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lhtilAlcil 
Şiddetli bir çarpışmadan son
ra Madrid yolunu zaptettiler. 

r 
Bir gi iz heyet· e ·yo . y .. ~ ser aye · liazı in-' 

izimle ış. yapmak istiyorlar. • • •• • 
gı ız muessese erı 

'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' 3 lngiJiz şirketi Türkiye' ~e ,,. _Hi_tıe_r _mu_'hi_m_bi_r _nu_tuk_ver.!!i.;. ' 

İş yapacaktır. Bir heyet akkımızteslim edilmezse 

gelmek Üzeredir. 
arp bayrağını a~acağız. 

. ·-----
Alman devlet reisi, ''Düşmanlarımız bize nere-

den isterlerse saldırsınlar! Almanya, bunları 
boğacak vaziyettedir.,, Diyor. Karabük demir ve celik fabrikaları icin bir an-, ' 

laşma imzalandı. Buğday mukabilinde liman ---------1"\ıırcnıbPrg, 12 (Hnd)Q) l\aS)onal osyaJi,,t kongresı. dün t'!ldl."ef' d:ılıili \C iktı" di meı 'clclnle mi' 

ve gemi inşaatımıza da kredi açılmak~ isteniyor. ------- ~ııl olmuştur. ~l:ıli)P ıınzırı doktor !:-alıt. lııı lmtıu~t:ı kongre~ e miilıiın i:r.ah:ıt 'crmi,tir. Akş:ıııı iir.rri, M. 
llitltr, 120 hin ki;;idcn ııııırckkt•p hir ordııyn geçit rr- mi )Dptırmış \f' lıu geçit re:sıııini lıüıün crııdıi de\
lrticr crirlt·ri ınkip Nıııişlcrdir. 

Ayrıca, Ankara ve büyük şehirlerde ucuz ve bahçeli evler, Gcı·c de nıuazznm tc:ı:alıfır:ıı yapılıııı~. i\I Bitler ı:ok ıoiilıinı Jıir ııııııık "O)liyerck. Husp')a ,e komıı
ııizıııc tidtlctli hücunılarcla lıııhıumuşıur. H\ıler, tlörı pi içimle Xıı7.İlcriu ) opmı~ oldukları i,leri ıızun 

ııznılıyn nydıktıın wnra, şimıliyr k:ııl:ır ~ııpılcıııların kifa)et ctmediAini, daha )Hpılıırnk pt•kçok i~ oldıı
~uıııı F.öylcnıiş 'c demiştir ki: 

modern mahalleler tesisi ıçın teklifat yapılacaktır. 
Lonılrn, 11 ( \. \) \n:ıdol•ı ı 

ı\j.ın~ınm Jııı~ıısi mulı ıluri hiltli-

lııttİ)İz fnıın,·i 'e 1 iıı.ın,. .1lr-c • 
ıııinı' JJH'n·uh 1ı r lıc.\ cı l ürki) e"tlt• 

&:ıııo~ i pl "ıııı t:ıtl i ,nunıl.ı t•~~riki 

ııır··ıi <:.ırtl:ı ın.ı ın3JıııllPn tetkik 

etıııı·k "' ııl:ık<ıılilr Ttirk ılairt"leril<' 

temn .t gı·lmı•k iir.t>r<' ) ab.rnd:ı Au
kııra·) .ı giılı•rt·kıir. 

Knnıbiıl'ıe kıınıl.ıı nk ılcıııir 'e 
ı,:Plik falıriknları finnıı ın m i~i lınk- 1 

kındn f ngilıı•re krt'ıli rl:ıirt• .. j ı., 
Hrn crclı• şirketi ırasımlnki knt'i 

ınııkn' ele Lonıl rn \la ııı11.:ı Nlil
ıni lir. 

TıirkıH··,ı,. ',. l ıı<'ı lt .. n~ ·.ıc tpq. 

kil C'di!ec;k ;;irkctl"r · ıit ,~ .. asları 
lı.l\İ lııli ınukJ\f'lc ıJ,• \.ıkınıl.ı f.oıı
drn'ıla iııız.ı ı ılılrct'ktir. 

Lonılr.ı, 1 l (A. \) 

ııınr l'•ı fıw ınd.ın J,e) n,.ı ıııılt·I par-

1 ıını·nıo!ar l,oııf .. r.m ııııt ı lugiliz 

hP)t ti rd i Mr. Soııınıenille lwra· 

lı .. rinr!Pki lugiliı mclo"ııı;I ırl11 lıir

lık1t• koıı'l'r.ııı~ı ıııüıenkip E) llıliia 1 

1111 lır~iıw elo~ru f,.ı,ııılıııl"n \ t' orn-

ıl n Arık ıru ')" ,:dl'rt k mulıtı·li f 
1 •ııı.ı~larıb lıulııııac:ıktır. 

:'\(.-. Sonııııl'ı·vıllı· lıillın~.ı,ı in· 
~iliz ııe·uı \e Jıalıı;ı•li •'" iıı~aat 
tirı..<'t'eri ııaıınıııı Allknr:ı"da ,.c 
ıli;!"r hüyiık ~rlıirlı·rimi1.dc yeni 

ııı:ılıulleler ıc .. isi nıM zıııııııı lt'tkik 

<'elcrcktir. 

lngiliz başvekili M. Baldvin bir ziyafette 
M uuı:ıile') lı billıa,sa Emlak 'e 

ı:) tam h:ınk:ı ile :ııılo~arak bıı ban

kaya tcvdint ynpın:ık \"eya lıu lı.ın· 

ka lıesabma modern ıwıh.ıllt kr t•··i· 

cıııwk iı.-ti)or. 

1\1 r. ~fo ııı ın av ill P A Hl ın k ıı nı n -

- On} etli erıcth•rıLeri ı;ulh iı;in ç:ılı~ıyorııı. Fuknt i•ıoki ,)ilşınnıılııı-ınıız lıııkkımızı teslim Nnıı•zlcr e, 

nıııl. lı.ırp lı:ı) rağını t;eknwkıe lıir,: lnl'<lıliit eımi)C<'l'giz. Biz ~ulh i tİ)orıız: "'ııllı İ•~İıı çnlışı)ul'uz; aucnk hu 
ııllı lıiıiııı :ıızıınnııa U)~uıı lıir sulh olmalı H· lıpkkımız ı,. lirrı t•ılilmt'lidir. 

Dıltüıı <liiııy:ı lıilıııelitlir ki, ı• ki ıliişııı:ııılarııuız lıi:.ı:t: lıünıııı eılcrlcrse, hepsini ıl•· eıece~iz. Bu saldın~. 

l lt'r •. ııkt:ııı, iıotcr garptan. 'f.')·' .. imalıh·n. nereden ge•lir~ı' sel İn, hugürıkii .\lmıml'a hu aldırı"I dur,lur-
tııeıık \c ,Jii~uıaalnrını hoe;a"e:ık rn:ı:iycııedir. · ' 

:\l. IJitlcr. nutkunun "-orıundıı. ı• l..i mulıariplerll' geııçleriıı t•ldı• H rnıclcri 'r birlikte çnlı~nıolnrı J:i. 
:111nı; ld igini ö~ lem i~tir. 

Bııııdan Foıır:ı llr. Göhd., ilı· Hlizcmlıerg ılc· hcıl~ı viz;ıı :ılc) hiıııll' lıirer uutuk iiyll'mi~lcnlir. llugiin~iı 
Alm:ıo gazcıelni, Hiılcı·'in ,,. Göh"I" ile Hozcıııhcrg'iıı mıtuklıırıııı iri lı:ırfli l.ıaşlıklnrln neşretıııckt<' ,,. 
\lm•ll)ıı'ıım )ıkılııı.ız J,ir ktn'•'l colılııgunu pzmal...tıı<lırlar. Sonu 6ıncı ıı}fada 

\.-----~--------;miııı ________ _,, _ _.. __ ; 
~ İhracatçılarım·ız bu güzel vesile
de vazifesini lô:yıkile bilmelidir 

Dünkü keşidede1 Türk - lngiliz ticaret ve 
• 1:.:~~~::~:::h•· kliring a~-aşması. 

birimizden) - Büyük tayyare İngiltere memnuniyet içindedir. İhracafr
piya~lgosunun keşidesinc bu- m.ız gelecek yıl 2, atiyen 5 misli artacak. 
gün de devam edildi. Kaza-

nnil numaralar şunlardır: İngiltere ilk defa olarak iki taraflı 
12464 No. 15 bin lira 
1201 h'o. 3 bin lira hakiki bir anlaşma yaptı. 
1000 lira kazanan~ar; -

lstatıhul, J2 (Hususi) Luııdra- Londra, 11 (A.A) .Anadolu 
5422 11430 16846 da iınzıılanaıı Türk.lngiliz tie•nrct :ıjan mın hususi muhabiri hildiri-

500 lira kazananlar: ıııuulıeclcııi, 1ngillerc"ıle hc)nz kitap yor: Türkiye ile lııgih<:'rc ara ındn 
611 680 1332 1948 ;eklinde nc~redilmi~tir. - Sonu 5 inci sahifede -

b t• rn«ıurn y~l~nrdanberi ziııiifıı:- . .ir.al:ı-

as iyen rııı~:ın .. hırı 'C taıııııınış )ıır pro
fesorılur. a 

2703 2987 3794 3895 ------=::-. -===-=-==-======:::;::_ __ _.:_ __ 
4253 49l8 5040 5220 Ankara'lı gençler yarın 
5888 6014 6384 9808 

lzmir'den ayrılıyorlar. me __ u_· z_eredi~. T~
0

nR~ A~;;: Ati~~,d~'
0

M;~ 
Asiler birkaç kasaba ,Jaha zaptet tak as'la görüştü. 
tiler. Şiddetli carpısmalar oluJor. y t 1 · -d·- p· , · 

' ' ı unan gaze e erı, onanmamızın ıre yı 

Asiler bir köyü 
Hend:ı) e, 12(Had) o) - S:ın Se

lın · lıycn hoınb:ır<lıınnııı ılevnın et-

111cktcdir. 

Sanı 6 d:ı hirçok nıiiltcciler p 
ranı;a')a iltic.ıırn Lıı,Iamı9lardır. 

K.arliı;tlcr 'e Fnslı 'lnr l\lakoe· 
Var'da bir milis kıt'nsıru ihata et-

.... ' 

işgal ederlerken 
mişlcr \"c hep ini de öldlirınüş

lt•rıli r. 

f ç ôsi kıt'a, Talavcrn hattı 
üzerinden Mndritl'e do~ru ilerle
mektedir. Tala'\·crıı'da fisilcr ınnbsüs 

surette toprak kazanmışlardır. 

- Sorıu 6 ncı sahifed~ -

ziyaretinden sevinçle bahsediyorlar . 
\ıirııı. 11 ( \. \) Biilİ'H c;.ı:r.c-

ııltr 1 ı rl .. İ) e ılı\' i,..lı::ri lııık ııı Dr. 

Tt•\li!... r:nşııı \r:ı .. ·ııı 
~itııH'dı ıı ,.,,., El,~n 

lıa~lı:ıl..ıı111 \1. ~ll'

ıal&B ilı:: ~ıirii\ 
111.-!.. ii:r.•'rı· , 11111.ır 
tı· i giiııü \tııı.ı') :ı 

g ·lPl'~f;i lı.ılıt•riui 

lıiiyiik lıir nı •ııı

nıııti)·Nlı• 1..nydct
ıııl'ktı•dirler. 

ı:ırıo:. ~:ı:ı:l'lt 0 -i 

lıu lı n~ııst:ı ıli-
) "r ki: 

Elen 

1111111ıııi)r~i lıu mu-
lôkatn kar~ı htıı;UE-İ 

Cı 11t'\0 rı.:·~ e• 

' l..ııı ~:ı rktıı FUllııın ;r.ı;.. I ıııı lıir 

d, tt·~irıi tt'~kil rıleıı !:ıkı l'ilrk-l:lı·ıı 

i~hi.- i~ı ıki t'.t ,)et aıl mı anı·ı ııl ı 

l ııı:ı ır nıa"' ilr kn
~ rr~t<"ıi .. tik: hir il· 

... ~ ıu· ı.ir -kne""el:ı· 
lıa lt•e•\' ucl :;t),.. 
., kıir. ·' ~ 
·--\-tı ;ı;rrı;-\ ;;;

i,.,I' eliyor ki: 

Elen milleti 
Dr. fcvfik Hii,ıii 

Ara 'ı Jıir kere da
lın llostaae lıir t-ıı· 

n·ttc karşılıynt·ak
ıır .• \ıimı lıalkııım 

Dr. Ar.ıs"n p:••çişle
rinin bl'p~inılc giis 

le rııwı..tc hulnnıln· 
bir nlilkn \"t• mem· f!u lııırnn•tli lıiis-

mıııiyı·t gn-ıe•rıneb.- uiikahul Elen-Tiirk 
tedir. Çiiııkıi bu ıızlnşııınsı e erini 
mülfikııt iki clo~t ) anıtnıılarrl:ın bi· 
memleket nra ında rine kar~ı yapılun 

kari11ıklı faydalı T. Rüştü Aras çok yerinde; bir 

yeni hir ıcıno teşkil eyli) ccektir. ı hürmetten ha~ka hirşey değildir. 

Bugün he) odınilel diplomatik I~~er doı;tluklar zamnn ile ülçülür e 

Aleminin hu kaynaşması anında 1 -Sonu 6 ncı sayfada-

• -lzmir'de çok güzel ve unutulmaz 
intibalar bıraktılar. 

9 Eyliıl akşamı lzmir hallcevinde lznıir münevverleri
nin alakasını toplıyan "Edebiyat gecesi,, ni yapanlar: 
Ortada Ankara Halkevi dil, tarih ve edebiyat şubesi 
reisi Hıfzı Oğuz Bekata, sağında inkılabın değerli şiiir-

&erinden Münir Müegget Bekman, solanda inkılapçı 
genç şairlerimizden Kamran Bozkır. 

Auknrn Ilalkl'\·intlcn gelen kafile 

ılün de şehrin hir~ok Y"rlerirıi 
gı·ırııi,..ln rn ıurihi ) erleri tc>tkik 

etmişlerdir. Heyet hu ıırudn Kar
şı) akn"yn geçmiş \·e (~leden sonra 
llıırnava·ya bir tren sezisi yapmış· 

lır. KafiJe içindeki Ankara Hal
ke' inin amatör fakat çok cll'ğcrli 

un ·atklir gençleri C\'Clki akşam da 

Ha1kcvimizde lzrnir Kn,ılıı' kuru
mu meııfentirıe bir mü :ımnre ,·er

miş ve Iliıllecİ• pi)esiui son defa 

tem il ctıni tir. Gösterilen hüyük 

alakaya kar~ı Kızılay kııruııııımuz 
Ankara'lı ll:ılke,Hlerc yaz1 ile <-:ın

ılan tcşekkıırde Lııluunıuştur. 

- Sonu 3 ncü sayfada-
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.. Sayfa2 ·~ ·~-·. . .···. . ·.• •:. .... . ·. ~·· . . ~· ..... 

ltal~,_k_ar_a,_h_a_a_vede-~9u·~·~~··!_J~l~~r-~f_H_a_b_~_r_l_e_r_i~I niz ku vetlerini artlracak _ _ 
M. Mussolini'nin riyasetinde toplanan irfanda ile Fransa'da amele grevi Uzak şark-

kabine kararı tasdik etti. j Anlaşıyoruz gittikçe genişliyor. ta harp! 
Türk - İtalyan ticaret muahedesi 1 Ar jantin.~e Brezil. ------.. . ···~--

imzalanmak üzeredir. ya ile de müzake-
Amele murahhasları Leon Blum'le görü-19 ncu ordu Pakhoi-
şecekler. Marsilya'da vaziyet Fenadır. de örfi idare ilan etti 

Roma, 12 (Radyo) - Bu
gün Vitimale sarayında M. 
Mussolini'nin riyasetinde ka
bine toplanmış ve bütün ba
kanlar ve parti reisleri bu 
içtimada hazır bulunmuştur. 

Bu içtimada ağustosta hava, 
kara ve deniz kuvvetlerinin 
arttırılması hakkında verilen 
karar tasdik edilmiştir. 

ftalyan kuvvetleri beyn~lmi
lel şekil mühlik vaziyetin ica-
bettireceği şekilde arttırılacak
tır. Bundan başka, hükumete 
mensub bütün fabrika ve tez
gahlar ve bine yakın yardım-
cı müessese, bu kuvvet arttır, 

ma kararı etrafında teşriki 
mesai edeceklerdir. 

Ziraat erbabına geniş kre
diler açılacaktır. Zecri tedbir-
lere iştirak etmiş ve etmemiş 
devletlerle yapılan ticaret mu-
kaveleleri de tetkik edilmiştir. 

Aile efradı çok ola:1 ame
leye yüzde onüç fazla ücret 
mes'elesi de görüşülmüştür. 

Müstemlekelerin iktısadi kal
kınması hakkında da mühim 
tedbirler ittihaz edilmiştir. 
Doğu Af rika'smda bir 
Ordu teşkil edilecek .. 

Roma, 12 (Radyo). - ltal
ya'nın müstemlekat ordusunun 
az bir müddette tesisi karar
laştırılmıştır. Doğu Afrika' da 
bir ordu vücuda getirilecektir. 

Hazırlanmış olan plana gö
re, doğu Afrika'daki askerin 
üçte birisi beyazlardan mü
rekkeb olacak ve bunların 
mikdarı 60 binden fazla olmı
yacaktır. Yalnız Somali'de as
keri vaziyet şimdiki şekilde 
kalacaktır. 

Doğu Afrika' daki askerin 
umumi ve siyah gömlekliler 
mareşal Graçyani'nin emri al
tında olacaklardır. 
Doğu Afrika' da 2000 zabit, 

1500 ihtiyat zabiti buluna
caktır. 

Roma, 12 (Radyo) - ltalya 
hariciye bakanı kont Ciyano 

İtalyan 'lar 
Habeş rüesasını 
heıtfiyelerle kandır

mağa çalışıyorlar . . 
Adis-Ababa, 12 (Radyo)

Habeş'lerin yılbaşısı olmak 
münasebetile, Mareşal Graç
yani bugün Habe~ rüesasının 
tebrikatını kabul etmiştir. 
Tebrik edenlerin başında Ha
beş patriki vardır. 

Mareşal Graçyani bu müna
sebetle birçok hediyeler ver· 
miştir. 

Belcika'da 
' Müdafaa tedbirleri 

alınıyor 
Bürüksel, 12 ( Radyo ) -

Almanya'nın askeri hizmet 
müddetini iki seneye iblağı 
karşısında Belçika' da da yeni 
bir takım miidafaa esasları 
tetkik edilmektedir. Bu arada 
Belçika'nın şark hududlarının 

emniyeti tertibatında büyük 
değişiklikler yapılacaktır. Ar
den avcı kolordusu olduğu 
gibi kalacaktır. Hududlarda 
ve Ren nehrinin sol sahilinde 
yeni tahkimat yapılacaktır. 

bugünkü . kabine içtimaında relere geçeceğiz 
Paris, 12 (Radyo) - Lil 

muhtelif devletlerle yapılan Londro, 1I (A.A)- İngiltere ile 
l . t ı ~ k · fabrikaları amelesi dahiliye ticaret müzakerelerini de izah ıcare an n;ınası muza «~resme 
memur lwyetimiz frlanda'nın ta- bakanının daveti Üzerine mües-

etmiş ve Fransa, Türkiye, Yu- lehi iizerinc bu memleketle ıle bir seseleri tahliyeye başlamış
nanistan, Çekoslovakya, İsveç, ticaret auloşıııası tanzimine memur lardır. 
Lehistan devletlerile bir uz- eılilnıiştir. lrlaııılu miizakcreleriııin 
taşma elde ed"ıldı·g~ ı"nı· bı"ldı"r- 1 . d 1 K . Paris, 12 (Radyo) - Reno ııtamııı an sonra ıeyN rei~i ur· 
miştir. Felemenk ile başlamış doğlu \'e hariciye unıum müdürle· fabrikasının 34,000 ameleden 
müzakereler şimdilik inkıta rinden Hulusi Fuad Togay n~ni mür~kkeb bir sendika çıkarı
etmiştir. zamanda memur edilJikleri .Arjnn· lan baz1 şayiaların ameleyi he

lngiltre ile de müzakereler tin \"C Brezil) n anlaşmaları için bu yecana sevkettiklerini bildir-
iki menılt·kct heyetiyle tlc temas M Bl • • talik edilmiştir. Çünkü arada miş ve . um un siyasetine 
eılccck ' 'e diğer mü~a,·ir ıızal:ır 

mühim ihtilaflar vardır. itimad beyan etmı'ştı·r. hemen ıHinf'ceklcrdir. 
Sovyet'lerle olan müzakere- • Paris, 12 (Radyo) - M. 

ler de durmuştur. Sovyet'ler Jlk tedrisat Blum Pazartesi günü Matinyon 
eski ticari vaziyetin idamesin· p mukavelesini imzalamış olan 
de ısrar etmişlerdir. ' rogramı bütün amele murahhaslarını 
1 · 'l- R değiştirildi kabul edecektir. 

Japon ar 2 J U • I . f_st~nbul, 12 (Hususi mu.ha- Lil, 12 (Radyo) - Dahili-

SU masum olarak bırımızden ) - flk tedrısat ye bakanı bütün gece amele 
programı bu sene tamamen işlerini tedkik ile meşgul ol-

y a ka/am ışlar değiştiril:cektir. Tedrisat~ ?u muştur. Mensucat amelesi ko-
~--•·• sene yenı programın tatbıkıle mitesini kabul etmiş ve grev 

Kendilerini casus- _b_a_ş_lı_ya_c_a_k_tı_r·--=======lı="z:::;:er=İn=e=k=..::.o.;::n=uş=-m-u_~...,..tu_r_. ---

lakla itham ediyor, 
Moskova, 11 (A.A) - Ka

barovsktan alınan malumata 
1 

göre Harbin hapishanesinde 
hiçbir sebeb olmadan tevkif 
edilmiş 21 Sovyet vatandaşı 
bulunmaktadır. Mevkuflar Ja
pon jandarmalarile Beyaz Rus
ların işitilmemiş derecede fena 
muamelelerine ve işkencele
rine maruz kalmaktadırlar. 

Japonlar mevkufları casusluk 
faaliyetleri hakkında ifade ver
meğe icbaT ediyorla:·. Ve ken-
dilerine sonradan istedikleri 
gibi dolduracakları beyaz ka-
ğıtlar ve yahud mevkufların 
bilmediği Japon veya Çin 
lisanile vesikalar imza ettir
meğe çalışıyorlar. 

Gördükleri işkenceden do
layı hastaneye gönderilenlerin 
kelepçeleri ve demirleri çıka
rılmamaktadır. Harbin'de ki 
Sovyet konsolosunun protes
toları şimdiye kadar neticesiz 
kalmıştır. japon memurları 
ilk tahkikatın bitmediği ha· 
hanesile ne konsolosun, ne de 
ailelerin mevkufları görmele· 
rine müsaade etmemektedirler. 

Portekiz'de 
Sükun hüküm sür

mektedir 
Lizbon, 12 )Radyo) -Ror· 

tekiz hariciye bakanı, Fransız 
ve İngiliz sefiılerile bitar&fiık 
üzerinde müzakerata devam 
etmektedir. 

Hariciye bakanı: 

-Lizbon'da ve bütün Por· 
tekiz' de sükün hüküm sürmek
tedir. Hükumetin mevkii çok 
S2.ğlamdır. 

"ispanya işleri hakkında 
noktai nazarımızı söyledik." 
Demiştir. 

Paris'te ki Portekiz sefiri, 
Paris ile Portekiz arasındaki 
telefon muhaberatının kesilmiş 
olduğunu bunun için çıkarılCin 
haberlerin asılsız bulunduğunu 
söylemiştir. 

Fransız seyyahları 

Roma'da 
Torino, 12 (Radyo) - Bir 

tren dolusu Fransız seyyahı 
buraya gelmiştir. Bunlar ara
sında maruf milliyetperver 
cumuriyctçiler vardır. Bunlar, 
ltalyan idare usul ve sistemini 
tetkik edeceklerdir. 

Akdeniz Komitesi,· dün 
Paris'te toplandı .. 

Suriye, yakın şark, şimali ve garbi Af. 
rika mes 'eleleri tetkik edildi .• 

Paris, 12 (Radyo) - Ati 
Akdeniz komitesi dün Cumur-
reisinin riyasetinde Başvekalet 
Jairesinde toplanmış, Suriye 
ve yakın şark, şimali Afrika 
ve garbi Afrika mes'elclerini 
mütalea ve tetkik etmiştir. Bu 
mes'elelcrin ruh.;'nu, Fran
sa'nın buralarda ki yerli halka 
karşı olan siyaseti teşkil et
mektedir. Suriye mukavele
si de müzakere esasları ara
sında yer almaktadır. Bir 
Akdeniz mes'elesi olmak iti
barile lspanya'nın dahili vazi-

iyeli de tetkik edilmiştir. 
Hariciye Müsteşarı M. Vi

yem, Suriye ali komiseri M. 
Martel ve Fas fevkalade ko
miseri M. Peyruton ile ~zun 
müddet görüşmüştür. 

M. Kamil Şotan, Dahiliye 
Bakanı vekili sıf atile M. Le on 
Blum ile iki saat görüşmüştür. 

Kabi e toplanıyor 
Paris, 12 (Radyo) - Önü

müzdeki Çarşamba günü saat 
onda kabine Rambuiye şato
sunda cumurreisinin rıyase
tinde toplanacaktır. 

Yunan kralı ansızın 
Parga'ya gitti. 

Amele yurdlarının inşasına baş
landı. Veliahd Selanik'tedir. 

Atina. 12 (Radyo) - Kral 
ikinci Corç, Kondoryoti tor
pidosu ile ansızın Parga ada
sını ziyaret etmiştir. Kral eski 
kaleleri gezmiş ve aKşam Kor
fo'ya dönmüştür. 

Atina, 12 (Radyo) - Milli 
iktısad bakanının riyasetindeki 
komisyon tarafından amele 
yurtlarının inşası faaliyetine 
geçilmiştir. Bunlar Atina, Pire, 
Serez: Kavala, Golos' da yapı
lacaktır, 10,400,000 drahmi 
tahsisat bu işlere hasredil
miştir. 

Selfınik, 12 (Radyo) - Ve
liahd prens Pol amiral Sake
lariye ile birlikte Selanik fua
rını gezmiş ve Norveç pavyo
nunun küşad merasiminde ha
zır bulunmuştur. 

8 İngiliz şirketi Tür
kiye' de iş yapacaktır 
-Baştarafı 1 inci sag/ada-

1..ııha) e, l l ( \..A) -- Lııccyde 

Alhatam Dragagc Et De Travnuks 
Publics ~irketi memleketimizde 
bu~clay mukabilinde Ereğli limunını 
inşnyn veya gemi io~ııntına rnya 
mümasili i~lcre uzun vacleli tediye 
esası üzerinden iştirake kıırnr ,·er· 

miştir. • 

Atina, 12 (Radyo) - Elle
nikon Mellon gazetesi neşret
tiği bir makalede, M. Metak-

sas'ın hattıhareketini ve mes
leğini takdir etmektedir. 

Bu gazete Korporasyon usu
lünii n ltalya' da tecrübe edil-

miş ve muvaffak olmuş bir 
rejim olduğu kanaatini gös
termektedir. 

w 

Bir Çek gazetesı 
Göbels'e cevab 
vererek, biz kaz 
değiliz, diyor. 

Prağ, 12 (Radyo) - Sko

vefski List gazetesi, doktor 

Göbels'in nutkunun sonların

daki bir fıkra hakkında yaz
dığı bir yazıda: 

"Evet, biz kaz değiliz; tay
yare karargahlarımız vardır ve 

İcabettiği zaman dostlarımızla 
birlikte müdafaada tereddüd 

etmiyeceğiz. Bu, en tabii bir 
hak değil midir ? Düşman-

lann hatırı için silahlanmak
tan ve kuvvetlenmekten vaz
geçelim mi?" demiştir. 

Amele saat 17 de ticaret 
meydanında büyük bir miting 
yapmıştır. 

Neşredilen bir tebliğde, 
amele ile patronlar arasında 
ücreti verilerek yapılacak me
zuniyetler, iş saatleri ve saire 
hususunda elde edilen uzlaş
malar esasları ilan edilmiştir. 

Lil 'de vaziyet düzelmiş ol
makla beraber Marsilya'da 
iyilik yoktur. 

Marsilya, 11 (A.A) - Ma
deni sanayi amelesi grevine 
iştirak edenlerin miktarı dün 
takriben 16,000 idi. Grev de
vam etmektedir. 

Tanca, 12 (Radyo) - Pöti 
Maroken gazetesi, M. Blum 
kabinesine karşı şiddetli ma
kaleler neşretmektedir. 

Bu gazete, M. Blumu bir 
şef addetmemektedir. 

Diğer bir Fas gazetesi de 
Blum kabinsini za .. f ile itham 
etmekte ve amelenin oyuncağı 
olduğunu yazmaktadır. 

Paris, 12 (A.A.) - Renault 
müesseselerinin sendikalara 
bağlı olan kısmı umumi me· 
sai konfederasyonu azası olan 
34,000 amele teknişyen ve 
memur namına kabul ettiği 
bir karar suretinde bazı gaze
teler tarafından işçilerin zih
ninde teşevvüş ve heyecan 
doğurmak gayesile ortaya atı
lan müheyyiç şayialardan do· 
layı endişe izhar edilmektedir. 

Bu teşekküle mensub bir 
ht!yet M. Leon Blum'u ziya
ret ederek halkçılar cephesi 
programını tatbik ettiği müd· 
detçe hükumete itimatları ol
duğunu beyan etmişlerdir. 

c=sma-

Leh- Fransız 
münasebatı 

Fransız ticaret baka. 
nı Varşova'ya gitti 

Varşova, 12 ( Radyo ) -
Fransa'nın ticaret bakanı bu
raya vasıl olmuş ve tezahü
ratla karşılanmıştır. 

Korye Porani gazetesi: 
"Bu seyahat, yeni Fransız· 

Lehistan münasebetlerinin en 
tabii bir eseridir. M. Pol Ba
şit Lehistan'ın sanayi merkez
lerini ziyaret edecek ve Le
histan'a verilecek kredi Üzerine 
müzakeratla bulunacaktır . ., 
Demektedir. 

Varşova, 12 ( Radyo ) -
Fransa ticaret bakanı bugün 
general Riç Smigli'yi ve ka
bine reisini, ticaret bakanını 
ziyaret etmiştir. 

Ticari müzakereler, 30 Ka
nunuevelde bitecek olan mu
vakkat ticaret uzlaşması bit
mezden evel nihai şeklini 
alacaktır. 

Askeri ittifaktan sonra, Le
histan ve Fransa hükumetleri 
en müsait şekilde bir iktısadi 
uzlaşma esası bulunacaktır. 

Torez'de Varşova'ga gitti 
Paris, 12 (A.A) - Entren

sijan gazetesi komünist partisi 
genel sekreteri saylav Torezin 
bugün tayyare ile Varşova'ya 
gittiğini bildirmektedir. 

Şanghay, 12 (A.A) - Pak
hoi'de vaziyet çok gergindir. 
Geçenlerde Japonya'lı bir 
dükkancı öldürülmüştür. Çin
lilerin meşhur 19 uncu ordu-
ları Kvangsi generalleri tara
fından yapılması muhtemel 
yeni taarruzlara karşı koymak 
üzere Pakhoi'ye gönderilmiştir. 

19 uncu ordu vaktile Şang
hayda Japonlarla harbetmiş 
idi. Bu ordu Pakhoi'de örfi 
idare ilan etmiş olup bu mın-
takayı terkten imtina eylemek
tedir. 

Bir Japon torpido muhribi 
şimdiden Pakhoi yakinine 
gelmiş bulunmaktadır. Diğer 
dört Japon harp gemisi de 
icabında işe karışmak üzere 
Tsingtaodan Hongkonga doğ
ru yol almaktadır. 

Birkaç gün evel K vangsi 
kıtaatı Pakhoi'yi zaptetınişlcr 
ise de hemen hemen şehre 

girmeleri akabinde merkezı 
hükumet kuvvetleri tarafından 
tard edilmişlerdir. 

Şanghay, 11 (A.A) - 19 
uncu Kanton ordusu örfi idare 
ilan etmiştir. ---
İstanbul 
gazeteleri 
lskenderun için 
ne yazıyorlar? 

istanbul, 12 (Hususi muha
birimizden) - Bugünkü gaze-
teler başyazılarını iskenderun 
ve Antakya mes'elesine hac;
retmişlerdir. Gazeteler, vatanın 
bir parçası olan ve Türk'lerle 
meskun bulunan Antakya ve 
İskenderun'un yeni ve müsta-
kil bir idareye kavuşacağını 
şükranla karşılıyarak bu mes-
elenin son merhalede bulun
duğunu yazıyorlar. 

Tan gazetesi, burada hemen 
hepsi Türk olan ve 250 bin 
nüfuslu lskendcrun ve Antak
ya'nın müstakil bir idare ile 
inkişaf ederek kendisini top-
lıyacağını yazıyor. Açıksöz 
de özbeöz Türk olan bu yere 
haklı olarak bir idare şekli 
verileceğini takdirle kayde
diyor. 

Sovyetler 
Trocki'nin hudud • 
haricine çıkarılma .. 
su1da ısrar ediyorlar 

Moskova, 12 (A.A) - Nor
veç dışbakanı Sovyetler birliği 
elçisi M. Yakuboviç'in 29/8 
tarihli müracaatına cevab ve
rerek Norveç hükumetinin 
T roçki ve karısı hakkında al
dığı kontrol tedbirlerinin bun
ların Sovyetler birliği devletine 
zarar verebilecek herhangi bir 
harekette bulunmasına imkan 
bırakılmıyacağını bildirmişti. 

M. Yakuboviç dış Bakanına 
verdiği cevabta Sovyet hüku
metinin bu beyanatı maalesef 
kafi ve iki memleket arasında 
mevcut dostane münasebata 
uygun addetmediğini ve Nor
veç hükumetinin bu beyanatı 
ile alınan tedbirlerin ve Troç
ki'nin Norveç'te bundan son· 
raki ikametinden doğabilecek 
neticelerin bütün mes'uliyetini 
kabul etmekte olduğu kansa· 
tında bulunduğunu bildirmiştir. 



Ankara Halke\İle şehrimize gelen ~air 'luuir Miicyyct'in gaze
temize hediye rttiği Zeybek adlı hir şiirini daha nrşrcdirnnız • 

ZEYBEK 
Münir Miiegyet Bakman 

İçi sığmaz engine, zeybektir c~nuıı adı 
Kırbacıdır y;ldırım, bulutlardır kanudı 
Yas!ıyarak sırtım lımir'in dağlarına, 
Türkü söyler bugüne, tilrkü söyler yarına! .• 

Acizlere mahcuptur, erlere karşı mağrur 
Kaldırmaz onurunu ölüme ölüm olur. 
Basdıkı topraklarda kanından izler vardır, 
Kanıyla enginleşen coşkun denizler vardırJ.. .. 
Belli etmez aşkını, rüzgarlarla sırdaştır 

Feda etmez yarini, ecel ile yoldaştır. 
Tanrı bile gidemez, aykırı dileğine, 

Vücudu bir topraktır, ay yıldız direğine!.. 

• Zeybektir onun adı, bir yanardağ demekiir 
Ege kıyılarında gerilmiş ağ demektir. 
Şimşekleşir ıslığı yellerin dudağında, 
Çağlar, yurd sevgileri bağrının ırmağında!.. 

• 
Zeybek, ey gönüllerden, gönüllere kayan er 

.. 

Gökteki yıldızları yurdum diye sayan er!.. 
~ / 

Ankara'lı geçler yarın iz
mir' den ayrılıyorlar. 

• 
Ankara Halkevinden şehrimize gelen heget: 1 - Kafile 
reisi Dr. Rağıp, 2 - Ankara Halkevi dil, tarih ve ede
biyat şubesi reisi Hıfzı Oiuz, 3 - Temsil şubesi reisi 
Medi l<..ut, 4 - Güzel san'atlar Şübesi reisi Refik Epik
man, 5 - Şair Münir Miieggel, 6 - Temsil komitesinden 
Arzuman Nurettin, 7 - Komiteden Bedri ve temsil heyeti 
-Başı 7 inci say/ada- Kadriye de Melek rolün ti 
Ankara Halkevliler şerefine almıştı. Tam bir kenar dilbe· 

dün akşam İzmir Halkevi ta· rini andırıyordu. Göıgüsüz ve 
rafından İzmirpalas'ta bir zi- masum bir kızın biitün ağır-
yafct verilmiş ve çok samimi başlılık ve toyluğunu takın-
bir hava içinde geçen bu zi- ınıştı. 
yafette Halkcvlileri birbirine Adile, Dudu rolünde, ma-
daha çok kaynaştıran konuş- halledeki evini, konu-komşu· 
nıalar olmuştur. Bugiın kafi!" sunun y:tkasın~ bı~n~·l~ ~a s~h-
gezilere devam edecek ve bu neye çıkıvcrmış gıbı ıdı. Fel-
akşam da belediye reisi tara· hi'yi hafız Halil rolünde gö· 
fından şereflerine Kültürpark· 1 uncc, Vasfi Riza 'nın da bu-
la bir veda ziyafeti verile- lunmasını istedik. Kendisine 
cektir. yaklaşan bir rakib görecekti. 

ı1ı Hullcci roliinli Mesut almıştı. 
"' * "Hulleci,, piyesi, Reşat Nu- Onu, uzun zaman sahnede 

ri'nindir. Mevzu eski şeı iat çalı<:mıs, mesleğinin kalıbma 
ahkamının yobaz elinde istis· girip Yi'rlesmiş bır san'atkar 
lllar cdıl n "Hullc,, nnmı al gibi gordiik. ( erif rolun<fe 
tındaki safhasını canlandıı Şemsı, hırsız P:u nak rolünde 
maktadır. Mantıki bazı hata· Nüzhet, imam rolünde Ek-
lar varsa da, Reşat Nuri'nin rem de çok iyi idiler. 
sahne üslubundaki güzellik ve Dikkat etlik: 
hususi esprilerle örtülmüş, sos- Blitün gençler, hem çok 
Yal bir komedidir. Ankara yiiksek bir istidat taşıyorlar, 
gençleri, iki sene evel bu eseri hem de l.1unu bir vazife gibi 
gene lzmir'de oynamış, fakat hassasiyetle benimsiyorlar. 

* evelki akşamki parlaklık ve * * 
rnuvaffakıyeti elde edememiş· Ankara Halkevliler İzmirde 
lcrdi. Rukiye rolünde Nigar, yarattıkları çok sıcak ve sa-
~sinin ahengi,· bir su gibi mimi hava içinde, pazartesi 
akan selis Türkçe'si ile çok sabahı şehrimizden ayrılacak-
tnuvaffak oldu. !ardır. Bu münasebetle An-

Zchra rolünde Saadet'c di- kara'lıların birkaç resmini say-
Yec~k yoktu doğrusu. Adeta falarımıza koyuyoruz. 
eskı tabirle şeytan çarpığı, * * * 
acayip, ağzı burnu dağılmış, Ankara'lılara ziyafet 
gözleri şuraya buraya kaçmış, Diin akşam, şehrimizde bu-
larsak birşey oluvermişti. Çok lunmakta olan Ankara'lı genç-
llluvaffak oldu. ler şerefine Halkevi tarafm· 
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Cesed bulundu Hava postaları han 
Baı ucıında atı t 

Ege gecesi 
Fevkalade 
Parlak geçti .. bekliyordu garının inşaa ı. 

Bozyaka'ds Pnşıt mezarlığı 
dvarında Seydiköy yolu üze .. 

Dün gece lımir Lise~indan 
yetişenler tarcıfından ttr~ib 

rinde bir cesed bulunduA-unu 
yazmıştık. Adliyece yapılan 
tahkikata göre ôlen 70 yaş· 
larında Hüseyin adında biridir. 
Köyden lzmire gelirken kalbi 
durmuş ve bindiği beygirinden 
yere düşerek ölmüştür. ih
tiyarın sadık atı; başka köy
lüler gelip ibtiya?ı kaldrıncaya 
kadar başı ucundan ayrılma· 
ınıştır. ihtiyarın vücudunda, 
yara ve bere eseri yoktur. 

Fuar takdirnamesi 
ve Kültürparkta 
eğlenceler 
Be1ediyece fuar kapandık

tan sonra Kültürpark'ta yapı-
lacak gece ve gündüz eğlen
celeri için bir program hazır· 
!anmasına başlanmıştır. 

lzmir fuarına iştirak eden 
firmalardan pavyonlarında en 
iyi dekorasyon yapanlara ve 
iyi bir şekilde mal teşhir 
edenler~ fuar komitesi tara
fından birer takdirname ve· 
rilınesi kararlaştırılmıştır. Bu 
takdirnamelerin örneği profc· 
sör Vedat Ar ve profesör 
lsmail Hakkı taraflarından 
giizel bir şelrildc hazır'an
mıştır. Devlet matbaasında 
basılacak ve fuardn. muvaffak 
o1an eksipozanlara verilecektir. -dan bir ziyafet verilmiş, ziya· 
fette belediye n.·isi. şehrin 

münevverleri ve mal buat c-r
kanı bulunmuştur. 

·' 
$ * 

Küçük bir cevap 
Oğlum Ankara'lı; 

imzamı koymak istemedi
ğ:m ve koyamıyacağım yazı 
hakkındaki cevabınızı, çizme-
den yukan çıkmış bir adabı 
muaşeret tonu ile, dlin akşam, 
Halkcvinin verdiği ziyafet ma-
sasında dinledim. 

İçkiden alınmış bir çocuk 
cesareti içinde, benim aley· 
himde, benim meslektaşlarım 
aleyhinde "Ne güzel!,, konuşu· 
yordunuz. 

Oracıkta, cephcmi size çe
virerek üç söz söylese idim, 
gene çocuklara mahsus bir 
oyuncnk gibi kırıl:ıcaktınız. 
Yapmndım; bu, bir lzmir'li 
olmaklıfpm dolayısile bana 
yakışmazdı ve ben esasen bu· 
nu yapamazdım. 
Oğlum; 

Evvela bir masa ve bunun 
ndabı muaşeret icapları vardır. 

Hnıımk5r ol, seni, layık ol
duğun me' ki ';ık~rnrnk m,...c· 
buı ıyctinde bulunmadığımı du
şun. 

Matbuat sütunlarında gör
düğünü, eğer kendinde fikri 
bir kuvvetin ınevı;udiyetine 

inanıyorsan gene ayni sütun· 
!arda konuş. 

İnsanların kaç şartı oldu· 
ğunu saydıktan sonra, onlara 
şunu ilave et: 

"Hiddeti bilmek fazilettir,,. 
Delikanlım, 
Masa ile fikir, ]af ile eser 

arasındaki uzun mesafe her 
yiğitin ziyafet ve palavra ma
sasında aşabileceği kadar kısa 
değildir. 

Ankara'dan yazarsan, sana 
cevabım uzun olacak. Fakat 
herşcye ~ağmen a·dımı senin 
karşına çıkaramam, bu böyle 

lazım. * * 

•• 
Diğer vilayetlere 

verilenler 
Vilayetimiz öğretmenlerin

den diğer vilayetler emrine 
verilenlerin listesi Kültür Ba· 
kanlığından vilayete gelmiştir. 
Listeyi yazıyoruz: 

Sef erilıisar Zafer okulu öğ
retmeni Müşerref Tokad vila· 
yeti, Dıkili, Çandarlı okulu 
öğretmeni Tevfik Jsparta 'ya, 
Bayındır - Gaziler mektebi öğ
retmeni Ahmed Mucib Antal
ya vi!ayeti, Bergama - Kapu· 
kaya mektebi öğretmeni Hil· 
111i Amasya vilayeti, Ödemiş 
Kaymakı..;ı okulu öğretmC'nİ 
Mustnfa Yozg-ad vi:aycti, lz
ıııir • Alsanc:ık oi..ulu öğrrl· 
mı;ni F:rde:s Eskişehir \'il5yeti. 
Berga na - Gazipaşa mektebi 
başöğretmeni Vehbi Muğla 
vilayeti, Tire - Birinci okul 
öğretmeni Seyde Aydın vila
yeti, İzmir - Narlıdere köyü 
öğretmeni Halide Erzurum 
vilayeti, Karşıyaka - Türkbir
liği mektebi öğretmem Ham· 
diye Ankara vilayeti, Ödemiş 
Halıköy öğretmeni Edib Ay· 
dm vilayeti, Ödemiş - Gacar 
kpyü öğretmeni Osman Ço
ruh vilayeti, Kuşadası - İkinci 
okul öğretmeni ismet Kütahya 
vilayeti, Bayındır - Kızılca kö
yü öğretmeni Sabri Niğde 
vilayeti, Seferihisar · 11 eylül 
okulıı c1ğretrneni Cemile De
rıi7.li 'ılayeti, Sderıhisnr - Za-

feri milli mektebi başögrel m<'ni 
Osman Denizli vilayeti, Tire 
Yeni çiftlik köyü öğretmeni 
Mahmud Balıkesir vilayeti, 
lzmir - Sakarya okulu öğret· 
meni Şahap Samsun vilayeti, 
Değirınendere - Kesrt:' okulu 
oğretnıeııi Kazım Seyhan vi
layetı, İzıııır Vali Kazınıpaşa 
mc ktebi öğı etmeni Zahide 
Eskişehir \•ila~eti, Miidaf ai lııı
kuk mektebi öğretmeni Na
dide Kayseri vilayeti, Kara
buruıı - Merkez okulu öğret
meni Ekrem Diyarıbekir vila
yeti, İzmir - Tınaztepe mek
tebi başöğretmeni Mustafa 
Örnek Tokad vilayeti, İzmir 
Duatepe öğretmeni Şükrüyc 
Mardin vilayeti, Ödemiş ·Emir
li köyü . öğretmeni ibı ahim 
Bursa vilayeti emrine veril
mişlerdir. ----

işine son verilmiş 
Halkapınar sıı kumpanya

sında ustabaşı olarak uzun 
senelerdenberi çalışan Yunan 
tebaalı Anto'nun küçük san'at· 
lar kanununa göre ışıne son 
verilmiştir. 

···---
Hükiımetce satın , 

alınacaktır. 
lzmir ve hav~lisi otomatik 

tele: ol şirketinin hüküınetçc 

satın nlınması için } akında 
Nafıa vekaleti ile şirket mü
messilleri arasında gÖrlİŞme

lere başlana.::aktır. 

Şehirler arası telefonundan 
istifade . için lımir otomatik 
tdefon şirketi tesisatının bir 
kısmının dl kullanılmakta ol
ması sebebile Nafıa vekaletile 
şir ·~t :ırasında bir ihtilaf Çik· 

mışlı. Şirket bunun içi ı p c;\a 
telgrnf ve t<:'l<•f nn uıntıın ınü

dür~ÜgünJ ıı yıllı!... ı · ı ı .ıı 

himce iıcret ısll mt'kl · idi. 13J 
ınes'elc et'an halledilm ·m· ,t r. 

Geçen hafta Nafıa vck:.leti 
tarafından ;ehrimi7.e gönde· 
rilmiş olan Vekaletin lsveç'li 
mütahassısı, lzmir' deki trlc
fon tesisatını tetkik etmiş ve 
raporunu Vekalete vermek 
üzere Ankara'ya gitmiştir. 

Cumaovası'nda 
iki kişi yaralandı .. 

Cumaovası nahiyesinin Şey· 
tandamları mevkiind!! bir vak'a 
olmuştur. Murad'ın tütün tar· 
!asında amele Hüseyin geçim· 
sizlik yüzünden kayın validesi 
Fatma'yı omuzundan w da
madı Veliyi dl' karnından nğıı 
surette bıçnkht y.ııalaını.şlır. 

Yaralılrır, mrınlekct Jı11c;;tm1" 

sine kaldıı ılmı~laı <lır. Suçlu 
Hiıseyin tutulmuştur. -

edilen "Ez~ 1ec:.esi., çok neıoU 
g~çmiştir, Halli oyunlar oy• 
nanmış, danslar yapılmıt 11• 

baha kadar eğlenilmiştir. ---
Seraeri çocuklar 
KaCiife kalesi civarındaki 

avare çocuklar her gün orada 
toplanmakta ve gelen geçeni 
rahatsız etmektedirler. Oradan 
geçen muhtelif otomobillerin 
öniine geçmekte, arkasına asıl
makta hatta ecnebi ziyaretçi
lerin bile otomobillerini ta~a 

tutmak suretile o civardan 
geçm~kte olan vesaiti nakli
yeyi bir huzur eylemektedir
ler. Zabıtanın nazarı dikkatini 
celbederiz. 

J Borsada 
Üzüm satışları: 

Ç. Alıcı K. S. 
837 Jiro ve şürc. 10 50 
732 Vitel ve '' 10 50 
447 M. J. Taran. 10 50 
415 Alyoti bıra. 11 
356 Y. i. Talat 10 
264,5 U. kurumu 10 
261 Beşıkçi z. l O 50 
260,5 1-f. Atberti 1 O 50 
177 D. Ardi.i 10 50 
174 H. Alyoti 13 50 
l 36 Allrn.yrak ~ 
1 't:ı Goınel 1 'l. 50 

1 1~1 ~l. FrPıı 6 50 
, ) . Xt"ı 71 1 O 7ı;, 

I• 1 1 c.n J rn.ı.ı ' )11 

-.. l . ım 13 , 
l• 1~U llll i 1 

rı man 12 50 

8 't • 1 

87256 
incir sallşları: 

K. S. 
19 
16 
19 
14 75 
16 25 
19 
15 50 
17 50 
14 25 
18 15 
15 I) 

13 75 
11 
1 1 
ıs 10 
l'.> Z5 
1 
13 75 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
484 Tütsli ile te. 6 75 14 
246 K. Kiizım 8 75 8 75 
295 Koope. itti. 10 125 10 125 
117 Ş. Riza halef. 6 50 12 
117 S. Ergin ve şe. 9 75 9 75 
73 Alyoti bira. 7 75 7 75 
50 B. S. Alazra. 7 625 7 625 
1382 

57437 
58819 

i!ahire satışları: 
Ç Cınsı K. S. 

129 Buğ-day 6 
2 Vagon arpa 3 50 

26 Buıçak 4 50 
50 B. pamuk 44 

K.S. 
6 
3 c;o 
4 50 

44 

EL HAMRA Telefon 
2573 

BUGÜN 
Hf' ceaıı \C ııı r.ıl.lıı Julıı hır ıuro\z•ı, 1. rl. in lı,..rt'll" ı ~' 

t' liı ~ 'k ıL.dt lıir fıl ıı: 

1 H \ '\~iZ< ..\ 

Gizli Yuva 
HA!;- HOLLl:H 1 ı I·' 

Robert Montgomery,.._ Mauren O'sullivan 
Aşk lıir seıpızqlt;İ}İ rlo~rıı ~ofa g• tirrlıilir mi~ 1001 macn.ı pc~inJ,. koşan 
bir~· ıcuiıı sc\ imli \C <'il elrha,1.111111 ıuııt>erdları \(" hr~rc.mlı hayatı .. 

• Aylli zamanda 

lngiliz kralı SaMajeste sekizinci Edvard 
Ulu Önderimiz Atatüı k'le beraber !\Cı eflcrine tertib olunan 

Moda deniz yarışİarında 
VE 

Berlin Olimpiyatları 
Filminin ikinci kısmı geldi. 

200, •100 ,.e 1500 nu ı roluk koşulan, ınr,kln ) iik~k aılııııın, nıarallon ve 

bütün yı17.nıf' yan~ları tı>kmil tcfcrriiatile gii~tl'rilccektir. 

Fiatler: 30 . 40 50 60 
Cumurtt·si tc~ziliıh talebe ıııaıinctıilı• Pazar 1 tlc ltaşlnr. -
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S A k 
1 Çimdikler 1 

iyasetve Ş ........ Z-av-a-ll-ı a-cl-am_ı_n_ 
Edebi, Tarihi, macera romanı 

Kendi hesabına Roon' da 
endişeli bir halde idi, yüzün
deki derin çizgiler, bir derece 
daha derinleşti; 

- Çok endişeliyim, dedi. 
Moltke benden fazla endişeye 
düşecektir. Çünki, dün krala, 
Fransa'nm Prusya aleyhine 
yürümiye kadir olamıyacağını 

temin etmiş idik. Halbuki ha· 
kikatta bu teminatımız bir 
kavli mücerredden ibarettir. 
Biz de müsbet ve kat'i bir 
şey bilmiyoruz. Bu Von Dergolç 
tesmiye olunan ahmak herifin 
körü körüne kurbanı olduk! 
Üçüncü Napolyon, karısını 
dinlerse, parlamentosunun ağ
zını kapatmak isterse ... impa
rator önümüzdeki intihabatta 
Cumuriyetçilerin ekseriyet ka
zanmasile karşılaşmaktan çok 
korkuyor. Bunun için bir harb 
göze kestirirse?. 

Mareşal Roon 'un bu sözleri 
çok haklı idi. Bunu Bismark'ta 
biliyordu. Bunun için, çok 
düşünceli ve gözleri dalgın 
bir halde uzaklara bakıyordu. 
Nihayet: 

- Çok doğrul Dedi. Fakat 
bu hakikat ne kadar acı olursa 
olsun, bizi faaliyetten ve he
defe doğru hareketten men 
etmemelidir! Bizim plagra'da 
hala muvaffakıyet ihtimali var
dır. Ve bence yüzde seksendir! 

Şimdi, susmak ve düşünmek 
sırası mareşal Roon'a gelmişti. 
Çünkü, bir ademi muvaffakı
yetin neler doğurabileceğini 
çok iyi biliyordu. Mareşal da 
nihayet: 

- Bismark, ben sizin ye
rinizde olsaydım hemen kralın 
yanına dönerdim! Dedi. 

Bismark tehalükle sordu: 
- Ne maksatla?. 
- Bence, şu anda almış 

olduğumuz haberi, krala'da 
bildirmek lazımdır. 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip \C l>aşynzg.ını 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Umumi rıeşri)nt \C yazı i,leri 

müdürü: Jlamtli .. ·üzhf't 

fdarehancı;İ: -
lzmi r ikinci He} lcr okağı 

C. Halk parti i binası içinde 

Telgraf: İzmir A~AI>OJ .. U 
Telefon: 2770 ·· Po ta kutu u 405 

ABONE ŞERAİTi 

115 .. 

Hariciye Bakanı, omuzlannı 
silkti, ve: 

-Deli misiniz, allah a~kına? 
Dedi. 

Prusya kralı Kilyom, hem 
ihtiyar, hem sulhperver, hem
de mütereddittir. Prusya'nın 

istikbal ve haşmeti için zaferle 
nihayet bulacak bir harb lü
zumunu krala kabul ettirebil
mek için ~enelerce uğraştım .. 
Kraldan aldığım muvafakat 
kararı hasebile şu anda çok 
bahtiyar ve mesudum. Fran
sızlar'ın bana muhalefet etmi
yeceklerini kat'i denecek ka
dar ümit ediyorum. Sonra, 
bütün tahminler hilafına ola
rak. Seferberlik ilan etmek 
isterlerse, Fransızları bundan 
menedecek bir tedbir daha 
vardır. 

Mareşal Roon'un istizah edi
ci bakışlarına karşı Bismark 
sözüne devam etti: 

- Siz hemen krala gidiniz; 
dedi. Hemen şu anda harbı 
ilan ettiriniz. O kadar sür'atle ki 
hiç bir tarafta hazırlık imkanı 
kalmasın .. 

Bunun üzerine mareşal Roon: 
- Şu halde, hemen ve 

beraberce kralın yanına gide
lim. Dedi. 

- Pekala. Siz saat dokuzda 
kabineme geliniz Moltke'yi de 
beraber getiriniz, hep birlik 
tetkikatta bulunalım. Herhalde 
zafer bulacağız. Müsyü Lö 
maıeşal... Allah zafer bulmak 
istiyenlerle daima beraberdir. 

-13-
Bu sabah, mareşal Roondon, 

erkenden iş odasına geldi. 
adeti veçhile ilk iş olarak pos
tayı açtı. Ve sonra Mark Go
liffet'i davet etti. 

Marki'nin dairesinde bulun
madığını öğrendiği vakit, hay-
retten kendisini alamadı. 

Mareşal Roondon: 
- Pekala.. Marki geldiği 

vakit hemen yanıma gelmesini 
kendisine rica ediniz! Dedi. 

Ve yeniden çalışmağa baş
ladı ... 

Bir saat sonra, yaveri polis 
ıniidiirü M. Pietri'niıı geldiğini 
haber verdi; Mareşal: 

- içeriye alınız! Dedi. 
Polis müdiirü güler bir yüzle 

Mareşalın kabinesine girdi .. 
Halinde, imtihanda mühim bir 
mes'eleyi halleden bir çocuk 
tavrı vardı. 

Yıtıı~ı 1200, ahı a)lı~ı 700, üç - Sonu var -
D) lığı jOO kııru:ıur 

1 Yabancı memleketler için senelik • Nöbetçi eczaneler 
aboue ficrı~ti 27 liradır 1 

Her ycrcle :; kuruştur ' Bu akşam Kemeraltında Hi· 
- lal, Karataş'ta Santo, Keçe-

'ünü geçmiş niishnlar 2.) kuru~tur. 
cilerde Yeni İzmir ve Irgat-

AXADOU' MATBAASINDA - ( pazarı'nda Asri eczaneleri 
BASIL,fIŞTJR açıktır. 

~:::::::::::::::::::-~::~ ............... , 
Yusuf Rıza Okulu 

ESKİ 

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

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

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

Fransızca dili 1 l K kısmın ikinci sıiııfından başlar. 
Her iki kısma ökrenci kaydına 1 E V l O l tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 

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

baıına gelenler 
Dün bir kahvehanede otu· 

ruyordum. Bazı zevat, iki gUn 
evel Anadolu' da çıkan bir 
yazıyı mevzuubaha ediyor ve: 

- Zavallı adam ·diyorlardı· 
ne felaketler geçirmişi 

Bilmem mevzuu hatırlıyor 
musunuz? 

Bir adamcık evlenmiş, ka
nsı tarafından zehirlenmek 
istenmiş. Boşamış onu; baş

kasını almış. O da hançcrle
meğe kalkmış. Onu da başın
dan atmış ve üçüncü defa ev
lenmiş. Amma, bu üçüncüsü 
de, ayni işi tabanca ile yap
mak isteyince, ondan da ay
rılmış. 'Uzatmıyalım; adamcık 
dördüncü defa evlenmiş. Fa
kat bu defa yakasını kurtara
mamış ve bu dördüncü kadın 
zavallıyı mezara göndermiş. 

Hadiseyi dinlerken, şu uy
durma, fakat zarifane efsaneyi 
hatırladım : 

Mahşer kurulmuş ve tanrı
nın huzurunda herkesin iyiliği, 
kötülüğü tartılmağa başlanmış. 
Sıra birine gelmiş. Günahı 
ile sevabını tartınca, sevabının 
küfesi havaya çıkmış. 

Tanrı; 

- Atın şu herifi cehen
neme! 

Demiş. Zebaniler adamı sü
rükliyerek götürmeğe başla
mışlar. Adam başını tanrıya 
çevirmiş: 

- Allahım -demiş- bir son 
sozum var. Onu dinleyin de 
ondan sonra cehenneme gı· 
reyım. 

Tanrı müsaade etmiş ve 
başlamış anlatmağa : 

- Evet, ben, cehennemin 
dibine atılmağa müstahak, gü
nahtan yaratılmış, hayatında 
iyilik namına hiçbir şey işle

memiş kullarınızdanım. Fakat 
allahım, unutmayın ki; benim 
bir karım vardı. Acuze, şirret, 
zalim bir kadındı. Beni fırıl 
fırıl oynatırdı. Gecemi gündü
zümü haram, şerbetimi zehir, 
hayatımı zından etti. Çekece
ğim kadar çektim. Ötesini siz 
bilirsiniz. 

Tanrı cevap olarak : 
- Salıverin -demiş- o ce

zasını, dünyada tamamlamış 
ta öyle gelmiş .. 

Biraz sonra bir başkasının 
muhasebesini yaparlarken, onu 
da, tıpkı diğeri gibi günahla 
sıvanmış olarak görmüşler ve 
tanrı da; 

- Atın habisi -demiş- ce
hennemin dibine! 

Zebaniler herifi karga tulum
ba yapıp fırlatmak üzere iken 
o da dile gelmiş ve birkaç 
söz için tanrıdan izin dilemiş. 
Tanrı esirgememiş ve dinle
miş. Herif demiş ki : 

- Evet, ben şöyle kötii, 
böyle bayağı, şöyle habis, 
böyle rezil bir günahkarım. 
Fakat benim bir karım vardı. 
Aman allahım, ne karı idi o, 
ne karıl Ömrümü burnumdan 
fitil fitil getirdi. Akşam sa
bah, elinden çektiğimi dağlar 
çekseydi dayanmazdı. Uzatmı
yayım yarabbi; o öldil ve ben 
gene evlendim. ikinci karım, 
birincisinden daha cadı, daha 
felaket, daha berbad çıkma
sın mı'? Ôliinciye: kadar tam · 
onbeş sene çektiğimi ben bi
lirim. Allahını, görüyorsun ya, 
dünyada çekeceğim; çektlm, 
beni de affedin. 

Fakat tanrı bu defa; 

Kü«;ük itilaf nazırları Bre
tislav'da toplandılar. 

~--~---------~-------Tuna havzaıının iktısadt durumu, küçük itilaf devletlerinin. 
askeri vaziyeti, Macaristan mes'elesi görüşüldü. 

Prağ, 12 (Radyo) - Bra- amaçlarının değişmez mahiyet· yafet verecektir. 
tislav şehri bugün Küçük itilaf lerinden dolayı se"inç göster- Pazartesi günü de biri sa-
devletlerinin hariciyecilerinin mektedir. bah ve diğeri öğleden sonra 
gelmesi hasebile baştanbaşa Bretislav, 12 (Radyo)-Kü- olmak üzere iki toplantı ya-
donatılmıştır. çük itilaf konferansı ilk top- parak konferansa nihayet ve· 

M. Stoyad;noviç, M. Anto- lantısmı yarın saat 16 da ya- rilecek ve bir resmi tebliğ 
nesko Prağ'a gelmişler ve M. pllcaktır. ncşrolunacaktır. 

Krofta ile birlikte cumurrcisi Bugün, küçük itilaf harici- M. Stoyadinoviç Bretislav-
M. Benes'i ziyaret etmişlerdir. ye nazırları aralarında top- dan dönüşte Çekoslovakya' da 
Ve bazı mes'eleler üzerinde • k lanmışlar· ve görüşmüşlerdir. birkaç gün daha kalaca ve 
müdavelei efkardan sonra Bre- • Çekoslovakya hariciye na- cumur reisi M. Benes in mı· 
tislav'a hareket etmişlerdir. 

Küçük itilaf devletlerine 
mensub birçok gazetecilerle 
beraber Fransız, Rus, lngiliz 
ve Lehistan gazete muhabir· 
!eri de gelmişlerdir. 

İtilaf devletleri hariciyecileri 
büyük tezahüratln karşılanmış
lardır. 

Küçük itilaf konferansı Pa
zartesi gününe kadar devam 
edecektir. 

Bugün Tuna havzası iktı
sadi vaziyeti ve Lokarno mes-
elesi görüşülmüştür. 

Bugünkü içtimada, Tria
non muahedesi aleyhine Ma
caristan tarafından yapılması 
muhtemel tecavüz üzerinde de 
bazı tedbirler ve kararlar it
tihazı mevzuubahis olmuştur. 

Konferansta üç <levlet ik
tısadi tesanüdü ve Çckoslo
vakya' nın silah sanayii üzerin
de mühim müzakereler yapı
lacaktır. 

Konferansın en miihim mü
zakeresi, küçük itilafın askeri 
kuvvetlerinin arttırılması ola
caktır. 

Atina, 12 (A.A) - Mat
buat Biikrcş nutukları hakkın
da tef siratta bulunarak küçük 
anlaşma ile Balkan antantı ....................... 

- Hayır -demiş- madem ki 
birincisinden bu kadar çektin, 
ikincisi ile neden evlendin'? 
Şu halde sen, ebediyen yan
mağa müstahak bir adamsııı. 
Atın şu herifi cehenneme! 

Bizim gazetede mevzııubahs 
adam da bu şekilde bedbaht
lardan biri imiş: 

- Be adam, bir inci karın 
zehirliyecekmiş, ikincisi de 
hançerliyecekmiş. Neden üçiin· 
cüyii alırsın. Haydi o da ta· 
bancc ile marifet işlemeğe 
kalkışmış. Dördüncü ile neden 
evlendin? Çimdik 

# 

zırı, yarın bin kişilik bir zi- safiri olacaktır. 

Antifaşistler misaka 
davet edildiler. 

Barselon radyosunun bu daveti, 
Roma'da asabiyet uyandırdı. 

Roma, 12 (Radyo) - Barselon radyosu evelki gün İtalyan 
faşist aleyhtarlarını Mussolini aleyhine kıyama davet etmiştir. 
Diğer davet te Fransız komünistleri tarafından yapılmış ve 
lspanya' daki vaziyetin halk cephesi kuvvetlerini her yerde 
kuvvetten düşürdüğü iddia edilmiştir. 

Bu davette 300,000 profoterin lspanya'da cumuriyet ve 
ameleyi kurtarmak için çalıştığı da zikredilmişitir. 

Roma radyosu bu davetlere cevap vererek: 
- İtalyan faşist aleyhtarları mes' el esine gelince; Barselon 

radyosu ltalya' da faşist aleyhtarı mevcut olmadığını artık 
bilmelidir 300,000 clunuriyet ve amele müdafii olan proletere 
gelince, bunların İrun ve Mayorka' da nasıl çalıştıklarını gör
mek bunların lspanya'da yaptıkları hasarat. herhangi bir düş
man ordusu tarafından yapılmamıştır. Bunların yüzünden yuz 
bin maktul ve ikiyüz bin yaralı vardır. 

ltalya illetler cemiye
tine gelmiyecek. 

M. Mussolini'nin, Habeşistan'ın ilhakı 
talebi kabul edilmedi. 

Cenevre, 12 (A-A) - Alman Ajansının istihbarına göre, 
Milletler cemiyeti genel sekreteri M. Avenol genel sekreter
liğe Habeşistan mes' el esi hakkında ltalyan hükumeti ile anla
şamadığını bildırmiştir. 

İtalya Habeşistan' daki emrivakiin her ne bahasına olursa 
olsun kabulünü istemekte, Milletler cemiyeti ise Habeşistan 
Milletler cemiyeti azası olarak kalmakla beraber buna binaen 
İtalya'nın ne konseye ne de asambleye iştirak etmiyeceği zan
edilmektedir. 

Romanya kralının 
Yaveri Roma' da .. 

Roma, 12 (Radyo) - Ro
manya kralının yaveri miralay 
M. D ·roviç Roma'ya gelmiş
tir. Bu zat, Romanya gençlik 
teşkilatı rei<>i<lir. 

Arnavutluk 'ta 
isyan mı çıktı? -···---Krala suikasd yapıl. 
dığı tekzib ediliyor .• 

llzmir'in heyecanla heklediğil 

Tiran, 12 (Radyo) - Resmi 
Arnavutluk Ajansı bazı ajans
ların kral Zogo aleyhine bir 
suikasd yapıldığı ve bir isyan 
çıktığı hakkındaki haberleri 
kat'i surette tekzib etmiştir. 

g e 1 d i 
Kültürpark'ta oyunlarına başladı 

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

Bu haberler, vakit vakit fa
kat hep ayni membalar tara
fından çıkarılan yalan haber-
lerdir. 

Amerikan 
Zırhlısında suikasd. 

Nev-York, 12 (Radyo) -
İstidyanopolis zırhlısı havuzda 
iken bir yangın çıkmıştır. Za
rar ve ziyan miktarı gizli tu-
tulmaktadır. Yalnız, yangının 
bir suikasd eseri olduğu iddia 
edilmektedir. 

Gazeteciler 
Kongresi .. 

Bern, 12 (Radyo) - Bey· 
nelmilel gazeteciler federasyo
nu kongresi bitmiştir. lsviçre 
matbuatı murahhaslara büyük 
bir ziyafet vermİ§tİr. 



Birinci Fransova 
BÜYÜK TAR/Hl TEFRiKA 

B2 Çllflirotıı F. Şemseddin Benllollu 

ln,ili• kralı ve Franıız kral;· fevkalade 
meraıimle bulufl:l.ılar,, 

,.---Lu .... _. ............................... .. 

Türk- lngiliz ticaret anlaşması 
~~~~~-----..... ._, .. ~ .. --~...,........,.~--,__~ 

-Btı1ı linci •alıl/11de - Tarafeyn heyetinin karşılıkla huJusJ ve umumt klering yolu nılacaktır, 
ı eyhilde imzalanan ıi.caret ve kle· telkin ettiti hürmet, samimi• ile yapılııbil.ecek ve ,ınlaııııada Anl•şmanan ana h3kümleri 
ring anlaşması Tlirkiye ile ınilna. yet ve itim~d bu muv-.ffakı• teklif edilmiş ve muayyen fe• hemen•hemen bunlardan iba· 
ae)>aua bulunan fnıiliz ticaret ma· yetjn amillerlnden paflıcatı rait vo ahval dahilinde mu• rettir, Memleketimiz iktisadi· 
ha(flinde memnuniyeJle ~eroıJan· · · b · kabili 
mııtır, ÇOnkii 1nıiltere'niq eski ıayılabilir. ayyen niıbetlerdt devlet mü• yab ıçın u vazıyetten 

d Anlaıma 18 maddelı'1• bir bayeab tarih •ıratı harı·cinde· iıtibsal faydal11 atikirdır, Bu &arıda anlaşma politikauu a ıuar 1\ <" 
Sinirli, ıinirli nezdine rirdi. dil. Heyet Franıız ıehri olan etmekte olman ve Arjantin heye. metin ve bir protokoldan te• de ödetilebilecelc, anl,tma iki memleket arasın• 

DGprat kralın yeni top imali . Bulonya'ya yürüdil ve burada ıinin bir aeneyi mfltecıviı bir ••· rekküb ediyor. Klerina- heıab 4 - Jngiltere tranıitile ıe· daki doıtlutu en eaula tekilde 
Ye arayanda yeni tertibat yap· binden fazla top atışile kar· macdanberi Londra'da hu mevzu. ve muamelatı itibarile yeni lecek kolonyal ve diğer reak· tarsine bhizmet edecek eleman• 
lllası için istedij'i paraları, gö· ştlandı. lar üzerinde uğraşmakta bulunmaıı şekil diğer herhangi klering ıpor mallar muayyen hadler !ardan iri olmak vaziyetin· 
"'":) · b' il 1 d y il h l 1 d" · · nihayet Yunanistan ve diıter bazı f dedir ·" memış ır usu e nası te a· o ara a ı ar oşenmıştı. tı anlaşmamızın aynidir. Yani; dahilinde ngiliz kleringi yolu · 
rik edeceğini düşünüyordu. İki kral, ayrı ayn bu halılar memleketlerle aylarca süren mü· U l b Bu vaziyete munzam ispanya 

zakeratm menfi akıbeti Ron aylar- 1 - mumi kleringe tabi i e gire ilecek. 'Vaziyeti ve ftalya ile lngıltere 
- 29 - üzerinden geçtiler. da muhtelif fayialııra meydan ver- olarak Tütkiye'ye ithal edile· 5 - Hususi ve umumi kle· arasında devam eden ahdi 

lngiltere kraliçesi Kral Hanri, yemeğini, yere roişti. cek İngiliz mallarının bedeli ring muamelatının kaffesinde vaziyc t tüccarımıza lngiltere 
Teşrinievelyağmurlarile baş· oturmuş olduğu halde yidi. Bilhııs!'oa miizakcre safhalannın mecburi olarak Cumuriyet yüzde 70 ve 30 esas, yani ile ticaretimizi önümüzdeki 

'-n b 1 b' h 1 1 F k l H ·• · t mahrem kalması hususunda iki ta· k b k l k C · t k b k .,. aşa çamur u ır a a · ransa ra ı, anrı nın o ur- mer ez an asına yatırı aca , umurıye mer ez an ası yıldan itibaren liakal iki mis· 
ı.. 1 ).§ K 1 • d ğ · · k k rafı;a ıakip edilen prensip bu endi. J l , · .. d d S b t ... ış o an yo aa a eye o ru ması ıçın ırmızı ve en ıy· ngi tere ye ithal edilecek Türk emrıne yuz e on ur. er es line ve yakın bir aA tı.de la"akal 
b. şeleri kuvvetlenılirmekte idi. d ·· · d 
ır kervan ilerliyordu. Alayın metli çuhadan incile işlenmiş ı malları bedeli ise gene mcc· ovız şartı var ır. beş misline çıkarmak ve bu f ı;panya'ılaki vaziyet, tulya 

arabalarının süsleri, süvarilerin bir seccade hazırlamıştı. nıc,·:ırirlatı be,lellerioin eski it ı. huri olarak lngiltere' deki kle· 6 - Türkiye' de açılacak mühim piyasayı yeniden ka· 
başlarındaki sorguçlar yağmur- Fontanblöden getirilmiş olan yan ıkari borçlarına mahsuben ring ofisine ödenecektir. sergi ve panayırlara getirile· zanmak için emsalsiz bir İm· 
dan berbad bir hale gelmişti. tabak ve sahanlar hep altın- hlokııji iı;in İngiltere lıüki'nnetincc Umumi kliring alım-satım- cek lngiliz eşyası için yüzde kan verilmiş bulunmaktadır. 
llzaktan da Manş denizi sa- dandı . ,·erilmiş ve tatbika başlannıı~ olan Jarında tediyat tarih sırası ile 30 kaydı olmaksızın ve Türk Daima hatırda tutulması 
hillere çarpa, çarpa homurda- Fransa'nın en meşhur aşçı- karar ve hinneti<-e İtalyan ihraca- ve karşılıklı hesapta para bu· resmine nazaran kabili ithal icabeden mühim nokta şudur: 
rııyordu. lan o kadar güzel yemekler tının daralması Türkiye ile mıiza- lunmak şartiledir. olmak şaıtile yüzde yüz hu· İngiltere şerbest piyasadır, 

kere netİ<'esinin m~hul bulunmatıı E - t k · k- d V k b " d 1 · M. dö Vandom: hazırlamıştlar ki, sekizinci Han· 2- ski anlaşmada hususi susı a as ım anı var ır. e re a et muca e esı en bilhassa üzüm, incir. fındık l 'e J 
- lngiliz kardeşimizi gör- ri bunlardan pek çok zevk zeytinya~ı piyasasında muhtelif spe- takas hem mütekaddim mü· 7 - ngiliz kleringi hesa· Bkuvvetli o~an bir memlekettir. 

lllcden boğulacağız, sanıyo· buldu. külıisyonlara meydan vermişti. saade şartına bağlı hem dört bma Cumuriyet merkez ban· u piyasayı temelli ve rasyo-
rum. Aman yarabbi... Bu ne Kral yemek yerken, dışarı· Debts Chearing namı altında beş maddeye münhasırdır. kasında mevcut ve bir milyon nal şekilde kazanmak istiyor· 
lcadar çok su... içim dışıma dan borular, muhtelif muzika· neşredilmi§ ve Romanya, ispanya Yeni anlaşmada kuru üzüm, sterlinge yakın bakiyenin hu· sak lngiltere ile mübadelitı· 
c;ıktıl Dedi. lar çalmıyordu. Hokkabazlar, ve İtalya'ya karşı tetkike başlan· incir, fındık, ve ceviz içi ham susi takas ile tasfiyesi imkam mızda daimi dünya fiaderini 

Kral: cambazlar binbir marifet gös· nıış olan İngiliz kararnamesinin kürk ve deri müstesna olmak verilmiştir. daima nazarı almayı tüccarı· 
- Bunların hepsi de gu·'zel- teriyorlardı. nevama Türkiye'deki 11 numaralı üzere bütün Türk mallarına 8 - Eski anlaşmaya bağlı lmıdızır. vatani bir vazife sayma-

d Para kararnamesinin 32 inci mad- teşmı' l edı'lmı"ş ve bunlardan 
ir, Müsyüler! Fakat bütün bunlara rağ- listeler ve tarife tenzilatı eski 
D 

ılcsi hükmünün Türkiye'ye tatbik a~ag~ ıdaki mallar iç"ın müte· Bilmukabele lngı'lı'z'ler de 
· h k d men kral sekizinci Hanri'nin · 4 1 ı· t k d k' 

Uıye ay ır ı. edile<·eği resmi haberlere atfen kaddim müsaade istihsali şartı numara ı ıs e YJ arı a ı fiatlerini daima normal tutma· 
zaktan artık azg d 1 yüzü gülmüyordu. Çünkü, An ·ı · sü "l" d ı'ki sayılı fıkra veçhile tadil m a ga- 1 nı ru uyor u. kaldırılıyor. lı ve bu vaziyet haricindeki 

lar görünmeğe başlamıştı. dö Boleyn, Kale' de bir tücca- Hazine sekreteri Permananti Tamamen veya kısmen yün edilerek aynen muhafaza edil· hareketlerden tüccarımız iktı· 
D .. k d" G' t ·1 · rın evinde hala· inadında ·ısrar t. t t' .. t · t' u o ız, a ını ı erı ve ıcare nezare ı mus eşar· ve ipek, veya sun'i ipek, her mış ır. sad vekaletini icabında mah· 

•iirdü, ve Fransa kralı Fran· ederek bekliyordu. larından birinin riyaseti altın- nevi halılar, gülyağı, ham ve 9 - lngiltere hem eski an- remane haberdar etmelidir. 
Sova'nm önünde durdu: Ayni zamanda Paris hakimi daki 12 kişilik lngiliz heyeti- işlenmiş sünger, nebati boya laşmada mevcut listelerden Bilhassa yeni hususi takas 

- işte!. Dedi. bu tüccar evinin kapısını vu· nin muhtelif nezaretler mü- maddeleri cehri vesaire gibi hem de Türkiye umumi ithal yolu ehemmiyetle ve dikkatle 
Bu sırada, karşıdan bir atlı, ruyor ve: messillerile her gün artan tıbbi nebat, kök, yaprak, tü· rejiminden istifade ediyor. tüccarımızca gidilmiye değer. 

llıahmuzlarını atmın karnına - Kral namına... adP.di piyasada halline uğraşı· tün, kıyılmış tütün, sigara, her Türkiye eski anlaşmada mev· Macar'lar bu yıl ilk defa ota. 
bastı ve bir sıçrayışta Fran· Diyerek kendisine 16,000 lan mes'elelerin gittikçe çetin- nevi şarap ve likörler ve cut hukukunu muhafaza ediyor. rak ispanya ve ltalya'nm sevk 
!°va'nın karşısına kadar geldi. Ekülük bir e1mas getiriyordu. leştiği zehabını kuvvetlendir· esansları, afyon, taze meyva, Protokol imza ve teferrüata 1mkansırlığı karşısında lngiliz 
0 u, İngiliz kralıydı! Paris hakimi, kralının, Fran· miştir. sebzeler. harub palamut ha- aid tali hususlar haricinde piyasalarını çeşitli taze mey· 

Heriki kial, bir anda atla- sova' nm ismini söyliyerk diz Bu bakımlardan herkesin ricinde taneli maddeler ve bilhassa Türkiye' de kurulacak vaL r ve bilhassa karpuz, ka· 
~·~dan aşağı indiler. Sonra, çöküyor ve kraliçelere layık şu dakikada malumu olan ne- hülasaları ve çam kabuğu, çelik, demir fabrikaları dola- vun ve cima ile doldurmuş· 
ıkı k ) l bir hürmetle bu hediyeyi tllk- · 1 · d l 1 lardı .. ·ra e -ele tutuştular, hudud tıce yanız memnunıyet eği elişi, dantela ve işlemeler, ku· yısile teşkil edilecek Türk- n· r. 
ll · d dim ediyordu. Ve, güzel An · d d b k h T d t 't'b ·ı B l Zenn e kurulmuş bir çadıra aynı zaman a a üyü ay- ru sebzeler, meyva, konserva giliz şirketlere aid hükümler aze oma es 1 ı arı e u • 
d da bu hediyeyi, Fransız kra· 'I ld 'd 1 Oğru yürüdüler. Buraya ku· retc de sebeb olmuş bulun· usare ve ezmeleri, sebze kon· vardır. Bu şirketlerı'n muayyen gar ı r ayni yo an gı iyor ar. 

lının bu nezaketini takdir ede-
tulmuş olan bir şarab çeşmesi rek kabul ediyordu. maktadır. Bu İngiltere'nin bi- serva ve usareleri, yu·murta satışları klering satışları hü- Kı C!\ Türkiye' de yetişen ve 
lakerleri ısıtmak için mütema- Ertesi gün, iki kral, bir İn- rinci defa olarak akdettiği ha· ve yumurta tozu, süt tozu, kümleri haricinde kalmakta ve Türkıyc den kabili ihraç olan 
diyen akıb duruyordu! 1 h 1 K 1 • 1 kiki iki taraflı ilk klering an- balık yagw ı, bal melaslar, ham yalnız çelik ve demir fabrı'ka- hiçbir madde yoktur ki bu gi iz şe ri o an a e ye vası b ı 

Serzeniş, teşekkür ve hatır oldular. · laşmasıdır. ve işlenmiş mermer ve 'oniks· lafı taksiti ve Türk - lngiliz piyasada vasi nis etlerde 8 1• 

Sormalar arasında şarab ka· -Souu var- lngiltere ticaret nezareti ti· ler, keten ve kenevir, . deniz şirketlere aid masraflar öden- cısı bulunmasın. 
;ehleri tokuşturuldu. Bu sırada ---------- carct mukaveleleri dairesi şef- kaplumbağası ka~ukları, ba· dikten sonra kalacak miktarın Gayret tüccrarımıza kalıyor. 
ransova'nın üç oğlu da bu· Burnava' da bir kaza lerinden ve lngiliz heyeti aza· lık derisi, sun'i inci imalinde yüzde yirmisi klering anlaş· Bu anlaşmıya ve herhangi 

t~ya geldi. Fransova'nın em- Dün sabah Burnava'nın çay sından Mr. Kingin tabirile bu kullanılan ve tatlı sıı balık· ması ve bakaye devam ettiği madde üzerinde alım satımı 
"'le, en iyi elbiselerini giymiş mahallt:sinden ata binen ve iki tarafın da iftihar etmesi larımızdan çıkan balık pulları, müddetçe yüzde 30 serbesti ve alıcı ve satıcılarına aid ma-
())an üç prens, lngiltere kralı bağa giden lbrahim, atını 76 lazımgelen bir rekordur. kuru ve her nevi konserva, döviz yüzde 70 şi mal hesa· lumat için tüccarlanmızın mü· 
Sekizinci Hanri'ye "Hoşgeldinl,, yaşında ltalyan Jan Topuz'a Çok müşkül, müzakeresine bile balık, pamuk, pamuk küsbesi, hına olmak üzere klering he· racaat edebileceği devlet da· 
llutuklannı okudular. çarptırmış vt: sol kolunun maf- yanaşmak mümkünsüz görül- üzüm, incir haricinde her nevi sabına devredilecek geri kalan iresinin adresini de hatırda 

Sekizinci Hanri'nin meşru salından çıkmasına sebebiyet müş mes'eleler iki tarafın da meyvalar, fındık ve ceviz içi, yüzde 80 nin yüzde otuzu ye- tutmalan lazımdır: 
trkek evladı yoktu. Bu güzel vermiştir. Hadise tahkikatına memnuniyetini mucib şekillere her nevi kabuklu meyvalar, niden serbest döviz hesabı- Türkofis 
Çacd ukları kucakladı, gözleri yaş müddeiumumi ·muavini Ali Ak· bağlanmış bulunuyor. iki ta· kitre, zeytin ve zeytinyağı, hu· mıza alınarak gerisi devletçe 2 Wey Mouth Str London Wl 
olu olduğu halde üçünü de kaya tarafından el konmuştur. rafın da aşağı yukarı fasılasız bubat, balık yumurtası ve lngiltere'den yapılacak müba- İstanbul. 12 (Hususi muhahıri· 

a.11... 1 ınizden) - Paris'te münteıir Tan gB arından öptü. Kazanın dikkatsizlik yüzünden mesaisi sayt:sinde çok kısa havyar. yeat ve İngiliz firmalarının gazetesi, Türk. Jngiliz münasebatı 
u sırada, bulutlar dağıl· olduğu anlaşılmıştır. Tahkikata bir zamanda neticeye varıl· 3 - Devlet ve belediyeler Türkiye'de yapacakları taah· hakkında -;ok mühVn bir makale 

~ğa b~ladı ve güneş görün- devam edilmektedir. mıştır. mübayeatı hudutsuz olarak hüdlerin tesviyelerinde kulla- neıretmiJlir . 
............................... 3 ................................... 1 ..................................................... llllİ ... iıliiii ......... ... 

f}~ Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 
k tine kadar sokakta kendisine o kadar!.. 
t ()rica korka bakan, o yoldan Onbaşı artık cevab vermedi. 
~{erken davarın dibinde bü- Sert adımlarla kapıya doğru 
ıc_ en çocuklar, şimdi bambaş· yürüdü ... 
'1 bi~er afacan olmuşlardı. O çıktıktan sonra içinde 
'İı\'aı de gülüyordu. Ve hep- derin bir raliatlık duyar gibi 
ı..._ 111 de ıözlerinin içinde eğ- oldu. Fakat birdenbire dü-
~~. alay eden bir ifade şündü: 
ltdı. - Ben, bunu neden yap-

kııl<ı11k, yarısı gırtlağında sı· tım? O adamın suçu, sadece 
"-tş bir sesle; kapıyı vurmadan girmiş veya 

~t - Benim vazifem -Dedi- Fatma'cığın peşine takılmış 
~!Yere gelir, bir bakarım.. olmasından mıdır? 
<"\ilan bir kahkaha savurdu: Bağlara bol güneşler yağı-
- V "f V 'f d D · k b E V ~ı e... azı e... yor u. enaz a armıştı. n· 

'tıt c bırdenbire gene ayni ginden kopup gelen dalgalar, 
tavrı takındı, bağırdı: daracık kumsalın üstüne atı· 

)tt........ Yeter onbaşı efendi, lıyor ve çekilip gidiyordu. 
eri.. Çık diyorum sana, işte İçinde, itirafından çekindiği 

birşey vardı .. 
Kafasında, bir düğme hare· 

ket etmiş, birşey aydınlan· 

mıştı: 

...,... Yanık Bekit'i döğmek 
istiyor da ondan!.. 

Bekir, nerelerde idi acaba? .. 
Çocuklar susmuş, zeki göz

lerinin içinde toplanan parıl· 
tılı ışıklarla ve bütün dikkat· 
lerile ona bakıyorlardı. Başını 
onlara çevirdi ve güldü. Hep
si de güldüler... Ve bu iki 
karşılıkh gülüş, aralarındaki 
ilk sevginin doğup beşiğe düş· 
tüğünü anlatıyordu. 

Biraz daha güldü. Çocuk
lar da yerlerinden kımıldana
rak gülmelerini arttırdılar. 

Öğle vakti idi. Fatma ona 
yemek getirmişti. Genç köylü 
kızının yüzünde büyük bir te· 
liş ve bu telaşın içinde giz
lenmiş derin bir haz ve min· 
net vardı.. Odada iki kişi 

idiler. 

Rizan arkasını pencereye 
çevirmiş, gülüyor, Fatma'nın 
yüzüne bakıyordu .. 

- işittin mi Fatma olup 
bitenleri! 

Fatma başını salladı: 
- işittim . Babam deyiver· 

di. Hoca hanım. sen ne ettin 
öyle? 

- Ne mi ettim, senin kay
tan bıyıklı jandarma onbaşına, 
müstahak olduğu tokata vur
dum, haddini bildirdim .. 

Fatma, korka korka; 
- Aman hoca hanım ·Di· 

ye mırıldandı· gene sen bilir· 
sin yat.. Böylesi ile uğraşmağa 
gelmez. Başına bir iş gelir 
diye korkarım.. Nede olsal.. 

Fatma sustu. 
- Söyle söyle Fatma, sö

zünü tamamla! 
- Hani; iloğlu tepsiye bile 

kulp takar. 
Rizan ağn ağır ona yak

laştı .. Fatma'nın saçlarını ok· , 

şadı. Acır gibi ona baktı. 

Ağır bir sesle; 
- Ben -Dedi- kulp tutmı· 

yacak bir madenden yapıldım. 
Yeşil gözlerinin içinde de· 

rin bir ışık titreyordu. Sus· 
tular. Fatma, titreyen elleri 
ile, kenardaki küçücük nfasa· 
nın üstünü düzeltiyor ve getir· 
diği kapları yerleştiriyordu. 

Rizan biraz sonra seslendi: 
- Baban ne dedi? .. 
Fatma güldü: 
- Ne mi ·Dedi- aman hoca 

hanım, sorma!.. Eve geldi. 
Hemen bizim kır kısrağa atladı: 

- Şu onbaşının yüzünü gö· 
recek halim kalmadı. ilin kızı, 
paçavrasını çıkarıp değneğe 
sardı. 

Dedi. Bize olanı biteni an· 
lattı, kaçtı .. 

Efem olacak herif te; 
- Sizin hoca hanım gelir· 

gelmez böyle iş karıştınrsa 
sonu iyi olmaz! 

Dedi. Ben de akzının pa· 
yını verdim. 

- Ne dedin Fatma! 
- Dilimin döndüğü kadar 

söyledim hoca hanım: Asker 
kaçağına söz düşmez, boynu· 
nu kır! 

Dedim ... 
Rizan bir kahkaha attı: 
- Yapma Fatmacık, benim 

yüzümden sen de fena ola· 
caksm .. 

Fatma bütün sevgi ve f e
dakarlığım gösteren bir gü· 
lüşle omuzlarını silkti: 

- Ne çıkar, ben onlardan 
birşey beklemiyorum kil 

Fatma bu aralık pencere
den, karşıki yola baktı. ileri· 
deki bir kuyunun başında bir 
çocuk vardı: 

- İşte, dedi, Yanık Bekir .. 
Rizan kalbinin çarptığını 

duydu. Bekir, meşin kovaya 
yapışmış, su içiyordu.. • 

- Sona var -
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Hitler dün gece bir San Sebastien T. Rüştü Aras Piyango '' 
Nutu/l d<ıhrı söyledi. düşmek üzeredir. M. Metaksa~'la 

••• 
Nuremberg, 12 (Radyo) ~

M. Hitler bugün 40,000 gen· 
cin ?adakat yemini merasj
Jllinde haıır bulunmui ve yeni 

bir nutuk frildcderek d~miş~ 
tir kiı 

Bugfin dıı, dün olduku gibi, 
~c dUnkü a-ençlerden bUsbUtün 
batka bir ruha malik olduğu• 
nuz için yeni hamlelere hazır 
ve yeni fedakarlıklar göster~ 
miye hazır olmalısınız. . Hitler 
gençlerinin ruhu, sade sizin 
değildir; bütün Alman genç
liğinindir. 

Kat'i karar vermek saatı, 
gelmiş veya gelecek olsun, 
bizi zerrece korkutamaz; her 
fedakarlığa hazırız, ve taarruz 
anında çok ktıvvetli olmalıyız; 
Sovyet bayrağı karşısında, 
Nasyonal sosyalist bayrağını 
açacağız, zafer kazanacağız! 

Ücret meselesine gelince: 
Biz bugün Almanya'da ücret 
tezyidi lüzumunu hissetmiyoruz; 
Bunun için ücretleri artllra
mıyacağızl 

Dahili vaziyetimiz sağlamdır; 
döviz cihetinden de her türlü 
teminata malikiz; fakat vaziyet 
bizim arzumuz dahilinde inki
şaf ettikçe icabeden tedbirleri 
alacağız. Biz ameleyi istismar 
etmiyoruz, istismarına da mü· 
saade vermiyoruz .. 

M. Hes' de nutkunda: 

- İcabında askeri kuvvet
lerle beraber fikri bir sefer
berlik vardır. Mücadeleye de
vam ediyoruz, Bolşevikliği yer 
yüzünden kaldıracağız. Bunun 
için icabeden fedakarlıkları 

yapıyoruz! Demiştir. 

A:manga'nın talebi 
Haklı bulunuyor: 

Londra, 11 (A.A) - Man
cester Guardin gazetesi Al
manya' nin müstemlekat iste
mesinin haklı olduğunu kabul 
etmekle yalnız M. Hitler'in 
fazla metalib ileri sürmekte 
olduğu mütaleasını serdetmek· 
tedir. Bu gazete diyor ki: 

M. Hitler'in beyanatı ma· 
kuldür. Ve dikkatle tetkik 
edilmiye şayandır. En iyi hal 
sureti tarifelerin indirilmesi 
ve paranın kontrol altına ko
nulması suretile bütün devlet
lerin iptidai maddeler elde 
edebilmeleri mümkün mertebe 
kolaylaştırmaktır. Fakat bütün 
büyük devletler para tahdida

tma nihayet vermek, tarifeleri 
indirmek. manda prensibini 
kendi müsteı-'ekelerine temsil 
eylemek mandaları altında 
bulunan araziyi beynelmilel 
bir idareye tabi kılmdk için 
hiçbir şey yapmadıkça Alman 
mütalebatına revap vermek 
gayri mümkün değilse de müş
kül olacaktır. 

Nurcmberg, 12 (A. A) -
Nuremberg'te bulunan ecnebi 
heyetlerin başkanları şerefine 
bugün öğleden sonra M. Hit
ler'in muavini M. Hes tarafın
dan bir kabul resmi yapıl-
mıştır. 

Son dakika 
Madrid yolu ihtilal. 

cilerin elinde 
Seville, 12 (Radyo) - Asi

ler Madrid 'e giden büyük yo
lu zaptetmişlerdir. Burada ce
reyan eden bir muharebede 
360 milis öldürülmiiştür. 

ihtilalci kuvvetler, yarın sa· 
bah San Sebastien'e gırmış 
bulunacaklardır. 

-Baştttrafı ·; l,;;ı sayfada.- Atina' da görüşt'ii . 
Tolede ye imdad gönderil -B 7 .·•·, sahı'lede-
• 1 k l u d 'd'' aşı ınc J' 

mış o an 11s er er, ı,ıa n ın T" k El d tl Y.. h kkak . . ur • en os uı;u mu a . 
ınildafJa&ıJlıı davet tdılmış• tt d tl ki ğ • sure e os u arın en sa ~ 

lerdır. lamlarından biridir, Samimf 
6oyno;5·Ayrea, l:Z {RadyQ) -= bir iestle tarihteki uzun anİaş-

Arjantin hükumeti Burgoa'da mazlıklarına bir nihayet vermiş 
Asi f spanyol hükumetini ta:;dik olan iki memleket arasındaki 
etmiştir, münasebetler giln geçtikçe 

Burgoa, 12 (Radyo) - Asi· daha dost ve daha hararetli 
lere mensub tayyareler bugün bir mahiyet almaktadır. Tür· 
Satander, Kartajen ve Malaga kiye Dışişleri Bakanı bu ziya· 
liman, istihkam ve tersanele· reti dolayısile bu hadiseyi bir 
rini bombardıman etmişlerdir. kere daha kaideliyecektir. 

Brüksel 12 (Radyo) _ Bel- Türk· Elen dostluğu bugün 
'k b ' 1 h lk Balkan ve Akdeniz siyasetinde 

çı aza ıtası spanya a cep- b" l't d' B d tl k · . . .. ır rea ı e ır. u os u aym 
hesının dort murahhasını tev· d b l ·1 l · t' . . . . zaman a eyne mı e sıyase ın 
kıf etmış ve hudud harıcıne bu mıntakasında sulh için de 
sevkeylemiştir. bir zamandır. 
. ~~ hadi.~e:. Bel~ika ~me~e: Atina, 12 (Hususi) - Tür-

sınının buyuk numayışlerını kiye Hariciye Vekili Doktor 
mucip olmuş ve kabinedeki Tevfik Rüştü Aras, bugün saat 
sosyalist bakar.ların istifalannı 11 de İtalyan vapuru ile Pi-
istemiştir. re'ye gelmiş ve Hariciye Vekili 

Valadolid, 12 (Radyo) - Mavrodi tarafından karşılan-
Asi kuvvetler, Hernaga'yı iş- mıştır. 
gal etmişlerdir. Doktor T. Rüştü Aras, öğ-

General Martinez, Yurgor leden sonra Başvekil G. Me· 
hükumetine dehalet etmiştir. taksas ile görüşmüştür. 
Asi tayyareler, Valansiya'yı Atina, 12 (A. A) - Gaze-
bombardıman etmişlerdir. Ta· teler Türk donanmasının Teş
vera cephesinde üç muhtelif rinisanide Yunan sularını ziya· 
yerde asiler yeni muvaffakıyet retinden dolayı sevinç göster-
elde etmişlerdir. mekte ve bu ziyaretin iki 

Sevill'de general Kiyepo memleketi bağlıyan samimiliği 
takviye için mes'ut bir netice 

Dolyano radyoda, Madrid ta-
rafından milislerin Oveska'yı teşkil edeceğini kaydetmekte-

dirler. 
işgal ettikleri hakkındaki ha· 
beri tekzip etmişfir. 

Barselon hükumeti Madrid'e 
ve cephelere İmdad kuvvetleri 
göndermekte devam etmek
tedir. 

Hükumete mensub 18 sayılı 
kıl' a T eroel' de bir mağlubi
yete uğramıştır. 200 maktul 
ve birçok silah vermiştir. 

Maktuller arasında bir zabit te 
vardır. 

Milislerin bütün mukabil 
taarruzları püskürtülmüştür. 

Madrid cephesinde şiddetli 
harblar olmak+-.adır. 

General Mola, karargah:nı 

Gualde dağına kurmuşutur. 

Bir milis kıtası, Bilbanc;' dan 
huruç hareketi yapmış fakat 
büyük zayiata uğramıştır. 

Santa-Barbara da işgal edil
miştir. 

Talavera'da milislerin zayi
atı 360 maktul ve pekçok 
mecruh ve esir vardır. Bir 
seyyar hastane asilerin eline 
düşmüştür. 

Londra, 11 (A.A) - Deyli 
Ekspres gazetesinin San Se
bastien hadisesi hakkında ver
miş olduğu havadis dolayısile 
Royter Ajansı Paris'tcn aşa· 

ğıdaki tavzihl<' ri almıştır: 
Otuz kadar ecnebi gazetecisi 

San Sebastiycn'i ziyaret eder
lerken Milisler tarafından sor
guya çekilmişlerdir. Asiler le
hinde yazı yazmakla itham 
edilen bir Fransız gazetecisi 
tevkif edilmiş ve sonra F ran
sız sefirinin şiddetli müdaha
lesi üzerıne serbest bırakıl
mıştır. Bu hadise üzerine vali 
gazetecileri kabul ederek halk
çılar cephesini efkarı umumiye 
nazarında küçük düşürecek bu 
kabil hadiselerin vukuuna mey· 
dan vermemek için icabeden 
tedbirlerin alınacağını söyle
miştir. 

Paris, 12 (Radyo) - Son 
haberlere göre Bern, Sofya 
lspanyol sefirlerile lspanyol, 
Glasgod ve Selanik ve Los 
Anjelos lspanyol konsolosla
rı da istifa etmişlerdir. 

Hendaye, 12 (Radyo) -
Bilyao' dan alman bir habere 

Mitat Alam dün 
Def nedi idi .. 

İstanbul, 11 (A.A) - Ölü
mü her tarafta büyük bir te-
essürle karşılanan Mithat Ala
m 'ın cenazesi bugün Haydar-
paşa Niimune hastanesinden 
kaldırılarak Sirkeci garına ge
tirilmiştir. Ct"naze merasimi 
Sirkeci' den başlamış ve Sir-
keci - Divanyolu Çarşıkapı 

takibetmiştir. Cenaze namazı 
Bayazid camiinde kılınmış ve 
merhumun cesedi Edirnekapı· 
daki şehitliğe gömülmüştür. 

göre, bu şehirde asiler tara
fından tecrid edilmiş ve 
şehir halkı teslim olmak eme
lini göstermiştir. Fakat milis-
ler bu kararın tatbikine tedhiş 
hareketlerile mani olmakta
dırlar. 

Madrid'de avukat Santiyo 
tevkif edilmiştir. Bu adam 
asilere dört milyon peçeta ver· 
miş ve isyanın hazırl&nmasını 
temin etmiştir. 

San Sebastiyen, 12 - San 
Sebastiyen' e müfritler hakim
dir, kumanda ellerindedir. Şe
hir ölü gibi, dükkanlar kapa
lıdır : Araba ve otomobil iş

lememektedir. Asilerin hücumu 
beklenmektPdir, halk çılgın 
gibidir. Kadınlar, ç.oluk ço
cuk gemilere bindirilmelerini 
bekliyorlar. Asi tayyareler Er
mai'yi bombardıman etmiş
lerdir, 4 ölü 8 yaralı vardır; 
halka tahliye emri verilmiştir. 

Seville, 12 (A.A) - Radyo 
ile neşrolunan resmi bir teb
liğ general Franko kuvvetl'e
rinin Tietrad vadisini işgal 
ettiklerini ve general Mola'nın 
San Martin' de ~Yal De Glesi
as' taki kuvvetlerile yeniden ir· 
tibat peyda ettiklerini bildir· 
mektedir. Bu kuvvetler bu su
retle Madrid'i tamamen ihata 
etmiş ve payıtahtın en mühim 
iaşe membalarile olan irtiba
tını kesmiş bulunuyorlar. 

Tebliğ Madrid radyosunun 
Oviedo Teruel ye Huesca şe
hirlerinin muhasara edildiği 
hakkında neşrettiği haberi tek
zip etmektedir. 

-Başı 1 inci sahi/ede-
1015$ 10489 10506 11020 
11419 11979 12876 13952 
14290 14484 15601 16482 

öğretmenlerin 
nazarı dikkatine! 

---··· --- -lq541 17521 17528 17784 
19383 19424 19434 20179 Yavuz kitab evi sahibi Fahri Kitabçı busene 3 
20191 21304 22398 23031 Devlet matbaası kltaplarmlO da satm hakkmı 4 

a1nıışbr. Vukubulacak siparişleri en mUsaid S 
23057 24130 25346 26200 ~artla.rJ~, :son sUr'atle pönderme§e amadedir. 6 
26247 26-'83 28101 28378 7 
28518 28842 29547 29662 ' Adreı: . Yavuz kitab evi 1 

150 lira kazananlar; ----... Numara 56 Kemeraltı --!, 8 
6917 8367 12218 13162 

14581 15233 19876 20072 İzmir 1 inci icra memurlu· İzmir Sulh Hukuk Mahke' 
20312 20439 21340 21771 ğundan: mesinden: 
21807 22267 23088 23283 Ömer Yumni'nin Ali Hay- Süleyman kızı Safiye ile 
23409 23653 25599 28531 dar'a borcundan dolayı 2 inci audın, Selime ve Hayriye ara· 
28647 derecede ipotekli olan İzmir' de sındaki izaleişuyu davasının 

100 lira kazananlar; Akdeniz mahallesi 2 inci yapılan duruşması sırasında: 
299 1283 1469 l 773 kordon sokağmda tapunun Adana'nın Apti oğlu köyünde 

1793 2183 2521 2855 19/9/931 gün ve 326 cilt 35 ikamet etmekte olduğu bildi· 
3173 3635 4340 4579 sıra kayıtlı ve 6/7 emlak nu· rilen Hayriye'ye tebliğ edilmek 
5216 5516 6686 7157 maralı mağazanın büyük depo üzere gönderilen davetiye bi· 
8488 10591 10898 12762 halinde olup alt kısmında la teblig iade edilmiş ve mÜ" 

14148 14992 1562l 16550 sağda bir yazıhane ve zemin başir meşruhatına nazaraP 
17372 17761 l9235 20201 beton olduğu ve ayrıca dar ikametgahı meçhul kalan M· 
24070 24203 245l8 25632 bir kapu ve merdivenle üst aleyh Hayriye'ye ilanenen teb· 
26285 26969 28402 kata çıkılınca kezalik burası liğat yapıldığı halde mahke· 

dahi beton mefruş geniş bir meye gelmediğinden hakkınd' 
Filistin' de çarpış. mahalli ve cephesinde balko- gıyap kararı tebliğine karar 

ma/ar oldu nu mevcut olan ve tamamı verilmiş olduğundan M. aleyh 
(10000) lira kıymeti muham· - Hayriye'nin yevmimuhakeme 

Kudüs, 12 (Radyo) - Bu- mineli bulunan mağazanın ta- olan 25-9-936 tarihine müsa· 
gün Karmel dag~ ında Arap b mamı 20 sehim iti arile 8 dif cuma günü saat onda 
çeteleri ile İngiliz askerleri sehim hissci şayeası açık c.rt- mahkememizde bulunması veya 
arasında çarpışmalar olmuş, 5 tırma suretile satılığa çıka- bir vekil göndermesi, ve 
1 fngiliz zabiti ile bir asker nlmıştır. Birinci arttırması gün zarfında itiraz etmediği 
ölmüştür. iki taraftan da ya- 14/ 10/936 tarihine müsadif takdirde mahkemeye kabul 
talılar vardır. Çarşamba günü saat 11 dedir. edilmiyerek duruşma gıyabın· 

Knşasana köyünde Arap Bu arttırmada ~ıyıneti muham- da cereyan edeceğini mübey· 
şeflerinden biri ölü olarak bu- minenin °& 75 ~ini bulmazsa yin işbu gıyap kararı ilanen 
lunmuştur. Katiller meçhuldür. müzayede 15 gün temdit ile tebliğ olunur. 

Londra, 12 (Radyo) - Bu- 2 inci arttırması 30 / 10 / 936 ---- -------
gün, içinde Sutamtam'dan tarihine müsadif Cuma günü İzmir sulh hukuk mahkeme· 

1200 asker ve zabit bulunan saat 11 de yapılacaktır. Bor· sinden: 
bir vapur Filistin' e hareket cun öclenmesi tarihi 2280 nu- İzmir' de hatııniye mahalle-
etmiştir. maralı kanunun mevkii meri- sinde kadı h:ımamı sokağında 

Sulh lehine 
tezahürat .. 

Lurd, 12 (Radyo) - Fran
sız sabık katolik muharipleri
nin sulh kongresine bütün Av
rupa' dan pekçok murahhaslar 
iştirak etmiştir . 

Bugün 100,000 sabık mu
harib dini merasimden sonra 
bir nümayiş yapmıştır. Bir 
Arşüvek irad ettiği nutukta: 

- Vaziyet 1914 den daha 
mühliktir. Bunun için hepini
zin sulh için çalışmanız la· 
zımdır. Demiştir. 

Askeri mezarlıkta da diğer 
bir nutuk daha söylenecektir. 

Bursa'nın 

Kurtuluş bayramı . . 
Bursa, 12 (A.A) - Bursa 

kurtuluşunun dönüm yılı dün 
Cumuriyet alanında on bin
lerce yurddaş ın katılmasile 
emsalsiz bir coşkunluk içinde 
kutlandı . Atatürk anıtına otuz
dan fazla çelenk konmuştur. 

- -----
Karaburun Asliye Hukuk 

Mahkemesinden: 
Karaburun kazasının Mor· 

doğan köyünden Sadık oğlu 
Şerif Ahmed ile karısı bu 
köyden Ahmed kızı Raziye 
aleyhine açtığı boşanma da
vasının muhakemesinde miid· 
deialeyh Raziye'nin ikametga
hının meçhul bulunması hase
bile tebliğat ifa edilememiş 
olduğu cihetle H. U. M. K. 
nun 141 inci maddesi muci
bince tebliğatın ilanen icrası
na karar verilerek muhakeme 
8· 10-936 perşembe günü saat 
10 na bırakılmış olduğundan 
Raziye'nin yevmi . mezkfırda 
Karaburun Asliye Hukuk mah
kemesinde hazır bulunması ve 
bulunmadığı takdirde gıyaben 
muhakeme yapılacağı ilan olu· 
nur. 

yete girdiği tarihten sonra 5 No. da kayıtlı iki odalı ve 
olması hasa'.Jilc 2 inci arttır- 250 lira kıymetli bulunan ha· 
mada · 0o 75 şini bulmazsa nenin 13 Teşrinievel 936 Sah 
dahi talibi Üzerine iha lesi ya- günü saat 14 de lzmir Sulh 
pılacaktır. Gayri menkul üze· hukuk mahkemesi salonunda 
rinde intifa ve irtifak ve sair satışı yapılacaktır. Bu artır 
suretle bir hak ve talebinde mada tahmin olunan bedelin 
bulunmak istiyenler yedlerin- yüzde 75 nisbetinde bedel 
deki resmi vesika ile birlikte verildiği surette müşterisine 

20 gün zarfında 1 inci İcraya ihale edilecektir. Aksi halde 
müracaatları lazımdır. Hakları satış 15 gün daha uzatılarak 
tapu sicilince malum olmıyan- ikinci artırması 30 Teşrinievel 
lar paylaşmadan hariç kalırlar 936 Cuma günü saat 1 S de 
müşteriden o.

0 
2 buçuk del- gene dairemizde yapılacaktır. 

Gayri menkul üzerinde hak 
laliye ister satış peşin para 

talebind'.! bulunanlar ellerin· 
iledir. Şartname 24/9/936 ta-

deki resmi vesaikle birlikte 
rihinden itibaren herkese açık 20 gün içinde d_airemize mü· 
bulundurulacaktır. Taliplerin · racaat etmeleri lazımdır. Aksı 
0
o 7 buçuk teminat akçası halde haklarında tapu sicili 

veya milli bank· itibar mektu- ınalum~olmadıkça paylaşmadart 
bu ve 935/5487 dosya numa- hariç kalacaklardır. Şartname 
ras t ile İzmir Birinci İcraya 28-10-936 ı arihinde}l itibareP 
müracaatları ilan olunur. 363 herkesin görebilmesi için açık• 

Jzmir belediyesinden 
1 - Senelik kirası dörtyüz 

lira bedeli muhammcnle hur

davatçılarda demir hanı kar
şısındaki 8 sayılı mağazanın 

bir senelik kirası başkatiplik
teki şartname veçhi le 29/9/936 
salı günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale cdikcektir. 
İştirak için otuz liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen giin ve saatta encümene 
gelinir. 

2 - Senelik kirası elii lira 
bedeli ınuhammenlc Kemer 
caddesindeki eski duhuliye 
barakasının bir senelik kirası 
başkatiplikteki şartname veç
hile 29/9/936 salı günü saat 
on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
üç yüz yetmiş beş kuruşluk 
muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatta 
encümene gelinir. 

13 ·11 20 25 369 

ta ve gayri menkulün evsafı dıt 
şartnamede yazılıdır. 

Müzayedeye iştirak etmek 
istiyenler kıymeti muhamıne· 

nenin yüzde 7 ,5 nisbetinde 
pey akçası veya mılli bit 
banka teminatı ibraz etmeleri 
lazımdır. Gayri menkulün verfİ . 
vesair kanuni mükellefiyetleri 
satıcıya ve yüzde 2,5 dellaliye 
ve ferağ harçları alıcıya a·d 
olub ihale bedeli defaten ve 
peşınen verilecektir. ihaleyi 
müteakib müşteri ihale bede" 
lini tamamen vermediği veY1 

veremediği takdirde gayri mefl" 
kul tekrar 15 gün müddetle 
arttırmıya konulub talibiPe 
ihalesi yapılacak ve arada t•• 
hakkuk edecek ihale far1'1 

hiçbir hükme hacet kalıns1'· 
sızın vecibesini ifa etmiyerı 
müşteriden ahnacaktır. oah' 
fazla malumat almak istiyenlef 
dairemizin 936/1899 No.laJ 
dosyaya müracaatları lüzuıııaJ 
ilin olunur. 

M 
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/ zmir Komutanlığı ilanları l belgelerle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatın· 
Mst M 5 Al K dan bir saat evvel satın alma komisyonuna vermeleri. 
1 

• v. at. . o. dan : 
- Mst. Mv. Askeri hastnesinin (30000) kilo koyun eti 30 4 9 13 189 

2 
ihtiya~ı kapalı zarf usuıae eksiltmeye konmuştur. I izmir harici askeri satın alma ilanları 

- lhalesı 15 eylul 936 salı günü saat on yedide lzmirde 
kışlada Mst. Mv. Sat. Al. Do. nunda yapılacaktır. 

~ - Tahmin edilen mecmu tutan (11400) liradır. . 
S - Beher kilosunun tahmin edi1en fiati otuzsekiz kuruştur. 

- Teminat muvakkate akçesi (855) liradır. 

6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeğe iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve-
sikalarile teminat muvakkate ve teklif mektuklarını 
ihale saatinden enaz bir saat evvel komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 28 2 8 13 

~üstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
- 20 Müs. tüm. ihtiyacı için kapalı zarfla 106400 kilo 

nohut satın alınacaktır. 
2 - Nohudun beher kilosu 10 kuruş fiat biçilmiştir. Tutarı 

10640 liradır. · 
3 - İhalesi 28 191 936 pazartesi günü saat 15 te ve tü

men satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 
4 - f steklilerin ihaleden ev el teminat akçeleri olan 798 

lira ve ihale kanununun iki ve üçüncü maddelerindeki 
vesika ile komisyona müracaat etmeleri. 

13 16 18 21 320 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mst. Mv. kıt'atı için pazarlık suretile 4000 kilo zeytin 

yağı satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 14 Eylıil 936 pazartesi günü saat onda İzmir'de 
kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 2000 liradır. 
4 - Beher kilo zeytinyağı için 50 kuruş fiat tahmin 

edilmiştir. 
5 - Teminatı muvakkate akçesi 150 liradır. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecbur:yetindedirler. 
8 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve ~artnamesinde yazılı vesi· 
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa-
tinden evel komisyonda hazır bulunmaları. 372 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Hava kıt'atının pazarlıkla yaptırılacak 1548 lira kırk 

sekiz kuruş bedel keşifli tel kafes inşaatına talip çık· 
madığından ihalesi 16 Eylul 936 çarşamba günü saat 
on dörtte kışlada Mst. Mv. satın alma komısyonunda 
yapılacaktır. 

~ - Teminatı muva~k=ıte akçesi 116 lira 14 kuruştur. 
- Şartname ve keşifnamesi her gün komisyonda görüle

bilir. 
4 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

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

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa-

'--- tinden evel komisyonda hazır bulunmaları. 373 
Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 

1 - Ciheti askeriyece gösterilecek yerde 1415 lira on bir 
kuruş bedel keşifli bina inşaatı açık eksiltme suretil~ 
münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 16 /Eylul/ 936 çarşamba günü saat on beş 
buçukta lzmirde kışlada Mst. Mv. sat. al. ko. nunda 
yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 106 lira 15 kuruştur. 
41 - Şartname, keşifname ve resmi her gün komisyonda 

görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret orlasında kayıtlı oldukları vesikalarını 

ve bu işi yapabileceklerine ihaleden laakal sekiz giin 
evvel İzmir Nafıa fen heyetinden alacakları ehliyet· 
name vesikalarını komisyona vermiş bulunacaklardır. 

6 - Eksilmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve· 
sikalannı ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale 
saatinden evvel komisyona gelmeleri. 

~ 30 3 8 13 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Muhtelif yerlerde yaptırılacak olan 14 yeraltı tankla· 

rının idari sartnamesindeki fıkrasındaki değişiklik do· 

2 
layısfü: yen~den kapa~ı zarfla eks.iltmeye konmuştur. 

- Tahmın edılen bedelı 144956 lıra 76 kuruş olup ilk 
inanç parası 8497 lira 80 kuruştur. 

3 - ihalesi 16 191 936 çarşamba günü saat 15 tedir. . 
<1 - E~~iltmeye girecekleriAn ş~rtnamesini 750 kuruş mu!tı· 

bılınde M. M. Vckaletı satın alma komisyonundatl 
alınabilir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık Ba
kanlığından fenni ehliyetnamclerlc birlikte idari şart· 
namede istenen ve behemehal verilmesi mecburi olan 
vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale saalin
den en geç bir saat evveline kadar M. M. Vekaleti 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

~ 191 30 4 9 13 

~st. Mcv. Sat. Al. Ko. nundan; 
- 100 ton ağır benzin satın alınmak üzere kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. Hepsinin tahmin edilen bedeli 
32500 liradır. Şartnamesi 165 kuruş karşılığında M. 
M. V. satın alma komisyonundan alınacaktır. İha~csi 
l 7 /9/936 perşembe günü saat 15 tedir. ilk teminat 
2457 lira 50 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde istenilen 

Edremit askeri satın alma ko. nundan: 
1 Edreınit'teki birliklerin ihtiyacı için 10 ton. koyun eti 

2 
3 
4 

alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 3500 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
Eksiltme açık olacak 21-eylul-936 pazartesi günü saat 
13 tedir. 

5 - Muvakkat teminatı 262,50 liradır. 
6 - İsteklilerin belli gün ve saatta tümen satın alma ko· 

misyonuna müracaatl.ırı ilan olunur. 5-9-14· 19 134 

Deniz levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 

1 bedeli 19250 lira olan 25000 kilo sadeyağı 29 Eylül 936 ta
rihine rastlıyan salı günü saat 15 te kapalı zarf usulile alına· 
caktır. 

Muvakkat teminatı 1443 lira 7 5 kuruş olup şartnamesi ko
misyondan her gün parasız verilir. 

isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi 
kapalı zarfı belli gün ve saatten bir saat eveline kadar Ka
sımpaşa' da bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 1151/361 

Deniz Levazım satın 
Cinsi Miktarı 

Sığır eti 
Kuzu et 

Kilo 

alma komisyonundan: 
Tahmin bedeli Muvakkat teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

2801 90 
Koyun eti 

98725 
14353 

5000 

29617 50 
5741 20 
2000 00 

37358 70 
Yukarıda cins ve miktarları ile tahmin edilen bedelleri ve 

muvakkat teminatı yazılı olan üç kalem yiyecek 29/Eylul/936 
tarihine rastlıyan salı günü saat 11 de kapalı zarf usulile alı· 
nacaktır. 

Şartnamesi 197 kuruş mukabilinde komisyondan hergün 
verilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla tek
lifi havi kapalı zarfı belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri 

13 18 23 28 1140/360 

m.m. V.den: 
1 - Bu sene Ankara'ya nakli mukarrer olan Harbiye oku· 

lu İngilizce, Fransızca, Almanca öğretmenlerine yük
sek okullarda öğretmenlik yapmak selahiyetini ve ve· 
sikalarını ve bildilerini taşıyan İngilizce bir Almanca 

2 

3 

üç Fransızca 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 lstanbul'da Pano-altı'da .... 
Harbiye okulu K. müracaatları ve sarih adres yazma-
ları lazımdır. Müracaatlar en geç 20/eyliil/936 ya ka· 
dar yapılmalıdır. 24 D. 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

Muhammen bedeli onb~ş bin liradan yüksektir. 
20 Ton Ayna demiri 
2.S " Dökümhane demiri 
30 " Lüksenburg demiri 
5 " Temper ham demiri 

10 " Beyaz ham demir 
31 " F erro silisyum 
7 5 '' F erromangan 

1,5 " Nikel 
Tahmin edilen bedeli 18250 li .. a olan yukarıda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 21111936 tarihinde pazartesi günü saat 
15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan 1368 lira 75 kuruşu havi teklif mektuplarını 

mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve ken· 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezk"Ur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

13 16 18 20 336 

~ 

t:ürkovaz Bar'ın 
Panayır münasebetile yeni hazırlıkları 

Türkovaz Bar onbeş kişiden mürekkep mükemmel 
bir varyete heyeti getirmiştir. 

t: ·· rkovaz ar' 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. 

1 an 
Tasfiye halinde bulunan lzmir 
rıhtım şirketi 

fzmir rıhtım şirketi, bilumum tahvilatının bedellerini hamil
lere tediye etmeğe karar vermiştir. 

Tahviller, tahsil edilmek iizere bugünden itibaren lzmir Os
manlı bankasına tevdi edilmelidir. 

Her tahvil için hamiline: 
1 Tahvilin itibari kıymetini teşkil eden Fr. F. 500 (Beş· 

yüz Fransız frankmın) ve 
2 1 Mart 1932 tarihinden 1 Eylul 1936 tarihine kadar 

vadesi hulul etmiş olan 19 kuponun bedeli olan Fr. 
F. 142,50 (Yüz kırk iki Fransız frankı elli santimin) 
Türk lirsile mukabili tediye edilecektir, 

Kambiyo fiatı olarak tediye gününün rayici tatbik 
edilecektir. 

Tahvillerin, bedeli tediye edilebilmesi için 1 Mart 1932 den 
1 Haziran 1933 (Dahil) tarihine kadar vadesi hulul etmiş olan 
bütün kuponlarile mücehhez olarak ibraz edilmesi • lazımdır. 
1 191 1933 den 1 191 1936 tarihine kadar vadesi hulul eden 

. kuponlar için yeni kupon varakası istihsali kaydından hamiller 
azade tutulmuşlardır. 

Tahviller ve kuponlar bedelinin tediyesi için muklazi meb
lağ tahvilat hamillerinin emrine elyevm amade olduğundan, 
ellerindeki tahvillerin bedelini tahsil hususunda taahhur eden 
hamillere ayrı"'a bir guna faiz tediye edilmiyecktir. 

Tasfiye memurları 
H. Fessart Duclos 

Erzurum vali!iğinden 
Kapalı zar usu ile eksiltme 

31 Ağustos 936 pazartesi günü ihalesi yapılacak olan Er
zurum muallim mektebi ikmali inşaatı kanuni bazı eksiklikler 
hasebile 21 gün müddetle temdit ve yeniden ilanına lüzum 
görülmüştür. 

1 - Eksiltmeye konulan iş Erzurum erkek muallim mektebi 
yapısının bitirilmesidir. 

Keşif bedeli (242671) lira (48) kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 

B - Münakasa projesi. 
C - Bayındırlık genel şartnamesi. 
D - inşaata ait fenni şartname. 
E - Keşif cetveli. 
F - Proje (talipler projeyi bayındırlık bakanlığında, Er· 

zurum bayındırlık müdürlüğünde görebilirler.) 
istekliler şartname ve evrakı saireyi 12 lira 1 O kuruş mu

kabilinde ilan mahalleri bayındırlık müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 21 /Eylıil/ 936 pazartesi günü saat 15 de 

Erzurum kültür direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmey~ girebilmek için isteklileri.1 13384 lira mu-

vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermeleri lazımdır. 

A - 1936 yılına &it ticaretodası vesikası. 

B - .Bayındırlık bakanlığından en aşağı yüz elli bin liralık 
bu nevi inşaatı yapabileceğine dair alınmış vesika. 

6 - Teklif m ~ktupları üçüncü madde de yazılı saattan bir 
saat evveline ka:lar Erzurum kültür direklörlüğü dairesine 
getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü 
madde de yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 359 .. 

Devlet Demiryollarından: 
Kuyucak istasyonunda 187 nci kilometrede kain Kuyucak 

sel yatağının mevcut proje ve keşfi mucibince tathir ameliyesi 
kapalı zarf usuliJe eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 1-10-936 
perşembe günü saat 17 de Alsancakta sekizinci işletme bina· 
sında toplanan sekizinci işletme komisyonunca yapılacaktır. Bu 
işin bitirme müddeti üç aydır. Yapılacak tathirat işi 18000 
metre mik' ahı olup muhammen bedeli 11550 liradır. İştekli
lerin 2490 No. lı kanununun icabettirdiği şartları haiz olma
ları bu işe ait eksiltme şartnamesi ile fenni şartnameye, Ba· 
yındırlık işleri genel şartnamesine ve mukavelenameye vakıf 

olmaları ve bunlara göre hareket etmeleri lazımdır. 
istekliler bu hususat hakkında 8 inci işletme eksiltme komis

yonuna müracaat ederek malumat alabilirler. istekliler, yuka· 
rıda zikredilen şerait dairesinde muhammen bedelin yüzde 
yedi buçuk nisbctinde muvakkat teminat yatırmaları da la-
zımdır. 13 18 371 

lzmir Sulh hukuk mahke-
mesinden: 

Davacı İzmir memleket has· 
tanesi 125 No. da muallim 
Kamil vekili avukat lbrahim 
Halit tarafından müddeaaleyh 
Karşıyakada Kemalpaşa cad
desinde tütüncü Mehmed Arif 
yanında biraderi Cevdet aley
hine açtığı 110 lira alacak 
davasından dolayı müddean· 
leyh namına tasdir ve berayi 
tebliğ kılınan davetiyenin ika
metgahının meçhul bulundu
ğundan bahisle bi!a ·tebliğ 
iade edilmesi ve tahtı karar 

üzerine gazete ile vaki ilana 
rağmen mahkemeye gelmedi· 
ğinden yeniden hakkında gı· 
yab kararı verilmiştir ve hazır 
bulunan müddei vekilinin ifa
desi dinlendikten sonra mu· 
hakeme 30/9/936 tarihine mü
sadif Çarşamba günü saat 
10 a talik kılınmış olduğundan 
yevmi mezkürda saat 10 da 
mahkemeye gelmediği veya 
bir vekil göndermediği tak
dirde hakkında gıyaben hü
kum sadır olunacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 374 
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Hellenic Lines W. F. H. VAN
Limited 

Hamburg - Bremen, Rotter
dam -Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi-

mento ile eşya kabul eder. 

Anglo-Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City" va
?Uru her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede-
cektir. 

Voleµ fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd-

deti75 ._saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li

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

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

Limited 
acentasına müracaat olunmast. 

Telefon : 3171 ...................... 
Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"GANYMEDES,, vapuru 10 
eylülde gelip 14 eylulde AN
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li-
manları için yük alacaktır. 
"TRİTON,, vapuru 16 ey

lülde tahliye ve BURGAZ, 
VARNA, KôSTENCE için 
tahmil yapacaktır. 

.. HERGULES,, vapuru 19 
eyliilde beklenmekte olup 24 
eylulde ANVERS, ROTTER-
DAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. · 

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

"BIRKALAND,. motörü 14 
eyliilde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
BREMEN, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, Gô
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DINAVY A limanları için yük 
alacakbr. 

"HEMLEND,, motörü 29 
eyliilde ROTTERDAM, HAM
BURG, BREMEN DANTZIG 
GDYNIA, GôTEBURG, OS
LO ve ISDANDINA VY A li
manları için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
"SARMCJA,, motörü 28 

eylülde ANVERS, DANTZIG 
ve GDYNIA için mal ala
caktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardnki değiş ikliklerd en 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
2ci k:ordonda tahmil ve tahliye 
binas arkasında Fratelli Sper
co vapur acentalığına müraca· 

a ~ 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 -
Elhamra Sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon : 3479 

DerZEE& CO. 
V.N. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"SOFIA,, motöru 15 eylUl

de bekleniyor 18 eylı.ile ka
dar ANVERS, ROTTERDAM 
HAMBURG, BREMEN liman
ları için yük alacaktır. 

"ANGORA,, vapuru 16 ey
lulde bekleniyor HAMBURG, 
BREMEN ve ANVERS'ten 
yük çıkaracaktır. 

"TINOS,, vapuru 24 eylul
de bekleniyor, 29 eylüle ka
dar ANVERS, ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN li· 
manlarına yükliyecektir. 

"SOFİA,, motörü 6 ilk teş
rinde bekleniyor, 10 ilk teş

rine kadar ANVERS, ROT
TERD AM, HAMBURG, ve 
BRFMEN, limanlarına yükli
yecektir . . 

"GERA,, ınotörü 15 ilk 
tesrinde bekleniyor, 20 ilk 
teşrine kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG, ve 
BREMEN limanlarına yükli
yeccktir. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
"TRGYBURG,, vapuru 10 

eylulde gelip hamulesini .çı
kardıktan sonra ANVERS, 
DfRCT, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yükliyecektir. 

•·oUBURG,, vapuru 20 ey
liilde bekleniyor, ANVERS, 
ROTTRRDAM ve HAM
BURG_ limanlarına yükliye
cektir. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXPRESS,, vapuru 10 ey

llllde bekleniyor, NEVYORK 
DiREKT yük alacaktır. 

"EXPAMtNER,, vapuru 26 
eyliil<lc NEVYORK DILEKT 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJEN • OSLO 

"BANADEROS,. motörü 21 
eyliilde bekleniyor, doğru LE 
HAVRE, DÜNKERK, DIEP
PE, ANVERS ve NORVEÇ 
limanlarına yük alacaktır. 

"BOSPHORUS,, motörü 22 
ilk teşrinde bekleniyor, LE 
HAVRE, DIEPPE, DÜN
KERK, ANVERS, DIRECT 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

ATID NAVİCATION COM- /1 
PANIE- HAYFA 

i ' .. ,,,... - ->ti."...... 1 .. ~ ,~,.. '. ·~ - ,.,.. • -"'. 
• • .,. - .......... ~. • ı:::;,7" • • •• • ,... • -, • --· • 

Her pakette bir kupon, ht-r 50, 100, 150, 200 kupona inhisar mamulatından 
LiKOR, ŞARAP, KANYAK, LÜKS SiGARA, AV MALZEMESi verilir. "ALiSA., motörü 14 eylule 

doğru bekleniyor, BELGRAD, 
NOVlSAD, BUDAPFŞTE, 
BRATISLA VA, VIY ANA ve 
LlNZ için yük alacaktır. 

S. A. ROYALE HONGROISE 
DE NA VİGATION DANUBIE
NNE-MARITf ME BUDAPEŞTE 

"DUNA,, vapuru 18 eyliil
de bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TISLA VA, VIYENA ve 
LİNZ için yük alacaktır. 

SERVİCE MARITIME 
ROUMAIN BÜKREŞ 

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

"DUROSTOS,, vapuru 30 
cyliilde bekleniyor, KôSTEN
CE, SULİNA GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması BELGRAD 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
ViYENA ve LlNZ için yük' 
alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2008 2008 ....................... 
Olivier v E Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Recs binası 

Tel 2443 
LONDRA HATTI 

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

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

"DIDO,, vapuru 29 eylüle 
kadar Londra ve Hul için yük 
alacakbr. 

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

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

LIVERPOL HATTI 
"MARDINIAN,, vapuru 17 

eylulde Liverpol ve Svansea· 
dan gelip yuk çıkaracak ve 
ayni zamanda 23 eylule kadar 
Belfast, Liverpol ve Glaskov 
için yük alacaktır. 

BRISTOL HATTI 
"TORFINJARL,, 20 eylüle 

kadar Bristol için yük ala
caktır. 

. 
ikramiyeli 

YENiCE 
Ayrıca : Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaşında çekilecek BÜYÜK 
YENiCE PiYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Fort otomobili veya 
bunun yerine bir Ford kamyonu veya Forl traktörü, 230 liralık BLAVPUNKT RADYO· 

~ .. LARI, REVUE SAA TLERI, iÇKI SERViSLERİ, SOFRA TAKIMLARI v. S ... 

' - .. - . -~ ·_.:" -.-. : -:--·~; 

İzmir 1 inci icra · memurlu- •lllllllllllllllllllllllllllllı 1 • Doktor .. ıtlllltllllll!lllll\1111111111 
ğundan: • 

İslanbul'd~ ':~şiköy'de med- A. Kemal Ton ay 
resede lbrahım ın yanında bu- = 
lunmakta iken halen ikamet- -Bakterigolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı 

Ah hfıl k d l · T = Basmahane istRS)Onu karşı ıııdaki dihck oknl.: La~ııııla 30 ı;n)l" 
ga ı meç on uracı z~ır ı = lı ev ve muayt".ııelııuıesiııde sabah "anı 8 tle11 nkşnm ıınuı 6 :ı kadar 
Hasan oğlu Mehmed taratma. l lıastalıırını kaimi eıler. 

Mutallakınız Naciye' nin ço- = l\lüracant eden lıasıulııra yııpılmnP-ı lii:.r.ımgckn sair talılili'ıı ye 

cuğu Mihriban'a fzmir 2 inci mikro~kopik ıııunyeııclcri ile veremli hnc:talıırn )·:ıpılııın sııın cc\-za = görülen Puomotorak11 ıııuayeııch:ınesiııde ıııuııtnuımaıı ) nıulır. 

hukuk mahkemesinin 16-12- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 llllllh 
935 T. ve 2151 numaralı ka-
rarile mahiye ödemeye mah· 
kum bulunduğunuz 7 50 kuruş 
nefekayı işb•ı ilanın tarihi neş

rinden itibaren 10 gün zarfın
da bu borcu ödemeniz la
zımdır. 

Bu müddet içinde borcu 
ödemezseniz veya tetkik mer
ciinden veya temyiz mahke
mesinden veya iadei mahke-
me yolilc ait olduduğu mnh
kemcden icranın geri bırakıl

masına dair bir karar getir
meniz ve aksi takdirde cebri 
icraya tevessül olunacağı ve 
gene bu müddet içinde mal 
beyanında bulunmanız ve bu
lunmadığını~ takdirde h:ıpis 

ile tazyik olunacağınız ve ha
kikate muhalif beyanda · bu· 
lunduğunuz takdirde hapis ile 
cezalandırılacağınız icra emri 
makamına kaim olmak üzere 
ilanen tebliğ olunur. 3629 

"" ı 

Elektrik ve Nitro Salloz boyası ile boyanmış muhtelif tip vt 
boyda karyolalar ile Nikel Nikelaj ve bronz karyolaları nik~I 
abajorlar, komodinler vesair muhtelif eşyalar ile umunı sergr 
!erde birinciliği kazanmış ve her dürlli takdire mazhar olnıllş 
olan lstanbulda Doktor Halil Sezerin karyola ve madeni es: 
ya fabrikasının bütün mamulatını topdan ve perakende olarıı~ 
Yeni Kavaflarda 29-36 numaralı Hüseyin Hüsnü Ôzişin Jük5 

mobilya salonunda fabrika fiyatına bulabilirsiniz. Taklitlerindel'I 
sakınınız. • / 

~~----------------------------::=::---' Gümrük muhafaza genel ko-

~.N_ ...... . 
mutanlığı Istanbul satın alnıB 
komisyonundan: 

- Askerleşmiyen muhafaza memurları için 1160 takım 111u· 
hafaza elbisesinin 51101936 pazrtesi günü saat 15 tc 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

o ll ıu ıı·· 
[ .Z.ircıc:.1 

r F 

2 - Tasınlanan tutarı 17400 liradır. 
Go··rn· 3 - Şartname ve evsaf ve örnek komisyondadır. 

le bilir. 
4 - istekliler 1305 liralık ilk teminatlarını teklif mektup· 

ları ile birlikte saat 14 te k~misyona vermeleri. 
13 18 24 29 1086/334 


