ol· 
duğu halde ct!nazeler nam:na 
nutuklar irad edilmiştir. 

Celal Bayar ve Fuad 
Ağra'lı Siird'de. 
Siird, 12 (A. A) - lktisad 

Vekili Celal Bayar ve Maliye 
Vekili Fuad Ağra'Jı Siird'e 
gelmişler ve şehri gezerek 
bazı izahat almışlardır. 

Zekai Apaydın 
Moskova1 12 (A.A) - Tür

kiye'nin Moskova büyük elçisi 
Zekai Apaydın buraya dön· 
müş ve vazifesine başlamıştır. 

Almanga'nın 

Paris lıava ataşesi: 
Berlin 12 (Radyo) - Al

manya hükumeti, Paris sefa
rethanesine hava ateşesi gön· 
dermeğe karar vermiştir. 

bir proje verdiğini bildirmiştir 
İnsburk'ta, 48 Nazi, Tirol 

Hitler' ci teşkilatını ihyaya kalk·. 
tığından yakalandılar. Bu tev
kif, Alman - Avusturya itila· 
fındunberi ilk tevkifti. 

Heimatsehutz teşkilatı Prens 
Starhemberg'in riyasetinde bir 
konferans aktederek teşkila· 
tın feshini uygun gördüğünü 
kararlaştırıp bir beyanname 
neşreylemiş, teşkilatlan hükfi· 
mete itaat istemiştir. 

Londra1 12 {Radyo) - İn
giliz gazeteleri M. Şuşning'in 

Teymaçuh ve Homorey vcsair 
yarı askeri teşekküllerin ilgası 

hakkındaki kararını çok ye· 
rinde bulmaktadu lar. 

Viyana, 12 (Radyo) - Alı
nan haberlere göre Teşrinisa· 
ninin dokuzunda italya-Avus· 
turya - Macar konferansı top· 
!anacaktır. 

Bina ve arazi vergisi 
Ankara 12 (Hususi) - Ma· 

liye Vekaleti tahrir muame
lalı ikmal edilen kazalarda, 
bina ve arazi vergilerinin yeni 
tahrire göre tahakkuk ettiril· 
mesini bildirmiştir. 

Afgan hariciye nanrı 
İstanbul 12 (Hususi) - Af

gan hariciye nazırı Avrupa· 
ya gitmek üzere salı günü 
şehrimize gelecektir. 
Yziksek iktısat ve ticaret 

mektebinde dersler 
İstanbul, 12 (Hususi} -

Yüksek iktısat ve ticaret mek· 
tebinde, bugün derslere baş· 
!anacaktır. 

50 Japon' dan mürekkep bir müfreze Rus
larla çarpıştı, 1 O Rus askeri öldü. 

Tokyo, 12 (Radyo) - Domcy Ajansı Mançuko - Sovyet 
hudutlarında yeni müsademeler olduğ·unu bildirmektedir. 

Japon · Mançuko kuvvetleri hududu geçen Rus askerieriııİ 
silahla defetmişlerdir. Rus'lar 10 dan fazla maktul ve birçok 
mecruh bırakmışlardır. Elli Japon' dan mürekkep bir müfreze 
de bir Rus müfrezesile müsademe etmiştir. Bu hadiseler Tok· 
yo' da Clerin bir infial uyandırmıştır. 
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M AH KEM ELER DE: 

iki kişinin öldüğü 
feci aza 

Şahidler, şofö; Faik'in sarhoş 
olduğunu sövliyorlar. 

Mayısın 9 uncu günü Bur
~ava civarında Manisa şosesi 
U~erinde bir otomobil kazası 
~5ınuş ve otomobilde bulunan 

kadın ve çocuk kamilen 
raralantnış, Necla adında bir 
oizl~ Fahriye adında bir kadm 
ınuşlerdi. 

rında idi ve virajda patinaj 
yaptığına dair iz yoktu. Sür'at 
çok fazla idi. 

h Maznun şoför Faik'in mu
b akenıesine dün ağırceza da 
k a~Iannıışhr. Tahkikat evra- • 
ına nazaran kazanın sebebi, lhrac<ıtcılar 

Suçlu, otomobilin patinaj 
yaptığını iddia etmştir. Kaza 
esnasında yaralanmış olan kim· 
selerin şahit sıfatile dinlen· 
melerine karar verilmiş ve 
muhakeme, başka bir güne 
bırakılmıştır. 

tCför Faik'in o sırada sarhoş ' 
ı~ulunması ve otomobili fevka- lisans alma-
;~e hızla sürmesidir. Halbuki ğa mecburdurlar .. 
d aık, mahkemede verdiği ifade- 3018 Numaralı ihracatın 
b;: sarhoş olmadığını, otomo- kontrolü kanunu mucibince ih-
k 

1 1 hızlı sürmediğini, . fakat racatçıların ruhsatname alma· 
azanın vukubulduğu lngiliz ları lazımdır. Bu kanun 15 

ç:Şrnesi mevkiinde keskin bir 
Vıra· k J mevcut olup bu virajda 
endisi de farkedemediği bir 

~ekil ku de ka.zanın vuku buldu-
nu söylemiştir. 

d Şahid olarak dinlenen Nec
et ve Nevzad isminde, yedi 

'Veksekiz yaşlarında iki çocuk, 
Va ' 

ayı şöylece anlatıyorlar: 

l Bu otomobil, Kantarcı 
~? u Rifat' a aitti. Ôdemiş'le 
ıre arasında işliyordu, yağ

murlar yüzünden işliyememiş 
Ve. Bumava'da şoför Faik'in 
e..,ı Önüne getirilmişti, orada 
muhafaza ediliyordu. 

d
. Komşuları, gezmek için ken· 
ı. d k sın en ricada bulundular, 
adm ve çocuk olmak üzere 
~~ kişi vardık. Kamyonun 

Ş
1Çın: halı serdik ve bindik. 

0 for Faik rakı içmişti. Me
neırıen'in Belen köyüne kadar 
&ezdik, orada tekrar rakı içti 
~e Burnava'ya döndük. içinde 

ulunanlardan bazıları Manisa 
i~lunda da gezdirilmelerini şo· 
?rden rica ettiler ve bu ge· 
~ınr d ı e yapıldı. Tekrar Bur· 
nava'y d .. k b·ı a oner en otomo ı 
0 

kadar hızlı gidiyordu ki et· 
ra:taki ağaçları görmek bile 
llluırıkün değildi. Bir aralık 
otornobilin arka tekerlekleri 
Yerde .. k 1 . . O d b .. n yu ·se mıştı. sıra a 
agırdık: 

n··- Tekerlekler havada dö
l uyar .. Dedik ve bu sözü söy
b~rnemızle beraber kendimizi 
t 

1 ~ hendek içinde bulduk. Vi
paıda otomobil devrildi ve 
th~rcalandı, biz, tarlaya düş
··•uşt'· k u . 

Birincikanundan itibarerı mcr'i
yete girecektir. 20 Birinciteş· 
rin tarihine kadar Ticaret ve 
sanayi odasına müracaat et
miyen ihracatçıların, lisansla
rını geç alarak müşkül vazi
yette kalmalan takdirinde mes
uliyetin tamamen kendilerine 
aid olacağı iktısad Vekaletin
den şehrimiz Ticaret ve sanayi 
odasına bildirilmiştir. Kanun 
mucibince 15 Birincikanundan 
itibaren ihracat ruhsatnamesi 
almamış olan tüccarlar, ihra
cat yapamıyacaklardır. .. 
Uzüm f iatleri 
Daha yühselecek. 

İstanbul' da bulunmakta olan 
Tariş üzüm kurumu müdürü 
İsmail Hakkı Vera), şehrimize 
dönmüştür. 

Üzüm fiatleri epi yükselmiş 
olmakla beraber kurum, piya
sadan üzüm mübayeasına de· 
vam edecektir. Çünkü dış pi
yasalarda birçok mahreçler 
üzüm almak için müracaatlarda 
bulunmuşlardır. Üzüm fiatle
rinin daha yükseleceği üınid 
ed:Iiyor. 

Birliğin yardımı 
200 f ahir cocuk 

~ 

giydirecek 
C. H . P. Esnaf ve işçi ku· 

ruınları birliği, Cumuriyet bay
ramı gününde giydireceği fa. 
kir işçi ve esnaf çocukların
dan (200) zü için elbise ve 
ayakkabı ısmarlamıştır. 

V· Şahid sıfatilc dinlenen M. 
IG~:anı Jiro, Burnava Golf ku- Nişanlanma 
k Unde oturduğu sırada ya- Filibe'li Ferid Meriçten'in 
dında bir otomobil gürültüsü kızı Feriha Meriçten ile gazete 

d~~duğunu, otomobili görme- bayii Hamdi Bekir Giirsayfo r'ın 
ıkı . f d·· ~ı, akat toz duman gör- nişanlanma merasimi, evelki 

leU?'ünü, sonra birçok kimse- gece İzmirpalas salonlarında 
d tın. koşuştuklarını söyliyerek parlak bir şekilde yapılmıştır. 
eınıştir ki: Verilen ziyafete davet edilen 

O - Ben de gidip baktım. izmir'in birçok aileleri, geç 
k· lornobil devrilmiş, birçok vakte kadar neş' eli saatler 

1 llıse b·ı· yaralanmıştı; otomo- yaşamışlardır. Nişanlıları kut· 
ı ın ı"zler·ı h l k 1 1 d l d.l 

r"" ..... ıll.miıe~p~y~o~u;ı~ı~;e;n;a·~~u~a;r~ve~s~a;a;;et;e;r~~ı;e~ri;z. .. '\ 
ELHAMRA 

Bugün 

Mevsimin birinci Fransız süper filmi 
I<. ~us aşkı.. Rus heyecanı .. Rus şarkıları .. Mükemmel Rus
Ç a kas Çigan orkestralarının gaşyedici musikilcrile dolu ve 
darlık devrinin müthiş zulümlerini bütün tefcrruatile canlan-
ıran harikulade bir şaheser. 

bı?a~~~ı!n~~!~~~V~~~reniı 

• 

ŞEHiR HABERLERİ 
. 

Alman ~ idhaldt dairesi 
kontrol şefinin beyanatı 

Ziyaretim, tanımak ve ta 
nışmak içindir, dedi. 

-------
Pamuk mübayeasına gelmeditini, esasen 

fiatlerde istikrar bekleditini söyledi. 
Alman ithalat dairesi kon

trol şefi M. Paps, refakatinde 
Bern fahri konsolosumuz Her 
Berferd ve eski ihracat ofis 
tütün raportörü olup halen 
Berlin 'de ticaı-et işleri le meş
gul bulunan Habib Edib bu
lunduğu halde evelki gün şeh
rimize gelmişlerdir. 

M. Paps ve rüfekası, bele
diye reisi doktor -Behçet Uz, 
Türkofis müdürü Mitat, tica
ret odası katibi umumisi ve 
daha :bazı zevat tarafından 
karşılanmış ve lzmirpalasa in
miştir. 

M. Paps, dün refakatindeki 
zevatla vilayette Vali Fazlı 
Güleç'i, belediyede şarbay 
doktor Behçet Uz'u, Türk
ofis'i, Ticaret odasını, borsayı 
ve Alman konsolosluğunu zi
yaret etmiştir. Borsada pamuk 
satışları hakkında ma!Umat 
almış, öğleden sonra otomo
bille şehirde bir gezinti yap
mış, Kadifekalesi'ni, lnciraltı'nı 
ve Buca'yı gezmiştir. 

Haber aldığımıza göre M. 
Paps, İzmir ve Ege mıntaka
sında pamuk istihsalatımız 
hakkında tctkikatta bulunacak 
ve bilahare Ankara'ya gide· 
cektir. 

M. Paps, bugün pamuk ih
racatçılarımızla Tica~ "t oda
sında görüşecek ve vaziyeti 
daha iyi anlamak üzere bazı 
tetkikat yapacaktır. 

Belediye, M. Paps ve rüfe
kası şerefine dün akşam Kül
türpark gazinosunda bir ziya· 
fet vermiştir. Ziyafette, Valimiz 
Fazlı Güleç, Belediye reisi 
doktor Behçet Salih, Türkofis 
müdürü Mitat, Başraportör 

Rahmi, Ticaret odası Katibi 
umumisi Mehmed Ali ve daha 
birçok zevat hazır bulunmuş· 
lardır. M. Paps, dün seyahatı 
etrafında şu beyanatta bulun
muştur: 

- Biliyorsunuz ki Türkiye 
ile Almanya arasında mevcud 
sıkı ve samimi dostluk bağları 
iki memleketin iktısadi müna
sebetini inkişaf ettirmekte ve 
bu inkişaf her sene mütezayid 
bir şekilde kendisini hissettir
mektedir. Alınan neticeler, iki 
memleket için çok memnuni· 
yeti muciptir. Gene takdir 
edersiniz ki iş yapılan mem
leketleri tanımakta ve iş adam
larile temas etmekte, iş saha
larını görmekte büyük fayda
lar vardır. 

Bu itibarla memleketinizi 
tanımak, resmi ve hususi mü
essesatı idare eden zevatla 
görüşmek ve tanışmak için 
geldim. 

- Burada pamuk mübayea 
edecek misiniz? 

- Hayır, kat'iyyen .. Arzet· 
tif.m gibi bu seyahatimin pa
muk mübayeası veya herhangi 
bir işle alakası yoktur. Sırf 

memleketinizi tanımak, Türk 
makamatını ziyaret etmel< için 
geldim. Esasen resmi bir da
irenin başında bulunmak ha
sebile pamuk mübayeatına da 

selahiyettar değilim. Ben yal· 
nız fiatleri tesbit etmek, mal· 
ların kalitelerini muayene et
tirmek vazifesile mükellefim. 
Bu tanrşmanın esasen inkişaf 
yolunda bultman iki memle
ket münasebatına faidebahş 

olacağında şüphem yoktur. 
Şunu da ilave edeyim ki, 

bugünkü pamuk fiatlt:ri bizim 
buralardan mal mübayea ey
lememize müsaid değildir. Fi· 
atlerin normal bir şekle gel
mesin?, istikrar peyda etme· 
sini beklemek zarureti vardır. 
Gerçi biz Türk pamuklarına 

beynelmilel pamukların üstün
de bir fiat veriyoruz. Lakin 
bunun bir haddi olması la· 
zımgelir. rSalahiyctim dışında 
olmakla beraber milli sana
yiimiz için de fiatlerde istikrar 
temini zarureti aşikardır. 

Edindiğim malUmata göre: 
Türkiye pamukçuluğu da İn· 
kişaf cylemktedir, her sene 
rekolteler artmaktadır. Fiat 
istikrarı da temin olununca 
iki memleket arasında geniş 
mikyasta iş yapmak imkanlaı ı 
kendiliğinden hasıl olacaktır . 

Memleketimiz hakkındaki ih
tisaslarınızı sorabilir miyim? · 

-.. Bir haftadanberi Türki
ye' de bulunuyorum. lzmir ve 
İstanbul'da gördüklerimiz biz· 
leri çok mütehassis eylemiştir. 
Bilhassa resmi ve hususi ma
kamatın hakkımızda göster
dikleri yüksek alaka ve misa
firperverlikten sonsuz bir mem
nuniyet içindeyiz. Bu husustaki 
tahassüslerimizi ifade edecek 
kelime bulamıyorum dersem 
buna samimiyetle inanınız. 

Buradan Ankara'ya gidecek, 
yüksek makamatı ziyaret eyli
yecek, yeni Türkiye Cumuri· 
yetinin merkezini göreceğim. 
Ankara' da Atatürk Türkiye
sin in başdöndürücii bir sür'atle 
ilerileme yolundaki değerli 
hamlelerinin neticelerini gör
mekle heyecan duyacağımız 
şüphesizdir. Oradan Adana'ya 
gideceğiz. ----

Su satanlar 
ve temizlik ... 

Seyyar su satanlardan bazı· 
ları temizliğe riayet etmemekte, 
bazıları da bardakları yıka-
madan su satmaktadırlar. Bu 
şekilde su satanların hepsi 
işten menedilmişlerdir. 

Otomobillerde 
temizlik 

Şehir ve civarı otomobille
rinin oturma yerlerine deri 
döşenecektir. Çünkü hastalık 
çıkması muhtemel bulundu
ğundan otomobil sahiplerine 
bunun için kısa bir mühlet 
verilmiştir. 

Gümrük başmüdürlüğü 
Gümrükler başmüdürü Seyfi 

Aydın'ın tetkik seyahatine çı
karak Bodrum'a gittiğini yaz· 

· mıştık. Seyfi Aydın gelinceye 
kadar başmüdürlük vazifesini 
vekaleten ithalat gümrüğü mü
dürü Fahri Soydinç göre
cektir. 

lzmirde hal santral 
inşa ediliyor. 

Salepçioğlu hanları ile civardaki 
hanlar yıktırılacaktır. 

Belediyece İzmir' de büyük 
bir (Hal santral) inşa edilece· 
ğini yazmıştık. lzmir hal san
tralı, dünyadaki haller arasın
da en modern ve memleketi-

mize en uygun olanı olarak inşa 
edilecektir. 

rın evkafa aid cıldutunu na
zarı dikkate alınış ve bunların 
istimlak edilmeden belediyeye 
verilmesini istemişti. Evkaf 
idaresi, bu teklifi kabul et
mediğinden istimlakine teşeb· 
büs edilmiştir. 

Gümrük ambar-
farının devri 
Gümrük ambarlarının liman 

şirketine devredileceğini evel
ce yazmıştık. İthalat gümrüğü 
ambarlarından bir kısmının 

cşyasile beraber liman şirke· 
tine devri muamelesi yapıl-

mıştır. Geri kalan kısım da 
tedricen devredilecektir. İhra
cat gümrüğüne gelince, bu 
gümrüğün ambarlarile beraber 
eşyası da tamamen liman şir· 

ketine devredilmiş bulunmak
tadır. Ambar dahilinde bulu-

Halin yeri, lzmir'in en mü
tekasif semti olan Kemeraltı 
caddesi olarak tesbit edilmiş
tir. Hal santral, Şamlı soka· 
ğından başlıyarak Barut hanı 
ile küçük ve büyük Salepçi
oğlu hanları ve Başdurak'a 
doğru uzanan kısımdaki han· 
ların istimlak edilmek ve yık
tırılmak suretile açılacak 10 
bin metre murabbalık bir 
saha üzerinde inşa olunacak
tır. lzmir'deki bütün sebze, 
balı~ ve sair gıda maddeleri 
satanlar, halde satış yapacak· 
lardır. Kasaplar da buraya 
toplanacaklardır. ı nan müdüriyet ve muhasebe 

Belediye fen heyeti, istimlak 
haritasını hazırlamakla meş
guldür. Hal santralın etrafın
daki caddeler, otuzar metre 
genişlikte birer bulvar halinde 
açılacaktır. Belediye istihlak 
heyeti, bugün bu sahadaki 
hanlarla diğer binaları, dük
kan ve mağazaları gezerek 
kıymet takdirine ba {'ı1acaktır. 
Belediye buradaki bazı hanla-

lllliimıiııı ................ .., 

Inönü kampın-
dan döndüler. 

------·•+-!• -----1 zmir 'li gençler 
iyi neticeler aldılar .. 

İzmir Türkkuşundan lnönü 
kampına yirmi alt genç gön· 
derilmişti. Gerek uçuşlarda ve 
gerekse planörimizde büyük 
muvaffakıyetler gösteren bu 
gençler "C,, brövesini almış
lar ve İzmir' e avdet etmiş
lerdir. 

Bunlardan (Salaheddin Sart, 
Hikmet Yay, Cemil Cürgen) 
muallim olarak seçildiklerin· 

• den Ankara' ya gönderilmiş
lerdir. 

İnönü kampını ikmal etmiş 
olan bütün uçucular, paraşüt
çüler cumuriyet bayramına iş

tirak etmek üzere Ankara'ya 
davet edilmiş olduklarından 
lzmir paraşütçülerinden (Ab
dullah Karacaova, Celal Ak-
bay, Osman Kızılören, Celal 
Atılgan, Namık, Aypars, Ne\
ruz Ergök 22/10/936 da; 
Uçuculardan (İbrahim Atalay, 
Korkud Bayülken, Hjkmet Ta
nal, Niyazi Ôzgönül, Şefik 
Ungun, Aclan Keserci, Kemal 
Özerdim, Makbule Emil, Ka· 
mil Ôzcan, Hasan Çetintürk, 
Turgut Ozan, Ahmed Gülsen} 
dahi 26/10/936 da Ankara
ya hareket etmek üzere ha
zırlanmışlardır. Turkkuşunun 
ilk devresinde yetişen bu 
gençler Ankara' da cumuriyet 
bayramında yapılacak büyük 
merasime planörlerile havadan 
iştirak ederek paraşütizm gös
terileri yapacaklar ve Türk 
gençliğinin havacılığa, uçucu· 
luğa olan aşkını kabiliyetini 
bilfiil göstereceklerdir. 

odaları inhisarlar kimyahane
sinde ayrılan üç odaya nakle-
dilecektir. Şu hale göre ihra
cat gümrüğü binası tamamen 
liman şirketine geçmiş oluyor. 

r "' Askere davet 

316-330 Doğumlu. 
lar sevkediliyor 

lzmir askerlik şubesinden; 
Yoklama kaçaklığından ele 

geçerek muayeneleri askeri 
hastane veya askerlik meclis· 
lerinde yapılarak sınıfları 'kor 
komutanlığı veya askerlik 
meclislerince tayin edilmiş 
olan veya askere davet edil· 
diği halde gelmiyerek baka· 
yada kalmış veya sıhh'i ve 
başka sebeplerden ötürü sevk
leri geriye bırakılmış olan 
topçu, süvari, istihkam, nak
liye, ölçme, ışıldak, muhabe
re, hava, muzikc. sınıflarına 

mensup şimdiye kadar aske· 
re ' sevkedilmemiş 316 doğu
mundan 330 doğumuna ka
dar (330 doğumlular da da
hildir) eratla 316 ila 328 
doğumuna kadar (328 do
ğumlular da dahildir) gayri 
lslaın eratın 21-10-936 gü
nünde sevklerine başlanıla· 
rak 24-10-936 gününde bi-
tirilmiş olacağından çağırılan 
bu eratın tayin edilen gün· 
ler içinde şubeye gelmeleri 
bu günlerde gelmiyenlerin 
askerlik kanununun 86 ıncı 
maddesini değiştirmiş olan 
2850 sayılı kanun hükmüne 
göre hapis cezasile cezalan· 
dırılacakları. 

Askerlik hizmetlerine kar
şı bedel vermek istiyenlerin 
20-10-936 gunu akşamına 

kadar behemehal bedellerini 
vermeleri ve bu güne kadar 
bedel vermiycnlerin bugün
den sonra bedellerinin alın
mıyacağı 'ilan olunur. 

'---------"' 
Kömür çarpması 

Kestelli caddesinde Beyşe· 
hir otelinde oturan İbrahim 
oğlu Raşit'i kömür çarpmış 
ve baygın halde Memleket 
hastanesine kaldırılarak kur
tarılmıştır. 
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lspanya'daki kanlı ihtilal 1 1 
o i o' a o ak mu ha- --__ ç,_·m-dı-·kı_er __ _ 

rebe eri devam ediyor Yeniler, Eskiler. . 
- - - --- • 'Geçenlerde bir edebiyat mü- Fransa' da . matbuat kanunull'değişiyor. 

Prav' da, Faşist devletler murahhasları, nakaşası olmuştu. Kafadar bazı Leon Blum mühim bir nutuk söyledi. 
cürmü meşhud halinde yakalanmı& müc- genç şair ve edipler, eski ve 

• • • J k l l ~ hakikaten değerli bir edebi· K • • • t f • • tk 
rım vazıyetınue a mış ardır, diyor. ycuatmçıyeadı'byoütriıl'anrdış.iddeti ile hüp omunıs şe ının nu u, 

Burgos, 12 (Radyo) - Ge- hale komitesinde evelisi gün-
oeral Franko, karargahını Sa- kü münakaşalardan bahseden Aralarında, nazar noktası Al 'J k d d 
Jamanca'ya nakletmiştir. fhti· Prnvda gazetesi mezkar ko· farkı da pek azdı amma, ye• man arı iZ ır 1 
lalciler, San Martin ve Valle· mite mesaisinin hiç de mucibi niler, birdenbire şöhret kazan• • 
agleiias'ta hükumetçilerin mu- memnuniyet olmadığını, bu malc için ve usulcn; ·-----
kabil hücumlarını defetmişler- münakaşalarla sabit olduğunu - Put gibi şöhretleri yıka· Almanya hudutta tedbirler aldı. Meç'te, komünistlere karşı 
dir. Şimaı ve cenup orduları kaydederek diyor ki: cağız. nümayişler yapıldı. Fransız başvekili mühim bazı mali 
Oebreros'ta iltisak peyda et· - Eğer ademi müdahale Diye-diye eski edibe nefes l h l meğe muvalfak olmuşlardır. anlaşmasına riayet edilseydi aldırmıyorlardı. Nihayet 0 za- ıs a at yapı acağından da bahsetti. 

iki aydanbcri Sen Sebasti- bu anlaşma derhal tesirbi gös· vallı, sükute mecbur k~ldı. Paris, 12 (Radyo)- Başba- lirse kimse bizi yolumuzdan Jantının men'ini istemiştir. 
yen ve Bilbao'da rehine ola· terecekti. Fakat asiler faşist- Dün bu hadiseyi münakaşa kan, matbuat kanununun de· çeviremez. Müsteşar da ayni şeyi istiye· 
rak alakonulan 123 kadın ve !erden mütemadiyen artan bir ediyorduk. Zarif bir zat Nas- ğiştirileceğini, gazetelerin mu· Faaliyete gelecek, yeni iş rek mes'uliyeti kabul edemi· 
çocuk Bayyon' da, kızıl haçın yardım görmüşlerdir. reddin hocanın şu fıkrasını habirlerini bildirmeğe mecbur sabalan açılacak, beynelmilel yeceğini bildirmiştir. 
tavassutu ile serbest bırakıl· Sovyet hükumetinin 7 ilk anlattı: tutulacağı, parlamentoya bu· ticaret dirilecektir. Strasburg, 12 (A.A)- Dün 
mışlardır: teşrin tarihli beyanatı müda- Bir bayram günü, Nasreddin nun için layiha verileceğini, Bütün işlerde halkla bera- akşam Strasburg bölgesinde 

Milli hükumet, şimdiden halecilerin bitaraflık maskesini hoca evden çıkıp civardaki efkanumumiyeyi vatani hiya- her olmak isteriz. Halk cep· komünistlerin nümayişi ile Nlls 
sonra ispanya' da imtiyaz alan yüzlerinden düşürmüş ve bun· • meydanlıkta gülüp oynıyan nete kadar götüren bugünkü hesi ile temasımızı iyi bul mı· yonalistlerin mukabil nüma
şirketlerin bu imtiyazlarını Iarın arasında taşkın bir kin çocukların yanma gelmiş ve vaziyete nihayet verileceğini yanlar vardır. Fakat biz bunu yişleri ufak tefek hadiselere 
tanımıyacaktır. ve garez uyandırmıştır. onları seyire başlamış. !ıÖylemiştir. şeref sayarız. Kuvve~imiz halk- sebebiyet vermiştir. 

Oviedo'da general Veter'e inkar kabul etmez vakıalar Bir aralık, muzib bir çocuk Berlin, 12 (Radyo) - Ko· tan gelmektedir. Binaenaleyh Bilhassa Bisviller'de 16 ki· 
kuvvetleri mühim bir sevkul- karşısında memleketlerin mü- hocanın kavuğunu kapmış ve münist lideri M. Torez'in Meç· bu cephe ile temaslarımı ke· şi tevkif edilmiştir. 
ceyş noktası olan Cibreasu messillerinin Londra komite· arkadaşlarının teşkil ettikleri teki nutku Almanya' da fena sem em. Paris, 11 {A.A)- Dün öğ· 
işgal etmişlerdir. Madrid de· sinde cürmümeşhud halinde halkaya fırlatmış. Çocukların karşılanmıştır. Berliner Ta- Halk cephesi tecrübesi bu- leden sonra meçhul asker 
miryolu tayyareler tarafından yakalanmış mücrim vaziyetinde ne afacan, ne alaycı şeyler geblat; gün işçi sınıfının tecrübesi de· meşalesi merasimi münasebe· 
bombardıman cdilmıştir. Va· kalmışlardır. olduklarını bilirsiniz Kavuk, - Aleyhimizde söylenen mektir. Bizi biribirimizden tile Eteile meydanında bazı 
lancia ile Madrid arasında ~ başlamış elden ele dolaşınağa. bu adam kimdir diye araştır- ayırmak propagandalarına ta· hadiseler olmuştur. İki bin 
demiryolu kesilmiştir. Hüku- Jr/anda Hoca, bu halkanın etrafında mıyacağız. Fakat Fransa, bu kılmamak lazımdır, çiftçi ile kişi nümayiş tertib etmek te· 
metçiler, Valanciya'da iki tica· J fırıl-fırıl döner ve kavuğunu, hakaretamiz sözlere lakayıttır. ameleyi ayırmak istiyenler va· şebbüsünde bulunmuşlardır. 
ret gemisi silahlandırarak, mu· ngi/tere' den tama. bu yaman afacanların elinden Bunlar ise, Moskova'nın di- tan hainleridir. Bu iki namuslu Polis bunları dağıtmış ve içle· 
avin kruvazör haline koymuş- men ayrılıyor kurtarmıya çalışırmış. rektifi ile söylenmiştir. De· işçi daima beraber kalacaklar· rinden on kadarını tevkif et· 
lardır. Londra, 12 (A.A) _ Sun- Hoca kızdıkca, bağırdıkca mektedir. dır, ezilenler onlardır. Ezen· miştir. 

Marsilya, 12 (Radyo) - Bir day Dispatch'a göre M. Dö çocukları da naraları, keyifleri Paris, 12 (Radyo) _ Sağ lerin sözlerine kıymet verme- Metz, 11 (A.A) - Komü· 
lspanyol vapuru, Madrid hü- Y~lera'nın . önümüzdeki ay artmış. canah gazetelerine göre ko- melidir. Biz sosyrlist hükumet nistlerin içtimaı takriben üçbin 
kumetine yardıma giden 500 ıçınde meclıse tevdi edeceği Rahmetli bakmış ki, kız· münistlerin Meç toplantısı mu· değiliz, programımız halk cep· kişi hazır olduğu halde saat 
yolcu ve 500 tondan faıla yeni Irlanda kanunu esa~isi makla, bağırmakla olacak de· vaffakıyetsiz geçmiş, ancak hesi pragramıdır. Bizi inhilal 20 de başlamıştır. Takriben 
gıda ve harb levazımı yüklü serbest Irlanda ile İngiltere ğil; başlamış yalvarmıya .. Fa· 600 kişi toplanmış ve kısa ettirmek istiyenleri mazur gör· üçyüz kadar mukabil nümayişçi 
olduğu halde hareket etmiştir. krallığı arasındaki son bağla- kat hocanın bu hali, ikinci bir bir nümayiş yapılmıştır. melidir. Kabinemiz, komünist- içtima salonunun önünde top· 

Moskova 12 (Radyo) - rı da ortadan kaldıracaktır. alay vesilesi olmuş. Zavallı Şuersfen'deki komünist nü· lerin itimadını kazanmış ilk lanmışlarsa da seyyar muha· 
Sendikalar arasında ispanya Yeni kanunu esasi valii bakmış ki, bu da nafiJe (La- mayişi 7 dakika sürmüştür. Fransız kabinesidir. fşçi ve fızlar tarafından defedilmiş-
1
• ı· t I · 20 ·1 umumi makamını ilga edecek h l ) o· k d d 'ft ·t · t ·1 d' M l d. ç n op anan ıane, mı yon C\V e... ıyere mey an an Rerlin, 12 (Radyo) _ Ko- çı çı en emsı e ıyoruz. es- er ır. 
rubleye baliğ olmuştur. Rus· vhekonun yerine vatandaşların ayrılmış. ileride bir dostu ken- münistlerin son nümayişi üze· lek ve hedefimiz aşikardır. lç.tima normal bir surette 

d . k Ü ümranlık hukukunun yük- d · C h · h Ik k b I S l ya an yıyece ve elbise de isinı görmüş. rine Almanya, kendı' hudutla- ep emıze ve a a arşı va· aş amıştır. a onda ve dışar· 
d 

sek muhafızı olan serbest dev· 'f l J gön erilmektedir. Jet reisi kaim olacaktır. - Efendi - demiş · hani rında bazı tedbirler almıştır. zı e erill}iz, on arın da bize da münferid bir takım protesto 
M. Molotof, İspanya elçisi R. k mübarek kavuğu şerif, Parı's, 12 (Radyo) _ Fran· karşı mecburiyetleri vardır, sesleri işitilmiştir. 

ıyaset ma amma gözün- b şerefine bir ziyafet vermiştir. deki ariza dolayısile hisset- Böyle, başı açık, nerelerden sız faşistleri şefi miralay De unlar hüsnü ifa edilmelidir. Salon tamamile seyyar muha· 
Madrid 12 (Radyo) _ Ma- mekte olduğu endişeler zail teşrif?. , la Rok, Parti komitesinden Biz müşkülata düşürülmeme· fızlar tarafından ihata edil· 

den amelesi, Oviedo'yu tama· olduğu takdirde bizzat M. Dö Hoca mahzun-mahzun boy- beş arkadaşile bugün, mefsuh liyiz. Ben demokrasiye ina- miştir. 
men işgal etmek üzeredirler. Talera gelecektir. M. Dö Va- nunu bükmüş: birlikleri yeniden vücuda getir· nan, onu sevip lüzumlu gören Mukabil nümayişçilerden mü· 
Sokak muharebeleri devam icra çekilmeğe mecburiyet his- Çocukluğu hatırına gelmiş te, mek ve halkı toplantıya davet bir adamım; vazifem, demok- rekkeb bir takım grupların 
etmekle beraber, asiler kışla· settiği takdirde kendisine hü- şu meydanlıkta çocukların içine etmek suçile istintak dairesine rasi kadrosu dahilinde, beşe· civardaki kasabalardan içtima 
lara ve silah fabrikalarına sı· kfımet riyasetinde şimdiki sa- kdrıştı. Onlarla oyuna daldı.. davet edilmiş ve dinlenmiştir. riyetin ı~tıraplarını mümkün yerine doğru gelmekte olduk· 
ğınmağa mecbur edilmişlerdir. nayi ve ticaret nazırı M. Be- Cevabını vermiş.. Faşist şefi, 20 muhafızile gclib olduğu kadar azaltmaktır.,, ları haber verilmektedir. 
Birçok evler dinamitle berha· nes halef olacaktır. Fıkrayı anlatan zat, ne de- hakimin yanına çıkmış, muha- Başbakanın bu nutku hara- Macaristan' da 
va edilmiş, bütün yollar ka; londra' da fa. mek istiyordu; Gençlerle mi, fızları; koridorlardaki muhafız· retle alkışlanmıştır. 
patılmıştır. 1 yaşlı ediple mi eğleniyordu lar tarafından ka;'ı dışan edil· Paris, 12 (Radyo) - Jur· 

Madri<l'de neşredilen bir şistlerle çarpışma. anlıyamadım. Çimdik miştir, Şef adliye sarayından nal Dedeba, Blum kabinesine 

emirname ile, hava taarruzuna Londra, 12 ( A.A) - Bin· Nisan fevziatı ayrılırken birkaç kişi tarafın- çatarak: 
karşı müdafaa tedbirleri alın· lerce faşist aleyhtarı dün Tum· r ~ dan alkışlanmıştır. "Hükumet Alsas'taki Mos· 

l k b 
'd V il 'd Roma 12 (Radyo) Al kova'nın alakası bulunan h"'· mış, gazino, o anta ve diğer rı ger e s e nümayiş yap- ' - • Paris, 12 (Radyo) - . Dün, " 

yerler kapatılmıştır. Geceleri makta olan kent faşistlerini manya'nın Roma sefiri Fon nümayişlerle geçmiştir. Başba· reketleri nihayete erdirmek 
şehir zifiri bir karanlıkla kap· domates ve çürük yumurtalar Hasel, İtalya hava müsteşarı kan M. Blum, M. Kamil Şotan için acele etmelidir. Çünkü, 
lıdır. Saat 23 den sonıa so· ile bombardıman etmişlerdir. general Vole'ye tayyare nişanı ve M. Daladiye'nin nutukları Rusya M:ıdrid mes'elesine 
kaklarda yalnız resmi memur· Bir nümayişçi tevkif edil· vermiştir. Bundan başka ge· alaka uyandırmıştır. yardım etmek için merkezi 
far ve hususi müsaadeyi haiz miştir. ncral Pelegrini ile diğer altı Dahiliye bakanı, Lens nü- Avrupa' da hadiseler çıkmasını 

B 
, büyük İtalya zabitine de ikinci istemektedir.,, Demektedir. 

gazeteciler dolaşmaktadır. ursa da tayyare mayişte bulunmuş ve belediye rütbeden hava nişanı vermiştir. b Metz, 12 (Radyo) - Komü· 
Moskova 12 (AA) f K l b f dairesinde ir nutuk so"yle· ' . - s· U Ü Ü acı acak.. nist Lideri M. Thorez, bir be-

panya işlerine ademi müda· ' Eleklrı·k miştir. l h lk k 
Bu S 12 (H 

A) B yanname neşr i e a ı on-

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

alıip ve haşyazgnnı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Umumi nc.şrİ) at \"C yazı işleri 

müdürü: Ilnınıli ' üzhct 

ldıırchnncsi: -
1zmir İkinci Bı'yler sokağı 

C. Halk varti i lıina•;ı iı;inde 

Tclgruf: İzmir - ANADOL 
Telefon: 2776 ·· Po ta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Y ıllı~rı 1200. nltı aylığı 700, ..üç 

aylığı 500 kuruştur 
Yabancı memleketler iı;in senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Her yerde 5 kuruştur -Günü geı;ıniı nfülı:ılar 25 kuruştur. 

ANADOLU l\IATBAASI~DA 
t BASILMIŞTIH 

r a, ususı - ur· Bakan bu nutukta sosyalist-
sa' da bir tayyare kulübü açı· 20 Para indirildi lerin kabineye müzaherctini feransa davet etti. Loren cep· 
lacaktı T" kk ' d h'l hesi mensupları da şehir ve · r. ur uşu na a ı Elektrik kilovat tarifesi, na· istemiş, yeni hastaneyi açmış· 
olanlar, bu -kulübün tabii aza- fıa müesseseleri komiseri Su- tır. Bilahare Başbakan ve ka· kasabalar halkını, buna pro· 
ları tayin edilecekler ve ha· testoya davet ettiler. Bu mu· 
riçten de aza kaydolunacaktır. ruri Devrimer'in reisliği altın· rısı gelmişbler1, madencilerin zi· kabil grub, Kristal sarayının 

da toplantıda 19 dan 18,5 yafetinde u unmuşlardır. Da· etrafında toplandılar. Birisi, 
Yunan Veliahdı kuruşa indirilmiştir. biliye nazın burada da bir Dervulede heykelinin kaide-
Atina, 11 (A.A) _ Veliahd Yeni tarife, tasdik için Ve- nutuk iradederek hulasaten sinden söz söyledi. Halk, Mar-

Pol tayyare ile Drama'ya var- kalete gönderilmiştir. Tramvay demiştir ki: seyezi terennümle; 

1 
mış ve oradan da Trakya tarifelerinde şimdilik tenzilat - Bugünler intizam ve di- Fransa Fransızlarındır. Kah· 
~yunları finalinde hazır bulu· mümkün değildir. Şirket y-oni sipline muhtaçtır. Aksi takdir· rolsun Torez! 

j narak galiplerin mükafatlarını tenzilatı kabul etmiştir. de çalışmamızın neticesi boş- Diye bağırıştı. Polis müda· 
l vermek üzere Gümülcüne'ye Evlenme tur. Arzumuz cumuriyeti mü- hale etti, bazılarını tevkif etti. 

hareket etmiştir. Ahmed Nesimi'nin baldı~ı dafaa ve muhafazadır. Seyyar muhafızlar, komünist· 
Rusga'nın bir yasağı Meliha ile belediye varidat Bundan sonra Başbakan M. lerin içtima salonunun etra· 

Oslo, 12 (Radyo) - Sov· mümeyyizi Celal Ôzyürek'in Blum söz alarak şunları söy- fını muhafazaya aldılar. Bele-
yet hükumeti, Rus vapurları· evlenme merasimi, dün bele· lemiştir: diye reisi, Reisicumura bir 
nın Norveç limanlarına uğra· diye evlenme dairesinde gü- - Parlamento açılınca yeni telgraf çekerek, komünistlerin 
masını men' e karar vermiştir. zide davetliler önünde parlak ve mühim mali ıslahat layiha· toplantısının vahim karışıklıklar 
Bunun sebebi, Troçki'nin Nor· bir şekilde yapılmıştır. Yeni ları vereceğiz. Hedefimize va- çıkarabileceğini bildirmiş, yük-
veç'ten ihraç edilmemesidir. evlilere saadetler dileriz. racağız. Disipline riayet cdi· sek salahiyetini kullanarak top· 

Siyasi faaliyete ha
zırlık mı var? 

Budapeşte, 12 (Radyo) -
Macar hükumet naibi Amiral 
Horti, ltalya Hariciye Nazırı 
Kont Ciyano ile Prusya baş· 
vekili general Göring'i kabul 
eylemiştir. 

Budapeşte, 11 (A.A)- Ye· 
ni başbakan Darani'nin tayi· 
ni resmi gazetede intişar ede· 
cektir. 

Budapeşte, 11 (A.A)- Nai· 
bi hükumet Amiral Horti ile 
Habsburg hanedanına men· 
sup arşidükler, M. Göring ve 
M. Ciyano ve sefirler dün 
general Gömböş'ün saat 18dc 
yapılan cenaze merasiminde 
hazır bulunmuşlardır. 

Merasim pek şa'şaalı ol· 
muştur. Alayda Italya ve Al
manya tarafından gönderilmiş 
olan askeri heyetler nazarı 

dikkati celbediyordu. 
Peşte, 12 (Radyo) - Bugün 

sabahleyin kont Ciyano tay· 
yare ile Roma'ya dönmüştür. 
Saat 10 da da Avusturya baş· 
vekili Viyana'ya hareket et· 
miştir. 

General Göering, öğleye 
yakın bizzat idare ettiği bir 

tayyare ileBerlin' e avdet et· 
miştir. 
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Qirinci Fra sova 
BÜYÜK TARiHİ TEFRiKA 

ZABITA: 
••• • • 

Polise hakaret 
Bir dövüş hadisesinin şahidi 

olarak karakola çağrılan Bos
tanlı' da Hamdi kızı Süzan, 
hiddetlenerek: 

Mussolininin riyasetinde 1 Borsada 1 
kabine QİZIİ İÇİİma yaptı. Ozum satrşları: 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 

Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 105 
~ 
~QPazlar, üç hıristiyan hükümdarın mu. 
rebesini SultanSüleyman'ın menafiine 

uygun görüyorlardı .. 
~~d.ulardan birisi İtalya' da, papazını getirmişti. Papazlar 

~cısı Norm~ndiya' da, üçün· b~. sıcak .. ~ec"ede uzun bir 
ilk de Marn daydı. Veliahda muddet gor~ştuler. .. 
~.Cesurane hareketini em- Papazlar, ~ç Avrupa hukum-
~ ·_Yoksa, imparator, küçük darını,. ~e~dı .. hırsl~rı. ve me?-
~ hadiseden istifade ederek faatlcrı ıçm uç hırıstıyan mıl-
_,İs'e g · b T d · K l b letini birbirine katmakla ve 
~~n imıre ıtır ı. rad, l unun boğazlaşdırtmakla itham edi-

para or or u arının l d 
tll'd . yor ar ı. 

· a daıma yandan ve S it s··ı b··t·· A atile . . . . u an u eyman, u un v-
ı,. tacızını de emrettı. rupa'yı yutmağa hazırlanmış 

Ll\end· · d d.. k 
"tt k· ısı e uşmana ar~ı ve bu fırsattan istifade için 
\~ata nezaret için gelecek- bekliyordu. Bu vaziyet papalı-
'ct/kat hastalığı mani olu- ğın hüküm sürdüğü yerler ve 
1a:ı U. Yatakta ağrılarile kıv- memleketler ve nasraniyet için 

1Yorken: bir cinayet, bir suikasd de-
lin' Yarabbi, bana bahşetti- mekti. 
~bu krallığı neden bukadar Pal?azlar ~ihayet kr.alı~ ka-
~ ~lıya mal ediyorsun?. Maa- ~ısı~ .Şarlken ın hemşıresı ve 

ltaden yerine gelsin! lngılız kralının akrabası olan 
D;y d V h . : . d kraliçe Eleonor'un bir uzlaşma 

~Ik or •. u. e emşıresını e çaresi bulması lüzumunda it· 
•0 en ın Paris önünde mağ- tifak ettiler. 
ti}' 0lrnası için duaya gönde- * * • 

Biz namuslu kızlar 
ne diye karakola geliyoruz. 
Türk polisi kadar kaba kimse 
görmedim. 

Demek suretile polise ha
karet ettiğinden adliyeye veril
miştir. 

Kadını zorla almak 
lkiçeşmelik'te Nezaket so· 

kağında oturan Sayi<l oğlu 
Receb, sarhoşluk saikasile 
Emin kızı Kübra'yı boynun
dan hafif surette yaralamış ve 
Kübra, tedavi için bekçi ile 
hastaneye giderken Damlacık 
caddesinde Muzaffer ve Rifat 
adlarında "iki kişi bekçinin 
önüne çıkarak kadını zorla 
alrnağa teşebbüs etmi~lerdir. 
Zabıtaca hepsi tutulmuşlardır. 

Yaralamak 
Basmahane önünde altın

parkta Mustafa oğlu 13 ya
şında Hasan, oyun oynarken 
arkadaşı Rahim oğlu 11 ya· 
şında Hüseyin'i taşla başırı

dan yaraladığından tutul-
lltdut 

ıiA ~eınmuz ortalarında Paris
: panik başlamış ve halk 

~' sürü kaçmağa başlamıştı. 

Kraliçe Eleonor papazların muştur. 
teklifini dinlediği zaman sap- Sebebsiz bir vak'a 

tal Lovr' dan: 

~"' Ben buradayım. Sizi teh
'den muhafazaya muktedi
~d F' akat korkanları mü da-
"an acizim 1 
u~d· a ı. 

sarı kesildi. Çünkü top sesleri lsmetpaşa bulvar:ndan ge-
bulunduğu yeri sarsmakta idi. çen Mehmed oğlu Celal'in 

Papazlardan birisi: üzerine sebebsiz hücum ede-
- Madam, kaybedecek tek rek döven ve caketini yırtan 

dakikamız yoktur. Bütün cesa- sabıkalılardan Mehmed oğlu 
retinizi toplayınız; Türk'lere Kamil ve Mustafa oğlu Sabri, 
fırsat bahşeden bu hale Allah zabıtaca yakalanmışlardır. 
namına artık bir nihayet ve- Dövmek 
rilmelidirl Karşıyaka' da Fethiye soka-

-Başı 1 inci sag/ada
olmak arzuqundan ileri &eldiğini 
.ı..aydeylemekteılir. 

Roma 12 (Radyo) - :\lussoli· 
ci, 13 hin ki~ilik müsellih bir fa
sist kıt'a;:ını teftiş etmiştir. Bu 
kıt'a, asker gibi bütün esleba ile 
ııiliilılanmış bulunuyordu. Tef lif 
esnasında 40 bando muzika çalı· 

yordu. Bu bandolar, tefü~ten ıonra 
Vtnedik meydanında bir konser 
vermi~lerdir. 

Roma I l (A.A) - Hükumet 
ıücl Mare kontrolü ıılıımla bulu
nan 1200 fabrikada çalışma saaıini 
60-a çıkarmnğu karar vermiş ve 

yeni tayyrıre meydanları inşası için 
140 milyon tahsi!I etmiştir. 

Roma 12 (A.A) - Kabine top· 
lan !ısından sonra çıkan tebliği reı:ı· 

mide bildirilen büyük ask.ert ve 
siliihlanma hazırlıkları yolundaki 
meıoai bidayetinde ilan eılilen kuv· 
vet siyasetine yt'ni bir merhale te~· 
kil eder. 

Tehliğ keza Avrupa'ıla yeni 
Lir endişe unsuru teşkil eden fs. 
panya işlerine ademi müdahale ko· 
mite indeki müzakereler sıra ında 

hariçte bir tesir yo.pınnyı da matuf 
görülmektedir. 

J\lussolini 1936 ağustoaııııJa 

Avvellcrı.>'da orCluva hitıılıen İtal-• .. 
yaı:an sulh siyasetini anlatırken 

demiştir Jr.i: 
- Kuvvetli, daima daha ziya

de kuvvetli ve o derece kuvvetli 
olrnnlıyız ki, her türlü ihtimale 
kar~ı koynhilıne.li yiz. 

Telıli~ Ay,·cllcro'ıla çizilen pren· 
siplerinuen nasıl tathik edilmekte 
olt.luğunu gösteriyor. 

halya'da mevcud 1200 harb 
levazımı fabrikası taın randımanla 

işliyccekler, ve bu fabrik.alarda 
haf talık mesai 50 saatten 60 saate ~tt ll sırada imparator pılıyı, 

\ok}'ı toplamağa başlamıştı. 
d, büyük bir hiddet için· 
~~d'.: Çünkü İngiliz kralına 
~~ s ı almağa geldiğini ve 
l'ıtıca~ını bildirmişti. Fakat 
~ dı, ordusunu teşkil eden 

~~~an'lar, fspanyol'lar ve İtal
~, lar arasında ihtilaf çıkmış 

çıkanlacaktır. Uutün gayretler lıil-

Dcdi. ğında kasap Ali, 19 yaşında hassa tayynıe levazımını ve donan· 
Kraliçe ve papaz el-ele vere- kızı Halime'yi dövdüğünden mnyı i~tihdaf etınektet.lir. 

~du açlıktan mustaripti. 
~ k şişman olduğu için ata 
Ptatrniyen Sekizinci Hanri, 
~ llsova'nın kumandanların
tn ı:ı flıareşal Blez'i ı..satın alı
~ai' Mareşalın damadı da 
Ş0nya'yı satmış bulunuyordu. 

~i t.lken de rüc' at halinde 
~ ,,. hücum göstermiş ve 
~tnay üzerine yüklenmişti. 

tra tal, dört taraftan hainler 
~~sında kaldığını anladı; çok 

~~~ ve binbir maddi ıstırab 
~~ e olduğu halde kalktı, 
\~kılıcını aldı, ata bindi, 

~~d·' bizzat idareye karar 
ı. 

rek Versay ormanında Şarl- tutulmuştur. Bııgiin yapılmakta olan 30 bi· 
ken'i aramağa çıktılar. Top § Bostanlı'da Yalı sokağın- ner tonluk iki ı.ırhlHlan maada 
seslerini hedef ittihaz etmiş- da Mustafa kızı 20 yaşında ycııiılen 35.şcr bin tonluk: iki ıırhJı, 
lerdi. il.:inci ~ınıf iki kruvazör, 4 torpiılo 

Bir müddet sonra, bu iki Fatma. Salih kızı 23 yaşında muhribi, 18 torpido ve 16 deni· 
Hatice'yi dövdüğünden yaka- zaltı gemi i tezgahlarda ııs,375 

gizli mükaleme memuru, kra- lanmıştır. tooilat> ecler. 
liçe ve papaz, sayhalar, naralarla Bu yeni hummalı faaliyeti mu-
karşılaştılar; bu müthiş bir § Keçeciler caddesinde sa- hik gösteren lıirçok aebeblcr mev-
müsademe idi, veliahdın as- bıkalılardan Bayram oğlu Meh- cuttur. Geçen eylôlde İtalyan mat· 
kerleri, Şarlken'in askerlerini met, sarhoş olarak Abbas lhuau İogiltere'nin Ak.denizde Hin-

Paris' e doğru ilerlemekten men oğlu fsınail'i dövdüğünden tu- ----B-ıç-a-kh k_a_d_ı_n ___ _ 
. . b""t·· k k b.1. t tulmuştur. 
ıçın u un uvvet ve a ı ıye - Birinci Süleymaniye mahal-
lerile çalışıyorlardı. Kavun çekirdeği ve bir vak'a lesinde Tahsin'in aile evinde 

Harb yerinden az uzakta, İkiçeşmelik' de kunduracı Beh- oturan Ali kızı Fatma ve Ali 
ormanın az ağaçlı bir yerinde. lül ve çırağı Adem, dükkan karısı Emine, Osman kızı 
bu iki kişiye üçüncü bir kimse önüne atılan kavun çekirdek- Gülsüm, Ali oğlu Ahmet ve 

daha yaklaştı. Bu, İspanyol !erinin kaldırılmasını ihtar eden İsmail oğlu Ahmet arasında 
jakoben papaı;ıydı. Fakat kra- belediye zabıta memuruna ha- devam eden geçimsizlik yü-
liçe Fransız jakoben papa- karet etmiş ve memurun zünden kavga çıkmış, Fatma 
zına: baş parmağını yaralamıştır. bıçak çekerek diğerlerine hü-

- Hürmetlu papaz, ben ikisi de zabıtaca tutulmuştur. cum ettiğinden tutulmuştur. 
artık bütün kuvvetimi kaybet- Gürültii yasak Yangın 

tim. İlerliyemiyeccğim! Dedi. Karşıyaka'da Soğukkuyu'da Çekmeciler çarşısında bö-

ı.. * * * _ - Sonu var - Bahadır sokağında oturan Ka- rekçi dükkanında çalışan Ali 
~ ---------------

tqk taliçe, diz çökmüş ağlıya- Hakaret mil oğlu Safder, evine topla- oğlu Hüseyin'in yatarken masa 
~.Yalvanyordu. Knrşıyaka' da Kemalpaşa cad- dığı birkaç kişi ile çalgı ça- üzerine yanık bıraktığı mumun 

h·t ~ akşam, hususi papazı, desinde yoğurtçu Mustafa, Ah- larak geç vakıt istrahatı umu- devrilmesi yüzünden talaşlar 
~ı· ransız Jakoben papazı, durrahman oğlu Sakıb'ı tahkir miyeyi selbcttiğinden zabıtaca ateş almış ve yangın çıkmışsa 

diıtan yolunu emniyet alımda bu
lundurmaya haklı olduğu mütalea
ııını serdetmekle beraber İngilteru
nin deniz silahlanın artırmasından 
dolayı hayret gösteriyordu. O za. 
man bu neşriyat İtalya•nın Akde. 
nizde bir silah anlaşması yapmak 
için İngiltere ile müzakereye giriş· 
mek istediği şekilde tefsir olun
muştu. Halbuki o gün bugün bu 
cihet tahakkuk etmemi~tir. 

Diğer taraf tan Roma "da he yan 
olunduğuna göre Sovyct Ru ya'nın 
fıpanyıı işlerine adcnıi müdahale 
komiteıinrl eki tc}ebbüsa ftalya'yı 
ürkütemez. İtalya her türlü ibti· 
male kaqı hazır bulunmaktadır. 

Roma 12 [A..AJ - Duçe'nin 
askeri raporu hakkında mütalealar 
yilrüten gazetelerin lisanı şuıiur: 

İtaly.ı müstemlekut impar.ıtor· 
luğunuıı terakki ve inkişafı için 
zaruri olan sulhu istemektedir. 

Virginio Gayda :ioce D'ltalia 
gazetesinde diyor ki; 

İtalya'nın taarru;ı: planı yoktur. 
İtalya hazırlığını herkesin g5zü 
önüm.in yapıyor. Bu Jı:ızırlıklardn 

hiçbir gizli maksad yoktur. A vrn
panın nizamını tehait edt?n bir 
ıakıııı vaziyetler talıadtlil~ edebilir. 
Fevkalade kuv,·etli olmak demek 
her zaman için wü terıh olmak 
demek.tir. Mümkün oldukça ıilabı
nı bırakarak ıullı için mes ıi Lir
liğinı.le bulunmakta halya'oıo hem 
hakkı hem de vazifesidir. 

Demirspor ve 
Altay Pazar 
Maçlarında galib .. 

Pazar günü Halk sahasında 

935 - 936 senesi ikinci devre 
Lik maçlarına devam edildi. 
Hava çok güzeldi. Fakat ya
pılan maçların puantaj üzerin
de müessir olmadığından sa

hada pek az seyirci vardı. 
Oyunlar Demirspor - Buca 

takımlarının karşılaşmasile baş
ladı. Bu oyunda Buca takımı 
fsmail'i oynatıyordu ve en 
kuvvetli kadrosile çıkmıştı. 
Buna mukabil Demirspor ta
kımı oyunu hiç de müessir 
olmıyan bir muhacim hattile 
çalışıyordu. Oyunun daha ilk 
dakikalarından 15 inci daki
kaya kadar bariz bir hakimi
yet tesise muvaffak olan De
mirspor takımı bundan sonra 
mevkiini rakibine terketti ve 
devreyi O -1 mağlub olarak 
bitirdi. ikinci devre başlar 
başlamaz müsavatı temin eden 
Demirspor'luların daha anla
yışlı oynıyacakları zannedili
yordu. Fakat tahminler boşa 
gitti ve Buca'nın zaman zaman 
yaptığı akınlar netice verme
diğinden Demirspor penaltı

dan daha bir sayı farkı kaza· 
narak oyunu ancak 2 - 1 le
hine bitirdi. Altay - Egespor 
maçını da Altay takımı sere
moni suretile h.zandı . 

2046 O. Kuru. 12 21 
157 4 Alyoti bira.1 O 625 17 50 
1399 M. J. Taran.9 19 25 
887 Y. f. Talat 9 50 21 
734 P. Paci 6 75 17 

656 A. R. Üzüm. 11 21 
523 j. Ta. mah. 6 50 18 
453 H. Alyoti 10 25 16 50 
452 K. Kazım 12 375 17 50 
377 S. Gomel 10 15 50 
371 inhisar ida. 6 75 7 75 
250 Beşikçi oğlu 9 19 25 
150 P. Klark 7 50 18 50 
135 6 T. D. Ar. 15 50 21 
107 Albara 10 11 50 
102 Vitel 12 12 
89 Ş. Remzi 10 125 11 
80 Ş. Riza ha. 13 75 20 50 
71 B. Alauaki 13 13 
66 H. Alberti 8 16 
53 Şınlak z. 10 25 15 
50 S. Celardin 10 10 50 
49 S. Emin 10 50 16 50 
38 M. Mihalef 14 15 50 
38 M. B. koope. 12 75 15 50 
23 j. Gozden 17 50 17 50 
23 Kızılca. Adil 16 125 16 125 
14 F. z. Abdul. 11 50 11 50 
10 J. Kohen 15 50 15 50 
7 M. o. Meh. 13 50 13 50 
9 C. Cendeli 17 17 

10836 Yekun 
236977 Eski yeku 
247813 U. yekun 

incir satışları: 
Ç. Alıcı K. S. 

1985 Tütsü ile te. 7 
460 J. Muhtar 8 
209 B. Alazraki 6 50 
191 K. Kazım 7 25 
153 S. Süleyma. 7 50 
148 J. Tar. mah. 7 625 
107 F. Pakers 7 50 

85 O. Eğli 8 25 
66 Koopera itti. 4 7 5 
61 S. Emin 9 50 
56 S. Bayazit 8 50 
49 A. H. Nazilli 6 7 4 
27 P. Paci 12 
12 B. Suhami 11 50 

3609 
128139 
131748 

Zahire satlşları: 
Ç. Cinsi K. S. 

5284 Buğday 5 
275 Arpa 3 75 

45 F asulya 11 
14 Kendir S. 4 875 
36 Nohut 5 375 

4 M. Darı 4 75 
165 B. pamuk 45 50 

94 Ken. pala. 37 5 
40000 Kilo p. çekir. 2 90 

226 Burçak 4 37 5 

Bisiklet kazası 

K. S. 
15 
10 
12 50 
7 25 

14 
12 50 
14 
10 
4 75 

12 50 
ıs 

11 25 
12 25 
11 50 

K. S. 
6 625 
3 875 
11 
4~875 
5 375 
4 75 

46 
475 

2 90 
4 375 

Eşrefpaşa'da Talebe çayı

rında bindiği bisikleti 12 ya
şında Ali'ye çarptırarak sol 
kolunun kırılmasına sebebiyet 
veren Raşid oğlu Kemal, za

1
Ce bir lspanyol Jakoben ettiğinden tutulmuştur. tutulmuştur, da yetişilerek söndürülmüştür. 

.......... .-..... ~mm ... 1m1mt:lliiııılE11 .. IE3 ............ ~::J:S .................................................................................. ... 
bıtaca tutulmuştur. 

Di411K 
Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

~h Aferin muhtar, Allah 

~-~. şlla:ın, sülün gibi kızın 
~ Yı bir arkadaş ta bulmuş. 
......, llhtar gülümsedi: 

~-h I Allah cümleninkileri de 
\~ ş asın.. Şu hoca hanım, 
~~ıtıısu ya, bizi ihya etti. 

~. ~a okumak, yazmak, di
l)tf ıle öğretti. Ne yalan söy
~~ ını, ilk geldiği gün be
~ış1qç0cuklar onu gavur san
~~ t ... Bu yaşta, bu yaşta 

......, iormedik ki biz hiç? 
Sana ders olsun bu, 
l 

Ve teklifsizce masaya otur
du. Peçeteyi açtı. Rizan'ın mü
dahalesine vakit bırakmadan; 

- Dur bakalım kızım, dur, 
ben bu işleri kimseye bırak
mam, sonra aç kalırım. 

Diyerek çayını doldurdu. 
- Sen de otur muhtar .. 

Haydi sen de kı zım, babanın 
yanındaki sandalyeye oturuver. 

Kahvealtı çok :neş'eli geçti. 
Yüzbaşı bol bol yidi ve bol 
konuştu. Rizan, onbaşıyı dü
şünüyordu. Acaba o maskara 
ne olmuştu? Bir aralık yüzbaşı, 

birşcy hatırlamış gibi 
kaldırdı: 

başını - Yazdım. Fakat derhal 

E, kızım, sormadın ya? 
Neyi efendim? 
Şu onbaşı denilen herifi! 
Şey, eveti 
Öyle bir yaptım ki ... 
? .. 
Kastım kollarını, neferin 

önüne taktım, tahkikat fezle
kesi ile beraber gönderdim 
Urla'ya .. Ben namuslu bir as-
kerim ve Türk askeri, namus 
demektir kızım, bunu hiç 
unutma .. 

- Unutmıyacağım yüzbaşım. 
Yüzbaşı sofradan kalktı, mi- · 

desini, göğsünü sıvazladı: 

- Gayet nefis -Dedi- kızı

mın elite hazırlanmış gibi. E, 
söyle bakalım, Lamiaya yaz
dın mı? 

Rizan zarfı uzattı: 

gidecek misiniz? 

Yüzbaşı kayışını biraz sıktı, 
caketini düzeltti: 

- Gitmeliyim kızım. Vazife 
çok tatlı şeydir. Sen de bilir
sin ya!.. Korkma, seni hiç unut 
mıyacağım. Bol bol mektublar, 
bol bol havadis. Fakat bila
hare İzmir' e gelmek şartile .. 
Haydi bakayım, ver elini, Al
laha ısmarladık!.. 

Yüzbaşı, iri ellerinin ıçıne 
düşen Rizan'ın küçücük, yu· 
muşak ellerini hararetle ye 
kuvvetli sıktı.. Rizan onu ka
pıya kadar teşyi etti. Yüzbaşı 
burada hepsini bir daha se
lamladı. Kapı önünde bir ne
ferin tuttuğu ata, umulmıyan 
bir çeviklikle sıçradı: 

Allaha ısmarlad;k yeşil 
ışık. 

- Güle güle yüzbaşı .. Ay
çiçeğini benim için gözlerin
den öp .. 

Rizan, bulutlanan gözlerle 
onun arkasından baktı, ıçmı 
çekti. Yazdığı gibi, birdenbire 
boşalıvermişti. Hakikaten .. Bir 
dost, bir aşina, bir iyi insan 
gibi yaklaşan bu arkadaş ba-
bası. Şimdi köyün tozlu, top
raklı yollarına dalmış, gitmişti. 

- Herşey çarçabuk hayal 
oluyor. 

Diye mırıldandı, başı onun
de odasına çıktı. Fatma bir 
köşeye çekilmiş, çenesini avuç-
larının içine almış, ona bakı
yordu. Odada bir müddet do
laştı. Sonra aynanın karşısında 
durdu. Yüzü solmuş, gözleri 
hafifçe çökmüş gibi idi . 

- Ne yapacağız Fatma? 
Fatma ona hayretle baktı: 

- Neyi ne yapacaiız hoca 
hanım! 

Rizan cevap vermedi. O da 
esasen bunu düşünerek ve bi
lerek sormamıştı. Kafasının 

içi gene karmakarışıktı. Saati
ne baktı: 

Mektep vakti gelmişti. 
- Fatma, öğle vakti gene 

gel, yemeği beraber yiyelim. 
Bugünlerde hiç yanımdan ay
rılmazsan memnun olurum. 

- Peki hoca hanım. 
Çantasını aldı ve sokağa 

çıktı. Ruhu sıkılıyordu. Sanki 
nefes alamıyordu. Köy sokak
ları, gözlerinin önünde bir 
toprak ve taş seli halinde 
akıyor gibi idi.. Kimseyi gör
miyordu. Deminki tertemiz 
gök, şimdi alaca-bulaca, silik, 
kirlenmiş bir halde idi.. 

- Sonu var -
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Tayyare piyangosu , • "' ızmir harici askeri •atınaıma uanıar!,, • -- Yusuf Rıza Okulu Burnava Tümen satın alma komisyonundan: ·ıo 
-Başı 1 inci sag/ada

tılnııştır, 200 ijin liralık mükafat 
seyyar çorııpçı Sabri'ye çıkmıştır. 
:Bileti onda lıfr oldu~ için 20 hin 
lira alacaktır, 

20 Bin liralık onda bir biletin 
'abibi hiuba~1 Knrhn kızı Atıfet'to 
f)ulunmaktadır. 2 Bin lira alacak· 
tır. Karantinn'da bekçi Rifat'ın bi· 
Jetine do 15 hin lira isabet etmit
tir ki l 500 lira alacaktır, Dün 
çekilen 12 bin lira da inhisarlar 
memuru Sermd'e çıkmı§t.Jr. 1200 
lira alacaktır. 

İıtanbul 12 (Hususf) - Tay· 
yare piyangosu dan \'e bugün çe· 
kilmiş, bu suretle 21 inci tertibde 
ııona ermiştir. Jlci günlük keşide de 
kazanan numaraları bildiriyorum: 

147 41 Numara 
200,000 Bin lira 

Bu numaranın 20 aşağı ve 20 
yukan numaradaki biletler 500 
lira amorti alacaklardır. Yani lOda 
bir biletler 50 lira mükafat kazan
mı~lardır. 

9461 Numara 
30000 lira 

1156 Numara 
20000 lira 

21042 Numara 
15000 Jira 

16772 23903 14646 14364 
23160 24723 28750 263Ş7 
10487 11972 11417 3323 
1116 1108l 8237 27416 
7539 5944 988 22128 

29126 28261 23290 8831 
17167 983 7304 26.3 

947 21508 -'719 29872 
27218 7084 13-'39 2-'544 
26052 19009 &794 28164 
23547 3111 9989 29929 
21864 26272 17772 20993 
18574 26562 26912 14382 
21981 15653 21760 3705 
29339 29642 11977 5043 
25637 20076 26084 18606 
14790 28279 18440 15405 
10710 210 7837 27613 
2633 22616 11870 23832 

11275 1367 1137 12806 
951 3153 26811 5020 -Graçyani'nin Habe-

şistan 'dahi nutku ..• 
Adis-Ababa, 12 (Radyo) -

Mareşal Graçyani salibiahmere 
mensub kadınlara nişan ver
miştir. 

ES K 1 

.DARÜL'İRFAN 
Memleketimizin en eıki bir hususi okuldur. ANA ve iLK 

kııımları havidir. ANA kısmı 4 - S .. 6 yaşındaki çocukları 
kabul eder. 

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve O R T A 
okul tahsiline hazırlar. 

Fransızca dili 1 L K kıımın ikinci sımfından başlar. 
Her iki kısma ötrenci kaydına 1 E Y L O L tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 

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

Kiiltiir Lisesi 
Kız ve Erkekler için gece dersleri 

1 - En değerli öğretmenler tarafından Fransızca, lngilizce, 
Almanca dersleri verilir. 

2 - Orta mektep ve Lise talebesi yoklama sınavlarına ha
zırlanır. 

3 - Orta mektep ve Lise şahadetnamesi almak istiyenlere 
tabi olacakları imtihanların dersleri öğretilir. 

4 - Bu derslere kız ve erkek mektepli ve mektepsiz her
kes devam edebilir. 

5 - Fazla tafsilat almak ve kaydolunmak istiyenlerin her 
gün saat (17) den (20) e kadar Beyler sokağındaki 

1 - Gaziemir'deki alayın sendik ihtiyacı için 155000 kı 
odun açık eksiltme ~uretile münakasaya konmuşturda 

2 - Açık eksiltmesi 23 1101 936 cuma günü saat 10 
yaplacaktır. . 

3 - Umum tahmin tutarı 1030 lira olup muvakkat teınr 
natı 78 liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Bumava' daki Askeri

7
5{ 

tın alma komisyonuna a-elmeleri. 7 10 13 17 ~ 
Mst. Mv. Sat. Al. Ko. Rs •. den: nNV'I ) 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla ( 2S.wuv 

kilo yulaf satın alınacaktır. 
2 - Yulafın beher kilosuna (5,50) kuruştan ( 13915 ) liri 

· fiat biçilmiştir. 
3 - ihalesi 28/10/936 tarih Çarşamba günü saat (15) dl 

Çanakkale' de Mst Mv. satın alma komisyonunda yr 
pılacaktır. 

4 - istekliler ihaleden bir saat evel teminat akçaları odJaıl 
(1044) lirayı ve ihale kanunun iki ve üçüncü mad t: 

)erindeki vesaikle bir saat evci komisyona müra~ 
etmeleri. 13 16 21 26 80}.; 

Devlet demiryollarından; 
Aşağıdaki gayri menkuller 26 1101 936 pazartesi günü saat 

15 te lzmir Alsancak 8 inci işletme istasyonunda açık arhrı°' 
suretile ve ayrı ayrı kiraya verilecektir. İsteklilerin garyri nıeO: 
kuller hizasında yazılan miktarda muvakkat teminat venıeletl 
ve işe girmeğe manii kanuni bir halleri olmadığına dair be" 
yannameler ve aranılan vesikalarla muayyen vakıtta komisyon' 
müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyondan ve MO' 

21039 Numara 
12000 lira 

4173 Numara 

Bundan sonra Habeş faşist· 
lere ve serbest kalan esirlere 
geçit yaptırmıştır. Bu mera
simde Yemen ve Aden'den 

10000 lira gelmiş Araplar' da hazır bu-
1kramiyc kazaumışlardır. Yu- lunmuşlardır. 

ralı istasyon yazıhanesinden parasız alınır. 
1 - Moralı istasyon civarında ve istimlak hududu dahilinde 

ve hattın sağında kilometre 104 1/4, 105 3/4 teki 70 dönÜ~ 
tarla bir sene için kiraya verilecektir. Muhammen kira beclelı 

Norveçya halıkyağlannın en halisiJir. Şerbet gibi içilir, 2 defa süzülmü~tür 40 lira ve muvakkat teminat 300 kuruştur. 
Hamdi Nüzhet Çançar 2 - lzmir Kahramanlar'da Sepetçi sokatında 165 barili 

Kültür Lisesine müracaatları. 5 D. 

SIHHAT BALIKYAGI 

Sıhhat Eczanesi No. lı dükkan üç sene için kiraya verilecektir. Muhammen kir' 
Ba§durak Büyük Salep~i<ığlu hanı karşısında bedeli 195 lira, muvakkat teminat 1463 kuruştur. 777 13, 'J,O 

lcanda y:ızılı numaraların }irmi 
&fağı ,.e yirmi yukarı numaralara Graçyani iradettiği bir nu-
dıı. ISO şer lira, yani onda bir hi- tukta, Habeş müslüman hal· 

.. !\s°!!-~!:İ fabrikalar umum mü-~ Mektep Kitapları 
durlugunden: _ ·-·--

Jetler l 5 lira amorti alac:ıklardır. kının ltalya nazarında müs-
lkibin lira kazananlar tesna bir sınıf olduğunu söy-

24754 8032 )emiştir. 

1500 lira kazananlar Adis·Ababa' da her taraf 
529 19445 13767 16065 donanmış ve bayram yapıl- 100-200 Ton mutahhar pamuk. 

11630 12381 5471 18203 maktadır. Tahmin edilen bedeli 90,000 lira olan yukarıda miktarı 
23409 Paralar bulundu yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 

Bin lira kazananlar 1 komisyonunca 23 /11/ 36 tarihinde pazartesi günü saat 15 te 
stanbul, 12 (Hususi)- Lo-13375 29459 27043 2638 kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 4 lira 50 kuruş mu-

2638 24776 24296 12296 dos fırtınasının tesiriyle Ka- kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
2856 1273 4996 29645 dırga'da 150 metrelik bir plaj olan 5750 lirayı havi teklif mektuplarını mezkiir günde saat 

14910 5592 husule gelmiştir. Burada, eski 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
'k Osmanlı ve Bizans paraları numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mez-
'' igüz lira kazananlar b ı k 

13670 25632 10432 26482 ı•u-.u!llnm•u•şt•u•r ... mıl!~.--.... kur gün ve saatte omisyona müracaatları. 
567 O 296 2 5 2 2123 481 Deri ve enasü asta- -;iiiiitiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ7İİİİİİİİİ9İİİİİİİİİİİl lİİİİİİİİİlİİ3İİİİİİİİİİİİiiiiİİİİİİİ;6;57;;; 
8649 20481 5527 2589 lıklan Mütahassısı .4111 

13095 892 2002 569 Doktor 
13121 18311 25438 22328 Osman "unus 
15690 2400 29910 6031 ı i 
6820 24209 2032 10714 Hergün hastalan sabah 
9854 13823 21902 19275 saat 10 dan akşam altıya 

16766 25599 kadar kabul ve tedavi eder. 
Tatll 

10880 21603 28715 27040 Adres: Kemeraltı Şamh 

19490 19425 14313 8030 •••::s:ok:a:k:N:o.=19====~f 
15610 1981 9949 6076 ıı • 
28970 1697 24215 2652 Doktor 

Misket 

Yavuz Kitapevinden: 

1 24 senedir lzmir ve hinter18nd1n1n kitaP 
ihtiyacmı temin etmeği şerefli bir vazife 
bilen müessesemiz busene : 

- Devlet Kitaplarının 
dahi sallcıhğmı üzerine almıştır. 

ilk ve orta mektepler ile liselerde ok&J" 
tulacak bUtUn kitaplar1n emirlerine ama
de olduGunu saym ö!)retmenler ile tatr• 
bayilerine arzederim. 

Adres: Yavuz kitab evi 
Fahri Kitapçı 

\ı Numara 56 Kemeraltı ~ 

Izmir vilayeti Muhasebei bu
siye müdürlüğünden: 

Bedeli sabıkı Yeri Cinsi No. ,ı 
Lira 
42 Karşıyaka lktısat S. Ev 26 
00 Tilkilik Cad. eski M.H. Tah.Ş. Dükkan 236 

J 00 Burnava eski medrese binası Ev -
.. ______________________ ldarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsi yaıı~ 

akar kiraya verilmek üzere yeniden 15 gün müddetle aç! 

26805 2508 22551 11664 Ziya Gökş in 
16551 9543 27293 2123 Kulak, Burun, Boğaz 

016 12651 16541 1633 mütehassısı 
10587 18169 24310 29829 Merkez hastanesi kulak şefi 
28608 17106 11665 26205 j ikinci Beyler sokağı ha-
25815 marn karşısı No. 41 

Yetmiş lira kazananlar Muayenehane Tele. : 3686 
8317 24067 23187 5911 Ev " : 2505 

16646 11040 1253 2165 Hergün 3 - 6 a kadar has-
25235 29408 14355 15880 1 talarını kabul eder. 1 

7998 8442 23135 16976 -:: • -ı 
28093 3839 16881 13422 Köycetız beledıye-
16093 16420 s220 24617 sinden: 
24691 896 5226 14401 
13019 10255 18369 17331 
20554 18736 26575 25331 
28640 24593 616 23201 
12865 22827 24702 21901 
9846 21983 23877 24716 

26066 24050 19493 21896 
1047 17831 17988 2723 
9398 17478 14021 3933 

15450 16588 27159 21543 
16127 10154 10154 13074 
10041 28193 

Elli bin liralık mükafat 
50 bin liralık büyük, müka

fat en son olarak çekilen yüz 
bilet arasında taksim edilmiş
tir. Numaralar şunlardır: 

11935 20888 17644 25791 
28339 8651 24714 4743 
21471 16435 18867 3415 

11 

Köyceğiz belediyesinin bi· 
rinci tip plana göre yaptırı
lacak olan mezbaha binasının 
yalnız kesimyeri inşaatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 856 lira 15 
kuruştur. 

ihale müddeti 26 /10/ 1936 
günü saat 15 te belediye en
cümeninde yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek istiyen
ler belediye tahsildarına ya
tıracakları yüzde 7,5 nisbetin
de teminat akçesi makbuzu 
veyahut banka mektubu ver
mesi mecburidir. 

Taliplerin ihale günü bele
diye daimi encümenine, şeraiti 
anlamak istiyenlerin muhasebe 
kalemine müracaatlan ilin 

Fiab: 55 - 70 

lzmir ticaret 
ve sanayi oda
sından; 

3018 Sayılı kanun mucibin
ce alınması muktezi ihracat 
ruhsatnamesini almağa esas 
olacak Oda tasdiknamesini 
vesair formülerleri lzmir ihra
cat tüccarlarından çoğunun 
bugüne kadar almak için Oda
ya müracaat etmedikleri, mü· 
racaat edenlerden bir kısmı
nın da muamelelerini takibet
medikleri, anlaşılmıştır. 

ihracat tüccarımızın ruhsat
name almanna esas olacak 
tasdikname ve evrakı almak 
üzere htmen Odaya müracaat 
etmeleri zaruridir. 

20 Teşrinievel akşamına ka
dar bu hususta tatbik edil
mekte olan formüllere göre 
evrakını tekemmül ettirerek 
bir makbuz mukabilinde Oda
• vermi enler, ihracat ruh-

iNHiSAR lAR iDARESi 
lzmir inhisarlar başmüdür

lüğünden: 

Alsancak' daki depomuzda 
mevcud 8319 kilo kınnap par-
çaları açık artırma suretile sa
tılacaktır. Muhammen bedeli 
kilosu 20 kuruştur. Muvakkat 
teminat 125 liradır. lsteklil ... rin 
22-10-936 günü saat 15 de 
baş müdürlüğümüzdeki komis
yona gelmeleri. 9 13 768 

Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollu 

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

No. : 55 
Telefon : 3479 

satnamelerini vaktinde alamJz
larsa bu yüzden doğacak me-
suliyetin tamamen kendilerine 
ait olacağı lktısat Vekaletin
den bildirilmiştir. Keyfiyet 
ehem · etle ilin olunur. 

artırmıya çıkarılmıştır. Kirasına talip olanların şeraiti ök!"':f 
mek üzere hergün Muhasebei Hususiye müdüriyeti varidat KJPe 

mine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 1911019~ 
Pazartesi günü saat 10 da depozito makbuzlarile birlikte efl 
cümeni vilayete müracaatları. 7 9 11 13 717 _/ 

lzmir Lise ve Orta okuilar sa' 
tın alma komisyonu başkanlJ' 
ğuıclan; 
Miktarı 
Adet 
300 

30 

Tutarı 
Lira K. 
2700 00 

300 00 

Muvakkat teminatı 
Lira K. 
202 50 

22 50 

Cinai 

Kuru gürgendel' 
ikişer kişilik ta• 

lebe sırası. ,. 
Kontrplaktan 'f 
zı tahtası. 

Karşıyaka orta okulu için yukarıda cinsi, miktarı ve tu""' 
muvakkat teminatı yazılı iki kalem eşyanın 12/10/1936 pa~ 
tesi yapılan açık eksiltmesinde istekli çıkmadığından 2490 ; 
yılı kanun gereğince 10 gün eksiltmesi uzatılmış ve 22110/~ 
perşembe günü saat 15 te Kültür direktörlüğünde toplana .ıc· 
komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. istekliler teminat .J 
çesi alıtlarile tayin edilen gün ve saatta komisyona ve hU:,.t 
fenni şartnamelerile nümuneleri görmek üzere hergün 
12 ye kadar . Kültür direktörlüğüne müracaatları. / 

miicellit Ali Rıza 
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~ lzmir Komutanlığı ilanları Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
M t M 1 - Manisa merkezinde bulunan kıtaat ve müessisat ih-
1 s · v. sat. al. ko. rs. den: tiyacı için 14400 kilo patates münakasaya konmuştur. 

- ~ergama 'daki kıtaat hayvanatının 500 ton yolaf ih- 2 - Şartnamesi Manisa tümen satın alma komisyonunda 

2 tıyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. görülebilir. 
- ihalesi 22 / Birinci teşrin/ 936 perşembe günü saat 3 - ihalesi 21 / Birinci Teş/ 936 çarşamba günü saat 15 te 

onda Bergama' da askeri satın alma komisyonunda Manisa' da askeri satın alma komisyonunda yapıla-
J yapılacaktır. caktır. 

4 - Tahmin edilen mecmu tutarı 30000 liradır. 4 - Eksiltme açık eksiltme usuliledir. 
5 - Teminatı muvakkate akçesi 2250 liradır. 5 - Beher kılosunun muhammen fiatı 7 kuruş 50 san-
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. timdir. Muvakkat teminatı 81 lirad ır. 

- istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair 
7 vesika göstermek mecburiyetindedirler. vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte muayyen 

- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki vaktinde komisyona muracaat edeceklerdir. 
ve iiçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi- 4 8 13 18 
kalariJe teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
enaz bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 1 1 - zmir' de yaptırılacak inşaata talip çıkmadığından ye-'M-- 2 7 13 18 645 niden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

1 st. Mv. sat. al. ko. rs. den: 2 - Tahmin edilen bedel 41479 lira olup ilk teminat 
- Mst. Mv. in göstereceği yerde 13853 lira elli kuruş parası 3131 lira 18 kuruştur. 

bedel keşifli telefon hattı inşası kapalı zarf usulile 3 - Şartnamesini almak istiyenler 210 kuruş mukabilinde 

2 eksiltmeye konmuştur. M. M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. 
- ihalesi 16 /Birinci teşrin/ 936 cuma günü saat on altı 4 - İhalesi 17 /1. inci Teşrin/ 936 cumartesi günü saat 

buçukta lzmir' de kışlada Müstahkem mevki satın alma 11 dedir. 

3 
komisyodunda yapılacaktır. 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

- Sartname, keşifname ve resimleri her gün komisyonda üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık 

4 
görülebilir. Bakanlığından alacakları fenni şartname ile idari şart-

S = Temi~atı m.uvakkate akçesi 1040 liradır. namede istenen ve behemehal verilmesi mecburi olan 
lsteklıler Tıcaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale saa-
vesikalarını ve ihaleden Iaakal üçgün evvel bu işi ya- tından en geç bir saat evveline kadar M. M. V. 
pabileceklerine dair kışlada inşaat komisyonundan ala- satın alma komisyonuna vermeleri. 
cakları ehliyetname vesikalarını komisyona göstermek 29 3 8 13 563 

6 
mecburiyetindedirler. Müstahkem meeki satın alma komisyonundan: 

- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 1 - Mst. Mv. kıtaatı ihtiyacı için açık eksiltme ile 40000 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi- kilo arpa satın alınacaktır. 
kalarile teminat ve teklif mektuplarinı ihale saatinden 2 - Arpanın beher: kilosuna 5 kuruş fiat biçilmiştir. 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 3 - ihale günü 27/10/936 salı günü saat 15-5 te Çanak-

~ 1 4 9 13 636 kale Mustahkem mevki satın alma komisyonunda 

1 
llstahkem Mevki satın alma komisyonondan: yapılacaktır. 
- Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla 4 - Taliplerin 150 lira teminatı muvakkatelerile ve artırma 

2 
220000 kilo arpa satın alınacaktır. ve eksiltme kanununun iki ve üçüncü maddelerindeki 

3 
- Arpanın beher kilosuna 5 kuruş 11000 fiat biçilmiştir. istenilen vesikalarile biriikte komisyona müracaatları. 
- İhalesi 24/10/936 tarih cumartesi günü saat 11 de lO 13 15 20 723 

Çanakkale' de Müstahkem mevki ahın komisyonunda Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

4 
yapılacakbr. 1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla 

- istekliler ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 130000 kilo arpa satın alınacaktır. 
825 lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü madde- 2 - Arpanın beher kilosuna 5 kuruştan 6500 lira fiat bi-
~erindeki vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını çilmiştir. 
ıhale saatinden bir saat evvel komisyona vermiş bu- 3 - İhalesi 27 / 10/ 936 salı günü saat 11 de Çanakka-

"-.. lunacaklardır. 8 10 13 16 721 le'de Müstakhem mevki satın alma komisyonunda 
Mü t hk yapılacaktır. 
1 

s a em mevki satın alma komisyonundan: f 
- Mst. Mv. in göstereceği yerde 25085 lira 54 kuruş 4 - stekliler ihaleden bir sa~t evel teminat akçeleri olan 

bedel keşifli telefon hattı inşası kapalı zarf usulile 488 lirayı ve ihale kanunuunu iki ve üçüncü madde-
k ·ı k !erindeki vesikalarile teminat ve teklif mektupların 

2 e sı tmeye onmuştur. ihale saatından bir saat evel komisyona vermis bulu-
- ihalesi 16 / Birinci teşrin/ 936 cuma günü saat 16 da nacaklardıı. 10 13 15 20 724 

İzmir ' de kışlada Müstahkem mevki satın alma komis-
3 _ yonu.nda yapılacaktır. . 

4 
Temınatı muvakkate akçesı 1882 liradır. 

- Şartname, keşifname ve resimleri her gün komisyonda 
görülebilir. 

S - l~tekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve
sıkalarını ve ihaleden laakal üçgün evel bu işi yapa
bileceklerine dair kışlada inşaat komisyonundan ala
cakları ehliyetname vesikalarını komisyona göstermek 

6 
_ mec.buriyetin.d~dirler. 

Eksıltmeye ıştırak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve .şartnamesinde yazılı ve
sikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evci komi·yona vermiş buluna-

~ caulardır. 1 4 9 13 637 

~Üstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
- Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla 140000 kilo 

2 
arpa satın alınacaktır. 

- Arpanın beher kilosuna 5 kuruştan 7000 lira fiat bi-
3 çilmiştir . . 

- ihalesi 26/ 10/936 tarih Pazartesi günü saat 15 de Ça· 
nakkale' de Müstahkem Mevki satın alma komisyonun-

<l da yapılacaktır. 
-. istekliler ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 

525 lirayı ve ihale kanunun iki ve üçiincü maddele
rindeki vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evel komisyona vermiş bulunacak-

~ lardır. 9 13 15 17 725 

~iistahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
- Mst. Mv. kıtaat ihiyacı için kapalı zarfla 102000 kilo 

2 arpa satın alınacaktıar. 
- Arpanın beher kilosuna 5 kuruştan 5100 lira fiat bi

çilmiştir. 
3 

- f h~les i 26/10/936 tarih Pazartesi günü saat 11 de Ça
nakkale' de Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyo-

<l nul)da yapılacaktır. 
- istekliler ihaleden bir saat evci teminat akçeleri olan 

3.83 lirayı ve ihale kanunun iki ve üçüncü maddele
rındeki vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale 

-......... ;aatından bir saat evel komisyona vermiş bulunacak-
t;--Jardır. 9 13 15 17 726 

ç: st. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
~et ~~kkale Kocaeli Mst. Mv. leri için yüksek mühendis gü
la.11nd n atlar akademisi mimari şubeşinden ve yüksek fen okul
lllikt an olmak şartile bu yerlerin kadrolarındaki ilk ücret 
tıaeq~rına göre ücretli birer fen memuru veya mühendis alı
~'flcla tı:; Talip olanların ne şekilde mürac.:lat edecekleri hak-

ıvıst. Mv. zat işlerinden izahat alacaldardır. 
4 8 13 18 

Mst. Mv. satın alma. ko. nundan: 
Beher kilosu

Miktarı Tapmin edilen nun tahmin 
Cinsi Kilo mecmu tutarı edilen fiati 

Teminatı muak
kate akçesi 

L. K. 
868 73 

L· K. K. S. 
Ayaktan 59400 11583 00 19 50 
sığır eti. 
Kesilmiş 14300 
sığır eti. 

2216 50 15 50 166 24 

Kesilmiş 37300 
sığır eti. 

7460 00 20 00 559 50 

Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 
Kapah zarf 15/ Birinci teş./936 perşembe günü saat 16 da 
Açık eksiltme " " " " " " 15 te 
Kapalı zarf " " " " " " 16,30 da 

1 - Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miklarları yazılı 
üç kalem sığır eti ihtiyaçı üç kıt'a şartname ile ayrı 
ayrı ikisi kapalı zarf ve birisi de açık eksiltme suretile 
münakasaya konmuştur. 

2 - İhaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde lz
mirde kışlada Mst. Mev. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

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

ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalarile teminat ve 
teklif mektuplarını kapalı zarfla yapılacak miinakasa
lar için ihale saatından en az bir saat e\vel komis· 
yona vermiş bulunacaklardır. 
Açık eksiltme için de ihale saatından evvel komis- . 
yonda hazır bulunmaları. 30 4 8 13 623 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale Mütahkem mevki kıtaatının 12€0~ kilo 

sabun ihtiyacı açık eksiltme surctile münakasaya 
konmuştur. 

2 lablesi 19 /Birinci Teşrin/ 936 pazartesi günü saat 
11 de Çanakkale'de Mst. Mv. satın alma komisyo-
nunda yapılacaktır. 

3 - Beher kilo sabun için otuı dokuz kuruş fiat tahmin 
edilmiştir. 

4 - Teminatı muvakkate akçesi üçyüz altmış liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindt!dirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika
ları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatin
den evel komisyonda hazır bulunmaları. 

6 10 13 17 711 

Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 
Beher kilosu-

Miktarı Tahmin edilen nun tahmin Teminatı muvak-
Kilo mecmu tutarı edilen fiati kate akçesi 

,.... 
\...InSı 

L. K. K. S. L. K. 
Sümikok 387450 11236 05 29 00 842 71 

" " 100000 2900 00 29 00 2 ı 7 50 
Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 

Kapalı zarf 21/Birinci teş./9J6 çarşamba günü saat 16 da 
Açık eksiltme " " " " " 15,30 " 

1 - Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları yazılı 
iki kalem Sümi kok iki kıt'a şarname ile ayrı ayrı bir 
kapalı zarf biri açık eksiltme suretile münakasaya 
konmuştur. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda lz
mirde kışlada Müstahkem mevki satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

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

ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalarile kapalı zarf 
için teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en 
az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 
Açık eksiltme için de teminatlarile birlikte ihale saa-
tından eve! komisyona gelmeleri. 2 7 13 18 646 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - 6500 metre mavi renkte kışlık elbiselik kumaş kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 17875 lira olup ilk teminatı 

1340 lira 63 kuruştur. 
3 - ihalesi 21 / 10/ 936 çarşamba günü saat 11 dedir. 
4 - Nümune ve şartnamesini görmek istiyenler her gün 

gün saat 15 ten 16 ya kadar komisyona müracaat 
edebilirler. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun istenen belgelerile 
teminat ve teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 
10 kadar M. M. V. satın alma komisyonuna gel· 
meleri. 2 7 13 17 620 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Tümenin hayvanları için münakasaya konulan 120 ton 

yulafa verilen fiat pahalı görüldüğünden 2490 sayılı 
kanunun 40 ıncı maddesi mucibince bir ay zarfında 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Manisa tümen satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

3 - Eksiltme pazarlık usulile olacaktır. 
4 - ihalesi 20 /Birinci Teş/ 936 salı günü saat 15 te 

Manisa' da askeri satın alma komisyonunda yapıla

caktır. 
5 - Muvakkate teminatı 450 lira ve muhammen fiatı 5 

kuruştur. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika ve teminatı muvakkatelerile birlikte muayyen 
vaktında komisyona müracaat edeceklerdir. 

4 8 13 18 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 575 kuruş olan on bin 

beşyüz metre haki gabardin kumaş kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 2 /ilk teşrin/ 936 salı günü saat on beştedir. 
3 - ilk teminat 4268 lira yetmiş beş kuruştur. 
4 - Şartnamesini üçyüz iki kuruşa almak ve örneğini gör

mek istiyenler hergün komisyona müracaat edebilirler. 
5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün-

cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat cvel M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 4 8 13 18 673 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla 138,000 

kilo yulaf satın alınacaktır. 
2 - Yulafın beher kilosuna 5,50 kuruştan 6590 lira fiat 

biçilmiştir. 
3 - ihalesi 30 1101 936 tarih cuma günü saat 10 da 

Çanakkale' de Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - istekliler ihaleden b!r saat eve] teminat akçeleri olan 
750 lirayı ve ihale kanunun iki ve üçüncü maddele
rindeki vesaikle bir saat evel komisyona müracaat 
etmeleri. 13 17 22 27 800 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı icin kapalı zarfla 116,000 kilo 

yulaf satın alınacaktır. 
2 - Yulafın beher kilosuna 5,50 kuruştan 6380 lira fiat 

biçilmiştir. 

3 - ihalesi 30 1101 936 tarih cuma günü saat 15 te Ça
nakkalede Ms. Mv. satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

4 - istekliler ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 
479 lirayı ve ihale kanununun iki ve üçüncü madde· 
lerindeki vesaik ile bir saat evel komisyona müracaat 
etmeleri. 13 17 22 27 801 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla ( 259000 ) 

kilo yulaf satın alınacaktır. 

2 - Yulafın beher kilosuna (5,50) kuruştan ( 14245 ) lira 
fiat biçilmiştir. 

3 - ihalesi 28110/936 tarih Çarşamba günü saat 10 da 
Çanakkalede Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evel teminat akçaları 
olan (1069) lirayı ve ihale kanunun iki ve üçüncü 
maddelerindeki vesaik ile. bir saat evel komisyona 
müracaat etmeleri. 13 16 21 26 802 
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W. F. H. VAN- İZ MİR 
Der ZEE & CO. ızmir'in İ S e S İ 

V. N. kı9':ıetli 
öğretmenleri 

burada 
ders verirler 

DEUTSCHE LEVANTE LINİE 
"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 içiı1 

Yatılı - Gündüzlü : Kız ve Erkek 
Müessisi: Eski Rız lisesi direktörü 

HAYDAR CANDANLAR 

Orta ve lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi dillere hususi bir mevki veril
miştir. Sınıflara 40 dan fazla talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır. 
-ÇÔcuklarını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malumat ile yetiştirmek istiyenlerin 
hergün sabahtan akşama kadar Kemeraltında Birinci Beyler, Numanzade sokağında 6 
numarada (Kültür lisesi) ne müracaatları. 

Derslere Birinciteşrinin on beşinci günü başlanacaktır. N L 
J 

yükliyecektir. ·~~!~!5!~!~~~~~~~~~~~!~~!!~!!!!!!!~ 
AMERiKAN EXPORT LiNES ~ --~----"-:"."'~~-:-~--~--~-=--~ 

"EXMOOR,, vapuru 17 -fZÔıiriJ• daimA encÜmenİ deJl: 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

PlRE AKTBRMASI SERİ 
SEEERLER 

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

"EXCALIBUR" vapuru 23 
ilk teşrinde PiRE' den BOS
TON ve NEVYORK'a hare
ket edecektir. 

Sefer müddeti: 
PiRE · BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün j 

DEN NORSKE MİDDELHAVS 
LINJEN · OSLO 1 

"BOSPHORUS,, motörü 
22 ilk teşrinde bekleniyor, ' 
HAVRE, DIEPPE, DUN
KERK, ANVERS, DiREKT 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

S.A. ROYALE HONGRO· 
iSE DE NA VIGATION 

DANUBIENNE-MARITİME 
BUAPEEST 

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

.. ... . . 

[ 

Boyu Genişliği Eni Muham- Alma· Tutarı 
men fiati cak adet Lira 

Küçük boy 55-60 24- 26 24-26 13 382 4966 
Orta " 75-80 24-26 24-26 17 14 238 
Büyük " 80-85 50-55 ·30-35 26 54 1404 

450 6608 
Sobaların üst ve alt kısımları dökme demir, etrafı kal~ 

saç, içleri ate~ tuğlası ile tuğlalanmış olacak. Kok, maden ' 
simikok gibi kömürleri yakmağa elverişli bulunacak ve )'trı 
ma\ı olacaktır. 

İzmir ili okulları için yukarıda cins, miktar ve. evsafı yaııO 
450 soba kapalı zarf usulile 1/10/936 tarihinden itibaren 2 
gün müddetle eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedele g&r~ 
496 lira teminat yatırılması lazımdır. Teklif mektuplarırı1 

ihale günii olen 22/10/936 tarihine tesadüf eden perşc ıı1b1~ 
günü saat 1 O a kadar lzmir ili daimi encümenine vcrilmi\' 0 

ması şarttır. Ayni günde saat 11 de ihale yapılacaktır. 
Sobalardan 237 İzmir, 33 Tire, 16 Ödemiş, 6 Karabur13tı;~ 16 Çeşme, 21 Kemalpaşa, 17 Menemen, 8 Torbalı, 14 

yındır, 12 Kuşadaşı, 6 Foça, 11 Seferihisar, 26 Bergama, b 
Dikili, 21 Urla' da teslim alınacaktır. 

Şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almak istiyenlt' 
rin hergün çalışına saatleri içinde İzmir Kültür direktörlüğiİP 
başvurmaları ilan olunur. 4 8 13 18 61 '!../ 

' 

Milas Belediyesinden: 
Yeni inşa edilecek mezba

hanın ilanı 
1 - Eksitmiye konan iş Milas Belediyesine ait 6427,20 

lira keşif bedelli fenni mezbahadır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evraklar şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Planlar 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN BUCAREST Frate li erco citeşrinde beklenmekte olup 
··oUROSTOS,, vapuru 28 1 PRİNSiPALLE AUSTRAL YA Hellic en Lines 

Limited 

C - Keşifli cedve 
D - Fenni şartname 
3 - Eksiltme 2/101936 tarihinden itibaren yirmi gün mii16 

dctle münakasaya konulmuş olup ihale 22/10/9J ilk teşrinde bekleniyor, KÖS- vapur Acentası ve YENi ZELAND için yük 
TENCE, SULINA ve GALAÇ alacaktır. Perşembe günü saat 15 de Milas Belediye dairesinde 

yapılacaktır. limanlarile GALAÇ aktarması ROY ~L NEERLANDAf S SERViCE MARITIME Hamburg - Brem en, Rotter· 
l k BELGRAD NOVİ- KUMPANYASI ROUMAIN dam --Amsterdam ve Anvers SAD, BUDAPEŞTE, BRA- "SATURNUS,, vapuru 11/ "SUÇE.AVA,, vapuru 20 limanları için her ay munta· 

TISLA VA VİYENA ve LtNZ 10 dan 14/10 a kadar ROT- birinci teşrinde gelip 1/21 inci zam iki sefer yapacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. ~· 
5 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 482 lira muvB 

kat teminat vermesi lazımdır. 

için yük ~lacaktır. TERDAM, AMSTERDAM ve teşrinde PİRE, MALTA, MAR- Ren, lskandinav ve Baltık 
GANADIAN PACIFIC H~MBURG için yük alaca~tır. SİL YA ve CEZAİR için yük limanları için doğru Konşi-

6 - İstekliler evrakı Milas Belediyesinde görebilecek!erı 
gibi istiyenlere de birer sureti bila bedel göndcrilır· 

STEAMSHIP LTD. . UL YSSES~, pa~u:,u .. 16. teş· alacaktır. mento ile eşya kabul eder. 
QUEBEK ve MONTREAL r_ınevvelde gelıp yukunu tah- "ALSA JULİA,, vapuru A l E . '/lif · ·ı 

7 - Eksiltme 2490 sayılı kanunun hükümlerine aöre yaP1
' 

lacaktır. ıı 
için her hafta LiVERPOL'dan lıyeden sonra BURGAS, YAR- 19 / 2 inciteşrinde MALTA, ng O- gytıan ır~aı 
hareket eder. KAMADA'nın NA ve KôSTENCE lıman- MARSİL YA ve CECAİR li· Line 

8 - Teklif mektuplarının üçüncü maddede yazılı saat~e e 
bir saat eveline kadar Milas Belediye encümenıfl 
verilmiş veya gönderilmiş olması lazımdır. 

limanlarile dahili şehirlere İz· 
mir'den direkt konişmento 
verilir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. '.l008 2008 

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. 

LIVERPOOL HATTI 
"DRAGO,, vapuru 7 bi

rinci teşrine kadar Liverpool 
ve Glasgov için yük alacaktır. 

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

DEUTSCHE LEVANTE-LiNIE 
"HERAKLEA,, vapuru bi· 

rinci teşrin ortasında H~mburg 
Bremen ve Anverstl.!n gelip 
yük çıkatacaktır. 

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

ları için yük alacaktır. manian için yük alacaktır. Marsilya ve İskendcriye için 
"CERES,, vapuru 21/teşrin- ZEGLUGA POLSKA 9600 tonluk "Cairo City,, va-

evvelden 25/teşrinevvele ka- "LEWANT,, motörü 1/ikin- puru her ay Pireden munta· 
d ROTTERDAM AMS citeşrinde beklenmekte olup ar , - zaman iki sefer hareket ede-
TE.RDAM ve HAMBURG li· ANVERS (Doğru) DANTZİG ccktir. 
manları için yük alacaktır. ve GDYNIA için yük ala-

"UL YSSES,, vapuru 4/ teş- caktır. Yolcu fiatinde tenzilat: 
rinsaniden 9/tcşrinsaniye kadar ilandaki hareket tarihlerile Pire-Marsilya seyahat müd-
AMSTERDAM, ROTTER- navlunlardeki değişikliklerden deti 75 saat, 
DAM ve HAMBURG liman- acenta mes'uliyet kabul etmez. Port-Sait ve lskenderiye li· 
lan için yük' alacakhr. Daha fazla tafsilat için FRA- manian için "VELOS,, vapu· 

"ORESTES,, vapuru 16/ikin- TELLİ SPERCO acentalığına ru her hafta pazartesi günü saat 
citeşrindcn 21/ikinciteşrine ka- müracaat edilmesi rica olunur. 12 de muntazam Pireden ha· 
dar AMSTERDAM, ROTSER- Telefon: 200412005/2663 rekct edecektir. Yolcu ve eşya 
DAM ve HAMBURG liman- kabul eder. 
!arı için yük alacaktır. Kira Ev Fazla tafsilat için Pasaport 
SVENSKA ORIENT LİNIEN yolcu salonu karşısın<la Lokal 

"VASLAND,. motörü 13 Köprü tramvay durak yerin- Riz binasında. No. 168 
birinci teşrinde ROTTER- de 681 numaralı ev kiralıktır. Umumi Deniz Acentahğı 
DAM, HAMBURG, BREMEN, Evde her türlü tcsisal ve konfor Limited _w :/ 

COPENHAGE, DANZİG, mevcuttur. Görmek için Köprü acentasına müracaat olunması. Askeri fabrikalar umum mil 
GDYNiA, GÖTEBURG, OS- bakkalı bay Ahmed'e müracaat Telefon: 3171 
LO, ve ISKANDİNAVYA li- ... - · dÜr)ÜğÜnden; 
manları için yük alacaktır. _;ı:ı_ımmıııımııııııııııııııı/.ı.. Doktor . .ıfllilllllllllllllllllllllllll __ I 4000 ton Lavamarin kömürü ~ 
"VİKl.NGLAND" moto··ru" T h d 1 b d 1 6 l k , •. A 1 a min e i en e e i 5 000 lira o an yu arıda miktarı fi 

30/birinciteşrin<le beklenmekte -_ . • ema onay -1 cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü sDtıt 
olup ROTTERDAM, HAM· alma komisyonunca 26/10/936 tarihinde pazartesi günü satı 
BURG, BREMEN, COPEN- =Bakterıgolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı=:: 1 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. ıı 

f . Dasınahanc i tas) o~ıu ka11ıeındaki dibek sokak La~ımla 30 sayı- - · Şartname iki lira seksen kuruş mukabilinde komisyond~,. 
HAGE, ve SKANDINAV· = lı ev ve muıı)t'nelıancsınde !'a!Jalı saat 8 den akşam saat 6 a kadar = r 
y A limanları için yük alacaktır. = lın .. talarını k:ıLul cılcr. - verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4050 lirayı havi te 11 
HOLLAND AUSTRALİA =: ~Iüraca:ıı t'dt•n lıasıal:ıra yapılmn sı lıizınıgı len sair tahlil:it ve lif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyorıj 

· mikroskopik muaycııclcri ile vl'rcnıli lıa:,lıılarn yııpılmn ıııa ccvza vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 "'\· 
LINE = görülen Pnonıotornk~ nıuaycnehancsinılc muntazaman ynpılır. üncü maddelerindeki vesaikle meikur gün ve saatte kort11 

"ALHENA,, vapuru 6/ikin· •llllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll~llll ?;':!;(on: 4115 11111111 
1 

ı;/ona müracaatları. 8 10 12 14 ~ 

Pu•• rı·en Şa ap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, bob
1 

rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. • 

6 9 13 16 

' 


