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Hergll~s_abahları çıkar,_ siyasal_ gazetedir. 

Portekiz' de 
Çıkan isyanda 10 ölü, 20 

yaralı vardır. 

ltalya sefiri ·ı·ürk-lngiliz as erı ı ı a ı a ın a a
riciyecimizden malômat istemiş, Arasta tekzip etmiş. 

-Londra ya Bc.ışvekilimizden başka Mareşal F evzı 
Çakmak 'ın da gitmesi muhtemeldir. Roma haberine .. 
göre ltalya sefiri, Hariciye vekilimizi ziyaret etmiş 

-- -
Atatürk, bu unvanı hak etmiştir! 

Büyük Şef imiz t1e başbakanımız 
J tıınLul IO (Hu u i muhabiri· 

mir.den) llaşbakammu İsmet 
İniiuü·rıiin ripıseıinde Lomlra·ya 

gidecek olan heyetin birind teşrin 
ayında hareket etmesi muhtemel· 
dir. Heyetin l.oudra')·a hareket ta· 

rilıi, lngili7. kralı Sekizinci Ed
Hrılm Loudra"ya dönüşünden @on 
ra la) in eılilecekıir. Bu he) ot le 
Harİt'İ)e Yckili doktor Tt•\fik 
Hii~tü Aru, fktı~acl \'rkili Ct>lal 
Dayar ile nıaliyt>. ikt11ad \'e Ut>niz 
mii teşarlarmın, Orgeneral Fahred· 
din Altny'ııı, lıatta gend kurmay 
bn~konııııız ~lareşal Fevzi Çak. 
nıak'ın ıln Loııdra'y.ı giılı•rcklni 

~İİ) leııİ)or. 

Yi) ana 1 O (.\..A) - lngilıcrc 
kralı ~ekizirıci Edvarı! curııur lıaş. 
kanını ziyaret etmiştir. İki ılt'vlct 
adamı bir lıuçuk saat görü:rııüi· 

lerdir. 

Sofya Hl (A.A) - İngiliz kralı 
Mu jeste Sekizinci Ed \·ard, Bulgar 
kralı Boris'c Lir telgraf çekerek 

-Sonu 5 inci sayfada-
··~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~ .............. ~·~ ·~ ·~·~· ~·~···~·~·~·~···~·~·~·~· ~ ·~·~·· 

,. 

Kışlaga şanlı bayrağımız 

Alman kongresi toplandı. Bugün M. 
Hitler'in yeni bir nutku bekleniyor. 

M. Hit ler müstemleke istedi. Ataffl:~: ana-

4 yllhk plan hazırlandı. 
Almanya herşeyden evel silahlanmasını bitire

cekti_r. İtalyan'lar kongreyi selamlıyorlar. ----------.....;....--
Beyannameye göre, komünizm, 1 numaralı düşmandır. 

Resmi geçid ve büyük şenlikler yapıldı. 
:\ııreııılıerg. 9 (A.A) ~asyo· 

nal OS) alist partisinin 80 int'İ kon, 
gresi bugün l\I. Rodolf He s'in bir 
nutku ile aı;luııştır. MüteakıLen )f. 
Ado)f \ agncr M. Hitlcr'in kongre· 
) e hitabeden Le,·annamesiııi oku· 
nıuştur. ' 

'-' . )1. lliıln lıu heyaunanıesiııcfo 
azı rejiminin son <1ört sc ne zar-

fındaki fauliyetini güzden geçir· 
ınekte \'e Almanya 'mn şimdi arlık 
dahili sulbten münferit bulunmakta 
oldugunu he)an e)lemektcdir. 

M. llitler, 4 senelik yeni hir 
pilin yapılmış olduğunu, bu planın 
tatbiki sonunda Almanya'nın şim· 

diye kadar ithal etmek mecburiye· 
tinıle bulunduğu iptidai maddeler 
bakımından tamamiyle müstakil 
olacağını haher vermektedir. 

Hu plfimn tatbikına yeniden 
silalılanma programının tatbiki hi· 
tam bulduktan sonra başlanacaktır. 

· :M. Bitler bundan aonra Al· 
man milletinih hakkı hayatı namı· 
na Alman müetemlek.dcrinin iade· 

sini istemiştir. 

~uremlıerg, 9 (A.A)- Hitlerci 
gençlik teşkilatı Nasyonal so yalist 
partisi kongresinin toplanması mü· 
nasebetiyle bugün ilk tezahürünü 
yapmıştır. 25 .Muhtelif mmtak:aya 
mensup 1600 genç Almanya içinde 
Adolf lliıler yürliyüşünü Litirmio· 
ler ve bu sabah 3 70 bayrak.la l\I.: 
Hitler'in önünıle bir geçit resmi 

yapmıolardır. 

Halk bu esnada M. Hitler'i 

- Sonu 4 ncü sag/ada-

sının mezarında 
lzmir ve Ankara'lıla

rın şükran borcu 
Ankara'lı gençler de bayram 

tezalıüratımıza biitün \"arlıklan ile 
iştirak etmiolerdir. Aralanndan ay· 
rılan bir kol, sabahle)in şehitliğe, 
diğer bir kol, İzmir heyeti ile Lir· 
lik.te Karşıyaka'da Atatürk' ün ana· 
sının mezanna gitmişler, evclu ın 11· 

zika istiklul marşı çalmıştır. 

lzmir'liler namına Halke\·i mil· 
dürü Hüse)İD Avni bir hitabe ira· 
dederek toplanaolan bir dakika 
silk.Uta davet eylemiştir. Bunu mü· 
teakip Ankara 'lılar adına Ankara 
Halke'i dil, tarih ve: ~dcbiyat şu· 
besi başkanı Hıfzı Ojı1;uz Bt•kata 
söz söylemiş \'e ı.lemiştir ki: 

Arkadaolar, 
•Bu mezar Lir Ank.ara"lıya, bir 

- Sonu 5 nci sahif ede -

Öğleden evelki merasimde vali ve komutanlar geçid 
resmini seyrediyorlar. 

mülki, askeri, adli rüesa ve Merasim, edebiyat fakültesin-
erkan, parti, belediye, muh- den Abdülkadir Karahan'ın 
telif müesseseler mümessilleri Halkevi namına iradettiği nu-
ve binlerce halk toplanmıştı. -Sonu 5 nci sagf ada-

"Türk daima at 
üzerindedir.,, 

Atlıspor kulübü 9 Eylül günü 
merasimle acıldı. 

' 

Kulübün manej gerinde atlılar ve valimiz küşatta 
nutuk söylerken. 

İzmir Atlıepor kulübünün açıl· hiin açılrııa&ının sebebi hakkında 
ma merasimi 9 Eylul günü p:ırlak güzel bir nutuk irat etnıi~ ve da-
merasimle açılmıştır. Kulübün Vıi- vetlilerc teşekkürden sonra ezcüm• 
ıııf Çınar bulvannın sağ tarafındaki le demiştir ki: 
sahasında iyi hazırlanmış manej - Damarlarında asil Lir kan 
yerinde güzide davetliler toplan· laşıyuıı her millet. atın ) üksek 
mışlarılı. nıevkiini kemli içtimai lıü.n) esinde 

Açılma töreninde \'ali Fazlı hissetmiştir. 
Güleç, şehrimizde bulunmakta olan Tarılı s.1lıifdcrini dikkatle çe· 
Orgeneral P@lıreddin Altay, şclıri.· ,•frenler, Türk' ii d aima at üzerinde 
miz müstahkem me,·ld komutanı görürler . ~Hlu Türk asla lıirbirin· 
General Burhaneddin \'e General d en a) rılmaoııştır. At Tlirk'ün ma· 
Rasim ile şehrimizllek.i konsoloslar, l11lır. Oıııı vnlı .. ctı eıı kurtaran, in• 
ııaylavlar, gazeteciler ve kıılüb ilyc· eanlara )Oldaş ) ı'ipaıı Tilrk·lerdir. 
leri hazır bulunuyorlardı . Kulüb :Fasih Ersnn, atın Türk'lerde 
umumi Utibi ziraat mektebi mu· na~ıl yükseldif,rini, mukaddes bir 
allimlerinden Fasih Ersan, atın varlık halini alUığını anlatarak eılı.i 

Türk'lerdeki ehemmiye'li ,.e kulü· - Sonu 4 ncü sagfada-
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lzmirHa!kevindeterl'_ günün _Telgraf Habe-r~l-e-rı-· -· 
Ankara cocuklarının canlı ve = "'=-

te~iz havası esiyor. Yugoslavya başvekili geli- Hariciy~. 
Aok"• llalkevlndeo gelen gen,. Kendi kaf alarile düşünmüş, ve Dahılıye 

ler (Edebiyat, temsil kolunılan) kendi ciğerleri ile teneffüs et- K • • • 9 k • t • ı A f t 1 t T k ·ıı • • 
taze, ı·anlı ..-eserin hir Ankara ha· yor. uçu 1 1 a op anıyorj Ve " l •e .. r .. ı.mtz .. mişler. Heyecan ve fikirlerinin _ 
'ası <la gclirdilcr. Onların ve ar· 
kada§Lınııın Ankara aııııo~feriııde bütün materyal ve elemanı _ _ Bugun gıdıyor. A ras, 
<loğrlukları Jıakkıııduki iddia1arına. kendilerine ait.. M s B k 
eıe1ki akşam ben de hak ver<lim. Ankara Halkevi temsil ko- • toyadinoviç Ü reş'e vardı. Küçük itilaf çok Atina 'da Yunan b_aş. 
Çoeıiklı:ır, tc..-azııdan i<lılia)cı giılen lu da bize "İstiklal,, piyesi ile mu••hı•m mes 'elelerı• konuşacaktır. Vek. ili ile konuşa_cak. 
lıir )Ol üzerinde lıııhınu)orlnr. "Mahcub,, u oynadı. Şunu sa- l -

~iiri, ~au'atı. nıii_.ıen·k inkı· İ b 1 10(H ") Y l b k·1· M S Ô"l k. h 1 k stanbul, 10 ( Hususı) -mimiyetle itiraf edebilirim ki, stan u , ususı - u- gos avya aşve ı ı . toya- g e va tı, meç u as er Uluslar sosyctes'ı komı·te ·1 ve 
l:'lp lıcyccanıuı, edebiyatı 'c iJeo- Y 
loji)i bir lıumur haline getirerek len sadece bir "Edebiyat g?sla'?'a başvekili M. Sto~a- dino~iç. bt~ sabah Bükreş'e abidesine ve kral birinci Kal'in asamblesi toplantılarına iştirak 
hun<lan lıüyük neticekr almak is- gecesi,, verileceğini düşünerek dınovıç yal<ında Ankara ya gelmıştır. istasyonda M. Ta· mezarına birer çelenk koy· edecek olan Hariciye vekilimiz 
frrnrL.:r. Uımun tahakkuk ı•ılcıni- g-'t11iştim. Halbuki programda gelecektir. Yugoslavya başve· tc.resko ve Yugoslavya Bük- muştur. Tevfik Rüştü Aras'la Dahiliye 
}ece~ini ~öyliyenler }ok ılcğildir. bu tenevvü de temin edilmiş kilinin 29 Teşrinievel cumuriyet reş sefi,.i tarafından karşılan· Şerefine M. Tataresko ta- vekili ve parti genel sekretc-
Bu iki noktaimızar daha geı:,..,ııler· bulunuyordu. Ve ben, bizim bayramında yapılacak büyük mıştır. M. Tataresko ile kısa rafından bir ziyafet verilmiş rimiz Şükrü Kaya, yarın (Bu-
dc bir ~esil ı•ılcbi~atı, cliin 'e R d h b l b. h 'd k b d ·· ) C ' h k d aşit Rıza'nın bu genç tale- geçitresmin e azır u unması ır mu avere en sonra, ra- ve un an sonra, hariciye gun enevre ye are et e e· 
buc-üıı şeklinde, Lir nıiiııaka~:ırlau 
bir karı, ~üksek ölçüde ç<'kiştiril- besinin gösterdikleri rnuvaffa- muhtemeldir. lın sarayına gitmiş ve ziyaret dairesine gitmiş ve hariciye ceklerdir. 
uıişti. Bun<lun, kat'i hükme medar kıyeti hayretle takdir arasında Bükreş, 10 (Radyo) - Yu- defterine ismini yazdırmıştır. bakanı M. Antonesko ile iki Vekillerimizin Atina ) o'ile 
olabilecek bir neıice alııımaıııah.la bir bocalama ile seyrettim. saat bir mülakat yapmıştır. gitmeleri ve Yunan başvekili 
beraheJ', Ankara ıın,u,..1111 teneffüs Bir kere "İstiklal,, piyesinin ı Portekıaz'dekı• 1·5yan.I. Akşam, M. Antonesko, ta - general Metaksas'la görüşme-
d 1 · b' • ı · · leri kuvvetle muhtemeldir. " en genç erın, ır san at, ıır ın· mevzuu hakikaten çok yük- 1 rafından bir ziyafet verilmiştir. 

l..ılüp s.m'.ıtı )aruıınak iı;in kfıfi k AA ·ı l• J h ''k A k M S d A • se tir. Anadolu içine götürül- Sl er, spanıvo U umet UVVet- . toya inoviç ve M. n- fzmı·r . miktarda manevi lıir hamle km- J 
\'eti taşıclıklan anlaşllmış oldu. mesi, dağ başındaki köye çı- tonesko yarın küçük itilaf kon· 

**• karılması lazım gelen eser, ferine iltihak edeceklermiş. feransına iştirak etmek üzere 

Şu geçirilen iki üç geceyi, işte bu ve emsalidir: Londra, 9 (Hususi) - Deyli Telgrafın henüz teyit edil· Bratislav'a gideceklerdir. 
izmir Halkevinin tatlı hatıra· Adalı Hüseyin namında azı- miyen bir haberine göre, isyan eden Portekiz gemi tayfaları Prağ, 10 (Radyo) - Küçük 
!arına ilave etmek lazımdır. lı bir katil, idama mahkum İspanya'da Valansiya ve Malaga hükumet kuvvetlerine iltihak itilaf konferansı 13 Eylulde 
Çünkü gençler; şahsi kabiliyet ediliyor. Sahne, hapisane mü- edeceklerdir. Zabitlerini hapsetmişler, dört zabit vekili kaçıp toplanacaktır. Üç nazır 12 
ve kudretleri, fikirleri, eser- dürünün odası. Adliye mü- yüze yüze kurtulmuşlardır. Bunun üzerine limandan çıkacak Eyliilde Benes'i ziyaret ede-
leri, temsil ettikleri parç.alar fettişi, kaymakam geliyorlar.. her gemiye ateş edilmesi emredilmiştir. Bombardıman netice- cekler, konferans 14 Eylulde 
etrafında izmir'in münevver Maktul delikanlının babası sinde 10 asi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştır. sona erecektir. 
bir yığınını alaka ile topla- olan ihtiyar da orada .. lztırap- isyan şöyle çıkmıştır: Konferansta, Milletler cemi-
d ılar. Bu yığın, iki gece aynen larını anlatıyor ve: fki gemi şamandıralarmı terk ile Tage nehri boyunca geçide yetinin vaziyeti, A lman-Avus-
onlar gibi dü~ündü, bu yığm - Oğlumu öldürenin ipini tevccüh etmişler, Jiki kale bu gemilerden Avizonun sür'atini turya itilafı, Avusturya itilafı, 
arasında toplu ve müşterek kendi ellerimle çekmek ister- arttırarak top ateşi ile ön tarafını tahrib etmişler , Avizo ka· Avusturya ordusunun yeniden 

dim. h( yecanlar doğdu ve bu yığın, raya oturmuş, diğer torpido, bir obüsle yaralanıp beyaz bay- teşk i l i, Macaristan 'ın Triyanon 
Ankara Halkevindeki amatör Diyor. Bu sırada bir ecne- rak çekmiş, halk seyirci kalmıştır. muahedesinln ihlaH takdirinde 
san'at muvaffakıyctinin bü}'ük- bi kumandanın Ermeni tcrcü- takib edilecek haklı hareketi 
lüğünü kavradı, ve bu }'lğm mam ile yaveri geliyor ve Rusyada Rikof ve Buharin beraet ettiler. tetkik ve tesbit eyliyecektir. 

hazan kahkahalarla güldü, ba· katilin, Ermenistan'da süt kar- M 1 BI h T h Konferans, merkezi Avrupa 'da 
zan bir ideolojinin en yüksek deşi olan bir Ermeni'nin hi- areşa U er ve U a• iktısadi birleşmeyi temin için 
alemine kadar çıktı. maye ve delaleti ile ecnebi 1 ne şekilde hareket edilmesi 

Şu ve bu noksan, akan sel ~~;:in~~~i~~;::~n~:tilagff:t7::~ ı çevski affedi lecekmiş. lazımgeldiğini ve Leh-Fransız 
içinde göze görünmiyen, hatta 

1 
anlaşmasının akislerini de mü-

gözün göriip kulağın işitmek ı·ihyor, kelepçeleri çıkarılıyor. 1 v arsova sefiri ve daha bazı zevat zakere edecektir. 
tiyar bağıracak oluyor. Ka- 1 ' 

istemediği bir ses halinde k J LJ [k J kaldı. til, hayret içindedir ve niha- 1 y a a anmıs,. na arasınaan 
yet bir ecnebi müdahalesile 

Dün gece, ilk defa Hıfzı 1 k d • ·ı l affedildiğini anlayınca is, a.1 l urşuna lZl en er Varmış. 
Oğuzu dinledik.. Hıfzı Oğuz, ediyor. Kelepçelerinin takıl-
mütevazi bir münevverdir. Fa- 1 

masını istiyor, yavere ve ter-
kat memleketin kısır, sert 1 cümana bağırıyor: 
kabuklu kültür hayatında '·çı- _ Ben kendi kanunlarımın j 
ğır,, gibi iddialı bir mecmuayı bana vereceği esareti, sız n 
yaşatmak için yıllardanberi getireceğiniz hürriyete tercih 1 
enerji sarfetmcktedir. Hıfzı ederim. Beni kendi kanunla- 1 
Oğuz, inkılap edebiyatı hak- rım mahkum etmiştir. Sizin 1 
kındaki kendi düşü;ıcesini, bir müdahaleniz nedir?. Ben istiklal 
hasbihal olarak ileriye sürdü. istiyorum! istiklal istiyorum! j 
Fakat bence, hasbihal, icJ.di· Şeklinde bir cümle ile ese-
anın ta kendisidir ve olsa olsa rin ruhunu bir noktada teksif 1 
daha mahviyetkardır. Bu ede- ediyor. Sahne cidden çok 1 

Moskova, 10 ( Radyo ) -
Troçki'nin kızı ile damadının 
Sovyet Rusya hukumetince 
kurşuna dizildikleri hakkındaki 
haber, Moskova' dan yalanlan-
maktadır. 

Riga, 10 (Radyo) - Mos
kova' dan bildiriliyor: 

Temizlik ve tevkifat devam 
etmektedir. Harkof'ta mühim 
memurlardan Şcfksi tevkif 
edilmiş ve Moskova'ya sevk-
edilmiştir. 

biyat nedir, nerede başlar, canlıdır. Ve bu arada ihtiyar --=-'il&l4k> 9 
nereye gidiyor, unsurları ne- ayağa kalkıyor. Belindeki bir 
lerdir. bunları Hıfzı Oğuzla bıçağı atıyor, oğlunun katlinin 

t beı aber burada konuşmak im-:' boğazına sarılıyor: 
kanını maalesef bulamıyorum. Eğer -diyor- serbest bırak
Muhakkak ki, arkadaşımız, ka· salardı, seni şu bıçakla ge
naatını kültürel bir esasa bertecektim. Fakat seni aff e-

rolünde Mcs'ud, hapisane mü· 
dürü rolünde Ekrem, Ermeni 
rolünde de Fethi muvaffak 
oldular. Fethi, şivesini biraz 
daha takviye ederse fena ol-
maz sanırım. 

Mareşal Bluher, mareşal 
Tuhaçevski ve amiral Galei'nin 
affedilecekleri söylenmektedir. 

Sovyet hükumetinin Varşova 
sefiri M. Davityan'ın Mosko
va'ya daveti temizlik ameliyatı 
ile alakadardır. 

Sabık Varşova sefiri de tev
kif edilmiştir. 

Kafkasya' da, Özbekistan ve 
sair yerlerde binlerce kişi 
kurşuna dizilmiştir. 

Londra, 10 ( Radyo ) -
T evkifat devam etmektedir. 
Dahiliyeye mensub büyük me
murlardan birçoğu da tevkif 
edilmiştir. 

" 

Kudüs'te 
karışıklık 

Uç polis öldürüldü 
Londra, 1 O (A .A) - A l· 

man Ajansı Kudüs't~ birkaç 
saat süren bir müsademede 
üç İngiliz polisinin öldüğünü 
bildirmektedir. 

Marsilya, 10 (Radyo)- ,fn
giltere'nin Filistin kuvvetleri 
yeni kumandanı genera l Vil 
ve erkanı harbiye heyeti Mar
silya'ya gelmiş ve Doğlas 
muhribine binmiş ve Hayfa'ya 
hareket etmiştir. 

General Vi l, iki lngiliz fır
kasına kumanda edecektir. Bu 
fırkalardan birincisi Cumar· 
tesi günü İngiltere' den hareket 
edecektir. -

U. Müfettişlik mi 
olacak? 

İstanbul, 10 {Hususi muha
birimizden) - Bu sene umu· 
m'i müfettişlikler altıya iblağ 
edilecektir. Ege mıntakasının 
merkezi İzmir olmak üzere bir 
umumi müfettişlik haline ge
tirilmesi çok muhtemeldir. Vi
layet ve kaza arasında üçüncü 
bir ida re şeklinin ihdası ve 
vilayetlerin azaltılması, valile-
rin selahiyetlerinin arttınlması 
esaslarının kabul edileceği söy
leniyor. 

Belediyelere 
yeni varidat 

İstanbul, 10 (Hususi muha
birimizden) - Belediyeler, 
yeni varidat tedarik ve temini 
hakkındaki kanun projesi ha· 
zırlanmıştır. Bu kanun, busene 
kamutaydan çıkacakbr. 

Japonya ve Montrö 
mukavelenamesi 
lstanbul, 10 ( Hususi ) -

Japonya'nın da Montrö boğaz
lar mukavelenamesini yakında 
tasdik edeceği haber veril· 
mektedir. 

Donanmamız 
/ngiliz ve Yunan 

donanmaları 
Ankara, 1 O (Hususi muha

birimizden) - Donanmamız, 

vukubulan davet üzerine ikinci 
teşrinde Malta'ya giderek İn· 
giliz donanmasını ziyaret ede
cektir. Donanmamız, Malta' dan 
dönüşte dost Yunan donan
masına da iadei ziya ret ede-
ccktir. 

istinat ettirmiş ve buna inan· diyorum. Ben de ihtiyar ve 
mış bulunuyor. eski bir askerim. Bu memle-

Düşünen, inanan, yazan ve kette zaten eski asker olmı· 

Bu İstiklal piyesini ,, Mah
cup,, komedisi takip etti ve 
hepimiz, en yüksek bir sahne 
karşısında imişiz gibi müte· 
madiyen güldük. Baba rolün· 

Roma, 10 (Radyo) - Rus· 
ya' dan gelen haberlere göre, 
Ukranya'da beş kasaba halkı 
tehcir edilmiş ve bunların 
ikisi'Cle Alman'larla meskun- ELHAMRA Telefon 
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konuşan münevverlerin bu az· yan var mıdır? Ben de istik-
lığında birçok Hıfzı Oğuzlara lal istiyorum. Senden bu büM ·ı 
o kadar ihtiyacımız var kil.. yüklüğü ummıyor<lum. Oğlu-

Bu genç münevverden son- mun kanı helal olsun. Eğer 
ra ankaranın henüz şöhretleri bizim devletimiz affederse, 
yayılmamış iki genç şairini seni, öldürdüğün oğlumun ye· 
dinledik: rine bağrıma basacağım. 

Müeyyedle Kamran İşte eser bul.. Fahri, ka-
Bugün için ne kadar canlı til adalı Hüseyin rolünde bıraz 

de Saliha ve hizmetçi rolünde 
Kadriye tamamile muvaffak 
oldular. 

Gül Hanım rolünde Saadet, 
avukat rolünde Fethi ve zübbe 

damat rolünde Nüzhet te iyi idi
ler. Eser, cidden glizel... Yal
nız bizim Halkevi sahnesinin 

ve heyecanlı iseler, yarın için hatalı idi. Fakat bu hata, ro- darlığı ve binanın sesi akset-
de o kadar ümit ve verim liin kendi kuvvetile örtüldü, tirmek hususundaki noksanlığı 
taşıyorlar; Okudukları parça- ayni zamanda işittik ki, bu da olmasaydı, gençlerin bırak· 
)ar, inkıliıb artistlerinin paro· rolün asıl sahibi, bir başka tıklan tesir daha artabilirdi .. 
lalarını andırıyor. Eserlerinde gençtir, fa~at İzmir'e gele- Yukarıda da işaret ettiğimiz 
bir iki teknik hatası olsa memiştir. gibi çocuklar, bize güzel şey-
bıle bunlar, şiirlerin orjina- İhtiyar rolünde Ş~msi bir ler getirdiler, temiz. ışıklı, canlı 
lıteleri içinde tamamile kay- şaheserdi. Bizim profesyonel bir hava yarattılar. Bu yüksek 
boluyorlar. Şunun da farkına artistlerin birçoklarının bile muvaffakıyetlerini, orada bu]u-
vardık ki, bu iki genç yara· bu muyaffakıyeti gösteremiye- nanların hepsi gibi, ben de 
tıcı birer ruh kudreti taşıyor- cekleri muhakkaktır. Müfettiş haıaretle takdir ve tebrik edi-
lar. Eserleri yamalı değildir. rolünde Nüzhet, kaymakam yorum. 

** 

1 dur. Bu kasabalar halkının 
1 bir kısmı da kurşuna dizilmiştir. 
1 Leningrat gazeteleri, Rus-
ya'nın 1937 de zirai vaziyetin 
pek berbat olduğunu yazmak· 
tadırlar. 

Sibirya'da rekolte tamamen 
mahvolmuştur. 

Ermenistan cumhuriyetinde 
Yenaçikof, Soloniyef isminde 
iki kişi tevkif ve nefyedil
miştir. 

Gürcistan ve Azarbaycan'da 
pantoratizm taraftarları tevkif 
edilmektedir. 

İstanbul, 10 (Hususi muha
birimizden} - Moskova mah-
kemesi, Sovyet Rusya hükumet 
reisi Stalin' c suikasd suçun· 
dan maznun Sovyet alimlerin
den Rikof'Ja Buharin hakla-
rında Beraet kararı vermiştir. 

BUGÜN 
HeJCf'an ve merakla dolu bir mevzu, herkesin bcğeueee~i 

sözlü fevkalade bir fi lm: 
FHA:\SIZCA 

Gizli Yuva 
BAŞ ROLLERD~ı 

Robert Montgomery - Mauren O'sullivan 
A~k bir sergüzcıtçiyi doğru yola getirebilir mi? 1001 macera peşinde koşrn 
bir ~etenin seYimli ve şen elebaşısının maceraları ve heyecanlı bayatı .. 

Ayni zamanda 

Berlin Olimpiyatları 
Filminin ikinci kısmı geldi. 

200, 400 ve 1500 metroluk koşuları, smkla yüksek atlama, 
bütün yüzme yarı~ları tekmil tcferrüatile gösterilecektir. 

Fiatler: 30 40 50 
Gumarlesi tenzilatlı talebe matinesile l'azar 1 -

maratton ve 

60 
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Seni ilk görüşünt bu! _____ ,......._ 

Bu seni ilk görilşüm, - hasretim dindi lzmirl 
Gözlerime efeler, gemiler indi lzmirl ' 
Yeni gelmiş gibiyim Dumlupınar' dan sana, 
Yüreğim öyle yandı_. öyle didindi lzmir!. 
Bu seni ilk görüşüm, ~ hasretim dindi. lzmjr!., 

Stllföpı var yaylamın, sürümün, ç<:Jbanımın,. 
Bozkırda yağızlaşan yanık yüzlü karımın., 
Selamı var tarlamın, da~ların, kuzuların .• 
Sel~mı var, denize hasret çeken suların .• 
Kollarında helkeler, başı penezli kızlar .. 
Gece, semavi bir gök .. Altın gibi yıldızlar., 
Geven dolu tepeler, buz gibi esen rüzgar .. 
Dağdan sürüler gibi tozlu inen akşamlar .. 
Selamı var, topyekun selamı var yaylamın 
Mehmed'in, Kezban'ın, kardeşimin, anamın!.. 
Bağışla; Bozkır'lıyım - toprağım gibi yanık! 
Beni bir çoban gibi ağlattı bu ayrılık! 
Her akşam bir kayanın üstüne uzanırım, 
Geni~ mavilikleri bir Akdeniz sanırdım! 
Seneler geçti böyle, iç ateşim sönmedi .. 
Derim ki, benim kadar Akdeniz döğünmedil. 
Gözlerime gemiler, efeler indi lzmir! · 
Hatıralar kafamda yandı, gezindi f zmir 
Bugün gelmiş gibiyim Dumlupınar' dan sana, 
Sanki bugun denize (ilk haber) indi İzmir; 
"Hedef Akdeniz!,, dedim. - Hasretim dindi lzmirl. 
Yüreğimde kızanlar, zeybekler, tütüncüler .. 
Rüyası kütüklere düşen bağcı kızları .. 
Zeytinli yamaçlann güneşten yaldızları -
Ve şimdi hasretimin sularında gemiler 
Demir attı! - Göz göze, yanyanayız beraber!. 
Surdan duyduklarımla Bozkır'a varacağım; 
Eleteceğim lzmir! Onlara selamını! 
Seni görmüş ilk bayrak gibi çırpınacağım!. 
Senin şu gemilerle, dalgalarla başbaşa, 
Şu tuğla bacalardan seslenen bir savaşa 
Atılmış yüreğini alıp götüreceğim. 
Bu gözlerle Ayşe'mi köyümde göreceğim; 
Tandır başında bana sokularak soracak; 
Deniz şu gök yüzü mü, gemiler bulutlar mı? 
Şu yıldızlar orada, şu ay orada var mı? 
Onların da başında kızgın güneş yanar mı? 
Ben ona yüreğimi açarak diyeceğim: 
Ayşe bizi ilk yakan giineş İzmir'de Ayşe! 
lzmir kapilarından boy uzattık güneşe! 
Koskoca bir cehennem orada söndü Ayşe! 
Dünyanın yüzü orda tersine döndü Ayşr! 

Harman yeri, dağ başı, çoban, sürü, kerpiç dam, 
İsli sütlüklerinde kaymak sererken anam, 
Beni dinlemek için yanıma koşacaklar .. 
Denizden, gemilerden, senden konuşacaklar! 
Fabrika hasretile yanacak yürekleri.. 
Irmakta gemi diye sürerek kcleklcri 
Kızgın güneş altında yanıp kavnılacaklar, 
Bir gün onlar da sana koşup kavuşacaklar! 
Onların da başında bacalar seslenecek .. 
Başları, yürekleri elektiriklenecekl 
Tasaları dinecek, hasretleri dinecek .. 
Onlar da lzmir- gibi bir giin diiğiin edecek! 
Duyacaklar sapanı köreltmenin tadını, 
Kuracaklar diinyanın en zengin pazarırııl. 
Surdan cluycluklarınıla Bozkır'a varacağını! 
Elcteccğim lzınirl Onlara selfımını; 
Seni görmüş ilk bayrak gibi çırpınacnğım ... 

'-----------------·----------------~ Bir günde fuarı 51 
bin 580 kışi gezdi 

Yeni eğleııceler ve bir (Ege ge
cesi) hazırlanmaktadır. 

9 Eylul günü ve gecesi fuarı 
ziyaret edenlerin miktarı -Bilet 
satışına göre- 51 ,580 dir. Bu 
aded, bir rekor sayılmaktadır. 
1 Eyllılden 9 Eylül gecesi saat 
ikiye kadar fuarı ziyaret eden
lerin miktarı 193,392 <lir. 

Şehrimize gelmiş olan Orge
neral Fahreddin Alta6• bele
diye reisi doktor Behçet Uz'la 
fuara giderek bütün pavyonları 
gezmiştir. 

9 Eyllıl akşamı, İzmir otel
lerinde tarasalarla koridorlara 
bile yataklar serilerek ve kar
yolalar kurularak lzmir'e gelmiş 
olan fazla halka yer temin 
edilmiştir. Dün de İzmir, 9 
E'.yliildeki kalabalık manzarayı 

gösteriyordu. Belediye, otel
lerde hazır fazla yatak bulun
durmaktadır. 

Fuarda halkın eğlenmesini 
temin için yeni bazı varyete 
numaraları hazırlanmıştır. Mah-
mud Karındaş da fuar radyo
sunda yeni birçok monologlar 
söyliyecektir. Halk, Mahmud 
Karındaş'ın, ince, nükteli ve 
çok giizcl hikaye ve taklitle
rini hoparlörler önünde top
lanarak takdirle dinlemekte
dirler. 

Yakında fuarda bir (Ege 
gecesi) tertib edilecek, zeybek 
oyunları vesair milli danslar 
gösterilecektir. Bunun için zen-
gin bir program lıazırlnnmak
tadar. 

- -
IR HABERLERi 

1 B~Y,ü.klerimizinl~-- 4 OIOmObİI -1 araba Otomobil ka· 
mır lılere teşekkuru. - ' zaları hakkında 

Kurtuluş b.ayramımız müna- a as 1 o 1 d - ......... 
scbetile büyüklerimize cekilen Vilayet bir 
ıe!g~aflı.ıril. S\J ceVflplar B°eJ~ , m • tamim gönderdi, 
ml§tkır; B h t u Bır amele de on metre > üksekten Vil/iyettım, bütün kıııalar~ 
lJg tgr 8 çe ~ . b d.J!. ,. ve belediye reisJiklerine bir 

6eledly reıst vapurun am arına uş u. tamim gönderilerek son z • 

lzmir Denizde 1 ve yaralanmasına sebebiyet manlnrda artmış 01 n otomG 
C, Kurtuluş bayramı müna· bil, kamyon kazalanna kar.şı 

sebetile izhar olunan hissiyata Umanda bulunan Alman vermiştir. nazarı dikaat C{ 1 )edilmiş ve 
l b d 1 C rt U Unda lkiçeflmelik'ie teşekkür eder zmir'lilere refah an ıra ı 0 0 vap r r kazaların önüne geçecek h r 

ve saadetler dilerim. deniz amelesinden Giritli Meh- İkiçeşmelik caddesinde şo· türlü tedbirin alınmasında ih-
Başvekil med 2 numaralı ambarın ka- förünün adı henüz anlaşılarnı· mal gösterilmemesi bildiril· 

ismet lnönü pağını açarken ayağı kayarak yan 446 numaralı otomobil, miştir. 

* * * ' fzmir'in karanlıktan aydın-
lığa esaretten hürriyete kavuş
tuğu günün yıldönümü münase
betile tazelenen büyük sevince 
iştirak eden lzmir'i ve İzmir'li 
hemşehrilerimi candan kutlu
larını. 

Dahiliye vekili 
Ş. Kaya 

"' * * Kurtuluş gününün sevincini 
tazeliyen fzmi~'li hemşehrileri
mi candan kutlularını. 

• 

on metre derinlikteki ambara Ahmed Muharrem\! çaıpmış Kazalar, b:Ihcssa kamyon-
düşınüş ve muhtelif yerlerin· ve yaralamıştır. lara fazla yolcu almak yüzün-
den yaralanmıştır. Yorgancı/arda den olduğu gibi bu kaınyon-

Karataş'ta Yorgancılar çarşısında Riza, ların hurda ve işe } aramıya-
Balçovalı arabacı Hikmet, idaresindeki kamyonu, Raına- cak h_ıılde bulunmalarından, 

Karataş tramvay caddesinde zan'a çarptırmış \ e yaralan· frenlerinin bozuk olmasından 
yük arabasıntlan aşağı atladığı masına sebebiyet vermiştir. ileri gelmektedir. 
sırada tekerlekler altında ka- Karantina,do Vilayet, lzmir'Je mülhakat 
larak başı ezilmiş ve yaralan- Karantina tramvay cadde- arasında işliyen kamyonların 

makinelerinin sık sık makine 
sinde Mehmed, idarsindeki mühendisleri tarafmdan kontrol mıştır. 

Değirmendağı'nda 

Değirınendağı caddesinde 
Halil oğlu Ahmed, idaresin
deki 194 numaralı otomobili, 
7 yaşında Şi.ikrü'ye çarptırmış 

455 numaralı otobüs·· Ômer'in edilmesi ve hurda halde bu-
arabasile 16 numaralı hususi lunan işe yaramaz makinelerin 
otomobile çarptırmış ve hem seyrüsefere bırakılmamasını is-
otobüs, araba, hem de oto- temiştir. 
mobili hasara uğratmıştır. r --------Adliye bakanı 

Ş. Saracoğ:u 

K. Dirik ve İzmir 
Trakya genel müfettişi Ka

zım Dirik'ten kurtuluş bayramı 
dolayısile aşağıdaki telgraf gel
miştir: 

Dolu e yağ~urun1 
ızararları mü il di 

Acıklı bir ölüm 
C. H. P. işçi ve esnaf bir

likleri muhasebecisi Kemal, 
maalesef çok genç yaşta ve 
kalp nahiyesindeki siyatikten 
doğan bir arıza ile gözlerini 
hayata yummuştur. Dr. Behçet Uz 

İzmir Belediye reisi 
Bugün güzel f zmir'in kurtu-

' luş yıldönümü en yüksek he-

ls1,ooo çuval üz"iim ve 30,000 çu-, 
val incir ıslandı. İktısat vekaleti 

yakından alakadar oldu. 

Kemal, dört çocuklu bir 
aile reisi idi. Temiz, dürüst, 
memleket ve milletini seven 
kanı, c~nı Türk b ir arhdaş
tı. Paıti işlerinde bütün Vdr

lığı ve merbutiyeti ile çalış· 
mış ve çalışıyordu. 

1 

yecanla yaşanırken Türk dev
let ve milletini harikalarile kur-
taran Atatürk inkılabının en 
ileri saflarında yer alan İzmir
lilerin büyük bayram ve heye
canlarını candan kutlularını. 

Trakya U. Mf. 
/c Dirik ----

İlkmekteplere 
Müracaat cok. 

' Şehrimiz İlkınektcplerine ka-
yıt ve kabul için müracaat 
eden talebe mikdarı, geçen 
senekine nazaran fazladır. Bu 
sene ihtiyacı karşılamak için 
bazı İlkınekteplere sınıf ilavesi 
ve bazı yerlerde de yeni ilk 
rnekteb açılması lüzumu şim
diden göıülmüştür. Fazla ta
lebe kaydedilen ilkmekteplcr
deki talebeden bir kısmı, ya
kın ve talebesi daha az ilk 
mektepl('re nakledilecektir. 

llkmektcb ihtiyacı etrafın
da görüşmek üzere dün ilk 
mektepler başmua\limleri mın
taka ilk tedrisat müfettişlerile 
toplanmışlardır. Bu toplantıda 
fazla talebe karşısında alına
bilecek tedbirler kararlaştıı ıl
ınıştır. 

_, ~Clllill~- -

Ayine davet 1 
! İzmir Fransız kon

soloshane:;inden: 
11 Eylül cuma günii saat 

10,30 da Saint • Polycarp 
kilisc~inde İzmir sabık Fran
sız ba~konsolosu olan ve 
Fıansa'da Chinon şehrinde 
Blackf ort'taki malikanesinde 
vefat eden Mösyö Y ean 

Beguin Bilcocq'un istirahatı 
ruhu için bir ayini ruhani 
icra edilecektir. 

lzmir Fransız başkonso-
losu, müteveffanın <loslla-

1 rının bu ayinde bulunmala-
rını ricn eder. 9 11 

Iİııiİiıiılııiiilllııliıiıİııilll .. llilllllli•• 

f;: ~lin cvclk i ) o~murlarııı 
pptıllı miilıim z.ırarl:ır lı..ıl-..kınıl.ı 

şclırimi1.dC'ki :ıljk:ıdaıl.ıra rc-ıııi 

nıaltimnı gclmi,ıir. 

İktıı;ad Yek ili Ccl.ıl lla) ar, 

tclgrnfln son ynğınurl:ırın Ege 
nııntakas · ncln mnh~ullere vcrdi~i 

zarar hakkında ıııulıiınat i~tcmi~tir. 

lktısncl Vt•kilimiz, ıııii ı.ıh~iliıı ':ı· 
1.iycıini diizPltı:ccl-.. m· gibi lt'ıllıir

ler alıııııHlC'l'l'~İni d<' E<ormıı,Lur. 

A lılığı ııııL lı.ılıcrll·rc giirc ge

çen ki · yagııımlanl:ın eıı ı:oı.. zarar 
güren iiziiın mıııtnkalorı 'l'uı·gutlu 

ve \lani .ı'oır. Turgutlu ka:ıasınıla 

sergilerde 20 bin \C l\l:mİl'la hava

füinılc de Hl bin çuval üzüm ı~: 

lamnı~tır. BillıasQn Turgutlu lı:na

li:,iııdc fazla )agrııımlnn seller hu
sule S"lmiş, Lirçok bn~larcla ergi

lcrdcki üziiınlcri gütiiruıii~tür. 

Ala ı·hir Jı.ırnli inde 6000, Sn· • 
lilıli lı:naliı;iııdc 5000, klıi,.ar \'C 

Kırk.ığaı; lııl\ nlisifülc BOOO çtl\ nl 
olma!... iizne lıu miilıiııı üziiın mııı

t.ıkalunıııln 57000 çııvnl ii:t.iiııı ııı

rıır ;.;örmiiştür. 

Cuım1m•n51, Bm :ı, l rlu ve ı.:<'~
ıııedc de zıırar varılır, fakat hil
lıa sa lJ da \C Çe~ıne h:ırnlisindcki 

zarıırın uz oldıığıı Ü) leni yor. Evel

<'C ) a~ınış olan ) a~nıurlnr ) ü üu
dt>ıı rekolıl'ılc ) üzılc 15 ui~lwtiııdc 

bir a:rnlış t•lruıı~lu. Son pığıınırlnr
dnıı d.ı ayı IC' 1 ) llL•IP ı ı-ı; ni~be

tiıııle zarar oldu[:uun gur• ) n.!;ıııur 

\ c dulu ) uzumlt•n rekoltenin gör· 

diigü znrnr ) lizdc 27·30 zu lıul· 

mu~tur. 

Yağınıırılıın Aytlıu, • nzilli, 
Ödemiş, Tire ve Bapndır lıa\nli
indeki incir lıalıçclcdndı• de mü

him zıırar olmuştur. Gelen ıııallı

ınala "iirc büliin incir rnıııtnka~ın-
o • 

daki zarıır ıııiktnrı 2;:;.311 hm c;U\al 

tahmin rılilıncktedir. Jlorn huluı

lnnmcn bazı iPl'İr lınlı;:dcriniıı sa· 

lıipleri sergilerdeki iıwirl ri ıoplı
) arak r\•lcri ıw kald ır•h k l :mıııl:m 

<lnlı:ı fazln zarnnn oııt-ııc grçmi · 

lrrdir. Fıık:ıt lıcnüz ağnçhmln lııı

lun:ın ve lıazı sergilerden knldıı:ı· 

laın:ıyıp ıqlaıınu incidl'r, ta"ıaıncn 

lıımlay:ı ınlinkolip olınu~tıır. 

Bu sene hurda incirin çok 
olacağı anlnşılmakta<lır. Ağaç.· 
!arda bulunan incirlerin de iyi 
kalile mahsul halinde istihsali 
imkansız göriilmcktedir. Bun-

ların da hurda olacağı tah
min ediliyor. 

Pamuk mıntakalarında he-
nüz tarlalarda bulunan paım 1 

lar da ıslanmış ve zarar gör· 
müştür. Yalnız son yağmur-

lardan zeytin mahsulü istifade 
görmüştür. 

Hava, dün de bulutlu idi. 
Menemen ve Manisa havali

sine yağmur dü~tiiğünü söyle
yenler vardı. Bağcılar, hava

ların yağışlı gitmesinden en
dişe içindedir. Zaten henüz 

asmalarda bulunan üzümler 
çatlamağa başlamıştır. Yağ-

mur yiyen bu üzümlerin ha
valar sıcağa çevirse bile iyi 

kalite üzüm halinde istihsali 

O:ümü, de in bir hayret ve 
teessür uyandırmıştır. Keder
li ailesi efradına taziyetlcri
mızı sunar, başınız sağ ol
sun, deriz. 

--·-------"' 
C. lltfüddeiumumisi 
karakolları gezdi .. 

Cumhuriyet miiddeiumumisi 
Asım Tuncay beraberinde 
müddeiumumi muavini Orhan 
Köni oldu~u halde evelki ge· 
ce lzmir'tleki bazı polis kara· 
kollannı teftiş etmiştir. 

Teftiş edilen Çorakkapı, 
Keçeciler ve Kemer polis mer-
kezlerinde kanun hilafında hı· 
tulmuş ve nezarethaneye kon-

miiınkün olınıyacağı söyleniyor. muş kimse bulunmadığı gö-
Bu vaziyet uzum fiallerinin rülmiiştiir. Keçeciler karako-
yükselmesinde bir fınıil ola- hında Manisa deliler hastanc-
caktır. Barometre elim yağ- si~c gönderilmek üzere bir 
mur göstermektedir. deli bulunduğu ve 12 saat-

tanberi karakolda bulunmakta 
Türkiye - İtalya olduğu görülmüştür. 
ticaret anlaşması Ihsan Pınar 

Tlirkiye - ltalya ticaret an- Maliye Vekaleti muhasebat 
la_şmasının Vekiller heyetince umum müdürü ve lzmir eski 

tasdik edilmiş olduğu lktısad defterdarı İhsan Pınar, izinle 
Vekaletinden telgrafla şehri- Ankara' dan şehrimize gel-

miz Türkofisine bildirilmiştir. _m_iş-·t.ir .... ---------

Türkofis müdür vekili t Nöbetçi eczaneler ' 
Türkofis müdür vekilliğine Bu akşam Kemeraltın'da 

vekaleten şehrimiz ticaret ve İttihat, Güzelyalı' da Güzel yalı, 
sanayi o<lası umumi katibi Irgatpazarı'nda Asri, lkiçcş-
Mehmed Ali Eten tayin f>dil- melik'te İkiçeşmelik, Alsan-
miş ve emri lktısad Vekfılc· cak'la Jozcf Jiilyen eczaneleri 
tinden gelmiştir. açıktır. 

~ .. . 
DARU BEDAYi 

Şehir Tiyatrosu 

BU Af(ŞAM FUAR TiYATROSUNDA 

-YARASA.m 
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sız milli müdafaası 
uw tlendirilecek. 
karar Lontlra7ı sevindirdi. 
· ci devre manevralan bitti. 

Gamelea dün ak
Mte1eımili0 "terlere bir ~ 
~111i

0

i.tıti
0

r. 8urin de ordu 
.-m ve erkanına bir zi
~ Yermiftir. Yann da 

da büyük bir geçit· 
,..,alacaktır. 

10 (Radyo) - llpan
ac:lemt mGdahale 

er komitesi Londra-
lo.llllllDlthr. ispanya ile 

hük4metler, Portekiz 
• hariç olarak bu ko

iftirik etmiftir. Fransa 
'Din noldıU nazar-

'daki brdet har
çetin .. teeuüre ... 

• Banun için ne dotru-
otrwa ve ne de bilvuı
ftlere brifmamak lüzu. 

.~ .. -· Şimdiye kadar ya· 
liWı ve mühimmat sa· 

irantı...t~.... da hükümden 
_.ittir .• 

ve liaıiltere bu hu
~ dmetlere izahat 

bmrdırlar. Bu kati 
.mGdahale, Fransa. Jn

Belçib, ltaıya, Al
ve Rusya tarafından 
edilclifi anda tatbik 
~. 

• IMliytti timdi 
l(CllMlr., Portekiz büb1-

t.u komiteye qtİ'aki• 
Miııaiae çahplmaktachr. 

ıo (Radyo) ..,.... Tred 
konıreai bugjn top-

projeye nazaran Fransız bava 
kuvvetleri 4 üsse taksim olu
nacak bu üslerin merkezleri 
Paris Teurs Aiki En Pravence 
ve Dijon ,ehirlerinclen bulu· 
nacaktır. 

Londra, 9 (A.A) - Bildi
rilditine göre Fransız mitti 
müdafaasının takviyesi bak
landaki protram Londra' 4a 
gayet iyi kartılanmııtır. He} 
renkten ıiyui mebafil filhakika 
sulbün bugün anCak garb de
mokrasilerinde kuvvetli mü
dafaa sistemleri ile devaın et
tirilebileceli kanaatindedirler. 

Bitler m'ii.atem
leke istedi 

Borsada 
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ği telgraf 
a,,,, 1 inci salıi/ede
riatan 'da kendisine karşı gö · 

hararetli biisnii kabulden 
samimi teıckkürlerini bil· 

• tir. 

.. latanbul 9 (A.A) - Cumur 
Atatürk ile Majeste Sekizinci 

lrd aruında aşağıdaki telgraf. 
leati edilmiıtir: 
Ek.elim Kamal Atatürk 

İstanbul 
't'iirk topraklanndan aynlırk.en 

kartı gösterdikleri dostane 
kabulden ve gerek ekselin&· 
gerek makamalı resmiye ve 

milleti tarafıodıın şahsıma 

izhar edilip beni çok müte· 
eden itioalardao • dolayı ek· 

alanna çok samimi teşekkür· 
· takdim etmek isterim. 

1'iirkiye'de ilk ikametiDJJeo 
zevkli bir hatıra muhaf11za 
im. Minnettarlık ifadelerime 

en size en iyi temennilerimi 
Ilı. Eltaelinsınızın ııemahalla 

tahıis ellikleri hususi tren 

de büyült bir konför içinde 1 
t ediyoruz. 

Edvard 
t.taicsl'e Edvard vıu 

Viyana 
... ajestelerinin Türk toprak

dan aynlırken bana gön· 
ek nezaketinde bulunduk-

telgraf beni derin surette 
lıassis etmiştir. 

.t.laiestelerinin memleketi-
e bize çok kısa görünen 
etleri esnasında Türk mil
lıaldannda beslediği yük· 
takdir ve ihtiramkar mu
~t hislerini' ifade edebil-
r. 

t.lajcsteleri bütün kalpleri 
diaine cezbetmiştir. Ben 

1 
.. n l>u cazibeyi bütün şü· 
'* ile hissetmenin büyük 
'ni duydum. 

-Baştara/ı 7 inci sag/ada
tukla başlandı ve genç hatip 
~ok alkışlandı. Buna, İzmir' e 
girişi temsil edecek olan mız· 
raklı süvari kıt'asL komutanı 
asteğmen Feri dun Ertürk ce· 
vap verdi. Genç sübay hara· 
retle alkışlanan bu nutkunda 
dedi ki: 

Büyük komutanlarım ve sa
yın yurddaşlarıml 

Biraz evel buradan söz 
söyliyen aziz yurddaşım, lz
mir'in kurtuluş günü münase
betile ordumuz hakkında bü· 
yük sevgi gösterdiler. Kazan· 
dığımız zafer ne kadar büyük 
ve onun neticeleri ne kadar 
parlak ve hududsuz olursa ol
sun evela şunu arzedeyim ki; 
ordumuz her zaman oldu~ u 
gibi o zaman dahi yalnız ~e 
yalnız vazifesini yapmıştır. 
Bununla beraber en derin he
yecaiılanmızla övünmek hak
kımızdır ki ordumuzun 14 
yıl evelisi yaptığı o vazife ile 
üç seneye yakın bir zaman
danberi büyük bir zulüm için
de inlemiş, derin sefaletler 
çekmiş ana vatan hasretine 
susamış bu güzel lzmir'imize 
kavuşmuş olduk. Ve gene bir 
asker olmak sLfatilc övünijp 
sevinebiliriz ki 14 yıl önce 
büyük başkomutanımız, aziz 
Atatürk'ümüzün bizlere vermiş 
olduğu (Ordular, hedefiniz 
Akdeniz' dir, il eril) emrini 14 
günlük kısa bir zaman içinde 
ve yüzlerce kilometre mesafe
ler katederek tamamen yerine 
getirdik. 

Bugün şu aziz şehitlerle et
rafında o zulümden, facialar\ 
dan kurtuluş, güzel lzmir' e 

1 kavuşuş gününü kutlularken 
büyük bir emniyet ve derin 
bir inan~la sayın yurddaşları
ma ve bizi dinliyen diğer var
lıklara şunu bağırabilirim: Bir 

Şe,efli hükümdar hakkında 
ernekte oldutum samimi 

hisleri bu ilk ve kısa I 
'nin bırakbğı unutulmaz I 

ile tebellür. etmiş bu

tj. or. 
• 1 iestelerinc · bütün kal

e ç0k güzel bir seyahat 
l>tyitahtJanna mes'ud bir 
. diler, en samimi temen· 
illi kabul buyurmalarını 
ederim. 

L K. Atatürk 
~bul, 10 (Hususi muha

lldcn) - Türkiye - in
arasında askeri bir 

. çıkacağı şayiaları, Av-
liYasi mahfillerinde muh
,tefsirlere yol açmıştır. 
dan bildirildiğine göre 
ıcfiri, Hariciye Veki-

Dr. Tevfik Rüıtü Aras'ı 
e bu meı'ele hakkında 

ı .. ~ ve Hariciye Vekili
~~tere ile aramızda as
'i r ıttifak alctedildiği ha-

l/· lckzib etmiş. 
· ,, 10 (Radyo) - in
~. Sekizinci Edvard, 

lllütabassısı profesör • 
\1-1)..._ı ziyaret etmiıtir. 
:~..,_ 10 (Radyo) - in· 

krala sekizinei Edvard, 
, Viyana fuarını ziyaret 

gün memleket tehlikeye dii· 
şerse ve ona kirli ayaklar sal· 
dırmağa teşebbüs ederse or
dumuz 14 sene eve isi göster· 
diği harikaları o neticelerden 
daha üstün olarak göstermeyi 
en tabii vazifesi olarak bilir. 

Bu büyük gün münasebetile 
ancak en ufak bir parçası 

olmakla kıvanç duyduğum bü
yük ordum namına sevgili 
yurddaşlarımın göstermiş ol· 
dukları bu nihayetsiz tevec
cühlere derin saygılanmla te
şekkür ederken bu uğurda 
hayatlannı seve seve vermiş 
olan aziz şehitlerimizi niha· 
yetsiz minnet ve tazimlerimle 
selamlaram. 

Bunu müteakip süel muzika 
istiklal marşını çaldı ve bele· 
diye, parti ve diğer teşekkül
ler namına şehitler abidesine 
çelenkler kondu. 

Daha sonra mızraklı süvari 
kıt' asından bir manga tarafın
dan havaya üç defa ateş edil
di ve şehitlerimiz selamlandı. 

Bütün bu merasim sesli fili· 
me çekildi. 

Şehre giriş 
Bundan sonra Eşrefpaşa, 

----------Sa Majestenin lstanbulu ziya· 
reti, lng~liz -Türk münaseba· 
tında yeni bir sahnenin açıl
dığına işarettir, diyor. 

lstanbul, 10 ( Hususi ) -
Başvekilimiz ismet lnönünün, 
on beŞ Eyliilde Londra'ya 
gitmesi muhtemeldir. Başve· 
kilimize, hariciye vekili Tevfik 
Rüşdü Aras ile hariciye ve· 
kileti umumi katibi Numan 
Rifat Menemencioğlu refakat 
ed~ceklerdir. 

~~~~~~-----... . .._. .... ~~~~~~~~ 
Tepecik ve Halkapınar istika· 
metlerinden gelen üç askeri 
kol şehre girişi temsil etti. Bu 
kıt'alar, geçtikleri yollarda bi· 
riken yüzbinlerce halk tarafın· 
dan sürekli şekilde alkışlanı
yordu. 

Bir saat sonra bu kollar 
kışla önündeki meydanda ve 
civardaki caddelerde mevki 
almışlardı. 
Kışla önündeki (.12erasim 
Kışla ve hükumJ\ önündeki 

Arkadaşlar, her sene bura· 
da toplanıp tes'it ettiğimiz bu 
kurtuluş bayramı, bizim için, 
Türk milleti için bir sembol
dür. Bununla, şunu demek İs· 
tiyorum ki 17 sene evel bu 
topraklarda cereyan eden facia 
bir daha tekrar etmiyecektir. 
Çünkü biz her sene kurtuluş 
bayramımızı kutlularken vata· 
mmızı korumak için kanımızı 
son damlasına kadar akıtaca
ğımızı da söyliyoruz. Bonun 
manası budur. 

Genç izciler resmi geçide başlamazdan evel bir arada. 
merasime saat 10,15 te baş· 
landı. Kışlanın balkonunda 
Vali Fazlı Güleç ile orgeneral 
Fahreddin Altay, müstahkem 
mevki komutanı general Bur
hanettin, belediye reisi dok
tor Behçet Uz, şehrimizdeki 
saylavlar, ordu mensupları, 

teşekküller mümcssill<'ri ve 
gazetecilt.·r bulunuyorlardı. 

Zabıta, izdihama mani ol
mak için tedbirler almış, ge
çid :resmi münasebetile kışla 
önünde tel örgülerle halkın 

duracağı yer ayrılmıştı. 
Fakat itiraf etmek lazımdır 

ki bu tedbirler noksandı. Ka
rışıklıklar vardı. Halk iyi mua
mele görmedi. 

Merasimde vali ve parti 
başkanımız Fazlı Güleç komu
tanlık balkonundan şu vccız 
nutku iradetti: 

Sayın lzmir'liler! 
Kurtuluş bayramınız kutlu 

olsun. Türk milletine de lzmir 
kurtuluşunun yıldönümü kutlu 
olsun. Arkadaşlar, bugünkü 
bayram yalnız lzmir'lilerin bay· 
ramı değildir, bütün Türk 
milletinin bayramıdır. lzmir'in 
işgali, Türk milletinin hareke
te geçmesi için bir parola ol
muş ve bütün milleti bir anda 
ayaklandırmıştı. lzmir'in işga
linden evel de vatanı kurtar· 
mak istiyen Büyük Şefimiz 
Atatürk ve onun değerli ar· 
kadaşları durmadan çalışıyor
lardı. Vatanın kurtuluş prog· 
ramı esasen hazırlanmıştı. f z
mirin işgali Üzerin~ dır ki bü· 
tün millet der hal ayaklandı 
ve lzmir'in işgali, biraz evel 
söylediğim gibi bir parola ol
du. Onun için bu günün tari· 
hi kıymeti çok büyüktür ve 
Türk tarihinde ehemmiyetile 
mütenasip olarak yaşayacaktır. 

Arkadaşlar! Bizden sonra 
gelecek nesillerde de bu, böyle 

1 devam edecektir ve lzmir 14 
sene evelki kurtuluşundan 
sonra nrzm bir zerresi kalın· 
caya kadar Türkün elinde ve 
Türk bayrağının şanlı dalga
ları altında kalacaktır. Jzınir'in 
geniş ve güzel ufuklarına ve 
semasına yakışanda yalnız 
Türk bayrağıdır. (Sürekli al
kışlar.) 

Türk ba}1t"ağı kadar bu 
memlekete yakışan ve yakışa· 
cak hiçbir bayrak yoktur. 

Arkadaşlar. Bundan on yedi 
küsur sene evd İzmir işgal 
olunurken o günün kölü ida
resini daima hatırlamak ve 
tel'in etmekte bir vazifedir. 
(Lanet olsun sesleri) çünkü 
lzmir'in işgalinden evel onun 
işgaline sebebiyet verenler 
bence mes'uldürler . 

Arkadaşlar; bugün Türk 
milletinin başında onu idare 
edenler, Türk milleti tarafın· 
dan tesis edilen rejim yanık 
lzmiri' de değiştirmiş, imar et
miştir. Türk azmi, Türk ener
jisi bu şehri, Ege sahillerin
deki bütün şehirlerden üstün 
bir hale getirecektir ve bu 
yakında olacaktır. Çünkü sizin 
damarlarınızda dolaşan asil 
bir kandır. 

fzmir'in kurtuluşunu bir 
kere daha kutlularken orduya 
ve büyük başbuğ ile arkadaş· 
lan önlinde hürmetle eğilirim. 
Ve vatanın kurtuluşu uğrunda 
şehit olanlarm ruhlarına da 
hürmetler yollarım. 

Valimiz çok alkışlandı. Ka
dife kalesinden atılan birinci 
topla kışlaya merasimle bay· 
rak çekildi ve o sırada süel 
muzika istiklal marşını çaldı. 
Bundan sonrada hükumete 

i 

gene ayni merasimle bayrak 
çekildi. Halk bu sırada coş
kun tezahürat yapıyordu. 

Top atılıp ta bayrak çeki· 
lirken şehir ve limaııda bütün 
halk ve nakil vasıtalan bir da
kika bulundukları yerde kal· 
dılar. 10,30 da ikinci topla 
tayyareler şehir üzerinde uçuş
lara başlamış ve meydanlarda 
topfanan halkı selamlamıştır. 
l,okomotif, fabrika, vapur ve 
lrenler düdülc ve otomobil ve 
otobüsler de korna çalma·ğa 

başlamışlar, ordumuzun lzmir'e 
girişi esnasında da ,halkın se· 
vincine kat lmışlardır. 

Bu merasimden sonra bü
yük bir geçitresmi yapılmıştır, 
merasim tama11cn sesli filme 
çekilmi~ti ... 

Öğleden sonrald merasim 

Scıat 15,30 da siit.1 müzika, 
parli teşkilat ı , mt'ktcplilcr, 

izciler ve teşekküller Atatiirk
ün lıeykdine konmak üzere 
hazırlad.k1 arı büyük zafer çe
lenklerile kışlada toplanmış 

ve cumuriyet meydanına git· 
mişlerdir. Buradaki toplantı 
çok parlak olmuştur. Burada 
süel muzika istiklal marşını 
çalmış v e. bülün halk ile mek· 
tepliler bir ağızdan marşı söy
lemişlerdir. Büyük önder ve 
kurtarıcının heykeline yüzlerce 
zafer çelengi konmuş ve parti 
namına öğretmen Hamdi Tü
züntürk tarafından 9 Eyhil 
güniinün büyüklüğünü ve ehem· 
miyetini izah eden bir hitabede 
bulunulmuştur. 

Daha sonra Ankara Halkevi 
namma şair Kamran Bozkır 

tarafından İzmir için (Seni ilk 
görüşüm bu!) Başlıklı bir man
zume okunmuştur. Gerek Kam
ran Bozkır, gerekse Hamdi 
Tüzüntürk süre1'li bir şekilde 
alkışlanmıştır. 

Bundan sonra Halkevi reisi 
Hüseyin Avni (9 Eylul) man· 

zumesini okumuı ve alkışlan
mıştır. En sonra Ravzei irfan 

ana mektebi talebesinden 6 
yaşında Kamran ·(Atatürk'e!) 
manzumesini okumuş ve al
kışlanmıştır. 

Buradaki merasim bittikten 
sonra alay birinci kordonu 
takibederek Vasıf Çınar bul· 
varından fuar önüne geçmiş, 
doktor Mustafa bey bulvann
da dağılmıştır. 

Alayda C. H. P. nahiye ve 
ocak üyeleri, işçi • esnaf bir
likleri kurumu, Seferihisar, 
Tire, Bayındır, Akhisar ve 
Bergam:\ heyetleri ve muzika 
takımları, takdir alkışları için
de geçmişlerdir. 

Geceki merasim 
Gece C. H. P. işçi ve es

naf kurumlan birliği mensup
ları tarafından fener alaylan 

tertip edilmiştir. Denizde de 
ayrıca Çankaya vapuruna bi
nen lalhabalık halk, gec vakte 
kadar dolaşmış, tetahürat yap
mıştır. 

Mes'ut birleşme 
Karantina posta ve telgraf 

müdürü merhum bay Lütfü'nün 

kerimesi ve Menemen Cüm· 
huriyet müddei umumisi llha· 

mi Sançar'ın kardeşi Sabiha 
Ogan ile lzmir birinci icra 
memuru Ahmet Ogan'ın ni· 
kah türcni evvelki gün evlen
me dairesinde büyük kalaba· 
lık ve samimi çehreler ara· 
sın da aktedilmiştir. iki tarafa 
saadetler temenni ederiz. 

- Başı 1 inci sahi/ede -
lzmir'liye; hakikt manuiyle bir 
Türk'e çok oey e6yler. 

Bu duygu ve dütünce)eri keli· 
melerin darlığı ve hududu içinde 
anlatmak f?içtür • 

Ba yGzden ben Ankara'hlar 
ve Ankara Halk.evliler adma 16yli· 
yeceğim bu birkaç sözü kelimelere 
boğmak istemiyorum. İzmir'liler ae 
bahtiyardırlar ki Atatürk gibi bir 
oğlu Türk dünyaana arma&an eden 
bir ananın mübarek vdcudnnu te

miz ve Türk kanile alınmıı top
raklarında aakhyorlar. Fak.at bir 
tesadüf, bir ,eref ve bdlı.i de bir 
mükafat ola.i hu Tedianm loüyilk 

dt:f!erini Jzmir'Jiler çok iyi hiıi· 
)OıJar. • • __ 

Nitel.im f zmir'in 9 t') Jul lrnr• 
tulu~ hayramınm bü)Ü tezahür· 
leri ouuu asıl kaJ>riui uyaretlc 
başlıyor. Bu, onun büyiikhi~üne 
kılttı ne )Criml<"; ne güzel bir mu· 
b.alıt-l ı tiir. 

Analık nıulıakLak ki çok mu· 
LaJJ,•&tir. .F.ıLat ) t:r yüzüne Türk 
kanından bir çocu~u \eren aua 
daha çok ınuL.atld, &tir. 

'\ alınz bu kuJsiyt-Iİo Lir de 
~1.~cr uol..taı-ı ,·ardır. İfte fU lOJı
raklaıın altmrta ) atan ana hu tt•rcf 
noktalanoın üstüne ÇJkmıt Lir ana· 
c.!ır. Çiınkü o, Atatürk'üo anasıdır • 

Ne m\ltlu o anayl ki ark.asmda 
çocn;;u İ\'İD her hangi bir eodite 
yerine daima haklı Lir milli gurur 
ve milli şeref duygulan i~ilMle ebe· 
diyen rahat uyuma .. tadır. Di~er 

taraftan tu mfibarek anamn oah· 
sında, mezarları oğullanuıo mezar· 
ları gibi nerede olduğu bilinmiyen 
kahraman Mehmed'in, llasan'm, 
Abmcd'in acalannı tebcil ve• ıak· 

dis ediyoru7. Çünkü o, bunların 

bir sembolü ol111119tur. 
Milletce her türlü çaresizlilı.ler 

içimle Türk milletine analık etm"k 
iÇin, Atatürk gibi bir lıilyiiğü do
ğurao 1'ürk anaıı! Seuin oıüte\ azi 
kabriu ve büyült ruhull karşısııuta 
ruhumuzun ve varlığımızın cu aı.ıt 
duygulan; en ) ük!ek lain] ,.. lıi,.le· 

rile eğiliyorum.• 

Bundan ıonr:ı Karşıyaka parti 
baekaoı tefekkür etmiı ve 1mıir 

ııdıoa;Ankara UalkcTliler adına mezara 
çclrnklcr konulnıut \e gene büyük 
lıir vecd i~inde meraşiwe ujha)et 
verilnıirtir. 1 

• .... 
Ralkevinde: 

Aktam Halke\indelU edebiyat 
\ 'C temıil geceaiııde, Halk.evi mü· 
dürü Hüseyin Avni, Ankara'lılara 

teşekkürden sonra inkılip edebi· 
yatı üzerinde konu§Bcak olan Hıfzı 
O~uz'u tamtmıo, genç hatip de çok 
özlü bir lonferaaa vermit. harp 
sonrası içtimai hareketlerioiq do
ğurduğu yeni teliU:i ve müoaee
beıleri, bunlann bizdeki talhibtun 
ve edı biyattmtzm geri kalışını, bu 
günkü edebiyatın zengiq bir kül· 
türle mukayyet ve meırut oldu
ğunu, ayni zamanda hasbJ bir 
ioanıt lizımgeldiğini, aucak bu 
edebiyabn yaııyabileceğini &D• 

lattıktan sonra iokılAp edebiyatçı· 
11010 bie k.arekterini çizmif ve 
Ankara'nıa genç değerlerinden Mil· 
nir Möeyyed'le Kamran Bozku'ı 
tanıtoıııtır. 

Münir Müt:)yed "Selam fz. 
mire,. \e "fabrika düdükleri,. 
Kamran da İzmir iı;io 'azdJ.ğı "Bu 
seni ilk göriişüm,, 'e "Yeniden 
doğmıtdayız,, manzum parçalannı 

okumutlar, hepsi de hararetle al· 
kıflanmışlardır. ----Merdivenli hıraız 

Değirmendere nahiyesinin 
Taraça köyünde mühim bir 
hırsızlık vak'ası olmuştur. ls
ınail oğlu Ali Riza'nın evine 
merdiven kurmak suretile bal
kondan giren hırsız tarafından 
oda içindeki sandığı kırılarak 
beş a~tın bt"şibirlik, 20 tane 
kulplu birer < ltın lira, bir ka
dın mantosu ve bir caket ça
lınmıştır. Hırsızın yakalanması 

için zabıta faaliyete geçmiştir. 

Kurbafa doğurmuş 
lstanbul, 10 (Hususi) 

Şehremini'nde oturan bir ka
dın, kurbağa şeklinde bir ço· 
cuk doğurmuştur. 



öğretmenlerin 
nazarı dikkatine! 

---·---
Yavuz kitab evi sahibi Fahri Kitabçı busene 
Devlet matbaası kitaplarmrn da satın hakkını 
plnıışhr, IVu~ubulacak siparişleri en müsaid 
fBrtl fa o sUr'f:Jtle QöndermeOe amadttdir, 

11 /9/936 -

lzmi • A t• efterd v 
VJ ay ıgın-

dan: 
Ticarethanenin mükelle!iıı 

J<azanç Buhran 11 0 15 zam Senesi Mevkii No. isını 

L. k. L. k. L. k. 
9 5q ı 49 ı 87 935 Oşmaniye c. }64 Yoğurtçu 

mehmet s3' 

z 02 40 o ,, 2 r kordon 48/2 
dık: b 
Berbor f\ 

Adre : Yavuz kitab ev· ' 
Numara 56 Kemeraltı .-'1- -

nıi pğ. s 
6 17 J 42 o 93 lf Yeni k vaflar 44/2 Kunı:lµr~cı 

mehmet ,~ 

lzmir Komutanlıtı ilanları 
Mst. Mv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
l - Manis tümen hayvanlarının ihtiyacı için ( 120 ) ton 

yulaf kapa zarf usulile münakasaya konmuştur. 
2 - Şartnamesı anisa' da askeri satın alma komisyonunda 

görülebilir. 
3 ihalesi 29 Eylul 936 sah günü saat on birde Manisa· 

da askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 Muhammen fiati beh r kilosu (beş) kuruş ve teminat 

muvakkatesi (450) liradır. 
5 istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 

vesika ve teminat muvakkate makbuzile birlikte teklif 
mektuplarını muayyen vaktinden bir saat evci komis-
yona vereceklerdir. 11 16 20 26 339 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - 8434 kilo doral boru çubuk saç levha ve perçin çivi 

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

rası 2016 liradır. 

3 - Şartnamesini almak istiyenler 135 kuruş mukabilinde 
M. M. V. satın alma komisyonundan alırlar. 

4 - ihalesi 27 /10/ 936 sal( günü saat 15 tedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle ihale saatinden 
bir saat evel teminat ve teklif mektuplarını M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

11 26 11 25 340 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mst. Mv. kıt'atmın 53390 kilo makarna ihtiyacı kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konmuştur. ' 
2 ihalesi 28 /Eylül/ 936 pazartesi günü saat on altıda 

lzmir'de kışlada Mst. Mv. satın alma ko. nunda ya
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 11478 lira 85 kuruştur. 
4 -· Beher kilo makarna için yirmi bir buçuk kuruş fiat 

tahmio edilmiştir. 
S - Teminatı muvakkate akçesi 861 liradır. 
6 - Rartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler Ticaret od:.ısında kayıtlı olduklarına dair 

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

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

11 16 20 25 341 

Mst. Mev. satın alma komisyonundan: 
Beher kilosu· 

Miktarı Tahmin edilen nun tahmin Teminatı mu· 
Cinsi Kilosu mecmu tutarı edilen fiati vakkate akç ı 
Nohut 31850 2707 25 8 50 203 05 
Kuru fasulya 77600 7760 00 10 00 582 00 
Bulgur 96800 12100 00 12 50 907 50 
Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 
Açık eksiltme 14/Eyliil/936 pazartesi 15/30 da 
Kapalı zarf '' " " 17 de 

" " " " " 17 /30 da 
l - Mst. Mv. kıt'aatınm yukarıda cinsi ve mikdarları 

yazılı üç kalem erzak ihtiyacı üç kıt'a şartname ile 
ayrı ayrı nohut açık eksiltme kuru fosulya ile bulgur 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda 
fzmir' de kışlada Müstahkem mevki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

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

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 - Eksiltmiye İştirak edecekler 2490 saydı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazıh 
vesikaları ve teminat muvakkateleri ile açık eksiltme 
için muayyen saaatta kapalı zarf içinde teminat ve 
teklif mPktuplannı ihale saatından en az bir saa evel 
komisyona vermiş bulunacaklardır. · 28 2 6 11 

Mst. Mvk. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Beher kilosuna 80 kuruş kıymet biçilen 150 ton hint 

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

(7250) liradır. 

3 - ihalesi 14/10/936 çarşamba günii saat 15 tcdir. 
4 - Fenni ve idari şartnamesini almak istiyenler 600 kuruş 

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

5 - Şartnameye girebileceklerin 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerindeki bilgilerle ihale gününden ve 
ihale saatından en geç bir saat eveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını kanunun emri veçhile mühürlli 
zarflar içerisinde M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. 28 11 26 11 136 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Cinsi 

Patates 
,, 

" 

Kilosu 
16200 
5280 
4980 

21 Eylul 936 pazartesi günü saat on beş on beş buçuk on 

36 

13 89 

51 20 

33. 25 

36 00 
9 90 

7 20 o Jj 

2 78 " 

10 24 " 

7 65 4 99 " 

7 20 934 
2 30 1 50 935 

Şadırvan ltı 8 
lsmail, ~ 
Eskici Jlle 
met o~W 

Kemeraltı c. 205 
hüseyin· 
Eskici h~' 
san 0ğlıl 

mehmet. 

Kuzu oğlu 7 Gömlek s· 
mili abdull 

Kardıçah 4 Terzi dell1 

ali. 
u " u I/; 

Çilengir sokak 8 MarangQl-
m. şevket· 

altıda lzmir'de Mst. Mv. satın alma komisyonunda açık eksilt
me suretile ihaleleri icra kılınacağı Anadolu gazetesinin 5, 9, 
Eylul 936 tarihli nüshalarile ilan edilen yukarıda cinsi ve 

mikdarlan yazılı üç kalem patates görülen lüzum üzerine mü- 4 99 1 15 75 936 Palancılar 12 Osman oğ 
k d k 338 • na asa an aldırıldığı ilan olunur. 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
Muvakkat teminat Tahmin edilen tutarı Mikdarı Cinsi 

K. 
13 
50 

Lira 
28 
67 

198 
72 

40 140 
50 94 

60 
Müddeti 
5 ay 
1 sene 
1 ,, 

1 " 
1 " 
6 ay 

5 " 

fi atı 
K. S. 
7 50 

15 
22 
8 

13 
12 
8 

Saat Tarih 
14 28/9/936 

14 ,, " " 
15 " " " 
15 " " " 
16 il " " 

16 

L. K. Kilo 
375 5000 kuru soğan 
900 6000 kuru üzüm 

2640 12000 pirinç 
960 12000 nohut 

1872 14400 kuru fasulya 
1260 10500 bulgur 
800 ] 0000 patates 

ihale günü Münakasa şekli 
Pazartesi günü açık 

" " " 
" " " 
ti " " 
" " il 

" " 
,. 16 , ... , .. 

,, " " " ., " 
Kırkağaçtaki kıt'aatı askeriyenin ihtiyacı olan yedi 
kalem erzak açık olarak cins ve mikdarları yazılı ayrı 

1 

ayrı şartnamelerle hizalarında yazıldığı veçhile müna· 

mehmet. 
Yukarıda isimleri yazılı mükellefler namına Mahmudiye rn' 

liye şubesince hangi seneleri ne mikıar vergi tarhedildiği isiıtl' 
Ieri hizasında gösterilmiştir. Bu mükelleflerin terki ticaret .;t 

san'at etmiş olup nerede bulunduklarının bilinememesi has~ 
bile ihbarnameleri hukuk mahkemeleri usulü kanunun 141-14' 
ıncı maddeleri mucibince tebliğ makamına kaim olmak üzefl 
ilan olunur. 325 

BAYLARA LA'ZIMOLAN 

· TEKSAY;T . - . ~ 

MER EC%ANEDE SATILIR "( . . . 

. ~~- .... -: :~~··"'~-t· J\ .. • ..... "',-~·- ; ·~-
..... """"""' ~.:ı. ... .-ı..··.:--:. ;ıs.,,: .... ""' .. "lıl '"'· .. - .. " 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Bayındır Hukuk hakimli' 
ğinden: 

Davacı Bayındırın hacı lb 
rahim mahatlesinden kadıoğl 
Mustafanın müddei aleyh d.r 
mircilik mahallesinden Mers1 

kahya oğlu Habip ve altı ar 
kadaşı aleyhlerine açtığı harı· 

Dr. Demir Ali tışı bedelinden 1820 lira als 
cak davasına dair dava istidD 

Kamçı oğlu müddeialeyh Habibin gösfer' 
len yerde bulunmasına binnt 
istida sureti mahkeme divB 
hanesine talik kılınmış oJdıT 
ğundan mahkeme günü olıı 

2 
kasaya konmuştur. 
ihale gün ve saatları hizalarında yazılı olmakla Kırk· 
ağaç'ta piyade alayı satın alma komisyonu binasında 

Cilt ve Tenasül hastalık
ları ve elektrik tedavisi 

1 
lzmir · Birinci beyler sokağı · 
Elhamra Sineması arkasında 

No. : 55 5 Teşrinievel 936 Pazartc B 
günü saat 9 da Bayındır />/ 

yapılacaktır. 

3 - Şarnameleri hergün komisyonda bedelsiz olarak görü· 
lebilir. 

4 

5 

isteklilerin Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair 
vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler (2490) numaralı artırma 
ve eksiltme kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve 
şartnamelerindeki vesikalarile ve teminat mektuplarını 
ihale saatından evel veya makbuzlarını komisyona 
vereceklerdir. 11 16 21 26 343 

Telefon : 3479 

İzmir f nhisarlar Başmüdür
lüğünden: 

Kokluca barut depolarında 
dıvar, hudut tel örgüsü, top· 
rak siper, pençerelere tel ka· 
fes yaptırılacak ve demir ka· 
paklar ahşaba tahvil ettirile· 
c1.:ktir. 

Keşif bedeli 2315,46 mu-
M t M S t Al K dan. vakkat teminatı 167 liradır. . s . v. a . . o. nun . 

Muvakkat teminatı Tahmin edilen Tutarı Mikdarı Cinsi isteklilerin keşif ve şartna-
fiatı meyi görmek üzere ihale gü-

Lira Kuruş K. S. L. K. Kilo nünden evci ve eksiltmeye 
40 73 1 50 543 36200 saman girmek için 17-9-936 günü 

116 25 5 1550 31000 arpa saat 15 de başınüdürlüğüınüz-
126 4 1680 42000 kuru ot deki komisyona gelmeleri. 
202 50 1 25 2700 216000 odun 6 10 239 
198 75 1 35 2650 212000 maden kömlirü ----------
787 50 12 50 10500 4sooo un İzmir tramvay ve 
546 13 50 7280 66000 sığır eti elektrik sosyetesin-
Müddeti Saat ihale tarihi ihale günü münakasanın şekli 

1 sene 11 29/9/936 Salı açık den: 
5 ay 1 t ,, ,, ,, ,, ,, Şebeke ameliyatı dolayısile 
1 sene 11 ,, ,, ,, ,, ,, cereyanın 12/9/1936 da saat 
l ,, 14 ,, ,, ,, " ,, 8 den 12 ye kadar fkiçeşme· 
1 ,, 14 ,, ,, ,, " ,, lik, Çirkin, Morhanc, Kestelli 
5 ay 15 ,, ,, .. " kapalı zarf sokaklarile mücavir sokaklarda 
1 sene 16 " " ,: " " " kesileceği sayın aboneleri· 
1 - Kırkağnç'taki kıtaatı askeriyenin ihtiyacı olan yedi mızce bilinmek iizere ilan 

kalem erzaktan ikisi kapalı zarf usulile diğer beşi açık olunur. 

2 

olarak cins ve mikdarları yazılı ayrı ayri şartnamelerle 
hizalarında yazıldığı vcçhile münakasaya konmtJştur. 
İhale gün ve saatları tarihleri hizalarında yazılı olmakla 
Kırkağaç'ta piyade alayı satın alma komisyonu bina· 
sında yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi hergün komisyonda bedelsiz olarak görii-

4 

5 

lebilir. 
istekliler Ticarctodasında kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 numaralı artırma ve 
eksiltme kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve 
şartnamelerindeki vesikaları ile kapalı zarflarını ve 
teminat mektuklarını ihale saatından bir saat eve) 
komisyona vereceklerdir. Açık münakasalara iştirak 
edecekler teminat muvakkate makbuz ve yahut banka 
mektuplarını münakasa saatından evel komisyona 
vereceklerdir. 11 16 21 36 342 

İzmir belediyesinden 
Bayındırlık sahasında Voro· 

şilof caddesinin Şükrü Kaya 
bulvarilc Doktor Mustafa En
ver caddesi arasındaki kısmı
nın belediyece verilecek kesme 
taşla döşenmesi işi 15/9/936 
Salı günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

işin bedeli keşfi sekiz yaz yirmi 
liradır. Şartnamesini görmek 
üzere baş mühendisliğe ve iş-
tirak için de altmış iki liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubile 
söylenen gün ve saatle endi· 
mene gelinir. 3 8 11 194 

liye hukuk mahkemesine g tın 
mesi veya bir vekili kanıl11 l\rp 
göndermesi tebliğ makaını111 't~ı 
kaim olmak üzere ilan ol~ l\rp 
nur. 333 ~·p 

~tp 
1 

2 

3 
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~ 3. avyonunu ziyaret ediniz 
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r~ 
' 
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o~· 

t. 
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Ser ileri 
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ilk defa olarak 
Teşhir edilen yalnız 

BOZ R 
VE 

HALK 
ı 

Traş bıçakları olmuştur1 
lzmir harici askeri satın alma ilanları . 

Burnava Tüm satın alma komisyonundan: 284 
AYRICA - Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaşında çekilecek 
BÜYÜK YENiCE PiYANGOSUNDA Fordor Touring 1936 modeli zarif bir Ford 
otomobili veya bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık 
BLAVDUNKT radyoları, REVME SAATLARI, İÇKi SERVİSLERİ, SOFRA TA-

Kilo min tutarı teminat şekli 
ge C:insi Mahalli Miktarı Umum tah- Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 

lOllıı Arpa Gaziemir 54,000 2700 203 pazarlık 14/9/936 pazartesi 1 O 
:nıo' Yı.a)af Burnava 250,000 12500 938 pazarlık 14/9/936 pazartesi 11 KIMLARI V. S. V. S. V. S. 

olıl' ~tpa Ödemiş 90,000 4500 338 pazarlık 14/9/936 pazartesi 11,30 
3 .\•pa Aydın 54,000 2700 203 pazarlık 14/9/936 pazartesi 15 

~Pa Tire 48,000 2400 180 pazarlık 14191936 pazartesi 16 

' 

IHellenic Lines 
1 Limited - Tümen birlikleri için yukatar cins ve mahalli gösterilen yulaf ve arpaların 4191936 

cuma günü yapılan münakasalarında verilen fiatler pahalı görüldüğünden yeniden mü-
2 naka~aya konulmuştur. Hamburg - Bremen, Rotter-

- Münakasaları 14/9/936 pazartesi günün hizalarında gösterildiği şekillerde ve saatlerde dam -Amsterdam ve Anvers 

3 yapılacaktır. limanları için her ay munta-
1 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. zam iki sefer yapac~ktır. 

- isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. Ren, İskandinav ve Baltık 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,~~~~: limanı~ i~n d~ruKonşi· , F ff VAN-' teşrine kadar ANVERS, ROT- KERK, ANVERS, DlRECT ı mento ile eşya kabul eder. 

• • TERDAM, HAMBURG, ve ve NORVEÇ limanlarına yük A · J E t • M ·ı 
~ .. ZEE & co. BREM.EN limanlarına yükli- alacaktır. 1 ng O- gy ıan aı 

V yccektır. ATID NAVİCATION COM· Line 
U'J' • N. ARMEMENT H. SCHULDT PANIE _HAYFA Marsilya ve lskenderiye için 
''A.SCHE LEVANTE LINIE HAMBURG . 9600 tohluk "Cairo City" va-RT "ALISA,, motörü 14 eylüle 

ltı-ıı A,, vapuru halen li- "TRGYBURG,, vapuru 10 ?Uru her ay Pireden munta-
~._, ııtıızda 1 9 rt k d doğru bekleniyor, BELGRAD, zaman iki sefer hareket ede-
1'{~VtR o up ey u e a ar eylulde gelip hamulesini çı- NOViSAD, BUDAPFŞTE, 
h ~~DAS, DIRECT, ROT- kardıktan sonra ANVERS, BRATİSLAVA, VİYANA ve cckytirl. 
{l~~l· M, HAMBURG, ve DIRCT, HAMBURG ve BRE- o cu fiatinde tenzilat: 
1 wıf:N ı · 1 • • ··k LİNZ için yük alacaktır. I Pire-Marsilya seyahat müd-
q~k ıman arı ıçın yu MEN limanlarına yükliyecektir. 

lıt deti75 saat, 
''Sar--· "DUBURG,, vapuru 20 ey- S. A. ROYALE HONGROISE• p t S .t t k d . ı· • riA t"" 15 1·1 ı or - aı ve s en erıye ı· " b 11 mo oru ey u - lülde bekleniyor, ANVERS, DE NAVIGATION DANUBIE 1 

ek) · . · ı manları için "VELOS,, vapu-
t A.~ı enıyor 18 eylüle ka- ROTTRRDAM ve HAM- j 
'\~~~VERS, ROTTERDAM BU G ki NNE-MAR TiME BUDAPEŞTE ru her hafta pazartesi günü saat 

1
• ~lJRG. BREMEN liman- R limanlarına yü iye- "DUNA,, vapuru 18 eylul- 12 de muntazam Pireden ha-
Çı ccktir. k t d k y I ~ ''ANrı Yük alacaktır. de bekleniyor, BELGRAD, re e e ece tir. o cu ve eşya 

··d~( i'tie b GORA,, vapuru 16 ey- AMERiKAN EXPORT LINES NOVİSAD, BUDAPEŞTE, kabul eder. 
t1 .~tMtkleniyor HAMBURG, "EXPRESS,, vapuru 10 ey- BRATİSLAVA, VİYENA ve Fazla tafsilat için Pasaport 
fiil ~k ~ k N ve ANVERS'tcn lülde bekleniyor, NEVYORK LINZ için yük alacaktır. yolcu salonu karşısında Lokal 
' 0- ''1'!1 atacaktır. DİREKT yük alacaktır. . Riz binasında. No 168 
ııl~ı11' t b Nas,, vapuru 24 eylul- "EXPAMlNER,, vapuru 26 SERViCE MARITIME Umumi Deniz Acentahğı 
~ 

11
J ~ Atleniyor, 29 eylule ka- eylülde NEVYORK DILEKT ROUMAfN BÜKREŞ Limited 

1~tıı" '\~i;VERS, ROTTERDAM, 1 hareket edece~tir. _ "DUROSTOS,, vapuru 30 acentasına müracaat olunması. 
9 

' ~tılar lJR.G ve BREMEN li- DEN NORSKE MİDDELHAVS eyliildc bekleniyor, KÖSTEN- Telefon : 3171 
11i5~t iı;·s0

1~İ yükliy~cektir. 
11 

LiNJEN. OSLO .. .. CE, SULINA GALAÇ ve 
lı~ . tic b A,, motorü 6 ilk teş- BANADEROS,, motoru 21 GALAÇ aktarması BELGRAD 

ır '~c kad ekleniyor, 1 O ilk teş- eylulde bekleniyor, doğru LE NOVİSAD, BUDAPEŞTE, 
6 •ıı' ~~DA.Mr ANVERS, ROT- HAVRE, DÜNKERK, DIEP- VİYENA ve LİNZ için yük 
15 ~ ~ f.'~EN' .HAMBURG, ve ~E. ANVE~S ve NORVEÇ a1 1caktır. 
ljtlıı ~(!~t·1 ' lımanlarına yükli· lımanlarına yuk alacaktır. Vapurların isimleri gelme 

l ' ı, t, 

rttlf ~t:R,.\ "BOSPHORUS,, motörü 22 tarihleri ve navlun tarifeleri 
,rııı ~t11lde b motörü 15 ilk I ilk teşrinde bekleniyor. LE bakında bir taahhüde girişi-

37 ekleniyor, 20 ilk HAVRE, D1EPPE, DÜN- lemez. Telefon No. 2008 2008 

ratelli Sperc 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

"GANYMEDES,, vapuru 10 
eylulde gelip 14 eylulde AN
VERS, ROTTERDAM, AMS-

TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 

"TRiTON,, vapuru 16 ey
lülde tahliye v.: BURGAZ, 
VARNA, KÖSTENCE için 
tahmil yapacaktır. 

"HERGULES,, vapuru 19 
eylCılde beklenmekle olup 24 
eylulde ANVERS, ROTTER-
DAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

"HERMES11 vapuru 30 ey
lulden 5 teşrinevele kadar 
ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM, HAMBURG. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"BIRKALAND,, motörü 14 
eylı1lde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
BREMEN, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, GÖ
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DINA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

"HEMLEND,, motörü 29 
eylülde ROTTERDAM, HAM· 

BURG, BREMEN DANTZIG 
GDYNIA, GÖTEBURG, OS· 
LO ve ISDANDINAVY A li
manları için yük alacaktır. 

"VASELAND., motörü 13 
teşrincwelde gelecek, ROT
TERDAM, HAMBURG, CO
PENHAGE, GÖTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINAVYA 
limanlarına mal alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
"SARMCJA,, motörü 28 

cylulde ANVERS, DANTZIG 
ve GDYNlA için mal ala
caktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 

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

Tele. 2004 2005 2663 
a::2:Z'H~liB'.:illll.amil~PJKl:aı111.... 

Olivier v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
LONDRA HATTI 

,,PHILOMEL,, vapuru 19 
eylı11e kadar Londra, Leith 
ve Newgastele yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 8 eylulde 
beklenmekte olup Londra ve 
Anversten yük çıkaracaktır. 

"DIDO,, vapuru 29 eylüle 
kadar Londra ve Hul içirı yük 
alacaktır. 

.. "LESBIAN,, vapuru 9 teş· 
rinevele kadar Londra ve Hul 
için yük alacaktır. 

"MARONIAN,, vapuru 19 
teşrinevcle kadar Londra ve 
Hul için yük alacaktır. 

LlVERPOL HATTI 
"FLAMINIAN,, vapuru 10 

eylfile kadar Liverpol ve Glas
gew için yük alacaktır. 

"MARDİNİAN,, vapuru 17 
eylulde Liverpol ve Svansea· 
dan gelip yuk çıkaracak ve 
ayni zamanda 23 eylüle kadar 
Belfast, Liverpol ve Glaskov 
için yük alacaktır. 

' BRf STOL HATTI 
"TORFINJARL,, 20 eylüle 

1 
kadar Brist9l için yük ala
caktır. 
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Emlak ve Eytam bankasından: il IJI 
Esas No. veri No. •ı N~~P0·~~t~ Cürkovaz Bar'ın 

Yeni Taj 
162 Hasan hoca mah. çiviciler 11 3 dükkan 150 

136 
sokak. 
Kuşadasl davutlar karyesi 
plaka mevkii. 

Bila No. 

137 .. " " " •. 
138 " " il " " 

139 " il " " .. 

140 .. .. .. " " 
141 " " " " " 
142 " " " " '· 
143 " " " .. " 
195 Mesudiye M. ikinci kordon 444/3 
196 .. " " il 444/2 
198 ikinci karataş tramvay cad. 323-323/1 

tarla 

il 

il 

il 

" 
il 

•• 
dükkan 
ev 
ev 

207 Kokaryalı tramvay caddesi 983 ev 
207 /3 " " ·' 983 parsel 3 ahır 
207 / 4 " .. " 983 .. 4 .. 
207/5 " " " 983 " 5 il 

222 Hasan hoca M. kara os-

223 
226 
227 
228 

manoğlu hanındn. ,, 

" .. 
" 

., 
• " 
" .. 

" 
" 
" 
" 

26/8 
26115 
26/32 
26139 

2616 

229 Hasan hoca M. osma- 47,49-43 

231 
232 
233 
234 
235 

236 

237 
252 

'285 
286 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 

niye sokak. 
" 
" il " 
" " " 
" " " 

Hasan hoca m. yol be
desteni selvili hanında. 
Hasan hoca m. mirike
lam hanında. 

37 33 
62 62 
45 41 
64 64 

55/12 

12/32 

Hasan hoca mırabıt sokak 23 27 
Karşıyaka alaybey salim Es. 47 Ye. 49 
paşa sokak. 
Hasan hoca m. yolbedcsteni 47 23 

.• " .. " 41-43-19 
Buca belediye caddesi Taj 52 

" " •• u 54 

" "' " " 56 
" " il 58 
"' " u " 60 

Hasan hoca m yolbedesteni Ye. 55/10 
.. " il 5514 
" " " selvili 55/12 

mağaza 

" 
" 

oda .. 
mağaza 

" 
dükkan 
mağaza .. 

.. 

oda 

dükkan 
arsa 

mağaza 

" 
dükkan 

" 

.. 
" 

oda 
mağaza 

oda 

14 

20 
12 
28 
8 
6 
8 

20 
50 

800 
400 

1200 
260 
260 
260 
100 

50 
150 

26 
30 

260 
,/ 

280 
120 
420 
80 

130 

40 

70 
158 

180 
360 
80 
40 
40 
40 
40 
35 
30 
30 

Panayır münasebetile yeni hazırlıkları 
Türkovaz Bar onbeş kişiden mürekkep mükemmel 

bir varyete heyeti getirmiştir. 

Cürkovaz Bar'da 
Garbın zengin numaralarını görmek mümkün olacaktır. 

Türkovaz Bar'ın yeni varyete heyeti 
Fuar zamanında en eğlenceli ve zevk

li gece hayatını yaşatacaktır. 
Fiyatlar mutedildir. 

. . ,· - .. . , . . ·- ··.. .. _ ....... :~ ... "!.. -~ ~ ·.' ..,_ j 

lzmir kiremit fabrikası Türk 
anonim şirketinden: 

Birinci nevi kiremitin 1,000 adedi 
fabrikada teslim 55, ikinci nevi 30 lira 
olduğu sayın müşterilerimize bildiririz. 

654 Karataş asansör sokak 
660 Bornova divanyolu 

Es: 23 
8/10 

7 681 f mariye M. ikinci burç S. 
701 ikinci karataş 9 eylül S. 

112-114-116 

ev 

" 
,, 

60 
140 

8 

. 

NEDKALMINA 
lzmir Muhasebei hususiye ınii 
dürlüğünden: 

Mevkii Cinsi No. Bc<leli sabık 
L. K. 

Karşıyaka alaybt'Y iktısflt so. Ev 26 42 00. 
ldarei Hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cıııf 

gösterilen akar kiraya verilmek üzere 3-9-936 gününden 3.l 
936 pcrşcmbt' güııüııe kadar uir ay müddetle ve pazaırlk 5L1r1 

tile artırmaya çıkarılmıştır. Taliplerin bu ınüddet içindeki P 
~ embe ve pazartesi günleri saat 9 dan 12 ye kadar encünıe 
vılaycte müracaatları. ~...wı.j 252 

r 

9 36 , 
ı -

306 
309 

hanında. .. " " 55/10 
" kara osmanoğlu 26/12 

mağaza 100 701/ 1 " " " 118-120-126 
40 701/2 " il " 122-124 

" 
il 

400 
450 
900 Elektrik ve Nitro Salloz boyası ile boyanmış muhtelif tip ' 

boyda karyolalar ile Nikel Nikelaj ve bronz karyolaları oi~ 
abajorlar, komodinler vesair muhtelif eşyalar ile umum sem 

" il 

hanı. 
310 
311 
313 
321 
326 
329 

" " osmaniye sokak. 25-2, 21 taj dükkan 70 
" " " " 4 3 taj " 70 
" " yol bedesteni 83/!l 1 mcğaza 550 
" " " • 65 39 11 dükkan 340 

Bayraklı bumava caddesinde 73 ev 100 
Bayraklı kanarya sokak 5 arsa 6 

331 
341 
348 

Burnava bayraklı bülbül S'.>. 14 ev 32 
Hasan hocam. yolbedcsleni 55/4 dükkan 28 

11 
" mırabıt ç. kızlar 25/20 oda 8 

ağası hanı. 
349 " ,, il " 52/25 

350 " " " il 25/12 
325 Hasan hoca m. osmaniye s. 33 29 
353 " " " 33 
370 " " " 16 
377 " il .. 35 
383 Reşadiye m. tramvay caddesi Es. 983 
389 ikinci karalaş şehit kemal s. 20 
390 Alsancak mesudiye m. zade s. 13 
393 Hasan hoca m. kazo oğlu 63/7-8 

şalvarlı hanı. 

394 Hasan hoca m. mırabıt çarşlsı 25/25 
401 Karataş halilrifat paşa cad. 243 
403 " mahmul hayati sokak 2/3 
404 " " " il 4 
406 " hilal sokak. 14 
41 O 11 orhaniye sokak. 17 
411 ıı " " 19 
413 Cedid M. dündar sokak 3 7 
415 Göztebe m~rhum Nevzatbey s.7 
417 Birinci karalaş yıldıztepe ve 

gönül sokak 26/2/26 
581 Üçüncü karalaş halilrifat 

582 
583 

paşa c. 349 
" " islahane arkasl 8 
" " 

11 caddesi 111 
597 
599 
601 
602 
603 
606 
621 
:i9 
645 

Toraman M. bodur ali S. 10 12 

648 
650 
651 
652 

Bornova yıkık minare sokak 28 
" kürtömer sokak 35 

Bornova Kürtömer sokak 37 
.. " il 39/41 

Ayavukla Rana sokak 20 
11 Topraktepe sokak 45 

Karataş Dokuz Eylül "157113 
Dolaplıkuyu M. Dolaplı-
kuyu S. 113 
Mahmudiye M. mumcuzade S. 126 
Dayıemir M. dayıemir S. 12 
Dayıemir M. yeldeğirmeniÇ. 102 
Dayıemir M. dayıemir S. 6 

127 
128 

oda 
oda 
mağaza 

dükkhn 
" 

mağaza 

ev 
ev 
ev 
mağaza 

il 

arsa 
ev 
ev 
ev 
ev 
ev 
" 
il 

arsa 

ev .. 
" 
" 
" 

dükkan 
dükkan 

" 
ev 
" 
" 

arsa 
ev 

arsa 
" 
" 

12 
8 

254 
26 

160 
200 
600 
120 
540 

40 

60 
24 
48 
60 
45 
60 
60 
70 
80 

19 

140 
51 

130 
340 
400 

60 
80 

100 
160 
200 
560 

3 
100 

1 
2 
3 

706 Alsancak mes'udiye M. 
zanbak S. Es: 18 

707 Hasan hoca M. karaosman-
oğlu hanı 26/28 

708 Hasan hoca M. karaosman 
oğlu hanı 26/29 

709 Kasap bızır M. arayacı S. 3 3 
720 Tepecik sakızlar sokak 38 
724 11 hilal sokak 12 

.. 
oda 

" 
dükkan 

arsa 
ev 

450 

30 

30 
100 
20 
90 

lerde birinciliği kazanmış ve her dürlii takdire mazhar 01111 
olan İstanbulda Doktor Halil Sezerin karyola ve madeni 
ya fabrikasının bütün mamulatıın topdan ve perakende ol•~ 
Yeni Kavaflarda 29-36 numaralı Hüseyin Hüsnü Ôzişin l 
mobilya salonunda fabrika fiyatına bulabilirsiniz. Taklitleri11° 
sakınınız. 

=ıııııııınıııııııııııııııııııı.. Doktor 
-738 ikinci süleymaniye M. deşti-

741 
742 
743 
744 
745 
746 

il 

ban S. bila No. 
" kamilpaşa S. " 

1 ~ = A. Kemal Tonay 
5 =Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahasS 

arsa 
il 

il " 5 Ba~ıuıılıane iı;taS) onu knrşıımulaki Jihck soknk bıı~mda 30 eıır; 
5 _ lı ev ve ıııunycnch:mc inıle s:ıb:ılı ı;nnt 8 den :ık~anı saat 6 n )cacl' 

11 11 Es: 110 
" 

11 bila No. ., •• 
" " 

,, ,, 

" 
,, 

" " 
ikinci süleymaniye M. ka· 

mil paşa S. 

.. = hnsıalarwı knhul eder. 
58 = Mürnc:ıat eden lınstalnrn ynpılnınsı l:ıııını;clcn sair tahlilli& ti 

nıikroskopik mıınyenclcri il<• veremli lıa talnra yapılmasına ce'ff' 

1 iııflllıllmııılıırnrııııttııılıiını1ıuirı11i'miiliıWilttıı1

r:ı~ı~~~ ) 4i~5 ıııı 150 Es. 
747 
748 

749 
751 
752 
753 

" ,, 

" 
" 
il .. 

.. " 
" eşrefpaşa bilaNo. 

ki.remilci sokak 
" eşrefpaşa bilaNo. 
" çorak S. " 
" " ,, '· 

,, 

7 55 " " şeyahınet S. " 
7 57 " " aziz ağa S. " 
761 ikinci süleymaniye M. 

eşref paşa şehamet sokak '' 
766 Ahmetağa M. limoncular S. 
781 Karataş duygu sokak 47 
782 Üçüncü karalaş duygu S. 55 
783 .. " .• 65,53 
785 Karataş irfan sokak 26 
810 Hasanhoca M. karaosman 

oğlu hanında 26141 
818 Karantina mısırlı c. 318/320 
848 Karataş şetaret sokak 10-10/1 
860 Mersinli bornova c. es: 14 
873 Şehitler M. mukaddes 

11 

43 
63 
30 

120 
arsa 
ev 

arsa .. .. 
" 
il 

il 

" 

" 
dükkan 

ev 

" 
arsa 
ev 

oda 
arsa 

ev 
kahve 

7 
8 
6 
5 
3 
3 

31 

3 
140 
40 
30 
4 

25 

35 
4 

260 
50 

mezar S. 96, 98, 100 mağaza 1.640 
972 Mangaltepe sokak 26 arsa 32 
975 Kasap hızır M. kuyumcular ı;.. 41 dükkan 90 
976 " il " " 43 " 80 

Mevkii ve numaraları yukapda yazılı emlakin bedelleri peşin 
veya sekiz taksitte ödenmek üzere satışları 15/9/936 salı günü 
saat onda ihale edilmek kaydile açık arttırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazllı depozitoyu veznemize 
yatırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında üçer fotoğraf getir-
meleri ilan olunur. 28 11 

m.m. V.den: 
~ 

1 - Bu sene Ankara'ya nakli mukarrer olan Harbiye 0 

lu lngilizce, Fransızca, Almanca öğretmenlerine Y, 
sek okullarda öğretmenlik yapmak selahiyetini ,;e 

sikalarını ve bildilerini taşıyan lngilizcc bir Alf111~ 
üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 1 

2 - Bu öğretmenliklerin ücreti ders saatı başına 4 
5 liradır. ı'1 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve borıs; 
ve nüfus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğ"r~ 1tı 
bulundukları memuriyetleri hal tercümesi ve bir 15 

ile Ankara'da M. M. V. ne lstanbul'da Pang81tl 
Harbiye okulu K. müracaatları ve sarih adres yı.ı ~ 
ları lazımdır. Müracaatlar en geç 20/eylul/936 Y' 
dar yapılmalıdlr. 24 D. 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar No. 
98 Çuha bedesteninde 114/116 taj No. lı iki dükkan 
99 Bayraklı salhane menemen c. 35 eski No. lı depo 

100 Birinci kordon balıkhane altında 1 No. lı dükkan 
101 Karantina gönül s. 12/14 taj No. lı dükkan 11 

Yukarıda yazılı emvalin birer sene müddetle icarları 0 ,I_ 
gün meddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 21/9/936 .Petl 
te~i günü saaı 16 tadır. Taliplerin Milli Emlak müdÜ~'S 
muracaatları. " 

Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak yerinde 681 numaralı ev. ~ir~~ 

Evde her türlü tesisat ve konfor mevcuttur. Görmek ıçıfl 
bakkalı bay Ahmed' e müracaat. 


