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Madrid şehrine taarruz et

mek üzeredirler. 

r 

ltalya'da 
a latmış, tev 

ussolini ve faş iz bir s ikasd 
ifat yapılmış, fakat tekz·p e 

e li esi' 
iliyor. 

'"---------=-_,_..._ ________ _,_,__ ____________ --==------------------------------------------------------------------------------
Rus ordusunun manevra
sında alınan muvaffakıyet. 
Tayyareler 170 kilometre sür'atle düşman gerisine 
18 top, 150mitralyöz,1200 kadar asker indirdiler. -·---İngiliz kumandan, gözlerimle görmeseydim inanmazdım, dedi. 

Alman nazır, Rusya'nın cihanın en büyük deniz.altı 
filosuna sahip olduğunu söyliyor. 

l\lo l..o\n. 11 (A.A) - Be)OZ Mnncvrn)ıır<l.ı hazır lıulımnn ı Keı:ı < .. d . Jıe) f•Iİ bnşk:ını gene· 
llıı )ll siıel clııirc i kıt'unıınııı mn· )Ubaıı<·ı •iid lıı·)ctlı·riııin nzulol'I 1 mi Luzıı \C refııkntıııdaki subaylar 

Sa Majesfe'nin İstanbul'da bulundukları günler intiba/arından 

Sa Majeste'ııin eski İspanya kralı ile 

ne\'ralıınnı.la hü) ili.. hir Jın\'O mıı· \'oroşilofu trlırik ctıııi~lerılir. dıı l\1. \ oro, ilofn maııc\'rnlıır, ııa· 

hıırebesi ynpılmıı: n: Lu mulıarche)e İngiliz kuınanJnnı general la· rn~i'lı;ülcr \ e pilotlar fıııkkındnki 
seri homhıırdım:m m;akladle nHı Hl; giiz1erim)e görmemiş oLn)dım lı:ı) rınılık ,.r takdirle rini bildirmiş· 

konuşacağı haberleri teyid edilmiyor. 
\"e hücum tnyyr.uleri iştirak et· böJle bir hareketin yapılabilcce· )erdir. 

miştir. ğinc iaaumnzdım, demiştir. Mo kom, 11 (Rud) o) 0 ,. 

T ev Ü Ü Aras, lngilte 
re ı e yeni ir askeri ittifak 
tan a erım yoktur! Dedi. 

-
Hariciyecimiz ve arkadaşları Atinaya gittiler. Aras 
İskenderun'la Antakya'nın Suriye muahedesi ah

kamından istifadelerini umduğunu söyledi. ----------· 1 tnııbul. 11 (Hu~u 1 muunbiri · ile d ahiliye H·kili \ 'C C.B. J1nrti i İngiltere ile müna elıatın;ız 
•n iıılrn: tel<•fonl:ı) - Hariciye ve· gene) ekrc te ri Şükrü Knyn, lıugiin ımınimi ~·e dost nedir. Yeni bir İl· 
1..ilimiz doktor Tı.: ,· fik Hüştii Arns deniz yolu ile Aıiıın"ya hareket et· tifııktıın lıalı<'rinı yoktur. Suıiyc ile Rus askerleri siperde 

- ------ ın i~ler ' 'e uğurlanmışlımlır. Fraıı n araE-ındu ; Surıy<'ye ıııulıtnriyet Tayyareler l 70 kilometre kat· T ayıl. are Hariciye \"Ckilinıiz Rüştü Anıs, \·eren lıir mııalıcdcuin İım:ıılnuclı· etmek urctile dü.manın serilerine 
J hareketinden evcl gazetecilere lıe- &:mı lıcn de s izin gilıi du) dum. Bi~ yeti,ıniş 150 mitralyöz ,.c 18 topla 

Pı·yangosunda }llllllttD lıulunmu) \'t• : -Sonu 8 inci sayfada- muazzam bir boşaltma nmeliyesi 
-------=======.'-=====----- --- yapmı~tır. Tayyareden 1200 den 

D d d Nuremberg kongresindeki Alman şef /eri! raııu kitinin ini i anrak 1.a dakika ünkü keşi e e SÜrmİİŞ \'C çok zor olan bu İŞ la· 

kazananlar Komu·· nı·zm ve Ya- :~n~~~-süel plana ~öre ı·erC):lll 
. f tnıılrnl. 11 (H usu i muhnbi- Paraşütçüler mitral)<İ7. \C kar· 

tı rııizıl < ıı ) Ta) )ttrt• pi)a ııgo•unun h • ı • k 1 h • tuşlurlrı mücehhe:t olarak iumİ~· 
~l.'Ş İnı i kc~idc~i ıw hu~iin h:ışlanılı . u d 1 1 a ey 1 ne !erdir. Hemen hemen ayni znınımda 
nrııı da tlc ' ,ıııı cclıl N'l'k tir. Hu· ı _ı · ı · top arun indin miştır. 

fr;nkiı ı;eb. ili. ıe ikra nı i}I' kaznrııııı Müdafaa lıomisni l\Jare l \'o· 
'
1 
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20803 No. 35 bin lira n u U ar ver 1 er.• ro~iıor im pıırlak ameliyeyi ıakoir 
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M. Hitler ve arkadaşları 
' uremLerg, 11 (Rad)o) - Bu· 

gün de :N'n yonnl SOS)tılist kongre· 

ıine devam edilmiş fnknt celse 

nleııt olmamıştır. 

Alınnıı hnLerlerc söre doktor 

- Sonu 8 nci sahi/ed1: -

15 Bin ton tuz eri
yip gitti 

EH·Jki gün ) ağan id.lt•tlı )-•0 • 

mur, <;ıımaltı nwnıll'lıa•ııııla mü· 
lıiııı h:ı"ııruı yapmı~lır. Ilal11 r ıılılı · 
ğınıız:ı giire-, } ı~ııı buliıu!P lıulııııan 
tuz! ır.11111 IJir La ım !'<'Ilı re ı.. :ıpıl· 

mı~ \c ) 5 Liıı ıoıı tuz t>rinıi~ıir. 

Ameleler !iUbcılı:ı l.:ndnr c;nlı ~tınl· 

ıııış, açıkta buluıı:ııı tuzlan örtıııı·· 

ğı• ve toplıımağa uğrn~mışlnrılır. 

Bu~e~ıc lıa,·ıılanıı )B~ışlı git · 
nıı·~i Erzıırııııı, Sı\'U \'I' ıti~rr )er• 

h'l'dı ·ki nwıııldrnlıırda cin mühim 

zararlor ) apıııışıır. Anadolu'nuu bir 

ı,:ok yf'ıleriııılc knfi mikıanla tuz 
1..alnuıdığınılon, Çanıalıı rucmlcha· 

l'ından Lur .. lara ilırııcat yapılmak· 

tııdır. Hirkaı; lıafıad:ınberi japon)a· 

ya toı ilırııı'ııtı ılurmuşıur. Yıınnki 

pazar giiniindt"n itibaren ihracata 

tekrar Laşlıınacaltır. Çamııhı'na tuz 
yüklemek üzere vapurlar ı;elıni~tir. 

On gündenberi Çamaltı tuzla· 

11ında 1400 amde tuz toplama İ§· 

lerinde çalıotınlmaktadır. 

Frunsız heyeti bnşknnı geııeınl yet ordulnrıuın garb hududlnrııı dıı 
5,.a)sgul ,.e general Huillcıııin hu .\lisk'te ba lıyıııı mnnenalar11111 
en zor hau hareketlcıiniu icı-u ııı· ı\50,000 n kl'r, 12,.00 lD))are iştirak 

daJ.:i mükemmelliği kay<lctmişlenlir. etmektedir. 

r. ' ltalya'da komünistler Mussoiini 
ve rejimi devireceklerdi. 

lstanbul, 11 (Hususi) - ltalya'da Mussolini ve re
jim aleyhine hazırlanan hareket hakkındaki haberler, 
ltalya malıa/ilince tekzip edilmektedir. 

lstanbul, 11 (Hususi muhabirimizden) - Paris'ten 
verilen bir habere göre, ltalya'da bir komünist teşki
latı meydana çıkarılmıştır. 

Bu teşkilô.l, Mussolini'yi devirecek ve ltalya'da ko-
münizm ilô.n edecekmiş. Roma'da ve diier şehirlerde 
bu teşkilata mensup yüzlerce kişi tevkif edilmiştir. 

Londra, 11 ( A.A) - ltalga sefareti Romada M. 
Mussolini ile birçok yüksek faşist erkanı aleyhine 
hazırlanmış bir komü ist komplosu keş/edi~·miş oldu
ğu haberini kat'i surette tekzib eylemiştir. 

\. 

Romanya ve Yugoslavya ile kü. 
cük itilaf ve Balkan antantı • 

Her iki hükumet mütte-. 
tiklerinden aynlmıyacak 
İki başvekil, bir taraftan Türkiye, Yuna
nistan, diğer taraftan Yugoslavya ile sulh 
uğrunda beraber çalışacaklarını söylediler 

Tevfik Rüşlü Aras ve M. Stayadinoviç 
Billı.re~, l O (A.A) • Diiıı gece 

Stoyadinoviç şeref ine ,·erilen zi) a

fette bir nutuk söyli) en Roınıın) a 

ha,vekili M. Tutare ko, Yuboq}av • 

Romen do tlu~ıındım babs ile Yu· 

goşlu·ya krnlı Piyer. naip preıı 

Pol ve Stoyadino,·iç·i Romen nıılll'li 

namına eelaınlaını~, iki devletin de 

hedef inin ıılh olduğunu söylemiş; 
fakat sulhun temini için daima 
ku\' \"Ctli bulunmak lôzımgeldiğini , 

küçük antant de\leılerhıin bunu 
hiçbir zaman ihmal elıuediklniui 

iliYc eylemit l' e demi~tir ki: 

- Uu lıirlik İ\'inde karar Vl'r· 

mek için isıi ş:ıreye, harekete geç· 
ıııek için ınilznkercye hemen he· 
men ihtiyncımız yoktur. Çünkü üı; 

mille t tc (Çckoslo\·akya' dan lıııh e· 

diyor) o derece hir'.ibirle rine lehim· 

Jid irle r ki . lıl'rlııırıgi birimiz, di~c· 

riıniz ö.ı öylerkı·n, ayni zamıın· 
da di~erlcrinin de r ikriııi \ , ... az· 
mini ifnde e\'lcnıcktedir. 

Diz, hu' hede f \ ' C itlcnl iı;iıı 
Balknn nntnntı çerçeve i içinde 

Türkiye cumuriyetinin 'e ) unn· 

-Sonu 8 nci sag/ada-



•• •• • • 
Anlapla~amak . 

lr/1111 H...,. 
unun er erı 

Kelimeler, ,.h ... ann tkyoloJil tetellllleriae. klllar ~, Anti komiJni•t merkeslerde Ra•ya aley Yeni ciirmi1.-7anadıhtJumm seı:gbalik yahut fakirlkileriae gılN malatelif tekilde mala· ı--~~~~---~-:-~~~--~""!":"":"----
11Uf mm bbplarma girerler. lleflire kelimeli ~ haya llef· laine haberler Refri /adlci devam ediyor.. mefhUf kanUnd 
:.tpy~:::.ak..;~ millt •• bqerl ulUJan, , .... R d ş·mdı·ye kadar 20 · •···• =::::r.:-:,....ı:;:.::-.:=~"'t.ı usya a 1 Diin Adliye 
kwı•ı• o a.. ... amn, kı• •• am lemtiai o.rlDde bir w..oı.ma bı•n kı•şı• t~vkı·ı edı·ımı·ş.. Vekilinin riya. 
18bmym adam cAtk;, kelimeeinden ne nluf Ba ....._ 8fkta ..Ja. '"' •etinde foplanJı. 
,., ya hayat kitaplardu Ye f ilmleıden abmaa _. bir 191clir, yabat • lstanbul, 11 (Hususi) - Bu• 
Plimeyi k ...... 8flkla bnfbncelr'•iüeue kof .. ı.llkki .... v :1 k la kk k . . L . d .I! b ·L la _J 
ıe;cur. A.lfıl mu a a lmlf. enıngra ~a TIRa rınua gün Adliye Vekilim.izin ri 

Şa llalde anı..,Jmyan •• hayatlumda tak.tir 11s1 g6rmiy• baylk d setinde, adliye müstepnmn 
Uliat •• •ltelellirleria bethahtlıkluım, kullaadıld•n hep bu kelime Stalin aleyhtarlığı devam e iyormUf. huzurile bir toplanb yapılm 
.. dolayuile ~ mefhumla clmleleria re&m taralnadan bamedile- Riga, 11 (Radyo) - Stalin ningrad'da fabrikalarda bu fOVa ve Riga'chuı ılınan son ve ay başından itibaren ta 
••• byf'iyede llçmelidir. I k dd ı· k bab 1 " R 'd · bikine L-·lanacak olan yeni -ODiar, )'lllma buit kelime iubbrnu r~ pride ~ ve VOl'Ofilof aleyhine yapılan aleyhtarlık pe şi et ı ve uv· er ere gore usya a vazı· ~ 
ı-m. ODiar, na yılltnn febefc •e .n'at •ntJuO. deriDlepnit1er; propap.ndalar Ruqa'da de· vetlidir. yet hali kanııktır cürmü meşhut kanununun tat· 
~-.,....ı.nm bisiın konat11H1Jarımuıo kat kat lllilDe .Jdlmiyerek· ça- vam etmektedir. Bilhaısa Le- Londra, 11 (Radyo) -Var- Morning Post ve Deyli bikatı hakkında müzalcerelerde 
bımıtJardsr. Meyi Gazeteleri, Rusya'da son bulunulmuş ve tedbirler alın• 

Ayniftayn'm, Bergsoa'.m, Ahmed Yeee'ri'ain, Valery'nin .. eelr1 ... Fransız ordusu ma günlerdeki tevkifabn 20,000 mıştır. 
~ , .. " bGab olarak el'• kana..-•••• b-nda• -.•ec edif•· den fazla oldupnu yazmakta· lstanbul, 11 (Hususi mulıa-

Yıp.. ıisi -1-•acbktaa, •• yammn P biüir ... etkade hl,.a- dırlar. birimizden) - Şehrimizde bu• 
16p litriye. titriye ortaya koydalUDn nmtopa kelimelerbüse •e clmle- b • t• d ı• la Adi V kil" 
..... daclak kıTmllktaa IODN o yObelifin ......... aea - ,.ı.... nevrasını 1 ır ' Mevkufları muhafaza için lunmakta o n iye e , • 
..- mamkh ma? bapisaneler kifi gelmemiştir. miz Şükrü Saraçoğlu, yeni ad· 

Kelimeler de •yaea iuaa gibidirler. DID1•1• pJitJeri, çocüluk· Paria, 11 (Radyo) - Cenubi ıarbideki Fransız manevralan Londra, 11 ( Radyo ) - liye kanunları hakkında izahat 
Jan. paçlikler~ ihliyarhklan hep bbim gibidir. Bulana iç1ade dolar bitmiftir. Manevralarda General Gamelen, Harbiye Bakanı M. Trans Osean ve Stold Ekzanj almak üzere adliye müsteşarı 
.,..... .. alealer de pekçoktur. Kelimeler, in•nltna ..._ cfoa1a, hasa• Daladiye, Hava Bakanı M. Piyer Got ve ecnebi ataşemiliter ajanslanmn bildirdiğine göre, ile Adliye Vekaleti müdürle• 
liMi IMr dlptam, basa ea yObek _......_ ilbelte8 h••W, ı... leri hazar bulunmqtur. Sovyetmüddeiumumisi Visniski rini lstanbul'a çağ1r1nıştır. 
- da ...,_..ma ..,....-. .._ cell....,.. Plril, 11 (Radyo) - Manevralan bitiren Fransız orduları ı h b 1 h 1 1 • 

Ne ...... kelimelerle brd.ik ,uta imahyaeaiJ•? Ne ....... 11• a ey ine ir ıa eyan ası o • ' 
lllllar, .. çok mlfterek bir ktlltlr •Yiyeae bYUpcü? Var viliyetinde üç resmi geçit y~pmışlardır. Tayyarelerle de muş, bu da birçok yeni tev· ıspanya 

e ....... mefktreyi beyan Mefktreyle, atb bpkla •e apkla muhtelif nümayiıler yapılmışlar. M. Got, tayyarecileri takdir kifata sebebiyet vermiştir. Al 
kuq1u1111ya iaMDlarla 6plfec:eP? ve tebrik etmiştir. Kovno, 11 (Radyo) - Rus· ve manya 

Fransa'da amele hare
ketleri yeniden başladı. 
Grev baylJyor. Dahiliye vekili, 
f abrilıaların tahliyesini i•tedi. 
Parla, 11 (Radyo) - Grev 

devam etmekte ve genişlemek· 
tedil'. Şimalde greve iştirak 
etmiyen birkaç müessesede de 
grev ilin edilmiflir. 

M. Salinıro din Lil' e hare
ket etmiftir. Bu seyahat grev· 
lerle alakadardır. Lil'de grev· 
cilerin adedi 38,000 dir. 

Maden amelesi, M. Blum'a 
Iİyaletini deliftinneaini teklif 
etmiftir. Fakat bu demart 
amele muhitinde fena bir teıir 
~plDJfbr. 

Reno fabrikasanın tSOO _.ue
Jui, M. Blura' a itimad beyan •ittir· M. Şotan, hariciye 
hakanlıjında lspanya'nın P:ı-
rİI ldiri1e uzun bir mülilcat 
yap'mıfbr. 

Lil. 11 (Radyo) - Dahiliye 
,.,.,.....ı Lil'e gece 1,25 te var
IDlfbr. Gece olmasına rağmen 
Jaeilen hib1met daire.ine gi· 
derele grev iflerile mef1UI ol· ...... 

Bu sabah ta amele sendi· 
kalanna riyaset etmiı ve: 

- ltıal edilen fabrikalann 
tahliyesi lüzumuna uzan dik· 
btinize arzederim. Patronlarla 
ma.kereyi aac• bu IUN'de 
temin -ebilecctiz, demiştir. 

Klermon ı='errande Mifelen 
fabrikala ameleai ite batla· 
mıflır. 

/. J!. V ercıl 
lstanbuJ, 11 ( Hasuai ) -

Tarit aırektörii lamail Halda 
Veral lzmir' e miitevec:ciben 
hareket etmiftir. 

Martıf aaylavı 
Milat din 6ldli. 

lsfanbul, ı ı { A.A ) - o~ 
gün eveliai Kadıköy'üq,de ıe
çirditi bir otomobil kazasında 
•iv surette yaralanan ve 
Haydarpafa hastanesine bldı
nlarat -tecldi altma alman 
Marat .,tavı Mitat Alam din 
ıece .. etaaiftir • 

ElHAMRA.4 
a u'a o N 

Telefon 
2673 

_lllt._ +.merakla dola bir meaa, herkeala ... •••etil 
l&ila fnbltde Wr ftlm: 

Gizli Y va 

Anasını, dayısını öldiJrdiJ., 3 evi 
ateıledi, kendisi de yaralı! 

lstanbul, 1 t (Huıuai muhabirimizden) - Çanakkale' de bir 
aile f~ olmuı ve AH İllDinde bir adam, annesini öldür· 
müftiir. Ali Girit muhacirlerinden olup, Çanaklcale'de kundu· 
racalak yapmakta idi. Dün, henüz meçhul kalan hadiseden 
dolayı anneaiqi ve dayıaanı öldürmüş, üç evi de ateşe v~rerek 
yakmlfbr. Katilin, kendisi de atır yaralı olup ölmek üzeredir. 

lngiliz komünistleri MQ 
kova' ın ontrolünde. 

Ttedanyonlar kongre•inde, ko
mlniatler. itham edildi 

Loadra, t 1 (RadyO) - TredGnyonlar kongresi bugin de 
•evam etmiftir. Konıre sekreteri Sir Valter Sitrin, komünist 
partisini itham ederek demiştir ki: 

- lngiliz komünist partisi son intihabatta lcaybetmittir. Bu· 
nun sebebi de Moskova'dan emir alarak liareket etmesidir. 
Fransa• da olanlar, bizim gibi delildir. Partiler biribiri aley
hine çalıf111Ular, bu usuller lngiltere'de kabili tatbik değildir. 

Fransa' da fatizm de zayif)emif delil, sadece ıilihlanndan 
tecrit edilmiftir. lngiliz amele partisi otonomdur, hiçbir kim· 
1enin konbol& albnda delildir. Fakat lngiliz komünist partisi 
Moalcova'nın kontrol& albnct.dır. Demiftir. 

Sir Valter Sitrin'in bu beyanabndan ao1ıra, komGnizm aley
bine bir takrir vermif, bir-iki rey mukabilinde büyük bir ek· 
leriyetle kabul edilmiştir. 

Plimavz, 11 ( A.A ) - Tredüyonlar kongresi 7 reye kartı 
ittifakla kabul eltili bir lcarar suretinde bundan sonraki ha
diseler hakkında b6yük bir teyakkuz derpİf etmekle beraber 
itlerine müdahale edilmemaini kararlattırmıflar. 

Kongre diter bir karar suretinde bir harp wkuunda sefer· 
~ için b&kGmete hiçbir acarette yardım edilmiyecetini ve 
böyle bir tetebbü1e mukavemet edecetini beyan etmektedir. 

Cimlontloa 
Gelecek mi? 1 

LWon'daki 
• IBYan 

llOUaDr Ba ayın yirmi•inde Madritl laiJlctimetinin 
tefoilıi ile çıkmıı olNrt Mont.,,mery. )#arıren O'..,Jlioan bekler.iyor. 

1U --~ ...... ,.. pdı lıdir .ıt 1111 .... , ...... u..n lstanbul, 11 <Hususi muba-
fll•ha ilYDlli .. fiil sl .. ıpı ı •••..mı,....,......,_.. birimizden) - Yunan'h peh· 

A.f•I HDiMi• livan Cim Londm'un latan-
~.-,._.• p ltrGlı SaMa'l•ute8eldsi~: r..ıd#W4' bal'a .-esi için Futbol ko

..... &j,QV.U U ~ tlıfebbislerine devam 
Uha ônct.lmis Atatiirlc'le heraber teWflerine tertib olunan etmektedir. Londos'un bu ayın 

Moda deniz ,.,....._da yirmisinde latanbul'a ıelmeai 
VE ve Dinarla Mehmed ile prq· 

Berlin Olimpiyatları . ~;;:;;:a. 
Flllllİ.llin llcinci lcuını ı•lllL 1..-• • • 

400 .. 1500 ..-... kOfQlan, •r.ı. ylbek ....... .......... .. .,..,ır ,..rıne ,,..ta 
...... ylllm• JMlflan tekmil teCeniatile leııteıiieeektir. l1tanbal, 1 l (HUIUSi muha· 
~ .......... ~.._. .... _____ .._ ______ _., birimizclen)-A~ vekileti, 

30 handan böyle Acllip teblitle
riain. mlbatirler yeri.ne P°* 
•111rel ........... ... 

Uzbon, 1 t (Radyo) - Por· 
t,kiz kabine reisi matbuata 
verditi bir tebliide iki Porte
m leflnesinin isyanının lapan. 
yol parua ve diler bir dev· 
fetin direktifi ile otdutunu 
hildirmiftir. 

Bu tebtitde, A~pa dev· 
letlerinin efe nuandildcati ba· 
11 mtfrit solluk propaganda· 
larma çekilmiftir. 

M. Eden 
Lon ... 11 (Radyo) - M. 

M. wmfesine J>afladıjı za. 
man, Lokarno konferanaa için 
ltal)'a " Berlin'de teşebbfi. 
.atta balunacalcbr. 

ya'da kıtlık muhakkaktır. Bu· Aai general, eairleri 
seneki butday rekoltesi azlığı, ,_ R F 
onbet senedenberi görülme· Rlamen U8VB rGllJI 
miştir. oldaklarını •6yliiy 

Rusya'da askeri idare 10 Burgos, 11 (Radyo) - Ge-
milyon ton butdayı ithar et· neral Kabatelli Alman gazete-
miştir. muhab:rlerine: 

Parti genel ae/ue. 
terimizin tefeklıüriJ 

lstanbul, t 1 (A.A)- Kur· 
tul\11 yıldönümü bayramım 
biiJflk törenle...,..,..,"' 
kula, Bayındır, Balıkemir, Na-
zilli, Alaşehir, Söke, Aydın, 
Turgutlu, Akbiaar, lnegöl 
balkımn bu heyecamn~ ter
cüman olan Ye Büyük Şef· 
lerine ve bu duygu ile miıı· 
net ve ıikranlar ıunan tel 
yazılanna dahiliye vekili ve 
parti genel sekreteri Şükrü 
Kaya teşekkür ve tebrik 
cevaplan vermiştir. ------___ ;; 

Tecim ve siyaset 
milnasebatı 

Cenevre'de/ıi bir 
Karar ve dilelrler •• 

Cenevre, t 1 (A.A) - Mil· 
letler cemiyeti ekonoıni komi· 
tesi bugün beynelmilel ekono· 
mik münasebetlerin bugünkü 
du'°mu ıı.Jckındakj ~el mü· 
za&r.eyi bitirmiftir. Avultur-
ya, Macaristan, Lehistan, Çe
koslovakya, lngiltere, Fransa 
ve S'ovyetler birlifi delegeleri 
aöz almıfl8rdar. 

Toplanbdan sonra netredi· 
len teblitde, bitin telegele
rin en büyük ~ konten· 
jan ve döviz kontrotfi siste-
minde bulduldan bildfrilmek· 
tedir. lılerin normal olarak 
tekrar bql&IUll ile beynel-
milel ıiyual durum arasında 
sala bir münuebat mevcud 
oldutundan delegeler mtitte
fiktirler. Ba durum baki kal· 
chkça itlerin tekrar başlam8'1 
imkinsazdır. 

Baza hatipler tecim müca· 
delcsini canlandannak için ted-
birler alanmak auretile ön 
ayak olmanan -ekonomi saba-
ıında en ehea:,W:: mevki 
ifgal eden m ere aid 
oldupnu bildirmİfle~. Bu 
iatikamette tahakkuk edecek 
her aai8f11Ul genel durum üze
rinde "8üsaid bir tesir bual 
edecektir. 

- Almanya'nın son kalkan· 
ması bizim için güzel bir mi• 
saldir. Vaki tekliflere rataıea 
l>az memleketimizi harap edea 
hainlerle mütarekeyi reddettik. 
ispanya bizimdir: bizce ~ 
lonp ~ktur. Biz koaüinizal 
cereyanına nihayet ve~ 
Madrid ve Barselon'da bizi 
bekliyepler yoktur. 

Franaa komünistlere yardam 
etmekle hata ~r. Aldı~ 
mız eıitleııin çop Fransız ve 
Rus'tur4 Elde ettilimiz •ilib• 
)ar da hep Fransız silihlandır. 

ispanya' da vaziyet düzelin· 
ceye kadar şiddetli askeri bit 
diktatörlük tesis edilecektir .. 
Zaferden sonra, Pariı'e na 
ledilmit olan ispanya banka
sının albnlann1n iadesind 
i• edeceğiz. Milli ıervet 
paraya yap1lan bu ıuikasb 
cezuız kalanyacağln1 temi 
ederim,, demiştir. 

Bofaslar komiayo 
dafıldı 

Cenevre, 1 O (A.A) -
nelmilel Botazlar komi 
başkanı Montrö mukavel 
mucibince komisyonun ip 
bundan böyle Tür~e 
hndan görüleceti için kom· 
yonun mesaisine nibaJ! 
meai kararlaştınldıjın M 
lefler cemiyeti renel 
rini haberdar etmiftir. 

Avuıturya harici 
miJ•teıarı Roma' 

Viyana, 1 t (Raclyo) -
Smit Roma'ya 14 EylOlde 
olacakbr. 

Bu seyababn siyasi 
olmayıb basit bir tem-" 
ibuet oldup aöylenmekt 
M. Smit Roma' daki · 
IU'Uında M. Muuolni'1.1. 
ziyaret edecek ve Cenevre 
giderek Uluslar S01Y • 
Avusturya'yı t~il ed 

Beıler konlera 
Londra, 11 (A.A) -

Telgraf gazetesine ,are, 
ler konferansamn halen • 
zaç edilmiı o1*n ltaiya 
manya'ya da uypn 
takdirde 19 ilkteşrin+; 

~-~· 
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Ankara Halkcl'İ heyeti ile gelen ~air Münir Müey 
yet Bekman'ın HaJkevinde qkuduğu şiir şudur ; 

Seli.m lzmir' e -Yazan ı M;Jnjr Müegget Dekm«n 
1 -

Görmeseydi bu gökler, üstünde ay y1Jdızı 
Yarılarak akardı yerde alırdı Juzı 
Kendi ay yıldızını dikerdi sırtlıtrma 
Tarih bitti diyerek yol vermezdi yarına! 

Olmasaydı eker Türk, topratının özünde 
Karanlık belirirdi tabiatın gözünde 
Kopar, parçalanırdı, ezilirdi kuvveti 
Meçhule karışırdı onun da akıbeti! 

Kapatırdı gözünü hemen dünyaya güneş 
Sonu gelmez geceler olurdu kendine eş 
Tufanlaşırdı deniz, kudururdu dibinden 
Kudurur, haykırırdı, ateş olurdu kinden 

Ey batı yamacında volkan yürekli İzmir 
Ey Türk gönüllerinde aşkı sürekli İzmir! 

:. 
Sakh durur andımız, her karış toprağında 
Yanar meş'ale gibi, yükselen her dağında. 
Toprak oldu toprak da, senin için Türk en 
Kucaklaştı mezarla, asla dönmedi geril 

Hasretin asırlarca, sürseydi inan gene 
Canımızdan abide, dikerdik eteğine 
Seni bırakamazdık, yolundan dönemezdik 
Türk diye, Türk ilinde sensiz övünemezdik. 

Ey batı yamacında ateş yürekli f zmir 
Anadolu kalbinde aşkı sürekli lzmirl .. 
Görmiyecek toprağın, artık bir kara dünü 
Şehid gövdelerile temelledik bugünü 
Andımızdan nöbetçi vardır kapılarında 
Dün de Türkt'ün ey lzmir, ve bugün de yarın dal 

Kalbimizde aşk gibi dolaşır türkülerin 
Gençlik yüreklerinde ülküdür ülkülerin 
ilk hedefin alevi geçti ufuklarından 
Selam ve sevgi sana ata çocuklarından. 

Ey batı yamacında zeybek nefesli l~mir 
Ey Ankara kalbinde, çağlıyan sesli lzmirl 

itizar- Kamran Bozkır'ın dün çıkan şiirine seh
ven imzası dercedilmemiştir. Özür dileriz. 

~ J 

lzmir'de bahk fab-
rikası kurulacak. 
Deniz ve nehir ma·hsulleri icin 

t 

tedkikler yapılıyor 
Dört gün evel Ankara' dan 

şehrimize gelmiş olan Türkofis 
umumi merkezi deniz mahsu· 
latı masası şefi Mustafa Halid 
limanımızda, civardeki Dal
yanlarda ve Cellad gölünde 
tetkikler yapmıştır. Bu tetki-
kat, deniz ve nehirlerde bulu
nan muhtelif Balıklar hakkında 
Yapılmıştır: Tetkikat, Kuşadası 
sahiline kadar uzamıştır. 

Limanımızda balıkçılar tara
fından tutulmuş olan Köpek 
balıklarının dünyanın en iyi 
derisi olan Köpek balığı ne· 
vindcn oldukları yapılan tet
kikattan anlaşılmıştır. Bu kÖ
Pek balıklarının tahnit edilmiş 
iki derisi, balıkçılar tarafından 
kendisine verilmiş ve Mustafa 
Halid, bunları Ankara Türkofis 
llıerkezine gönderilmesi için 
Şehrimiz Türkofis müdürlüğüne 
Vermiştir. Deniz mahsulatı ma
sası şefi, şehrimizdeki tetkik
lerini bitirdikten sonra Çanak
kaleye giderek oradaki balık
lar Üzerinde tetkiklerde bulu· 
nacaktır. 

ikinci beş yıllık sanayi pro
itanıında balıkçılarımızın hi
mayesi. memleketin ihtiyacı 
olan muhtelif balık mıntaka
larında balık konserve fahri· 
kaları tesis edilmesi vardır. 
~unun için bir balıkçılık ban· 
l ası tesis olunacaktır. Balıkçı
~k ~ankasının teşkili __ ha~_kın-
akı kanun layihası, yakında 

lktısad Vekaletinden Biiyük 
Millet Meclisine verilecektir. 
Ve bu banka~ şimdiye kadar 
bakımsız kalmış olan balıkçılık 
sanayii işlerini ınürakabe ve 
tanzim ederek yükseltecektir. 
Memlek'etimizin muhtelif balık 
ınıntakalarında kurulacak olan 
balık konserve fabrikalarından 
birisi de İzmir'de kurulacaktır. 

Hamamcıların 
müracaatı 

Belediyece kabul 
edilmedi. 

Şehrimizdeki hamamcılar, 
dün belediye reisliğine ve 
Emniyet müdürlüğüne müra
caatle fuar münasebetile İz
mir' e gelmekte olan fazla 
halkın yatak ihtiyacı temin 
edilememekte bulunduğuna gö
re geceleri hamamlarda halk
tan istiyenlerin yatmalarına 
müsaade edilmesini istemiş
lerdir. lzmir otellerinde fazla 
ziyaretçilerin ihtiyacına cevap 
verecek yer bulunduğundan 
hamamcıların bu dilekleri ka
bul edilmemiştir. 

Bir cesed bulundu 
Bozyaka'da Paşaköprüsü ci· 

varında Seydiköy yolunda bir 
adamın cesedi bulunmuştur. 
Hadiseye Müddeiumumilikçe 
el konmuş ve tahkikate baş
lanmış~ır. 

-
ŞEHİR HABERLERi 
E/1 ev ve aile 

işleri 
Küç'IJk ıan'atlar 
erbabı toplandı. 

lktısad Vekaleti tarafından 
Ankara sergi evinde küçük 
san' atlar elişleri, ev ve aile 
işleri için bir ~ergi açılacaktır. 
Sergi 29 birinci teşrinde açı
lacak ve 15 gün devam ede
cektir. Bu sergiden maksad. 
yukarıda yazılı sanayii, yaki
nen tanımak ve himayeleri için 
icabeden kanuni tedbirleri al
maktır. 

Sergi münasebetile iktısad 
Vekaleti mühim miktarda pa
ra mükafatı dağıtacaktır. Ve
kaletten şehrimiz Türkofis 
müdürlüğüne gelen bir yazıda, 
İzmir' deki bu sanayi erbabı
nın da sergiye iştirakinin te
m in edilmesi bildirilmektedir. 

Şehrimizde sergiye hazırlık 

için vali Fazlı Güleç'in baş

kanlığında bir komite ayrıl
mıştır. Ticaret odası reısı 
Hakkı Balcıoğlu, umumi ka
tibi Mchmed Ali Eten, ko
miteye Türkofis müdür mua
vini Rahmi Zallak, kültür di
rektörü Ali Riza Ôzkut ve bu 
m~ksatla Ankara' dan şehri· 
mize gelmiş olan sanayi mü· 
fettişi Nazım ve parti esnaf 
ve işçiler birlikleri murakip
lerinden bir zat dahildir. 

Komite, ilk içtimaını yap
mış, hazırlıklar etrafında gö
rüşmüştür. Dün de saat 17 ,30 
da valimizin reisliği altında 
alakadar el, ev işleri ve kü
çiik sanayi erbabı ve komite 
azaları vilayet makamında top
lanmışlardır. Sergiye iştirak 

edilmesi hususunda İzmir es
nafı büyük bir alaka ve te
halük göstermiştir. 

lktısad Vekaleti, gönderile
cek nümunelerin iyi muhafaza 
edilmesini ve iadesi ile satı· 

şını, bu hususta yapılacak 
bütün masrafı deruhte etmek
tedir. 

8 saat ta gelen 
bir telgraf 

Bu ne sür' attır? 
Bizim telgrafhane zamanı 

geliyor; sür' at bahsında rekor 

kırıyor. Dün bir hadiseye şa
hit olduk. Anadolu ajansı 

bize bir haber bülteni getirdi. 

Bunlar gecikmiş şeylerdi. A
jansa baş vurarak malumat 

istedik ve gördük ki, ajansa 
söyliyecek, şikayet ed~cek hiç 

birşey yoktur, çünkü, telgraf
hanemiz, bir telgrafı Ankara'

dan lzmir'e sekiz saat ta nakl
edcbilmiştir. O haberler dün· 

kü sayımızda çıkacaktı. Bir 
gün sonraya kalması hasebile, 
gazete ve kari bakımından 
vukubulan hakiki teahhur, 8 
değil, 24 saattır. Telgrafın 
numarası 5747 dir. 10 Eylul 
günü saat 21,30 da Ankara 
telgrafhanesine verilmiş ve 11 
Eyliilde lzmir' e gelmek maz
hariyetine ermiştir. Buna fazla 
birşey ilave etmiyeceğiz. Fa
kat Cumhuriye~ idaresi tel
grafhanesinin haysiyetini ve 
halk nezdindeki itimadını ml;l
hafaza etmek için bu gibi 
ahvale bir nihayet verilme
lidir. 

üzüm fiatleri bir
denbire yDkseldi. 

-------
incir f iatlerinin de ydkıelmesi bekleniyor. 

Zeytinyatı piyaaaai satlamdır. 
Son yağmurlardan Üzüm ve 

lncir mahsullerimiz mühim 
zararlar görmüştür. Zarar mik
tarı, rekolteye göre yüzde 
27-33 arasındadır. 

Bunun neticesi olarak üzüm 
fiatleri mühim miktarda yük
selmişse de İncir fiatları he
nüz yükselmemiştir. Ve İncir 
Hatlarının bu yükselmeyişi gay
ri tabii görülmektedir. Dün 
bir gazetede yağmurdan sonra 
yükselen üzüm fiatlerini gös
teren rakamlar, tamamen yan· 
lıştır. Resmi makamlardan al
dığımız malumata göre İç ve 
Dış piyasalarda üziim fiatle
rinin yükseliş vaziyeti .şudur: 

Kuruş 

7 Numara 10,50-10,75 
8 " 11,50-12 
9 " 13,50-14 

10 " 16,50-17 
11 " 19 -20,50 
12 " 20,75-22 

Dış piyasa fiatleri de şudur: 
Sif kontinyan 100 kilo iti

barile Türk lirası 
Numara bu hafta 

7 
8 
9 

lira 
15,50 
16,50 
18 

geçen hafta 
lira 

14,50 
15 
16.~0 

10 22 18,50 
11 24 22 
Sif Londra 50 kilo 800 

gram itibarile 
Numara bu hafta 

7 
8 
9 

10 
11 

şilin 

26'0 
27/6 
30/0 
37/0 
4010 

geçen hafta 
şilin 

26/0 
25/6 
28/6 
32/0 
38/0 

Fiat farkı geçen haftaya na· 
zaran bazı kalitelerde 2 şilin, 
bazı kalitelerde de 6 şilindir. 
Gerek incir, gerek üzüm için 
yeni siparişler çok iyidir. 

incir fiatleri henii?. yüksel
memişse de ileride yükseleceği 
kuvvetle iimid edilmektedir. 

ihracat: 
Y C'ni mahsul üzümden 20 

Ağustostan 4 Ey!Ul akşamına 
kadar limanımızdan dış ülke-
lere 3700 ton üzüm ve 3200 
ton da incir ihraç edilmiştir. 

fncirlerimizi ençok çe~en mem
leket lngiltere' dir. Üzüm itha
linde en ileride lngiltere ve 
Almanya' dır. 

Zeytinyağı piyasası çok sağ· 
lamlaşmıştır. Sabunluk zeytin
yağları 41-41,5 kuruştan, ye
meklik zeytinyağları da 42-46 
kuruştur. 

ihraç mahsullerimizin 
menşe şahadetnameleri 
• -----
lktısat vekaleti, bu mühim mes'e-
le üzerinde kolaylık gösteri)'·or. 
Menşe şahadetnameleri hak

kında f ktısad Vekaletinden şeh
rimizdeki alakadarlara bır ta
mim gelmiştir. Tüccarlarımızı 

alakadar eden bu tamimde 
d~niliyor ki: 
Menşe ~ahadetnamesi alma

dan yapılmış olan sevkiyat 
için bir defaya mahsus olmak 
üzere sonradan menşe şaha

detnamesi verilmesinden mak
sad, karşı taraf memleketine 
ithal edilmiş olan mallar için 
T.C. Merkez Bankasına gelmiş 
olan havalelerin tediyesini ve 
karşı taraf memleketine menşe 
şahadetnamesi olmamasından 
<lalayı, ithal edileıniyen malla· 
rın ithalini mümkün kılmaktır. 

Bu esaslara göre Vekiller 
heyetince kabul edilen 25.3.936 
tarihli kararname ve talimat
namesine göre verilecek menşe 
şahadetnamelerinde şu husus
lara riayet edilecektir: 

1 - Sevkedilen mal tek bir 
memlekete kat'iyetlc ithal edil
mişse o memleketle mün'akit 
anlaşmaya bağlı nümunesine 
uygun bir tek menşe şahadet
namesi tanzim olunacak ve 
malın karşı taraf memleketine 
ithal edilmiş olduğuna dair 
vesika ile birlikte merkez ban
kasına gönderilecektir. 

2 - Sevkedilen partinin bir 
kısmı kat'iyetle ithal edilmiş, 
diğer kısmı henüz gümrük 
antreposunda beklemekte ise 
iki kısım için ayrı ayrı meı~şe 
şahadetnaınesi verilecektir. 

Bunlardan ithal edilmiş 
kısma ait olan bir tek şaha-

.... 

detname tanzim olunacak ve 
ithal vesi kas ile birlikte T. C. 
Merkez bankasına gönderile
cektir. 

Antrepolarda bekliyen kısım 
İçin A ve B kısımlarım ihti\'a 
etmek üzere bir menşe şaha
dctnamesi tanzim edilecek ve 
alakadarlara verilecektir. 

3 - Bütün parti bir mem
leketin bir tek antreposunda 
beklemekte ise: A ve B kı
sımlarını ihtiva etmek üzere 
bir mt>nşe şahadetnamesi; bir 
partı halindeki sevkiyata ait 
ayni bir mal bir memleketin 
müteaddit mahallerindeki ant
repolarda parça parça bekle
mekte ise, müteaddit menşe 
şahadetnameleri verilir. 

4 - Parti bir transit mer
kezinde kısımlara ayrılmış, her 
kısım ayrı bir ~emlekete kat'i 
yetle ithal edilmişse; her 
memleket için ayrı bir menşe 
şahadetnamesi tanzim edile
cek ve ithal vesikasile birlikte 
Merkez bankasına gönderile
cektir. 

5 - Parti kısımlara ayrı
larak her kısım ayrı bir mem-

lekete gitmiş ve bunların ba
zıları kat'iyetle ithal edilmiş, 
bazıları da antrepolarda bek
lemekte ise: Her bir kısım 
için ayrı menşe şahadetnamesi 
tanzim edilecektir. 

B. daimi encümeni 
Belediye daimi encümeni 

dün belediyede doktor Beh
çet Uz'un reisliği altında top· 
lanmış bazı kararlar almıştır. 

Muallimler 
Becayiş edilenler 
Ve vildyet emrine 
Verilenler .• 
Ô~retmcnler araaında bazı 

becayişler yapılmıştır. 
lstanbul Beşiktaş 18 inci 

okul öğretmeni Münire Raşid, 
lzmir Olti öğretmeni Emine 
Nihal ile, Muğla Birinci okul 
ö~retmeni Nermin, Karşıyaka 
Ôrnekköy'ü öğretmeni Mihriye 
ile, Salihli · Altınordu öğret

meni F. Zehra, İzmir topaltı 
okulu öğretmeni Necibe ile, 
Erzincan Cumuriyet okulu öğ
retmeni Naciye, Ödemiş-İnö
nü okulu öğretmeni Şükrü ile, 
Niğde - Aksaray Cumuriyet 
okulu öğretmeni Perihan, Öde
miş Zeytinlik köyü öğretmeni 
Fuad ile becayiş edilmişlerdir. 

Diğer vilayetlerden lzmir 
vilayeti emrine verilen mual
limler de şunlardır: 

Isparta Cumuriyct okulun
dan İkbal, Bilecik - Karaağaç 
okulu öğretmeni Saime, Ça-

nakkale Bozcaada öğretmenlerin· 
den Mefharet ve Ender, Ispar
ta - Kılıçralı okulu başöğrct· 
menı Necib, Yalova - Çengi
ler köyü öğretmeni Meziyet, 
Kütahya'nın Emecl - Sulye Öğ· 
retmeni Hüseyin, Gördes Mer
kez okulu öğretmeni Nimet, 
Manisa Ahmed Mitat mektebi 
öğretmeni Enver, Seyhan Cu· 
muriyet mektebi öğretmeni 
Macide, Seyhan - Kürkçüler 
Merkez okulundan Muzaffc·r, 
Deniz'i 30 Ağustos oku!u öğ
retmeni Mahmud, Manisa Sa· 
karya okulundan Hascna, Bey
oğlu 29 uncu okulu öğretmeni 
Makbule, Bolu'nun Gerede 
Misakı milli okulundan Neşet, 
İçel • Gülnar Merkez okulun
dan Ha~an, Bergama ikmal 
okulu tarih - coğrafya öğret

meni Yalçın, Kayseri - Pınar

başı öğretmeni Cemal ve bu 
yıl başından itibaren kaldın· 
lan lzmir Öğretmen mektebi 
tatbikat kısmı öğretmenlerin
den Nimet, Kadriye. Bedriye, 
Aliye ve Melahat lı.mir vila
yeti emrine verilmişlerdir. 

Valimiz 
Bugün Bergama'ya 

gidiyor. 
Vali Fazlı Güleç; bugün 

Bcrgama'ya giderek bazı tef
tişlerde bulunacaktır. Valimiz, 
pazar günü de Bergama'da 
kalacaktır. 

Ege Gecesi 
Bu akşamdır 

Bu akşam Fuar gazinosunda, 
İzmir lisesini bitirip üniversi
teye devam eden Ege çocuk
larının bir Ege geceleri vardır. 

Çocuklar, her yıl tertip et
tikleri bu geceyi, bu yıl daha 
zengin bir proğramla hazırla-

mışlardır. Gece, saat 9 da 
baş1ıyacak ve eğlenceli, sami
mi, sözlü, şarkılı, rakslı ve 
güzel bir gençlik havası için
de geçecektir. 

Lisenin yeni ve eski mezun· 
lan davetiyelerini Erkek lise· 
sinden alabileceklerdir. 

1 Nöbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Başdurak'ta Sıh· 

hat, Karantina' da Eşref, Ke
mer' de Kamer ve Eşref paşada 
Eşrefpaşa eczaneleri açıktır. 



S• t A k Validen şikayet 
ıyase Ve ş var. Ya cumuriyet 

ya demokrasi!. 
Edebi, Tarihi, macera romanı Vali Fazlı Güleç için di

San~Sebastiyende kanlı muharebeler basladı 
# 

Asiler, yakında Madride kar
şı büyük taarruza geçecekler 

yorlar ki: 

---------------------------------------
1
_
1
_
4

_1111__ - İyi adam, hoş adam, 
güler yüzlü adam amma; .... 

. . ' ,., . ' . .. 

Bisnıark' m yüzü güldü; ken
disine hakim olan mücadele 
ve zafer arzuları tatmin edil
miş demekti. 

Çantasından Lanttag mec
lisinin fesh kararnamesinde, 
Mareşal Roon ile bir göz an
laşmasından sonra, çıkardı ve 
kral Kilyom'un önüne koydu. 

Bisnıark, bu işin bu kadar 
seri ve kolay olacağını hiç 
sanmamıştı. 

Kral, fesh kararnamesini ım
zalıyarak iade ederken: 

- Sizin her ikinizden de 
istediğim şey, askeri kuvveti
mizin mütemadiyen artmasının 
teminidir. Dedi. 

Mareşal Roon: 
- Bu, bizim en büyük 

emelimiz ve kaygımızdır. Bü
tün mevcudiyetimizi bunun ta
hakkukuna hasretmiş bulunu· 
yoruzl Dedi. 

- Mareşal Efendi; orduyu 
barba en ziyade kabiliyetli 
bir şekle getirmek için her 
zaman talir-ı ve tecrübeler 
yaptırınız. Tabur ve alayları 
nerede ve ne zaman olursa 
olsun hizmet edecek vaziyete 
çıkarınız. Asker arasında ce
saret faaliyet, büyüklük he
veslerini uyandınnız. 

- HaşıTıetmeap hazretleri 
arzu buyururlarsa iki aydan 
beri kolordu, fırka ve alaylara 
göndermiş olduğum emirna
melerin dosyasını arzederim. 
Napolyon'dan aldığım dersler 
tizerine ordunun bir hedef 

- Ekselans! Dedi. Siz bu
rada değil iken Paris sefaret
hanemizden şifreli bir telgraf 
geldi. 

Şifreyi hallettiniz mi?. 
Evet. 
Muhteviyatı nedir? 

- Sefirimiz M. Fon Der
golç Paris' de şayanı teessüf 
bir hadise çıktığını bildirmek
tedir. Sefir tarafından evelki 
şifrede bildirilen ve dosyayı 
aşıran aJanımız, bu dosyanın 
kopyesine memur edilmişti. Bu 
dosyayı istirdada memur edil
diği anlaşılan Dük dö Lodovik 
tarafından korkunç bir müca
dele arasında bu ajan katle
dilmiştirl. 

Bismark bu haber tizerine 
çok büyük bir heyecan ve 
hiddete kapıldı; yüzü mosmor 
oldu, masasına kuvvetli bir 
yumruk, vurdu ve: 

- Donuervetter! {Alman
ca' da hay allah belasını ver
sin mukabilinde bir küfürdür} 
diye bağırdı . Bu kadar da 
lakayıdlık olur mu hiç?. Ne
den Fon Dergolç cenapları 
bu mühim dosyanın kopyasını 
kendisi almak zahmetine kat-
lanmadı? 

Neden bu mühim dosyayı 
ele geçmiş iken tekrar sefa-
rethaneden dışarıya çıkarttı; 
bu herif, imparatoriçaya tu
tulduğu andanberi beş para 
etmiyor. Bu ak.şanı kendisini 
Berline çağıracağım. 

-Souu var-

Feci kaza 
üzerine bütün mevcudiyetile Bir kişi başın. 
ve muzaffer olmak üzere yü-
rümesini temin ettim. En bü- dan ağır yaralandı. 
yük tehlikeye karşı kuvvet ve Dün sabah Şehitler cadde
vaziyctin derece ve şeklini · sinde bir kaza olmuştur. Bur
nazarı dikkate almadan yü- navadan İzmir' e gelmekte olan 
rüyecek bir orduya malikiz. Behçet Baki'ye aid ve şoför 
ordumuzun bügünkü vaziyet Haydar'ın idaresindeki 426 
ve haline göre Avusturya ile numaralı otobüste bulunan 
yapacağımız harb seri bir Germencik'li Nuri oğlu Mitat, 
zaferle bitecektir, Sir! birdenbire otobüsün arka ka-

- Allah sizinle beraber pısını açarak dışarı atlamıştır. 
olsun! Otobüs durmadığı için Mitat, 

Kral Kilyom'un nezdinden 
çıkan kabine reisi Bismark 
arabasına döndü. Mareşal Ro
on da beraber idi ve doğruca 
Vilhemtrasa 'ya gittiler. 

Bisnıark hususi bürosuna 
girip te oturduğu sırada ka
pu vuruldu vel hususi katibi 
içeriye girdi: 

birdenbire müvazenesini kay
betmiş ve yere düşerek başın
dan ağır surette yaralanmıştır. 
Mitat Devlet Demiryolları iş· 
lctmc dairesinde ameledir. ifa· 
de verenıiyecek bir vaziyette 
Memleket hastanesine kaldırı
larak tedavi altına alınmıştır. 
Yarası tehlikelidir, adliyece 
tahkikata devam edilmektedir. 

" -llzmir'in heyecanla belrlediğil 

ll(lusl{i sirl{i 
g e ı d i 

Kültürpark'ta oyunlarına basladı 
~ 

SEANSLAR: 
Hergün 18,5 - 21,5. Cuma ve pazar günleri ilave
ten 14,5 ta fazla bir seans. 

Çok yumuşak, çok demokrat; 
bir de düşünmeden 1ş yap
mıyor, korkuyor. 

- Ya? ... 
- Öyle yal. 
- Kimden korkuyor? 
- Kanundan, yolsuz iş yap-

maktan ödü patlıyor. Habr 
kırmak istemiyor, surat asmı
yor; böyle de olur mu efendim? 

- Ya'? ... 
- Öyle yal.. Vali dediğin 

biraz sert, biraz heybetli ol
malı. Etrafmı titretmeli. Hu
zuruna çıkan adamın yiireği 
hoplamalı. Kapısından girer
ken dokuz salavat okuttur
malı. "Mekamı alii vilayette,, 
avam tabakasının, ayak takı- , 
mının yeri olmamalıdır. Bir gün 
dikkat ettim. Köylünün biri 
koca vilayet salonunda bir 
koltuğa kurulmuştu, görenler, 
sabık vüzeradan biri sanır. 
Muhtarlar valinin ahbabı gibi 
konuşur. Arlık eşrafla mute
beranın ismi anılmıyor. Her
kes bir oldu. Bu hafiflik 
meşrutiyet zamanın da bile 
görülmedi dedi ve gene baş
ladı: 

- Efendim; böyle iş mi 
olur. Çok şiikür cumuriyet 
devrindeyiz. Cunıuriyet dev
rin de bu kadar demokratlık 
caiz mi? 

Malum a!!.. Demokratlık 
demek laübalilik demektir. 
Cumuriyet demek de otorite, 

1 

kuvvet, satvet demektir. Bu 
iki zıddı nasıl olur da bir 
araya getiriyorlar. 

Ya cumuriyet ya demokrasi, 
ikisinden birini tercih etmeli. 
Çünkü hem perhiz hem de 

1 

lahana turşusu bir arada ol· 
maz. Sonra: 

Halkçılık yapacağız diyor
lar. Halkı bir tarafa bırakıp 
ahali ile meşgul oluyorlar; köy
lüye paye veriyorlar. Böyle 
halkçılık mı olur?. 

Halkçılığı ben de anlarım, 
ben de takdir ederim. Çünkü 
halkın ayanı, eşrafı, mutebe
ranı olur. 

Bir de kalkmışlar, layikız 
diyorlar. Filhakika cumuriyette 
liydk:at lazım. Halbuki; liya- 1 

kattan gelen layikliğin daha 
manasını, kelimenin menşeini 
bilen yok. 

Layiklik böyle mi olur? 
Düşündüm: 

Bu sözleri söyliyen adamın 
mazisini şöyle bir göz öniine 
getirdim. Tercümei halinin hü
lasası şudur: 

- -
Katalonya'da umumi seferberlik ilan edildi. Bir 
Norveç vapurunu bombardıman ettiler. Hükumet 
çilere Fransa vAe Rusyadan mühimmat gönderiliyor 

Paris, 11 ( Radyo) - Asi Bütün gün ve gece top ateşi Bu gemi, müteaddid ycrle-
Alnıirarıta Çervera kruvazörü devam etmiştir. Şiddetli mu- rinden sakatlanmıştır. 
içinde 500 komünist bulunan harebeler olmaktadır. Şehir Burgos, 11 ( Radyo ) -
Kaimi Pena hükumet gemisini susuz kalmıştır. HiikGmct kuv· 1 Franko'nun kumanda ettiği 
yakalamıştır. Hükumet kruva- vetleri, son nefere kadar kıtaat, büyük bir muzafferiyet 
zörleri, bir Norveç vapurunu burasını müdafaaya yemin et· kazanarak (Dolkado) şehrini 
bombardıman etmiş ve hasara mişlerdir. işgal etmişlerdir. Asiler, di~er 
uğratmıştır. Amerika hariciye nezareti, kollarla birleşerek, hükii~ıet 

Sevil Radyosu, bütün dip- konsolosların lüzum gördük- kuvvetlerinden iki alayı ta-
lomatların Madrid'i terkettik· leri ta~dirde lspanya'yı terk- mamen imha eylemişlerdir. 
leri halde SO\)'et sefiri Ro- etmelerini bildirmi~tir. Dört Son haberlere göre fısi kuv-
zenberg'in el'an orada bulun· Amerika harb gemisi de, Is- vetler, (Adila) ile (Talavra) 

d b 
kasabalarını da zaptctmişlerdir. 

uğunu ildirmcktedir. panya limanlarından ayrılma-
Na~yonalistler, Madrid yo· !arı için emir almışlardır. Dün general (Mola) ile ge-

l neral Franko arasında uzun 
unu açmak için yakında Tal· Sen fabrikalarından İspan- müzakereler olmuş ve M<ıd· 

vera cephesinde kat,i taarruza ya'ya mühimmat sevkedilınek· rid'e ne suretle tnarruz edi-
geçeceklerdir. tcdir. Bir Rus vapuru da Ta- lcceği hakkındaki plan, bu 

Nasyonalist meb'uslardan ragon limanına mühim mik- esnada takarrür eylemiştir. 
lvriya, San Sebastiyen asayiş tarda silah ve cephane çıkar- • 
komiseri tayin edilmiştir. Kun- mıştır. I spanya 
dakçılar tevkif edilmektedir. Paris, 11 (Radyo) - lspao· 
Rehin olarak yakalanan nas- ya'nın Paris sefiri.Madrid meş- hadiseleri 
yonalistlerden 625 kişi Bilbao- rutiyetin muhafazası fevkalade F 
ya sevkedilmişlerdir. mahkemesine aza tayin edilmiş ve ransa .. 

Katalonya hükumeti, umu· ve geri çağrılmıştır. 
!Ili seferberlik ilan etmiştir. Fransa'nın ispanya sefiri de 

Halkçılar cephesin
de buhran hafifledi. lspanyol Faş~t reisi Primo bir torpido ilt' Lilbaoya gider-

dö Rivera'nın kurşuna dizil- ken San Sebastiyen' e de uğra- Paris, 11 (A.A) - Dünkü 
mediği ve Madrid'de saklan- mış \'c Fransız tebaasının va· gün İspanya vakayii dolayısile 
dığı söyleniyor. ziyetini tetkik etmiştir. halkçılar cephesinde görülmüş 

Arenasan Patris ile Porto- Cc-nevrc, 11 (A.A) - Mil· olan dahili buhranın kat'i bir 
riko ve Siyera asilerin eline !etler cemiyeti asamblesinin dönüm noktası olmuştur. Fil-
geçmiştir. Kat'i ve büyük mu- 21 Eylfıl toplantısında Madrid vaki sol cenah delegeler ufak 
harebe yakında başlayacaktır. hükumetini müfrid sosyalist tefek bazı farklarla muhtelif 

M 1 b b 
şekillerde hükumete itimatla-

a aga om ardıman edilmiş partisinden hariciye nazırı B. rını yenilemişlerdir. 
bir hükumet topçekcri hasara Alvarez Delvaye ile mutedil Maten gazetesi yazıyor: 
uğratılmıştır. sosyalistlerden eski hariciye - Bugünlerde ifratkarane 

Madrid'in müdafaası ıçın nazırı B. F ernando de Losrios hareketler vahi bir takım sc-
cepheye beş bin milis gönde- ve Katolik muhafazakarlardan b 1 ep erle ve her halde siyasi 
rilmiştir. B. Ossario Gallardc temsil ld v k d d o ugu açı ça mey an a olan 

Paris, 1 I (Radyo) -' Ge- edecektir. k ı ına sat arla fabrikaların işgali 
neral Franko San Sebastiyen Burgos, 11 (Radyo) - Asi efkarı umumiyeyi şahlandır-
şehri teslim edilmediği tak- kuvvetler, Madrid'e karşı şid- mıştır. Komünistler bunu an-
dirde bombardımana başlıya- detli bir tazyik yapmağa baş- lamışlar ve dün parlamento 
cağını bildirmiş ve ccvab lamışlardır. Bu ~uvvetlcr, 48 ve sendikalist plan önünde 
alamayınca taarruza geçmiştir. saat zarfında 18 kilometre teslimiyet göstrrmişlerdir. 

- ----- 1 ı vayı milliyeci kesildi. Hatta i er emişlerdir. Le Jeur diyor ki: 
Ankara ile gizli muhaberesi Paris, 11 (Radyo) - Fran- - Umumi mesai konfedc-
bulunduğunu şurada burada sa'nın İspanya sefiri M. Er·· rasyonu madeni sanayi amc-
ilan ederek kendisine paye bert'in San Sebastien'de tcca- lesi muhacimlerinin lıarekfıtını 
vermeğe başladı. vüze maruz kaldığı tekzih tahbih etmiş ve doğrudan 

Umumi muharebede vagon olunuyor. doğruya miidahale sahasında 
kolu dalaveraları yapmış çok Par is, 11 (Radyo) - Hü- komiinistlcri takip etmekten 
para kazanmıştı. 1stirdattan kGınct tarafından (Oviycdo) imtina eylemiştir. 
sonra da emvali metruke yağ- şehrinde muhasara edilmiş Bir hava faciası 
masına daldı, adam akıllı olan asi kuvvct1ere tayyare- Paris, 11 (Radyo) _ Bir 
saldırdı. Bu yüzden <le cebini lerle erzak ve mühimmat ye- tayyare kazası olmuştur. Fran-
yağladı. Hülasa: tiştirilmiştir. sız Turing kulübüne mensub 

Bütün hayatını canbazlık Cebelüttarık, 11 (Radyo) - taY,Yareci M. Hanri Gale tay-
ile, ·kof bir azametle ve ken· Çervante adındaki harb ge- yaresile keybolmuştur. 

Abdülhamid devrinde jur
ııalcı icli. Hürriyetin ilanında 
birinci hürriyet aşıkı kesilmiş, 

1 

İttihat ve Terakki cemiyetine 
yazılmış, kulüpte "Sanaditi 
istibdat) aleyhinde bir konfc· 
rans vermiş ve o zaman çok 
parlamıştı. Bir müddett sonra 

1 
disine ehemmiyet verdirerek misi, hasara uğramış bir halde Tayyare 24 saat sonra par-
geçirdi. Hayatında daima dişli, Malaga limanında olduğu gibi çalanmış bulunmuştur. Üç 

. 
anasm osmaniye arasına nifak 
sokulmasına kızmış, hürriyet 
ve itilaf tarafına geçmişti. 

Mütarekede tehcir ve taktii 
cinayetleri hakkında bar bar 
bağırıyor halifeye karşı ayak
lanan Anadolu' daki baği ve 
dağilere lanet okuyordu. 

Yunan işgalinde evine sekiz 
bandıra astırdı. O zamanın 
lznıir polis müdürile sıkı sıkı 
dost oldu?!.. 

lstirdattarı.sonrn hemen ku-

her zaman nüfuzlu adam ola- terkedilmiştir. yolcu ve pilotta ölmüştür. 
rak işini becerdi. Çünkü itiraz 1 •• ' 
etmesini, hulul etmesini, ten- y f R ok 1 
kit etmesini diş göstermesini usu ıza u u 
bilir. Çatar, kafa tutar. Uka
lalık eder. Şimdi de tutturmuş; 

- Efendim cumuriyet dev· 
rinde demokratlık olur mu? 

Diye söyleniyor. Gene diş 
göstermek istiyor. Kendisini 
tanıttıracak, saydıracak, etra
fını yıldıracak ve sonra mad
rabazlığına devam edecek. 

Dikkat ettim; herifin ensesi 
haylı kalındı. O, söylerken 
gezlerinı boynuna takılmıştı . 
ikimiz de başka başka şeyler 
düşünüyorduk. 

Zakkum oğlu 

ESKİ 

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

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

OKUL, eri yeni usullerle çocukları hayata ve O R TA 
okul tahsiline hazırlar. 

Fransızca dili 1 L K kısmın ikinci sıilıfından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 E V L Ü L tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 

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





Satlılt6alai•leri 

kiye yağ malflU tnsan~~r mezar nnt di Tilrkiye tlltilncBilfğiJ'rill ve mama· 
1 sanayii. lerı ile kazarJ!~"!!: &'mga /atını lıalkımu:a tanıtıyor. 

- ,.,ş.LpSıdlcıKro111 

-4-

nuno göstet 
ın"z. 

yat ve 
fBbnkalerı 

ve en mü· 
alıM-mdl'lftdır, ma 

•• lllliHmm nev ı ve 
... Nii- ile tanın- Fuutla r,,,,.,. ptlfl!/Ona 

r. 8'a mamulit araımda her 1 - Hayvanat için küsbe 
tuılan ve bilmen tıııfi· unu 

edilmit zeytin yajlaı mı, ~ - Uzümlerin kurutulması · 
iyi b · r mutbak yatı ola• için kül 
~ alan ve salatalar Ahiren Ziraat Vekiletinia 
bil"- aranılan tasfiye tamimi hayvanata pamuk çe

,.,.,.- yal't ve ...,. kirdeti Jidirilmeainin zarar. 
..._na1: ve rene fabrilcanıa lınııı ve buna mukabil bu 

bir icadı olı • tufiJ.e çeldtclıek ki,ispelerinin faidele
llllllil" aJis çitlenbe~ yal• rini alakadarlara ivi bir IUl'ette 

... biliriz. Çitleabek anlabmf ve töste~iftir. işbu 
•lleri·ai bilmeyen yoklar. tamime uyarak Turan yat fab-

tanelerden Turan yat fab. rikalan yüzde 4S mevadı gı· 
n• çıbrcbiı tufiye Qyeyi halı kabuksuz pamuk 

l!lfillllif" •~ aüzülmiif çitıea. çekircleti ktis~i iateklilerin 
Jeli açık ve pulak renkte emrine imade bulundurmak· 

PM. leziz bir yata. Ga- tadır. 
eftll6 lsaiı.mu

ve bizim olan çitlesı-
Jala bilhassa yemekler 

ve mayonezlar ve 
içio tavsiye edilmektedir. 

1>at:t tereyaflar •laısmda 
'turan yat fabriblan, en 
teek kaymak yata ayannda 
kaymak yatman istimal 

· bütün itlerde kulla· 
ve ondan daha ehven 
satılan •Turyaj. ını 

e melde büyük bir mu
d kazanmı,tar. Turyafı 
edilince, iuanm pjet 

1 son derece.:le temiz ve 
tere atı kuHandıtına 

IMJ4!11i" olUp ç&rflCbi ebetiya 
mabiytfti metk6lc 

•kmb ve teblikeai 
mektedır. 
ara ilaveten, bindiatan 

Ozümlerin kurutulması için 
pranti yGzde 35-36 derecede 
pota laaYi huusi -.ıte ha· 
zıılammt ldiUer de pavyonda 
..... ftlOlamnuftur. 

Bltüa bu izabab bydettiJc.. 
ten IODra, Taran y-t ve ... 
bun fabrikalannın büyü~ mik· 
yMtakj ,atlı tohu... mib• 
yeab ve klape ve zeytinyata 
ve laire ihracata dola)'llile de 
memleketin ilmladi ~ 
daki ehemmiyeti ür.erinde a,. 
nca ıoaret ediyoruz. 

Turan >'at fahrikalannm 
mamulib baldpnda tJlep edi
lecek; lier t&dl a.bat içi 
uıa• ~ Jimiri :-.•:_, 
iskelesi S&h"fiata ...... -
kat t, 2, 3 Dumaralı yazıhaae, 
posta lculu N. 224 • Nef'i 
Naci ve J. C. Hemıi'ye mü· 
racaat olunması lizımdır. 

Vücudun heyeti umumiyesi 
bfalan (Göiüs ve kann için· 

deki kalp, citer, böbrek, mi
de, bağırsaklar), damarları, 

sinirleri ile büyük bir sanayi 
şehri ile mukayn• edilcbılır. 
Vücudumuıu teşkil eden mıl 
yonlarca höcrelerin her birer
leri birer laboratuvar, birer 
atelyt:dir. Orada her türlü 
tahliller ve ter1'iplcr yapılar. 
Aza'ar makine ve kazanlara 
andmrfar. 

Damarlar ve lenfa eviyelcri 
(Beyaz kan damarlan) vücu
dun her tarafına höcreleri ta· 
mir ve termim edecek meva
dı iptidaiyeyi, malzemeyi tak· 
sim ve tevzi eden bir mecra 
sistemi teşkil ederler. 

Elhual sinirler kuwei mu· 
harrikeyi nakleden tellerin 11k 
bir ıebekesine benzerler. işte 
bun1arm heyeti umumiyesmde 
fiddetli bir faaliyet hüküm 
ı!irer. Burada ne tatili işgal 
(Grev) r:e hafta tatili, ne bay
nm t.tili yoktur. Zira kisa 
bir grev ölümü intaç eder. 

Her gfin ayni ıiddetle de
vam eden bu faaliyetten ne 
mikdar fıra, pislik (Curuf), 
balcaye ve- ihtiraktan çakan 
zehirli gazlar ve harap olmut 
höcre kanntılan, kabili tefes
süh korkunç maddelerin hu· 
sul6 daima hayabmw tehdit 
eden zehirlenme tehlikesi 
•eabmdtrlar. 

Bereket versin ki bu zeı. 
leri defedecek vuatalara ma
lildı.. 

1 - Fevkalade bir taliye 
tefkillb: T obinleri tıelalrteri) 
yakan fe balanaldan mmach 
teaffli Wra döken bir k...a 
ci~-- süzpçlik vuifeai 
gören l>öbreklere ve milyon-
larca aaeAaaatı havi bir Cilde 
malıbiniz ld oradan ter ~ 
tuile birçok pislik çıkar. Ve 
gene kaim bir .,........ ora
da posalar ve her türJG mad
deler harice ati._ iz.ere 
toplanar.dt külçe haline plir. 
Sonra py.am Aaayret bir feoı 
bek~ baliade &lanan damar'* bir nevi ... lltıauchrlar. 
Bunun içerisine ii,çoi pislik-
ler dökülür. Bu mecralar- 'Va': 
11tasile (Süzme, ihraç deıen· 
febiyon merkezine ve büyük 
bir tasfiye merkezi olao citer' 

en mamul kokozim, 
için muhtelif nevi 

, ...... ..., halJcça gayet 
envat ÇClitli tuva-

..-..nlanm, çdct+ pn lzmir' g len bü
ballan büyük rajbe-

....,har olu perlodent 
cou. tam~an. fiba. 

~n), tnf •bun w 
·, baronya markalı 

lilc yat ve lcremlen •• 
pbi tuvalet qyalannı da . 

yu kalabalı 
--~ ....... ~ ... 

·~78120 
an 20111 

Fı ar ve 9 Eylül bayramı .. 
m11 mla11ebetile, lzmir'de 
büyük bir blabalılc to;lan
mlf,b. Bu blabalık, ~
geçmesi minasebetile biİD 
aza1m.... ela ~hrin taLiı gö
rinüşü fevldndeld vaziyetQli 
mahafaza etmektedir. 
2f) AiaJtoUı ' r.rtile w. 

dar tıed, vapur ve- at.phisle 
lzmwe 78120 kiti gelmiftir. 
Şehir c vanncfaa ve ,.alon 
yerlerden ~ l»ualRl ha
ncinc:leclir 

lere fider. Kirlenmiı ve ıiyalı
lanmıı kan ciğerlerde bir çar
ş4f gibi yayılarak hamızı 
bonunu tenefffisle dıpn v r 
ve huanın müvellidülhumuza· 
s nı alarak yeniden temizlene· 
rek tazelenir. 

Bu imalathanelerden bu mü· 
daf• vatıtalar,ndan birinin 
itlemeaine betae( geline ze
hirler dışan çıkamıyarak yol·• 
larda lririktrek zehirlenme teh
likesi başgöaterir ve bu zehir
lenme herhaoai bir noktadan 
tekmil .ricada yayılarak vücu
den muntazam çalıımuını bo· 
zar batıleştirir. ROP.Jatizlpa, 
Got (Nekriı), (Artritmn), Ar
teriyoskolor(T asatlübü ıerayin) 
ve Andokrinien 'in kanrıızb· 
tını ve binnetice ibtiyarlıfı 
mucib olur . 

2 - Zehirleri defedecek 
ikinci vuıtada dikkat ve te
yakkuzumuzd..,. Tüljye: ~ 
1atı ne kadat vQema61 ôl.tfa 
olaan dikbtl uyanık bu
lunmcmz ...... Bitla bu 
iti~ sizin ,u.ı )W'dmamm 
olmadıkça llZun müddet mun· 
taıam ifllyemez. 

su. ti,,_ flflZl/eltm 
t - Teneffüaiiniizi tı.nzim 

etmek lira bol taliia bava ile 
bn. teadzlenir. 

~.--w. 
W~zehirlee er ..U.) yanmu1na 

yardım et&llk. 
3 - Kendinizi mikroplann 

istililmdan muWaza için pbsi 
ve .... ~ N.Jet..ço
euklant< Tifg. Difteri ve Verem 
-tibiauJ b .............. 
latmak mikrob .-wen •ek 
ve ~~miiadife ele 

4r-Dai ... 1 .... öDGnü 
·•-ıs, lira. abalık ihtiyar· 
..... ~. ölGmün ...... ,.. ........ 

S .._ Olmam 
1enede bir ~ {Kut, idrarı, 
b.atua ve bat-, dltlerl hazam 
yollannı il~ ..... etti· 
ıerek sizi telMfid eden hasta· 
bldin batiallCIÇta meydtna 
~ todavide }P9 blma· 
mak. 

6 - M~llria pebile
ceti bil..._ ,.o&n (Burun, 
•112· botu) lemiz tutmak anti 
septik plıl6lleri kullanmalı 
ihmal ebDelaek lizacbr. 

7 - Yakma 'fe tamir mad· 
delerini ıyi intihap , eJmek, yani 
ıahhi bir ........ 

Bljllc ve llhll. ~rlar 
iuanlar me~ _. dit· 
lerile bDrtar ..... dir. 
Yani pil botazlar ~bUk ölür
ler bu .elJertea dai..a az ve 
temia yemelidir. 
Y~er ve~ .atdtleri: 
Yı ct.'4:Bahk, yu-

murta ya )lmeıııueli ve ya .. 
had '* •• ..... itidal 
üzere , ....... ,. GIDde bir 
... 1dlOla bqina bir ıram
cW fd et ~elidir. Şu 
~ fO 1cile Uletinde bir 
-- ... ... el Jiyebi
lr. Y aliuz tu8'1 bim ki sebze 
ile ~min ~ idame 
eltili,~~ 
....... iJiee .a.fihmfbr. 
.. Jitolu ~ Hardal, 
Biber, T..-, Qr, KahVe P,i 
. _.__ltlllH>l.. . ---

•• 

Fuar'd bu ~ne yaplan 
pavyonlar arasında •inhisar· 
lar. idaresinin pavyonu çok 
m•ıvaffak .olmuş bir mimari 
eseridlt. lnb urlar pavyonu 
ayni zamanda fuarda balkın 
en çok z"yaret ettiti pavyon
lardan biridir. inhisarlar meş· 
berinde, Türkiye inhisar ma· 
mullb çolt iyi bir tekilde tas· 
nif ve teıhir edilmektedir. 
Pavyonda bilhaua Tirkiye•nin 
tüta.cüliJlfi Jaaklcında ~ 

"" ............... .................... 
Tiddye .. ~ tith bav

••ma almtmet.ri, TGrk 
titlnJel'inin elam, ltleme, am• 
ltalai, sevk \faziyetleri çok 
pratik a ıullerle ve herkesin 
anlayıb kavnyacata tekillerde 
izah ve irae edilmiftir. 
P~nu tertib edenlerin, 

laer lndoata muviıffatc olduk· 
farına ve ortaya cidden yük
sek bir eser koyduldarma 
..., ... yô\tir. Bu itibarle .. 
rck pavyonu tertib edenleri ve 

gerelC lnhiurlar Bapnüdürü ibra· 
bim 'i tebrik etmeli bir ecibe 
sayarız. 

Bu seneki inhisar pavyo
.nunda, Y eaice sipralannın 
rWJllin .. çok bwetlidir. 
Pavyonun en pze çarpan Jm. 
mı Yenice 1İgan1arının tet1rir 
olunduğu köşedir. 

inhisar pavyonunda ıergı 

kini• ıu oldutunu hiçbir va· 
kit babrdan çıkarmıyarak iyi 
sulardan mahrum avrupalılan 
taktii ederek su yerine Bira, 
Şarap ve ıa:re bt'iyyen ~e
melidir. Her gün ve her ye
mekte sebze yiyiniz ve su 
için~e pifmif sebzelerden zi. 
yade ıu buhannda pişmif seb
zeleri l'ercih ediniz. 

Ve ma.kiln oı-.tu ı.Mr 
çit meyya- ve eebR yimelidir 
zira sebze ve meyvalarda bulu
nan, vitamin denilen ve VÜCU· 
dumuzan muhtaç oldı+:ı canlı 
mayalar. pifirilin~ ölürler. 
Ekmeklerden tabıi olaralıt bd· 
kıbn11 8utdaY una ekmeli 
(Köy ekmetı1 tercih edilmeli· 
dir. Babasua kabalık çekenler. 

Yemek vakitleri • Muayyen 
saatlarda acılcmadan yemek 
yimemeliclir. lttibanız olmadıta 
günler yimeyiDiz yememekte 
bir ~zur yoktur. Kendinizi 
zorlamaynm günde ~ defa 
Sabah, ôtle, Akpm yemek 
yimelde iktifa etmelidir. Bun
lar arumda hiçbir ff!Y 1ime
melidir. Gotelere. lüzum yok
tur. Gece liııemM!m, bhve
den avdette ......_, bir 
bardak • acJlcmanız, m~· 
me töre mm, portakal. elma 
yininiz. itte yeni hekimlitln 
~ 
~ kilDJı 1 • 

münasebeti e yapılan sigaralar 
halk tarafından tutullllUflur. 
Huliıa; her iün b·nlerce ada· 
m n z yaret ett ti inhisarlar 
pavyonu 936 lzmir fuannda 
lruwetli bir sempati yarat· 
mıfbr. 

inhisarlar idareai pavyonu 
bu sene birincilik kazanmaja 
namzet olan pavyonlar ara-
11nda ıöze çarpmaktadır. 

tnhi....ıar p~ clik
.bt nazanmızı çeken husu
aiyetferden biri de, lüzmnauz 
iliyiften .arfanuar edilmesi, 
nimuaelerin büyük bir adelilc 
içinde tethir ohmmuachr. Bu 
tertip sayesindedir lci, pavyo
nun bir aöaterif Meri .... 
mani ifade eclto ~ lahiyeti 
Yardır. Pavyollan clıvarlaftDda 
okunan iatatistikler~ kondın 
levhalar ve ilib edilen ralraal· 
111', TlrkiJe inbiw i~ 
yiibek hir .......... mazbut ve 
modern liateinlerle r:::t: 
1ili8 ~ ... 
pavyonunu gezenler dünyanın 
en yübek bir miieuelesini 
tem.il eden muvaffakıyetli bir 
mether gordülderini anlarlar. 

BazıMemle-
• 

lıetlere ihraç etli-
lf!h Mallanmız •• 

••••• 
Bunların mdahilin. 
de getirilecek mad. 
deler te.6it edildi .. 

Param1Z1D kıymetini koruma 
kalwnameainin 32 inci mad· 
deli ahacibince T~ ile 
henüz ticaret ........... alcclet
memif olan memleketlere sevk 
ve ihraç edilen mallar mub· 
bilinde memlekete idhal edi· 
lecek mevad hakkında Vekil· 
ler hen,tiocc itti"'8z eda. 
karar, şehrimizdeki alikadar-
lara gelmiftir. Bu karara fÖre 
bu memleketlere, Tiiddye'den 
idhal edilen muhtelif mail• 
mukabiluacle Türlcin'ye aoc:alc 
çuval, kaim deriler, incir tor
wı, 1'oko elyafı. bam buçuk, 
Kakao çekircleti Çay ve Ka· 
lay idlaal edilecektir. Bu mad
deleri idbal t.d~ qlan tilc
C41'1N!n 8 Alultos 936 tari
hinden itibaıen iç 9 Wfın
da bünı.a Tiir.kije parilde
rinde~ oımaı.ra 
f81'lbr. OÇ-ay Zarfında Türkiye 
pmriikleriı;ıe ıelmb'ecek olu 
bu fibi mallar da idbal edil· 
miyecelc ve Türk~' den aev
kedilen maUum ~ 
döviz olarak getil:tmek Qıec
buriyetinde lcalacaldardıt. 

Alırona ,.._, 
Şehrimiz Apceta malaJce.. 

mesi reili ŞlreyJa ............ 
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MEMLEKET H AB E RL ER/ 

Birinci Fransova Aydın kurtuluş bayramı teza- Büyüklerin Sandıklı'ya 
BÜYÜK TARİHİ TEFRİK.A hüratı çok parlak oldu. Armağanları. 

Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 

rol Birinci Fransova, artık eski zevkleri' 
bulamıyordu. 

Papa, imparatorla kral ara
sında kalmış ne yapacağını 
Şaşırmış, daha doğrusu heriki 
tarafı idareye çalışıyordu. 

Gizli memur krala: 
- Sir, dedi. Bizim Papa 

hazretlerimiz malumu asilane-
1~ri haliskan bir Mediçi'dir. 
Hanedanının menafiini· her
Şeyden üstün tutar ve henüz 
0n yaşında, öksüz kalmış bir 
Yeğeni, Katerin vardır. Bu za
vallı öksüz kızın anne ve ba
basını Ambuaz'da bizzat siz 
evJendirdiniz. Yani dük dö 
Urben'le düşes dö Bolonyi ... 
hnparator Kateriıı'e Milan dü
~a.sını teklif ediyor. Bu tahak-
uk ederse, Papa'yı da Şarl

ken'in tarafında göreceğiz de
llıektir. Zatı haşmetmeapları 
b~ hususta l?apa ile şöyle 
hır pazarlığa girişemez misi
niz?. 

Kral, vaktile yapılan izdivaç 
lnerasiminin şaşaasını, eğlen· 
Celeiini hayalinde canlandırdı. 
Dük d'Urben diğer bir papa· 
tıın, Onuncu Leon'un, diğer 
~İr modiçinin yeğniydi. 

Onuncu Leon veliahdın vaf
tiz merasimini yapmak üzere 
Relmişti. Hem de tahtırevanla 
Relmişti; çünkü b ir aşk has· 
lalığı hasebilc, yürüyemiyecek 
halde idi! 

Memuru mahsus tekrar: 
- Sir, dedi. Eğer papa 

0~uncu Leon sağ olsaydı, yeğe
tı . 
ının muhakkak Monsinyor 

lianri <l'Orlean'la evlenmesini 
teklif edecekti! 
......... m!l ........ lllİI ... 

~ Aman bu mediç.ilcr .. 
cetlerinin Floransa'da bir sey
yar satıcı olduğunu hiç te 
akıl1arına getirmek istemezler .. 
Bu halin mediçi hanedanına 
çok büyük bir şeref verdiği 
aşikardır! Buna bakmazlar da 
bir de ... 

- Haşmetmcabımız hazret
leri çok iyi düşünüyorlar. 

Kral uzun bir müddet dii
şündü ve sonra: 

- Haydi dostum sen İ5tİ
rahat et. Ben biraz düşünınt k 
ihtiyacındayım. Dedi. 

* * * Fl)ııtanblö sarayının Rosso 
tarafından çıplak kadın ve 
giizel çiçeklerle resmedilmiş 

dıv.::rları arasmda kral gezi
niyordu. 

Avdan henüz dönmiİ.!;i, hem 
yorgun hem <le durgun idi. 
Halbuki Fontanblö'nün dıvar
Jarı, kubbeleri hep hissiyatı 

tahrik edecek nakışlarla süslü 
idi. 

Süleyman Kanuni'nin hedi
ye etmiş olduğu enfes Türk 
halıları üzerinde enfes nedi
meler vardı. 

İngiliz kralı sekizinci Han
rinin çok cazib bulduğu Fran-
sız dilberi artık birinci Fran
sovayı eğlendiriyor gibi idi. 

Gerek sekizinci Hanri'nin 
ve gerek Şarlkcnin sefir ve 
ajanları, birinci Fransova'nm 
fazla zevk ve safa ile artık 
yıpranmış olduklarını bildiri
yorlardı. 

~~-~·~~~- -~~~~--~~--~~~~~ 

Yukarıda biçki yurdu açılma mera[l7?l, aşajıda Va~i 
ve yeni belediye reisi nutuk irat ederlerken. 

Aydın, {Hususi) - Aydın kurtuluş bayrnmı, geceli glindüz-
' ..... Jü tezahüratla, her taraf bayrak ve ışıkh donatılarak tcs 'it 

edildi. Sabahleyin bir müfreze, manevra fişekleri yakarak girişi 
temsil etti. Toplar atıldı. Bayrak çekme meras!mi yapıldı, halk 
oyunları tertib edildi. Gece, bütün ileri gelen ailelerin de işti
rak ettikleri bir gardenparti verildi. 

Aydın, ondört yıl evel tek evin kurtulamadığı bir harabe 
iken şimdi Ege bölgesinin en mamur, en güzel bir şehri ol
muştur. Bayram esnasında Süreyya biçki ve dikiş yurdu da 
törenle açılmıştır. Törende Vali vekili Ihsan Kahya oğlu ile 
Halkevi bandosu da bulunmuştur. 

Nazilli'de kurtuluş bayramı 

Halkevi idare heyeli, f otoğrafilerin lalik edildiii salonda 

S:ındıklı, (Husu<>i) - BüyiP: Şefimizi· Pa~bakanımızın kendi 
imza 'rL ıııı havi ola t'k ~ a )dıklı Halkevine hed=ye buyurdukları 
fotoğı a ıler, bü) i.ik l ır valaı ciaş l a'al al ğının tezahüratı aı as:n
c'a Hnlkc vine asılmıştır. Bu ıı.üı a.)ebd le söylcv!er vailmiş, 
büyüklerimize sevgi ve saygılar sunulmuştur. 

irr rn-.ürll- genc·n°n eseri 

Heykelin açılma merasimi ve heykel i y apan genç 
Akhisar, (Hususi) - Marmara' da yapılan Atatürk heykeline 

ait haberleri vcrmi~tiın. Heykel, Cevdet namında genç bir 
Türk san'atkarına aittir ve çok beğenilmiştir. Merasimde bir
çok zevat, Akhisar'ın ileri geleıılt.:rı vı• halk bulunmuştur. 

Kralın, yeniden bir eğlen-

~~~~me7:;i','landığı bir sırada Aydın'da kültür 1 İki kişi öldü 
- Sir Monsiyor Kardinal is/eri S 

Düpreıt geliyor! Haberini ver- Aydın, (Hususi) - Bu } 11 J eheb bir 
--·-- diler. Aydın san'at okuluna alınacak 1 T "'neke sudur. ANADOLU 

Günlük siyasal gazete Kral bu haberden hiç mem- talebelerin imtihanları dün 
· ahip 'e ba~y:ızgnrıı nun olmadı; yeni eğlenceye kültür dircktörlüğiindc yapıl- Denizli'nin Sarayköy ka a-

Haydar Riişdü ÔKTEM hazırlanmış ve atlara binmiş mış, imtihanlara 2f) ilkmek- sında bir cinayet olmuştur. 
l!nıunıi ııc~riynt • H: ~ıızı i~ll'ri olanlara nıütt'cssir bir tavırla tep mezunu girmiştir. Bu yıl Çakmak kiiyiinden Sarayköy 

uıüdürü: Jlaıııcli i\'iizlıcı baktı, ve: Aydın san'at ukulıına 55 ta- pazarına gelen lbrahim, Sn-

fdar"hnııc i: - - Bizim başvekil kadar sa- kbe alınacaktır. rayköy'de çeşmeden su almak· 
,, ftrııir f kiıl!'İ nP.\ lı·r sokn!•ı J k k ad .. d' 935 936 • d 1 " il .. a . ve sa ar am gorınc ıın, - senesı crs yı ın· ta olan bı"r çoctıg" un su do!Lı 

· alı.: ı•arıisi Lina«ı kinr!c o·· d · N ·11 · l b · d ' en biçimsiz zaman intihabında emış ve azı ı oyuncu arı ır ara a da ilimizde mevcut (106) ilk 
1,'l'elı:raf: fzmir - Al\ADOLU tenekesinde ellerini yıkamış 

el fon: 2776 •. Po~ıa kııtu,u 405 bihakkin ustadır, dedi. • Nazilli, (Hususi) - Kurtuluş bayramımız büyük bir törene okulda (8539) erkek 4143 kız b d 
\' ABONE ŞERAiTi iki nazik ve sevimli baş sü- ve tezahüratla kııtlulandı. Ordunun şehre girişi temsil edildi. olmak üzere 12682 talebe ve u yüz en çocuğun ağa-
ılJı~ı 1200, nhı n)lığı iOO, iiç tunların arasından göründü, Cumhuriyet meydanında loplanıldı, gece fener alayları okumuşt.ır. beysi Kazım'la kavga etmiştir. 

)' 
avh"ı SOO kııru•,tur b l K 1 k 1 M dl d ld D l 1 1 d H f d ld Tam derecelı" ı'lk okullar. fbrahiın bıçakla Kazım'ı ve 

J t:: un ar, ra ın ız arı a en tertip e i i. avu , zurna ar, ça ın ı. er tara onatı ı ve 
ahancı memleketler için ı;;r.nr.lik Ô Ka·z d t b k ·ı alıonc ücreti 

27 
liradır ve Margarit idi. Kral bunlara hava fişeklt>ri atıldı. Bu meyanda demiş takımı ile bir maç <lan 386 er kek 115 kız olm:\k • ım a a anca urşunı e 

Her )erde 5 kunıştur baktı ve saçlarını okşadı: yapılmış ve oyuau 2 - 1 Nazilli 5 Eylul takımı kazandı. Nazilli üzere 501 talebe şahadetna- İbrahim'i müteaddit yerlerin-
l;ıı_ ~ - - Bugün ava gidemiyece- takımı üç ay evcl Ödemiş' c gitmiş, 11 golle magv lup olmuştu. me almıştır. den yaralıyarak birbirini öl-
~ geçmiş nü balar 25 kunı§lur. ~:::::========== ğiın. Siz, ben olmadan gidiniz, Bu defa takımımız, Halkevi himayesindeki Gençler birliği takı- 3 yıllık köy okullarını da dürmüşlerdir. Kazım, Saray-
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., 
Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

)':' - Ben daha neler bilirim 
rı atına.. Göreceksin, sana da 
eler hazırlıyacağım? 

~ .. Fatma'nın yüzü pembeleşti. 
k 02:leri, şükran dolu bir ba
bışta Rizan'a çevrildi. Fakat 
c u çok devam etmedi. Heye
s an, ve neş' esi birdenbire 
onrnüştü. içini çekti: 

tıl;- Bırakmazlar ki -Diye mı
«ndı- hani bir bıraksalar!.. 

Rizan saatine baktı: 
Sc.'kizbuçuktu .. 

C·- Mckteb vakti geldi .. 
'~ek fena olmaz! 

•.. uhtar hayretle başını çe
Ylrdi: 

...._ Mekteb vakti mi!.. 

- Öyle ya, saat sekizbuçuk .. 

Muhtar kuşağının aralığın· 
daki saatini çıkardı ve bir 
gözattı: 

- Amma da yaptın ha 
hoca hanım!. Saat sekizbuçuk 
değil, tam birbuçuk .. Senin 
saat durmuş olsa gerek. 

Rizan güldü: 
- Yok canı mi Benim saat 

alafrangadır da ondan!.. 
Muhtarın karısı alafranga 

sözünü duyunca ycrin~en kalk
tı, Riza'nın yanına kadar geldi. 
Eğildi, Rizan'ın bileğindeki 
saate baktı: 

- Hani neresi alafranga 
bunun! -Dedi · bu saat, bizim 
bildiğimiz saatlcı den a hoca 
hanım!.. 

Rizan gülmemek için ken· bakışta insanda hiç te iyi fi- Tekrar bağırdı: çalışıyordu.. Muhtara baktı. 
dini zor tuttu. Muhtar, kan- kirler vermiyen biri girdi ve - Siz kimsiniz ve ne isti- Muhtar şimdi, kaçacak, sığı-
~ının yaptığı gafı anlamıştı: onun arkasından da muhtarın yorsunuz?.. nacak delik arıyan ihtiyar bir 

- Olen avrat -Dedi- onun başı gözüktü. Gözleri tered- Onbaşının, siyah, yağlı, fareyi andırıyordu.. Ondan 
alafranga dediği şey başka düt ve korku içinde idi. Bel- uçları koyun boynuzu gibi meded yoktu. Başındaki fese 
şey .. Sen hiç tavanda kabak ki de ·o, bu yuzu açık, bu kıvrılmış bıyıklarına giden el- sardığı üstlüğü düzeltir gibi idi . 
görmedin mi? çocuk denecek şehir kızından leri, omuz dibine bir balta Onbaşı nihayet cesaret etti: 

Muhtarın karısının yüzü, dört çekiniyordu. ile vurulmuş gibi düştü. Yüzü, Ben onbaşıyım ... 
kiloluk iri ve yuvarlak bir to- Rizan onu derhal tanıdı: karmakarışık bir kül bulamacı Ne istiyorsun? 
mat gibi kızardı.. - Fatma'nın anlattığı mah- gibi oldu. Bir adım gen çe- H' ı 

* Ilık! kildi; ıç ... 
* * Öyle ise, çık dışarıya!.. 

Merdivenlerde bir ses duy· Diye mırıldandı ve kaşlarını - Ben mı -Diye kekeledi-

d M k b k k dk dk b k O b b h 1 Haydi!.. Marrrrş bakayım!.. 
u. e te i açıp ta, çocu · çatara · i · i a tı. n aşı · en, a... V R" b 1 l e ızan unu söy er söy e· 

ları, dağılmış kuşlar gibi yu- aldırış etmedi, ona doğru ağır, Rizan bir hamlede onun· mez, parmağını onbaşının bı-
vaya topladığının ertesi günü sert adımlarla yürümek istedi. karşısına dikildi . Şimdi yirmi yıklarına doğru uzattı: 
idi, Elleri acıyordu. Muhtarın Gözlerinin içinde küstahça santim mesafe ile göz-göze 
kızı ile bir arkada~ı ve ken· bir parıltı, karanlıkta açılıp gelmişlerdi. Rizan, hayatında - Bunları ayağa kaldırmak 
d . . b b 1 . t ki .. b" 1 . f . "b" hı"çb"ır gu··n bu kadar dcı ı"11 ve marifet degw il!.. işin varsa, ka-

ısı, u mez c· eyı ırna · arı sonen ır < enız enen gı ı, 

ile lcmizleınişlcrdi. yanıp kayboluyor, açılıyor, içten gelen bir asabiyete ka- pıya vuracaksın ve ben izin 
Her geçen bir kere uzakta kapanıyordu. pıldığını hatırlamıyordu. Kaş- verince gireceksin .. Anladın mı 

durup bakıyor ve uzaklaşı- İnce, fakat yüksek bir ses lan çatılmış, çenesi kilitlen· onbaşı!. Burası hapishane de-
yordu. duyuldu: mişti. Dişlerinin arasından ğil, mekleb çatısıdır. 

Kapı vurulmadan açıldı. - Siz kimsiniz! keskin bir fısıltı ile, ıslık ça· Onbaşı, bu son tokatın al-
Mavi çuha elbisesinin yakalan Bunu söyliyen Rizandı. Cöz- !ar gibi cevab verdi: tında hiddetlenmiş gibiydi. 
dik ve kırmızı işaretli, omu- leri, iki yeşil kırbaç gibi kar- - Evet, sen kimsin?.. Gözlerini çocuklara çevirdi ... 

zunda onbaşı apuleti ile, bir şısındakinin yüzüne inmişti. Onbaşı kendisini toplamağa - Sonu var -
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Rua gazeteleri, Hitferin nut- Roma'!ya ~e y~~o~- Nuremberg kongresinde Muallimlerimiı 
/tunu nasıl tenkid ediyorlar.. lavya ıle küç'1k ıtılaf k" Al fi • M k 'da 

Almanyada açlık Ve Sef~ ~Başı Tinci sahifede - 1 man şe en, 0 8_.?.Va " 
. ~ niııtan'ın yanında da mücaılclo e'1i· -Başı 1 inci sahi/ed~ darik mecburiyetinde ·bulun- Moskova, 10 (A.A) -Turk 

1 et var. u ha 1 de mu~ ~:::~ısı~. ·:.rl<:~~ :::~:;::1 .:~ f ;•:::ı~~":'j,f:::::~:;: ı::1!:;;~ ~:~.it~:k~,1·;d~:::~~k;,1::~ ~;:~1i:~:~~;::d·ı:~,~~e:;; 

ff k t d ? 
SllIDlf olarıık ayni arzufor da hi- do1'tor Frıııı~ retli Mmaµ hulmkıır mamulatının uçuz satılma~ının seferini, meldepleri gezmiş· 

Va a iye nere e zimlP- beraberdirler ve onlarla olan Plı i;ıııh etmiştir, münaırebetlerimiz, beF glin ~eni tı M, VJyetriq matbuata direk· zaruri ithp.lat dövizini tedarik lerdjr, Kendilerine kitap ~e 
. birliğ 'e karşılıklı yardım kaynak· ıiflcr vermiştir, Doktor Şalıt tfa zaruretinden doğduğu, Alman• bazı makineler hediye edıl~ 

Nutuk Alman uluıuna kıtlık, dehşet oe (lan doğurarak g;tdkçe daha oamlml "1» olar•k ikıı•adi voıiyeri İ••h ya'nın sefaletle mücadele için mi~tir, T!itk heyeti, Lenin'in 

h 
ve daha mfismir bir hale gel· edecektir, çok çalıştığını, nüfus başına mezanna da çelenk koymuştur. 

arpten başka birşey söy[emiyormuff mcktedir. Bu akşam av.eri Hitler'ciler 15. 20 misli fazla araziye Akşam Moskova Sovyetinde 
herbald~ bir deliliktir. Devlet ll. Totare!!ko kadehini kaldı· rüeaıısı 25 bin ba)Takla Hitler'in malik devletlerin sefaletten bir kabul resmi yapılmış, 

Moskoya, 11 (A.A) - Hit
ler'in nutku hakkında tefsi-
ratta bulunan Prauda gazetesi 
yazıyor: 

Bir program nutku faşistler 
için itirafları ihtiva eden bir 
tövbe nutkuna münkalib oldu. 
Krup fabrikasının Alman rö
nesansı için çok iyi çalıştığı 
iddiasından sonra Alman siya
sasını idare edenlerin meşhur 
musalemetperver teminatların· 
dan ne kalmış oluyor? Yalnız 
silah yarışı iaşe mes' desinde 
gelecekte ve muhtelif madde
lerin yokluğu hissedileceği 
hakkındaki iddiadan sonra 
mevcud faşist cennetinden ne 
kalıyor? Hazır bir açlık ve 
kıtlık manzarası. Nutuk ücret
lerin çoğaltılması kat'iyyen 
mevzuubahis olmayacağını açık
ça haber vermektedir. Boş ka
rına boş bir cep ilave edili
yor. Ücretlerin çoğaltılması 
fikri bile faşist zimamdarları· 
nın başını döndürüyor ve bun
lar ücretleri çoğaltmak ve ça
lışma saatlerini azaltmak bir 
deliliktir. diyorlar. 

Faşist noktai nazarından bu 
-------------

T. R. Aras 
/ngiltere ile askeri 

yeni bir itti{ ak 
yoktur, dedi. 

-Başı 1 inci sahi/ede
Tiirkiye'4Jen ayr1lınış milletlerin 
rnilli)el esasına nıiisteniı ınuhta· 

riyeılerini memnuni) etle k:ırşılanz. 

Hu arada 25 bin Türkiiıı huluıı

cluğu 1 kcndernn ile ntakya·nın da 
'uri)e muulıede i ahkamından i -
ıirnde edeceklerini ümit ederim. 

Balkan anıantı kon C) inin top· 
lanaca~ı do~ru ılcğildir. E'aSf'n 
H.ılkan anıuntın.ı dahil de,·letler 
lı.ırici)c nazırları ile C•·ncHf''dc 
her zaman görüşliyoru7. .. , 

Demi§Iİr. 

Cc· f&tanbul, ll (llu u i) 
nrvre"yc giden lıcyctimitc kadıu 

ııayla\'larıınw.laıı Esma il•~ lihri 
Uektaftu dahildir. 

hıauhul, l 1 (A,A) Milletler 
r·cmİ)eli konSC)i ve a~amhlesi top· 
luntılarına j ,tirak edecı>k oJım ha
riciye \'ekili Dr. Tevfik Hü~ıü 

Ara 'rn ba~kıınlığında dahiliye vekili 
Şükrü Ka)a ,.e riya eti cunııır ge· 
nel eekreteri Hasarı Hıza . oyıık· 
ilan mürekkep nıurahha heyetimiz 
hu rıalıolı Kiraııalc \'apurıı ile ve 
Atina )Oluyle Ccncuc")I' harek t 
etmişlerdir. 

'iyana, l l ( \. \) İngiltere 
kralı Majc~te Edvard muhtemel 
ureıtc PoJ:artlon eonraya kadar 
Viyana·ııa kolacaktır. fııgiİterc kralı 
Edvard ile :ıbık f pau):ı kralı Al· 
fons ara ında nıüliıkat yapılaca~ 
haberleri le} it olunuıamokııı<lır. 

CcncıTe, lJ (A.A) .1\1. Eden 
İngiltere hiikıinıeıiuiu milletler ee· 
ıniycti ı lahatı hakkıudaki noktai 
nazarmı 'azı ile değil sclecek top
lantıda bildirece~ini milletler t"C· 

miycti "'enci ckrcıcrli~ine tcbli~ 
etmiştir. 

Viyana, 1 l (Radyo) - lngil· 
tere Kralı 8 İnci Edvard, bugün 
fngiltere'nin bura sefaretha
nesinde Avusturya başbakanı
nı kabul etmiş ve bir saat 
kadar konuşmuştur. 

Atina, 11 (Radyo) - ln
giltere Kralı 8 inci Edvard 
ile Yunan Kralı İkinci Yorgi 
arasında sevgi telgrafları teati 
edilmiştir. 

rarak Stoyadino,iç'in ~erefine iç· önünden gcçeceklerılir. Bitler bun· b d l kültür halk komiseri ile Tür· 
hazinesi tükenmekte ve altın miştir. · lara bir nutuk iradedecektir. ahse emiyecek erini, esasen f 
ihtiyatı erimektedir. Gıda mad- Yugoslavya başvı>kiJi de. M. Nurervberg, ı ı (Radyo)- Dr. onların topraklarında bütün kiye elçiliği erkanın, maru 
deleri satın alınmasına. imkan Tatnresko'nun nutkuna mukabele Gobels clün !'l'asyonal sosyalist kon· ihtida! maddelerin bulundu· Rus şahsiyetleri, terbiyeciler 
yoktur. Zira son döviz mev- ederek: Romen. YugoQla" kardeş gresinılen bahsederken: ğunu, Almanya' da kilometre bulunmuşlardır. 
cudu da silahlanmak için sar- milleılerinin doetluklanmrı e ki ol- - Cilıauıu geçirmekte olduğu murabbaında yaşıyan 135 ki- Bu meyanda karşılıklı nu· 
fedilmektedir. (lu~umı, iki milletin de isıiklfıl karışık )C korkunç" nziyeı konıü· şinin bu topraktan zaruri gı- tuklar teati edilmiştir. 

Nutuk Dış siyasa üzerinde 
çok az durmakta fakat bazı 
yerlerinde Almanya'nm müs
temleke iddialarından vazgeç
mek istemediğini ve müstem
leke elde etmiye çalışacağını 

bildiren kısımlar mevcut bu
lunmaktadır. 

Nutkun taarruzi mahiyeti 
kıtlık kadar açlıkla görülüyor . . 
Nutuktan Sovyet aleyhtarlığı 
dcmagozisi kaldınlırsa ne ka
lır? Nutuk Alman ulusuna ne 
kazandırıyor? Kıtlık, en zalim 
dehşet ve harb ve faşist kong
resinin ileri gelenleri görünüşe 
bakılırsa işe fena başladılar. 

İzvestiya gazetesi de M. Hit
lerin Alman kültür, tiyatro ve 
edebiyatındaki inkişafına ve 
Almanya'nın refaha dair olan 
beyanatını cerhettikten sonra 
diyor ki: 

M. Hitler profesyonel barış 
ve azami rolünü oynamak hak
kındaki kararını unutarak bir
denbire Almanya'nın nüfus 
faciası hakkında nutuk söyle
miye başlıyor. M. Hitler'in 
Mayn Kamf ismindeki kitabı 
da Almanyanın emperyalist ve 
taarruzkar s;yasasının sakınıl

maz birşey olduğunu ispat 
için bu nokta üzerinde kafi 
derecede durmuştur. M. Hitler 
taarruzkar planlarını zikretme
de·1 yapamıyor. 

Nutkun emperyalist maksat· 
lan ihtiva eden kısmının diğer 
kısımlardan daha kolay anla
şılmakta ve daha iyi söylenmiş 
olduğunu söylemek lazımdır. 

Deli mi? 
Şehitler caddesinde bakkal 

Sıdkı ile metresi Sabihayı öl
dürmekle maznun Niyazi oğlu 
Şükrü'nün muhakemesine dün 
ağırcezada devam edilecekti. 
Bundan evelki celsede maı
nunun vekili, ıniiekkiliniıı deli 
olduğunu iddia etmiş ve ken
disi ıııüşahede altına alınmak 
üzere İstanbul tıbbi adli mü-
essesesine gönderilnıiştı. Mü· 
şahedeye ait rapor henüz 

mahkemeye gelmediğinden dün· 
kü celsede maznunun ve mü
şahede raporunun tıbbi adli 
müessesesinden acele istenme
sine karar "verilerek muhake· 
menin devamı başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Menemen'de 
Adamcağızın kolunu 
Kırmışlar .. 

Mcnemen'in Seyrek köyün
de bir vak'a olmu~tur. Veli 
oğlu Üzeyir, ayni köyden 
Eyüp ve oğlu Recep'le bir 
hayvan mes' elesin den kavga 
etmiştir. Eyüp ile Recep, sopa 
ile Üzeyir'i döverek sağ ko· 
lunu kırmışlar ve ağır surette 
yaralamışlardır. Yaralı lzmir 
Memleket· hastanesine kaldı
rılmıştır. Vak'a failleri tutula
rak Adliyeye verilmişlerdir. 

için ayni yolcla yüriidiiklerini eöy- nizın propagandasının bir !'seridir. d I Moskova, 11 _ Türk mu· 
lemi~ ve Dalkan iııifakından hahs Cihan hu vazivctıen kurtulmak i ~- a arını temin edemediklerini, 

ld k. t kt ~ · t"f d allimler, Sovyet birligw i aka· 
ile ezdimle demi~tir ki; tiyorsa. Bolşcvizıni tahrip için hir- C e ı opra an azamı ıs ı a e 

- Sizin lıu sözlerinizde ve bu lcşmelidir. gayretlerine rağmen iptidai demisini dün ziyaret etmiş ve 
hüsniikabulünüzde menılekeılerimi- Demiş ve Rusya'nın askeri maddenin mevcut olmamasın· akademi erkanı tarafından 
zi hirlıirine hnğlıynn dc,·amlı ve hazırlığına temas ederek: dan sınai maddeler ihracı ile karşılanmışlardır. Kendilerine 
t;ağlam rahıtaların mcvcmliyeıiııin _ Sovyctler bugün cihanın gıda maddeleri fiktanını kar- akademinin bünyesi hakkında 
yeni bir hiirhanını memnuniyetle h l k 1 ki ·· en kuvvetli ve büyük tahtel- şılamak cihetine gidildigw ini, iza at veri miş, arşı ı ı soz 
görmekteyim. Bu bağlar, ayni za· 
mancla bir tarafından Çekoslovak- bahir filosuna maliktir. De- Alman iktısadiyatındaki bu söylenilmiştir. 
ya ile diğer taraftan Türkiye ve miştir. vaziyetin ecnebi devletlerce şey beşler ko~ransıdır. 
Yunanistan ile olan "sarsılmaz ve Nuremberg, 10 (A.A) - anlaşılmadığını söyliyerek: Nuremberg, 11 (A.A)- M. 
değişmez ittifaklarımızın temelini M. Hitler, Naziler kongresinin B · 1 d b" - u şeraıt atın a ızi Rozemberg ile M. Göbels dün 
de teşkil eylemektedir. Bu ittifak- kültür işlerine aid celsesinde h k f 
lar, Kürük antant ve Balkan an· · b. k l k y mua aze etme teessü e şayan akşam Nazı· kongresinde bi· " yenı ır nutu söy iyere a-
tnntı emniyetimizin ve bl~yııelıuilcl 
siyasetimi;ı:in iki kuvvcıli unsurunu 
doğurmuştur. Ayni zamanda bu iki 
siyasi zümreye dahil bulunan mem
leketlcrimi;ı: Romanya ve Yugos· 
!arya büyük fedakarlıklar bahasına 
ve hüyiik ınüttefiklerimiziıı pır· 

bir mantıksızlık alaimidir. Al· rer nutuk söyliyerek şiddetle 

dımilc milli ideallerin~ "iicurln gt'
tirıliktcn sonra bugün dünyada 
kendilerinin hakl..ı olan mevkii 
işgal eımekteılirler. 

i\f. toyadino,;ç. Homaııya kra
lı .Majeste ikinci Karol'u Yııgo la\·. 
)3 milleti namına ela ulamış ,·e 
kadehini M. Tatare~ko ile c~irıiıı 

~eref ,·~ ılı lıııtiııc kaldırmıştır. 

Bükreş, 11 (Radyo) - Yu
goslavya Başvekili ve Hariciye 
Bakanı M. Stoyadinoviç, Ro
manya Hariciye Bakanı M. 
Antonesko, Romanya Hariciye 
Müsteşarı M. Badilesko ve 
Yugoslavya'nın Bükreş sefiri 
ile beraber bugün akşam üzeri 
Bratislav'a gitmişlerdir. 

Bükreş, 11 (Radyo) - Baş
vekil M. Tataresko, Yugos
lavya gazetecilerine; 

- M. Stoyadinoviç'in bu 
ziyareti Romanya· Yugoslavya 
münasebetlerini takviye ede· 
cektir. Esasen bu dostluk ta· 
biidir; Yalnız bu ziyaret yeni 
noktai nazarlar üzerinde yeni 
uzlaşmalar temin etmiştir. Bu 
meyanda petrol üzerine bir 
uzlaşma yapılmıştır. 

Biz de Yugoslavya'dan Ba· 
kır ve saire alacağız. İleride 
birçok iktisadi ve ticari uz· 
!aşmaların esasları da hazır· 
lanmıştır. 

M. Stoyadinoviç'in Biikreş'i 
ziyareti çok kıymetli neticeler 
vermiştir. Demiştir. 

M. Stoyadinoviç'de M. Ta
taresko'nun yanında Romanya 
gazetecilerine: 

- M. Tataresko'yu şimdiye 
kadar şahsen tanımak şerefin
den mahrum kalmıştım. Bugün 
bu şerefi haizim, ve realist 
siyasel erbabile karşılaşmış 

bulunuyorum. İki memleketin 
menafii, kolaylıkla anlaşılmak
tadır. 

" Harici siyasette noktai 
nazarlar arasında ittifak var· 
dır. ,, Demiştir. 

Tire Etnoğrafga müzesi 
Tire Halkevi müze k~lu 

başkanlığından bi .. mektub al
dık. Bunda, Tire Etnoğrafya 
müzesinin eş}'asının zcnginlt•ş· 

tirilmcsi hususunda lzmir asarı 
atika müzesi müdürü Salahid
din Kantar'ın gösterdiği ala· 
kaya karşı :;;ükran duyguları 

ifade edilmektedir. 

hudi'lere aid Demokrasiye ve manya 15 sene tazyik görme- b l y h d 'l h'" Bolşevizm' e karşı, otorite pren· o şevizme ve a u i ere u· 
b d f 

seydi, sermaye ve müstemle-
si ini mü a aa etmiştir. Cel- cum etmişlerdir. 

d 1 
kesi iade edilseydi bu müş· 

se e nazır ar ve sefirler bu- Londra, 11 (A,A) - Man-
1 

küllere düşmezdik. unmuştur. chester Guardian gazetesi Al· 
Alf d R b Demiş ve Almanya'nın da-

re osem erg, Nasyo· h I d k d manya'nın mu··stemlekaAt· ıste· i in e i iktisa i mu,·affakı· 
nal sosyalizmin, Kurunu vüsta mesinin haklı oldugv unu kabul 
felsefesinin ortadan kalkma- yelleri ile müstemlekeler idare 
sından sonrnki büyük akide etmek kabiliyetini gösterdiği, etmekte, yalnız M. Hitler'in 

işsizlerı'n 6 5 m"ly d b" fazla metalip ileri sürmekte 
olduğunu söylemiştir. M. Hit- ' 1 on an ır milyona indirildig~ ini söyle- ld ğ mu··taleasını serdet· 
ler, kültiiran milletler hayatın- 0 

u u 
daki rolünü, bugünkü mücade- miştir. mektedir. Bu gazete diyor ki: 
leletin mevcudiyeti muhafaza Nuremberg, 11 (Radyo) - M. Hitler'in beyanatı makul· 

Harici ltalyan'Iar Faşist'leri d.. d'kk ti t tk'k d'l ğe endişelerinden doğduğunu söy· ur ve ı a e e ı e ı me 
!edikten sonra Fransa inkıla- rdsi M. Parini Nurcmberg'e şayandır. En iyi hal sureti 
hının korkunç vak'alarını ve gelmiştir. tarifelerin indirilmesi ve para· 
bundan mütevellid Avrupa par· M. Hitler M. Parinı'nin em- nın kontrol altına konulması 
çalanmasını, bunu takiben harb rine bir tayyare vermiştir. suretile bütün devletlerin ipti· 
ilahının hücumlarını. ondoku- Geçit resmi; dai maddeler elde edebilme· 
zuncu asrın son vekayiini an- Nuremberg, 11 (A.A)- M. leri mümkün mertebe kolaylaş· 
!attıktan sonra; Hitler bugün Nuremberg kon- tırılmaktadır. 

Tarihin her devresinde or- gresinde Nesyonal Sosyaliz· Fakat bugün büyiik devlet-
taya bir takım peygamberler min iş cephesi eserini fevka- ler para tahdidatına nihayet 
çıkmıştır. içlerinden edip ol- iade methetmiştir. Cephenin vermek, tarifeleri indirmek. 
mayıp devlet adamı doğuran 40,000 azası mükemmel bir manda prensibini kendi müs· 
peygamberler bahtiyardırlar. geçid yapmışlardır. temlekelcrine teşmil eylemek, 
Demiş ve ferdi hürriyet aley- Londra, 11 (A.A) - İngiliz mandaları altında bulunan 

hine mtlli camiayı getirecek matbuatı Alman müstemleke araziyi beynelmilel bir idareye 
şartları tahlil ile :;;unları söy· taleplerini hayretle karşılamak- tabi kılmak ıçın hiçbir şey 
}emiştir: ta ve bu talebi ancak genel yapmaciıkça Alman metaliba-

- Şiddet ve huşunetle bir ~vrupa anlaşması içinde tına ccvab vermek gayri müm· 
meydana gelen bir şey. zaaf miitalca etmektedir. İngiltere· kün değilse de müşkül ola· 
ile mu haf aza edilemez ve anar- yi bugün başlıca işgal eden caktır. .. 
şiye tavizat verilemez. ** •t • aa:•ww 

"ğ menlerin 
azarı dikkatine! 

M. Hitler bunu müteakip 
bütün şefleri ve rüesayı oto
rite prensibini kavramıya da· 
vet ile demiştir ki: 

- Aksi taktirde doğacak 
felaket, daha behimi bir oto
ritenin doğmasına sebep ve· 
recektir. 

Nureınberg, 10 - (A.A). 

••• 

Yavuz kitab evi sahibi Fahri Kitabçı busene 
Devlet matbaası kitaplarının .da satın hakkını 
almıştır. Vukubulacak siparişleri en müsaid 
şartlarla, son sür'atle göndermeğe amadedir. 

M. Hitler, dlin sabahki nut
kunda, Alnıanya'nın fakir ol- 1 
ması ve ibtidai maddeleri le- •••&UtiEM 

Adres: Yavuz kitab evi ' 
Numara 56 Kemeraltı .., .. 

Furunlanmış Ve Tam Kurutulmuş 

GÜRGENLER ZINCiAL 
DA BULUNUR 

Rutubet ve sıcakta katiyen şeklini değiştirmez 
kereste ararsanız 

ZINGAL GÜRGENİ 
ALINIZ 

Mobilya, karoseri imalatı icin ideal kereste GÜRGENDiR , 
Satış mahalli: Hiliil kereste fabrikası keresteciler. Telefon 3776 
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[ Borsada 1 Şild T~çları lzmir Komutanlıtı ilanları 
Sayfa 9~ 

_ Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
Ozum sahşları: Burnava - Göztepe, 1 - Müs. Tüm. ihtiyacı için kapalı zarfla (109200) kilo 

Ç. Alıcı K. S. K. S . . /zmirspor _ Demir- bulgur satın alınacaktır. 
472 125 T. M. J. 10 50 21 50 · 2 - Bulgurun beher kilosu (13) kuruş (50) santim fiat 
593 inhisar ida. 6 24 7 ıspor oynıyacaklar. biçilmiştir. Tutarı (14742) liradır. 
246 Pa Papağna 8 10 75 Dün akşam toplanan fut- 3 ihalesi 24/9/936 perşembe günü saat 15 de ve tümen 
182 K. Kazım 7 75 15 bol lik heyeti pazar günü ya- satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 
137 H. Alyoti 11 17 pılacak olan şild maçları üçün- 4 isteklilerin ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 
130 Vitel ve şü. 10 lO 50 cü haftasının programını aşa· (1106) lira ve ihale kanunun iki ve üçüncü madde-
125 z. gojden 10 75 18 ğıdaki şekilde hazırlamıştır: lerindeki vesika ile komisyona müracaat etmeleri. 
103 9 T. Ü. kuru. 14 50 20 Maçlar halk sahasında oy· 10 12 14 16 319 
97 Y. 1. Talat 14 17 nanacaktır. Saat 14 te Bur- Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
97 j. Kohen 14 14 50 nava . Göztepe orta hakemi 1 - lzmir'de · yaptırılacak inşaat kapalı zarfla eksiltmeye 
65 16 T- D. Ar. 13 50 18 Mustafa Altınordu, yaıı ha- konmuştur. 
65 D. Debbas 6 50 7 25 kemi Ahmet Ôzgirgin ve Sabri 2 - Tahmin edilen bedeli 41279 lira olup ilk inanç • parası 
62 iıyazer Ben. 12 50 14 50 lzmirspor. 3131 lira 18 kuruştur. 
48 Ş. Riza H. 13 25 15 Saat 16 da Demirspor - İz· 3 Şartnamesini almak istiyenler 21 O kuruş mukabilinde 
46 P. Kılark 15 50 16 50 mirpor, orta hakemi Esat Kar· M. M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. 
40 Ş'erif Remzi 10 50 11 şıyaka, yan hakemleri Küçük 4 ihalesi. 23 ·9· 986 çarşamba günü saat 14 tedir. 

338 j. Taranto 9 75 15 50 Mustafa Altınordu ve Baha 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
28 Beşıkçi z. M. 9 10 Konor Alp'tır. ve üçüncü maddelerinde uazılı belgelerle Bayındırlık 
24 S. Gomel 8 50 20 l• • / , d Bakanlığından alacakları fenni şartname ile idari şart-
22 s. Emin 7 50 7 50 ncıra ll n a namede istenen ve behemehal verilmesi mecburi olan 
13 Esnaf ve A. 14 75 14 75 Deniz mü~abakafarı vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin-
10 A C l s· 14 16 • den en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satın 

· ema 1
• Türk spor kurumu İzmir 2943 151 T alma komisyonuna vermeleri. 
· bölge heyetinin tertib ettiği 79870 6 12 17 22 277 

82813 l5l T. deniz müsabakalarına federe 
incir sabşları: ve gayri federe kulüpler işti-

ç rak edecektir. Şehrimiz hah-
. Alıcı K. S. K. S. . f'' 'k l k 888 Ali Hay. Na. 7 13 rıye ı.ı a arı ve pasaport a· 

826 T 2 25 yıkçıları, balıkçı kayıkları ve ütsü ile te. 6 50 1 
323 A. Muhtar 8 25 9 50 sandallar kürek ve yelken ya-
258 P. Paci 7 25 8 50 rışlarına gireceklerdir. Kaza· 
190 E. R. Roditi 6 50 11 50 nanlara madalya ve ikramiye-
185 H. Ş. beş 10 10 ler dağıtılacaktır. 
149 Ş. z. Galip 10 875 10 875 Program 
22 C. Alanyalı 6 25 6 25 Muhtelif şekillerde ve me-
21 B. Mizrahi 7 75 7 75 safelerde yüzmeler, kulüpler 
9 B F a:-asında dört tek ve iki çifte . ranko 7 50 8 

Mst. Mv. satın 

Miktarı 
Cinsi Kilo 

Patates 16200 
" 5280 .. 4980 

alma ko. nundan: 355 
Beher kilosu· 

Tahmin edilen nun tahmin Teminatı mu
mecmu tutarı edilen fiati vakkate akçesi 

L. K. L. K. L. K. 
1012 50 6 25 76 00 
356 40 6 75 26 73 
336 15 6 75 25 22 

Münakasanın şekli 
Açık eksiltme 

ihale tarihi günü ve saatı 
28/Eyliil/936 pazartesi 10 da .. " " " "· 10/30 da 

" .. " " .. de 
l 

350 kuruşa M. M. V. satın alma komisyonundan alınır. 
3 - Gabardinin ilk teminatı 4268 lira 75 kuruş ve kaput· 

4 
}uğun ilk teminatı 4750 liradır. 
Gabardinin ihalesi 29/9/936 salı günü saat 15 te ve 
kaputluk kumaşın ihalesi 30/9/936 çarşamba hünü sa· 
at 11 dedir. 

5 - Eksiltmelere girecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerindeki belge ve kanuni teminatları 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale Sflatmdan en az 
bir saat evvel M. M.V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. 12 17 20 26 • 344 

Elektrik ve Nitro Salloz boyası ile boyanmış muhtelif tip ve 
boyda karyolalar ile Nikel Nikelaj ve bronz karyolaları nikel 
abajorlar, komodinler vesair muhtelif eşyalar ile umum sergi· 
lerde birinciliği kazanmış ve her dürlü takdire mazhar olmuş 
olan lstanbulda Doktor Halil Sezerin karyola ve madeni es
ya fabrikasının bütün mamulatını topdan ve perakende olarak 
Yeni Kavaflarda 29-36 numaralı Hüseyin Hüsnü Ôzişin lüks 
mobilya salonunda fabrika fiyatına bulabilirsiniz. Taklitlerinden 
sakınınız. 

12 Alyoti bira. 7 50 7 50 fıta yarışları, kulüpler arasında 
2883 şarpi yarışları, bahriye filika-

Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları yazılı 

üç kalem _patates ihtiyacı üç kıt'a şartname ile ayrı •llllllllllllllllllllllllllltlıı. Doktor ,ıllllllllllllllllllHlllllllll! 
ayrı taahhüdünü ifa edemiyen müteahhit nam ve he· = -54554 ları arasında kürek yarışları, 

47437 bahriye panalyaları arasında 
kürek yarışları, yağlı direk 

Zahire sahşları: (Bayrak kapma), ördek kova· 
Ç. Cinsi K. S. K.S. l k t 
12 Vag. Buğday 5 5 15 ama, te ne yarışı, pasapor 

432 Buğday 5 5 75 kayıkları arasında kürek ve 
310 Bakla 4 8125 4 8125 yelken yarışları (iddialı), ba-
258 Kumdan 4 50 5 25 lıkçı kayıkları arasında kürek 

33 B. pamuk 43 43 75 ve yelken yarışları (iddialı), 
64 Ken. pala. 390 390 sandallar arasında kürek ya· 
:::------- rışları (İddialı), 
2z 1 1 e k 1 e r: Gece büyük gazinoda bir 

Işık istiyorlar 
Dün matbaamıza bir zat 

rnüracaat ederek aşağıdaki 
şikayeti yaptı: 

- T opaltı Hacıalicfendi cad· 
<lesinden Kireçlikaya'ya imtidat 
eden kısımda iki üç. geceden· 
beri elektirikler yanmadığından 
o civar zülmetler içinde kal
nuş ve fuar ·münasebetile so
kaklara dökülen ahali gidip 
gelnıede çok müşkülat çek
rneğe başlamıştır. Hele birkaç 
akşam evelki gecede anide 
bastıran yağmur yüzünden ma· 
haileyi kesif bir karanlık kap· 
larnış ve sokakta bulunan halk 
epice telaş, korku ve heyecan 
a"eçirmiştir. • 

Şikayetçi elektiriklerin yan· 
mamasını Eşref paşa santral 
memurunun lakaydiliğine at
fetmektedir. Nazarı dikkati 
telbederiz. 
/:'otoğrafçılar ger istiyorlar 

Evelce hükumet önündeki 
Park içinde, bir köşede çalı
şarak maişetlerini temin eden 
~eyYar fotoğrafçılar, son gün-
erde burada ç..alışmaktan men
edilerek ikinci kordon' da Tuz-
8<>kağına gönderilmişler ve bu· 
~ada gayri sıhhi şartlar altın· 
a Çalışmağa başlamışlardır. 

b Pis kokular içinde çalışan 
u zavallılardan aldığımız bir 

?1ektupta kendilerine hükumet 
•~indeki parkın dar bir köşe· 
~ınde bile çalışmağa razı ol-
uklarını bildirmekte ve vazi· 

:etlerinin ehemmiyetle göz
bnüne alınarak şimdi içinde 
le ulundukları müşkül vaziyet· 

ra lc:urtarılmalannı rica et· 

caz takımı bulunacak, danslar 
ve muhtelif gece eğlenceleri 
yapılacaktır. Müsabakalara sa
at 9 da başlanacaktır. Koşu· 
lara iştirak arzusunda bulunan 
yüzücü ve kürekçiler müsa· 
baka mahallinde müsabaka
lardan evel tertip ve hakem 
heyetine müracaatle kendile· 
rini kaydettireceklerdir. 

Teşekkür 
Geçen gece fuardan döner

ken cüzdanımı kaybettim. İyi 
kalpli ve mert birer vatandaş 
olan arabacı Ahmet'le arka
daşı Kemal cüzdanımı bulmuş
lar, bana getirib verdiler. Bun
dan çok mütehassis oldum. 
Alenen teşekkür ederim. 

Anadolu gazetesi mu
harrirlerinden 

Şehab 

Kadıköy İkinci Sulh Huhuk 
hakimliğinden: 

9361209 fzmir Buca'da yu
karı mahallede intikam soka
ğında 11 sayılı lzzettin'in evin
de mukim iken ikametgahı 
meçhul bulunan Halime'ye: 

Kocanız Bakkal Cevdet ta
rafından aleyhinize Sulh te
şebbüsü davası açılmış ve 
meskeninizin meçhuliyetine bi
naen ilanen davetinize karar 
veı ilmiş olduğundan Sulh te· 
şcbbüsiİ için 25/9/936 Cuma 
günü saat 10 da Hakimliğimiz 
odasında hazır bulunmanız 

tebliğ olunur. 1094 I 335 

mektedirler. Belediye reisi 
doktor Behçet Uz'un, l.a!~i

katen müşkül vaziyette bulu
nan fotoğrafçılara bir yer gös-
termesini biz de dileriz. -

sabına açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur, ;;;; A Kemal Tonay s 
2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda iz. = • = 

mir' de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya- =Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı= 
pılacaktır. - Basmahane istasyonu karşısındaki dibek sokak başında 30 sayı· _ = 1ı ev ve muayenehanesinde sahalı saat 8 den akşam eaat 6 a kadar =: 

3 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. - hastalannı kabul eder. _ 

4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· :: MüraC".:ı:ıt edf'n hastnlara yapılma"ı lazınıgclen sair tahlilflt ve = 
sika göstermek mecburiyetindedirler. - mik.r~skopik muayeneleri ile ,·ercmli ha talara yapılmasına ccvza ~ 

5- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve •uf ttnılliiııırİfilıiiırittlttmırnüililıiulılttlıYılilttıir~İ;j:~~- r:/;~5 lllllllli 
üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi-
kaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatın· m m v den 
dan evvel komisyonda hazır bulunmaları. 12·17-22-26 • • • : 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nuudan: 
1 - Mst. Mv. kıt' aat hayvanatının açık eksiltme suretile 

münakasada bulunan (88200) kilo kuruot ihtiyacına 
talip çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 16 Eylül 936 çarşamba günü saat on beşte 
lzmir'de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

·3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (3307) lira (50) kuruştur. 
4 Beher kilosunun tahmin edilen fiatı üç kuruş yetmiş 

beş santimdir. 
5 Teminat muvakkate akçesi (248) lira yedi kuruştur. 
6 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve

8 
sika göstermek meçburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerin'de ve şartnamesinde yazılı ve-
sikaları vt: teminat muvakkatelerile birlikte ihale 
saatından evel komisyonda hazır bulunmaları. 356 

Msl. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
Kilo Cinsi 
1500 koyun eti 
725 kuzu eti 

5250 kesilmiş sığır eti 
1 - Deniz kıt'aatının açık eksiltme suretile yapılan eksilt· 

mesinde talip çıkmadığından eksiltme on gün uzatı· 
larak ihalesi 19 Eylül 936 cumartesi günü saat onda 
lzmir'de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen mecmu tutarı (2012) lira (50) kuruştur. 
3 - Teminat muvakkate akçesi (151) liradır. 
4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

6 
sika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve-
sikaları ve teminat muvakkatelerile .birlikte ihale 
saatından evel gomisyonda hazır bulunmaları. 357 

M. M. V. satın alma ko. nundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 575 kuruş olan on bin 

beşyüz metre gabardin kumaş ile beher metre~ine bi
çilen ederi altıyüz yirmi beş kuruş olan onbir bin iki 
yüz metre kurşuni kaputluk kumaş kapalı zarfla alı· 
nacaktır. 

2 - Gabardinin şartnamesi 305 ve kaputluğun şartnamesi 

1 - Bu sene Ankara'ya nakli mukarrer olan Harbiye oku
lu lngilizce, Fransızca, Almanca öğretmenlerine yük· 
sek okuJlarda öğretmenlik yapmak selahiyetini ve ve· 
sikalarını ve bildilerini taşıyan lngilizce bir Almanca 

2 

3 

üç Frn ·ısızca öğretmeni alınacaktır. 
Bu öğretmenliklerin ücreti ders saatı başına 4 · lira 
5 liradır. 

Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservis 
ve nüfus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı ve 
bulundukları memuriyetleri hal tercümesi ve bir istida 
ile Ankara'da M. M. V. ne İstanbul'da Pangaltı'da 
Harbiye okulu K. müracaatları ve sarih adres yazma· 
lan lazımdır. Müracaatlar en geç 20/eyliil/936 ya ka· 
dar yapılmalıdır. 24 D. 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Dosya 

Gayri mübadil bonosu 
ile kıymeti 

Lira 
725 Buca yukarı mahallede zafer sokağında 

254 eski 9 numara tajh dükkan. • 303 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyeti münhasır.an 

gayri mübadil bonosu ile ödenmek üzere on giin müddetle 
açık artırmaya konulmuştur. ihalesi 21/Eyliil/936 pazartesi gü
nü saat 16 dadır. Alıcıların Milii Emlak müdiiriyetine müra-
caatları. 349 

lzmir P. T. T. başmüdürlüğün
den: 

Seydiköy merkezile Gaziemir istasyonu arasında günde dört 
ve Alsancak merkezi arasında da günde bir defa posta nakl 
ve teati etmek üzere mahiye 22 lira muhammen bedeJle 
10191936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle münakasaya 
konulan posta sürücülüğünün 24/9/936 T. ne müsadif per-
şembe günü saat 16 da lzmir posta ve telgraf başmüdürlü
ğünde ihalesi icra kılınacağından talip olanların °o 7,5 
nisbetinde muvakkat teminat akçesile müracaatları ilan olunur. 

12 15 18 22 346 

Milli Emlak müdürlüğünden: 
Tepeköyde Çarşı meydanında 4500 lira kıymeti muham· 

mcneli pamuk ve un fabrikası satılmak üzere I/9/936 gününden 
itibaren 2119/936 pazartesi günü ihalesi icra edilmek üzere 
20 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. İstekli olanların 
muhammen kıymetin % yedi bucuk nisbetinde pey parasile 
ve şeraiti anlamak üzere Torbalı mal müdürlüğüne müracaatları 
ilin olunur. 353 
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Hellenic Lines W. F. H. VAN- Olivier VE Şürekası ~ 

Limited Der ZEE& CO.I Vapu~i'::\.~entası 
Hamburg - Bremen, Rotter- V. N. 1 Birinci kordon Rees binası 

dam - Amsterdam ve Anvers D S l l Tel 2443 EUT CHE LEVANTE L NE LONDRA HATTI 
limanları jçin her ay munta- "SOFIA,, motöru 15 cyliil-
zam iki sefer yapacaktır. de bekleniyor 18 eylule ka-

Ren, İskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi- dar ANVERS, ROTTERDAM 
mento ile eşya kabul eder. HAMBURG, BREMEN liman

ları için yük alacaktır. 
Anglo • Egytian Mail "ANGORA,, vapuru 16 ey· 

Line IUlde bekleniyor HAMBURG, 
Marsilya ve lskende~iye için BREMEN ve ANVERS'ten 

9600 tonluk "'Cairo City
11 

va- yük çıkaracaktır. 
~uru her ay Pireden munta- "TINOS,, vapuru 24 eylul-
zaman iki sefer hareket ede- de bekleniyor, 29 eylule ka-
cektir. 1 dar ANVERS, ROTTERDAM, 

Yolcu fiatinde tenziUU: HAMBURG ve BREMEN li· j 
Pire-Marsilya seyahat müd· manlarına yükliyccektir. 1 

deti75 saat, ''SOFIA,, motörü 6 ilk teş· 
Port-Sait ve fskenderiye li- rinde bekleniyor, l O ilk teş-

manları için "VELOS., vapu· rine kadar ANVERS, ROT -
ru her hafta pazartesi günü saat TERDAM, HAMBURG, ve 
12 de muntazam Pireden ha- BRFMEN, limanlarına yükli· 
reket edecektir. Yolcu ve eşya yecektir. 
kabul eder. "GERA,, motörü l 5 ilk 

Fazla tafsilat için Pasaport 1 tesrinde bekleniyor, 20 ilk 
yolca salonu karşısında Lokal teşrine kadar ANVERS, ROT-
Riz binasında. No. 168 \ TERDAM, HAMBURG, ve 
Umumi Deniz AcentahOı BREMEN limanlarına yükli-

Limited yecektir. 
acentasına müracaat olunması. ARMEMENT H. SCHULDT 

Telefon : 3171 HAMBURG 

-----------F Ui S I "TRGYBURG,, vapuru 10 

"PHILOMEL,, vapuru 19 
eylule kadar Londra, Leith 
ve Newgastele yiik alacaktır. 

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

"DIDO,, vapuru 29 cylule 
kadar Londra ve Hul için yük 
alacaktır. 

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

" MARONIAN,. vapuru 19 
l l' şrincvdr: kadar Londra ve 
Hul için yük alacaktır. 

LIVERPOL HA TTl 
"FLAMINIAN,, vapu ru 10 

eylfılc kadar Livcrpol ve Glns· 
gew için yük alacaktır. 

"MARDiNIAN., vapuru 17 
eylulde Livcrpol ve Svansea· 
dan gelip yfik çıkaracak ve 
ayni zamanda 23 cylulc kadar 
Belfast, Liverpol ve Glaskov 
için yük alacaktır. 

BRISTOL HATTI 
"TORFINJARL,, 20 eylüle 

kadar Bristol için yük ala· 
caktır. ..................... 
Kiralık Ev rate percol eylulde gelip haınulesini çı-

17 A kardıktan sonra ANVERS, 
Y apUT CenfaSl DIRCT, HAMBURG ve BRE- Köprü tramvay durak yerin-

i 
de 681 numaralı ev kiralıktır. ROYAL NEERLANDA S MEN limanlarına yükliyecektir. 

KUMPANYASI "DUBURG,, vapuru 20 ey· Evde her türlü tesisat ve konfor 
11GANYMEDES,, vapuru 10 liilde bekleniyor, ANVERS, mevcuttur. Görmek için Köprü 

eylulde gelip 14 eylulde AN- ROTTRRDAM ve HAM· bakkalı bay Ahmed'e müracaat 

VERS, ROTTERDAM, AMS- BceUkRtı·rG. limanlarına yükliye- Ucuz, temiz, taze 
TERDAM ve HAMBURG li-
manları için yük alacaktır. AMERiKAN EXPORT LINES ilô:,Ç ve tuvalet 

"TRiTON,, vapuru 16 ey- "EXPRESS,, vapuru 10 ey· çeşitleri 
lulde tahliye ve BURGAZ, lulde bekleniyor, NEVYORK Hamdı· Nu·· zhet 
VARNA, KÖSTENCE için DiREKT yük alacaktır. 
tahmil yapacaktır. r s h h 

"HERGULES,, vapuru 19 "EXPAM NER,, vapuru 26 1 at 
eylUlde beklenmekte olup 24 eylulde NEVYORK DILEKT 
eylulde ANVERS, ROTTER- hareket edecektir. E • 
DAM, AMSTERDAM ve DEN NORSKE MIDDELHAVS czanesı 
HAMBURG limanları için yük LINJEN -OSLO 
alacaktır. "BANADEROS" motörü 21 Kücük salepci hanı 

- '• ) . - . : • v ~ 

Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona inhisar mamulatından LiKÖR, 
KANY /l K, LÜKS SiGARA, AV MALZEMESi verilir. 

-• 

. ~., .. 
I • 

~ . . \ (' 

, 

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 

BLA VDUNKT radyoları, REVME SAATLARI, iÇKi SERViSLERi, SOFRA TA-
KIMLARI V. S. V. S. V. S. 11HERMES,, vapuru 30 ey· eylulde bekl~niyor, doğru LE ' karşısınJ 

lulden 5 teşrinevele kadar HAVRE, DÜNKERK, DlEP- ~==========="=ıa===..;;:==::==:::==:::=:::::;::::;=:=::=;:==~=~=~~~~~~ ---=== ------
ANVERS, ROTTERDAM, PE, ANVERS ve NORVEÇ /1 ~ lzmir Milli Emlik Müdürlüğünden: 

AMSTERDAM, HAMBURG. limanlarına yük alacaktır. cu·· rkovaz Bar'ın s. No. SVENSKA ORIENT LINIEN "BOSPHORUS,, motörü 22 497 Buca aşağı M. yeni mecidiye c. 
BIRKALAND .. ·· 14 No. lı kahvehane-. 

" ,, motoru ilk teşrinde bekleniyor, LE 

1/2 eski l taj 

eylulde beklenmekte olup HAVRE, DIEPPE, DÜN-
ROTTERDAM, HAMBURG, KERK, ANVERS, DIRECT 
BREMEN, COPENHAGE, ve NORVEÇ limanlarına yük 
DANTZIG, GDYNIA, Gô- alacaktır. -
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DINAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

"HEMLEND,, motörü 29 
eylulde ROTTERDAM, HAM· 
BURG, BREMEN DANTZIG 
GDYNIA, GÖTEBURG, OS· 
LO ve ISDANDINAVYA li· 
manları için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 

A TID NAVICATION COM
PANIE.- HAYFA 

11ALISA,, motörü 14 eylule 
doğru bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPFŞTE, 
BRATISLAVA, VIY ANA ve 
Lf NZ için yük alacaktır. 

S. A. ROY ALE HONGROISE 
DE NAVIGATION DANUBIE· 

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. 

"SARMCJA,, motörü 28 
eylulde ANVERS, DANTZIG 
ve GDYNIA için mal ala· 

NNE-MARITIME BUDAPEŞTE ------~..;.....;;~.,.------.....--== 

caktır. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
2ci kıc r Jonda tahmil ve tahliye 
binas arkasında Fratelli Sper· 
co vapur acentalığına müraca· 
at edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu , 

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

No. : 55 
Telefon : 3479 

"DUNA,, vapuru 18 cylı11· 
de bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRATISLAVA, VIYENA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

SERVJCE MARITIME 
ROUMAİN BÜKREŞ 

"V ASELAND,, motörü 13 
teşrinevdde gelecek, ROT
TERDAM, HAMBURG, CO
PENHAGE, GôTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINA VY A 
limanlarına mal alacaktır. 

"DUROSTOS,, vapuru 30 
eylulde bekleniyor, KOSTEN
CE, SULiNA GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması BELGRAD 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
VİYENA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

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

lzmir Vakıflar direktörlÜğü~0 
den: 

Tepecik camiinde bulunan demir kanat ve kepenk satıla· 
caktır. ihalesi 28/9/936 pazartesi günü saat 15 te mahallinde 
yapılacaktır. lst~klilerin o gün Tepecik camiinde komisyona 
müracaatları ilan olunur. 12 19 

498 

500 

505 
506 
507 
508 

510 

512 
513 

514 

Buca aşağı M. Tiirk oğlu sokağında 4 eski ve 50 
taj No. lı dükkan. . 
Darağaç eski sirkeci yeni mızraklı s. 54 eski 40 175 
taj No. lı ev 
Üçüncü karantina duygu s. 47 taj No. lı ev 65 
Karataş salhane selamet s. 9 eski 11 taj No. lı ev 100 
Güzelyalı üç kuyularda 72 taj No. lı ev 40 
Reşadiye üç kuyularda 50 eski 56 taj 16 yeni 50 
No. lı ev. 
3 ncü karataş salhane enveriye s. 115/ 1 kapı 111 25 
taj No. lı dükkan. 
Göztepe mısırlı c. 53112 eski 599 taj No. lı dükkan 30 
Reşadiye üç kuyular Urla şosası üzerinde 13/5 75 
kapı 1037 eski 1143 yeni taj No. lı dükkan. 
Üçüncü karataş halil rifatpaşa 29.8 eski 268 taj 60 
No. lı dlikkan 

515 Güze~yalı güneş s. 18 eski 14 taj No. lı ev. 150 
516 Birinci kahramanlar sepetçi s. 60 eski 60 yeni 120 

52 taj No. lı ev. 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ilCincİ 

tertip tasfiye vesikaS1 ile ödenmek üzere onbeş gün müddetle 
arttırmaya konulmuştur. ihalesi 24191936 perşembe günü saat 
16 dadır. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine müracaatları . ,,,,,,,,,, 

Gümrük muhafaza tab ru sa
tın · alma komisyonu riyase· 
tinden: 

1 - Ôrgütiimüz için 125 ton lavemerin maden kömüriİ 
açık eksiltme suretile satın alınacaktır. ihalesi 14 9 
936 pazartesi giinü saat 14 de Gazibulvarı Ziraat 
bankası ittisalinde 6/3 sayılı apartman üst katınd• 
gümrük muhafaza alay birinci tabur satın alına ko· 
misyorrunda yapılacaktır. Şartnamesi hergün koınis· 

. yonda görülebilir. 
2 - Kömürün beher tonuna (13) lira (50) kuruş ve ın ecrnu 

tutarına (2052) lira tahmin edilmiştir. EksiltmeY~ 
iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2. inci ve 3. cu 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ,,e 
% de 7 /5 teminaş muvakkatalarını lzmir ithalat ğÜP1" 
rük veznesine yatırıp alacakları makbuzu ihaleden ell 

az bir saat evel komisyona vermiş olacaklardır. 
30 4 8 12 184 


