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Bog"' azlar memnu mıntaka- l~gih~re'd~ 
sıyaa faaliyet 

sı hududu çizildi •. -------------• 
ltalyan gazetelerine göre, l talya A kdeniz'de ken-

disini emniyette göremiyormuş. Acaba neden? 

F S . 1 r. 

ransız- urıve 

anlaşması i · 
.N. A. KÜÇÜKA 

Yedi aydanberi dcvaın eden f",·.uı· 

11z • Suri}e konu,mılara nihayet iyi 
bir anlaşma ile neticelendi. Asır· 

larca müddet mukaddcraılarmnzı 

birlc~tirmiş oldugumuz ve bund11n 
sqııra da kendilerile iyi münaaebct
ler kurmak istedi~imiz doıt Lir 
milletin siyasi varlığının almış ol
duğu hu &On tekilden memnun 
olmamak mümkün değildir. Soriye 
Osmanlı imparatorluğu idaresinde 
yaşadı~ı uzun asırlar içinde hususi 
bir rejime tabi olmamış, ve Suriye 

• balkı bütün vatandaşlık haklarına 
aahib olarak yaşamıştı. Çöken im· 
paratorlugun vaziyeti taıf iye edi· 
lirken, yeni Türkiye milli misak 
hududu dı11ada yaşayan ÜMDanb 
ntandatlanaa \'ileon prenıı.iplerine 
en .. dlk bir devlet sıfatile hak
lannı \C milli mevcudiyetlerini 
kabul ederek mukadderatlannın 
leııbitinde kendilerini ııerbcet bırak· 
mııtı. Bundan 801lra oo yedi yıl 
Fna... 111ADdan alımda kalan bu 
memleket baldkt durumuna ve 
oJgualuğuna varmak için birçok 
mOfkiilAtla kartıl:ıştı. Fakat güzel 
bir manıık iyi bir ni~·et her türlü 
mlfkOllerin hallinde ymılmaz bir 
iatibmeuir. itte bu yol ....... yft· 
ı1lyea her iki tarafın .Mhiyedi 
'flllaair:lleri bu nretle iyi Mr oetice 

elde ettiler. 
Yapılan bu anlaşmada Suriye 

orduıunuo, Franeız ordusu tetki
lAtıaıa avnına tabi olması, Irak 'ta 
t.gilia o~usımuo vaziyeti gibi yal-
111& iç itlerle meogul olmamak şar
tile Franıız ordusunun Suriye'de 
kalma11, Suriye'nin devletler hu
kuku bakımından tam mftat .. kil 
olduA11 ınanasını tabiatile veremez. 

Ancak mea'elenin bu tekilde bile 
halli zannedildiği kadar baait de
~ildi. Bu küçük memlekette gerek 
yaygın vo gerek kütle halinde ya· 
tayan azl,klarJa Suri'c ara11Dda 
Dlubtelif taraflan tatmin edecek 
bir hal oeL.li bulmak çok JDÜf-

lı Gldft. Möeyö jouveoel ve Ponsot 
Franıanıo en lı.ıyuıetli ve tecnibe 
görmüt idare Ye Politika adamlan 
yıllarca bu meı'cle üstünde mrıgul 
oldular. En son Mö&) ö Martel'in 
1933 de bulduAu anlaşma tekli dahi 
Suriye'yi memnun edememiıti. Ve 
a.ibayet 1ogiliz'lerin lrak'taki bul· 
duklan formülün 'eni şeklin tayi· 
ninde büyilk faydaıı oldu. Müşl.iilat 
en ziyade azhklann baklan nok· 
taıından çıkıyor,lu. Halbuki lrak•ta 
l'aaiyet böyle degildi. Azhklann 
l'uiyeti ve milli haklarının hodud
lan hakkındaki maddelerin metnini 
bilmedilimiz ve Suriye mcclisiodrn 
geçerken ne ıek.il alacağım lı.estİTe· 

nıedigimiz için bu hususla kat'i 
bir miitalea oı taya atmak doğru 

de&ildir. Ancak Ankara itilafnamesi 
ınucibinc.e Antakya'da yatayan ırk
da,lanmmn milli mevcudiyetleriııin 
bekaaının daha emin ve daha genit 
bu vaziyete getirilecf'gi ve bunun 
1hlntulmıyacagını Hariciye Vekili· 
lllİ& Dr. Araa'm dediği gibi ümid 
~iyoraz. 

Aarlarca birlikte yapmış olma· 
larına rağmen .Asyai bir cemiyet 
tipinden ıür'atle uzaklaşan ve bir
likte yaşadıktan Arab camiasile 
llten kan, dil ve içtimai hayat 
laraı bakımından hiçbir münasebeti 
olaaıyan Antakya ve fıkendernn •. 
daki Türk kütleaine Türk milletinin 
k.ı\ınmanna muvazi bir sosyal 
~f temin edecek daha geniı 
.... ..... ........ Wr Wılre tlhı 

,....... bdar b•kkıaiyet .... 

Çanakkale bolazı 
Ankara, l 9 (Hususi)- icra VI"· Ekip adalarına kadar denm ede-

killeri heyeti Mo1Jtrö mukavf'lena· cektir. 
meıinin sarahati ve aelabiyeti da· Jstanbul, 19 (Huın.S)- İtaly1n 
bilinde, bo~azların memnu mınta· gazetelerinin neıriyattna göre, 1tal· 
kasını tayin v~ ilAn etmiftir. Gelip ya hilkı\meti kendieiDi Akdeniz'de 
geçe~ gemiler ve tayyareler, ge- emniyette görmemektedir. 

rek harp, gerekse eulb halinde bu Roma., 19 (R•ao) - An~ara
şartJan naaan itibara almağa mec- dan alınan haberlere göre, 'Türki
burdurlar. ye hülı.dmelİ, bopzlard. tatbik edi· 

Çanakkale bepzı Karabi88 ya- lecek olan yeni mürur ,eklini tet
kıuinde Karaburan'dan Bayramiç'in kik etmit ve tayyarelerle yabancı 
14 kilometre ıimalindeki Seltilt harp gemilerinin •e gibi tenit ıl
ve Sivilceburnn 'a, Rumeli'den de tında ve hangi mıntakalardan geçe. 
paşa limanının Saros körfezindeki bilP.Ceklerini teıbit eylemiştir. 

Almanya ve Balkanlar 

Propaganda nazırı At" 
ve Sofya'ya · r -Hariciye nazırı da dun Berlin'den tay-

yare ile Budapeşte'ye geçti. 
Peşte, 19 (Radyo) - Bu sabah, 

Almanya hariciye bakanı Fon No
nt Berlin'den tayyare ile bmaya 
gelmittir. 

Fon Norat'ın seyahatı ıiyut ad
edilmemekle beraber, Macar gaze
teleri bu ziynete biiydk bir ebem· 
miyet vermektedirler. 

Peıte, 19 (Radyo) - Almanya'· 
nın propaganda bakanı doktor Go
bel tayyare ile Peşte'ye gelecek 
bir iki gün kaldıktan eonra dbgtuca 
Atina'ya gidecektir. 

Doktor Gobeı Atina aeyahabn· 
dan ıo'hn Sofya 'ya gidecek Te 
Bulgar ricalile temaılar yapacaktır. 

Berlin, l 9 (Radyo) - Doktor 
Gob isin Macariıtan ve Balkan 'lan 
eeyabatından babıeden gazeteler, bu 
M"yahatıa doktor Şabt'ın Atina ve 
Sofya 'da batladıtı müzakerelerin 
itmamına matuf oldupnu yazmak· 
ta dırlar. 

Bu seyahatın aıııl cehbeainio ko
milnir.m aleyhine bir mukaddeı 
ittifak akdine nuıtuf olduganu eöy· 
leyenler vardır. 

Habeşistanda y ni 
muharebe başladı. -------------
Cenevre' de Hobeş'lerin aley~ine 
karar verileceği zannolunuyor 

Habeş imparatoru 
----------- ----------lanna uygun bir karar tasavvuc 
edilemez. fıte bunun içindu ki, 
milliyet prenıiplerini ilk ortaya 
atan ve bunun mana11nı berkf'lten 
iyi anbyan baylk ve doet bir mil· 
lelin bqıada W.......,... IMma 
ı.ekliyor .. lmid ediroras. 

Ceaevrf', 19 (Radyo) - Babet 
delf'gelerinin mandalannı tetkik 
eden kon1itf', bugln de ~l1tmıthr. 
Bu komitenin, Habq•ler •leyhine 
karar vere-crği zannediliyor. Habrt
lerio, Libey adalet divanına miJra
caate ııerbeıt hırakıl•caklan eöy
leııiyor. 

Adis-Allalıa, 19 (Radyo)- Yağ· 
murlann eona ermeei münaaebetile, 
Ras Hailo'nun kumanda11ndaki 
kuvvetlerle iki ltalyan firk .. ı, Goe
yasyo havalininde Deayak Baltiya-

'nın kuvvetleri} le ~arpıımıttır. Tara
.reyn milbim zayiata uğramııur. 

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

Yunan komO:
nistleri şefi 

Dün tevkif edildi 
/ 

Atina, 19 (Radyo) - Yunan ko-
mdniıt partui reiıi tevkif edilmiftir. 
Menfi propaganda ve musır teteh
biiılerle itham edilmektedir. 

Aomflniat propag_... Pl*1• 
lana fMWe&l• ...._.nlMölan 
bı•kıada bir tebJii ............ 

Lokar110 konf eraruı 
için temaslar var 
Loııdn, 19 (A.A) - Dıt bakanı 

bagüıı birbiri ardınca Fnnu, İtal· 
ya ve Belçika elçilerlle Almanya 
maıl.ı..tgiaannı luıbul edeftlk bn· 
dilerine Lokarno konferansıDJD ha
zırlanman bakı. ındaki uotayı ver
ınifıir. Nota 27 Temmuz tarihli 
tebligin hututu esasiye tini takib
etmektedir. 'Bu tebligde İngiltere, 
Fransa ve Belçika umumi bir tarzda 
halledilmeleri arzuıunu izhar et· 
mekte ve yeni Lokarno paktımn 

bu yolda ilk merhale tetk.il edece
ğini bildirmektedirler. Bu n\t•ya 
verilecek cenblar vaziyeti tamamile 
aydınlatacaklardır. 

Eden l;okarno klnferansının bir 
an evel toplanma&ında ıarar ede
eektir. İtalya'otn da ayni fikirde 
oldup beyan ediliyor. 

Çek C. rfeiai 
dedi ki: 

Bir taarruz karıısın
da ıonuna kadar mü. 
dafaada bulunacatız 

···-· Pnıg, 19 (Rad~ - M. Benee, 
yazlık ıatoı1lfldan aynlarak Çekoe. 
lovakya'nın muhtelit yerlerind bir 
seyahate çıkmııbr. Cumur reiai 
RezonlLi'yi ziyaretten ıonra lh-atia
lav'a varmıthr. 

M. Beneı, Brniııln'da ,..paıan 
bir reamikab•lcle demif&ir li: 

- Çeltoelovakya'aın tamami
yeti mülkiyeıi milemmendir, hiç 
bir kimsenin bu tımımiyete tar

ruzu imkan yoktur. Muhtelif de•· 
letlerle yapalmıı muahedeler bu ta
meaaiyeti tanımaktadır. 

Vatibn ile bir Moda. Vivendi 
yaptık, yatadı~mız bu demde 
lıukesio ricdani hürriyetine ria-. 
yet şarttır. 

Çekotlo•akya'da bulunan 700 
Macar allethle gelince, bunların da 
ttalliyet laftlanna ria 1at edi)'ol'JIS 
ve edecel'L 8a buıuıta dıermeyan 
edilecek pkayetleri dinlemeAe de 
ha111L llarbm 6aGae geçmtk va
zifemWtr. Ba b ..... a zerrece ku
sur etmiyoru. Fakat. Lise lair taar
ruz '\l'dlumnda eonana kadar nıu

kavemete de haaırlanmıt bulonu
yonas. S.•iml 41oedanmıu emni
yet •e itimadlmuı vardır, ko1Df•l11-
nauzla da iyi geçinmek iatemekte· 
yis, demittir. 

Hitler'in 
nastıriyeleri. 

Paria, 19 (Radyo) - Hit
ler'in kendisine his harici na
zariyeleri Almanya' dan dıta· 
rada hüküm ıürmemektedir. 
Bugün Hitler'in saf ırk naza
riyesi aleyhifte 200 memleket 
mümeuSlinin iıtirakile büyük 
bir kongre aktedilmittir. Bu 
konıre, yarın da devam ede
cek ve anti faşist bir konfe· 
ıana 14;in ... ıar barlar-· 
cakbr. 
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Bel~ika 
8elf ev iki erin kul6plerini 

kapattı. 
-

Dikkate şayan haberler 

Nuremberg'teki nutuk
lara rağmen .. 

·---- --
Almanya-Rusya arasındaki vazi-

yet, harba doğru gitmiyor. 
Bilakis iki memleket arasında aıkı bir 

münasebet vardır, deniliyor. 
Berlin, 19 (Radyo)- Berlin Iİ· 

yasi mahafiline göre •uremberg
"deki Rus aleyhtarlığı, ancak diğer 
büyük devletler Roa • Alman siyasi 
nıüna&ebetlcrirıin brr vakit ayni 
l'ebaıneti muhafaza elliğini göster· 
me~e matuftur. Bu seheple, Rus
ya0mn beynelmilel koııferanılardan 
biçbiriaiue dn•·t cdilmemeııiui te
min arzu edilmiıtir. 

Beri in, 19 (A.A)- Hava& ajuo ı 

muhabiri bildiri~·or: Nuremberg'de 
Sovy,.t Ruıya aleyhinde aöyJenilen 
tiddetli nutuklar şimdiye kadar 
pratik tedbirler takip etmemiştir. 
Sovyet ataıemiliteri general Orloff, 
general Von Blombttg'in daveti 
fizerine ordu g-Anlne iatir•k etmiş· 
tir. Y M'ID betlıyacak hüyiik &ODba
har maoevnlannda Alman orduıu
nmı miaaf iri olacaktır. 

Alman endilıtriıi Sovyet Ru&
yaya iptidai maddeler mukabilinde 
makineler \'el'lnekte del'am ediyor. 
Alman So.yet ticareti Aham: ban
l:alan &arafmdan verilen uun va
deli kredilerle finanee Hilmekte
dir. Berlio'de bir Sovyet ticaret 

heyeti daimt surette ikamet etmek· 
tedir. Alman endilıtri mldüriye· 
tinde SoyYet R111ya ile yapılan it
leri idare etmeıe memar haami 
bir ıube 'faıdar. 

M. Hitla· 
Londra'daki Alman ~lçtıinia de 

Almanyanxn Ruıya'ya taarruz nıak
sadı takip etmediğini llylemit el· 
ma11 tayanı kayıddır. 

Diğer taraftan Berlio lft1DI 
mahfilleri Moskova'daki Atman ol
çm M. Von Scbleeburg'un nzife
llini terkeuigi. lıalı.kıodaki ..._, ... 
yialan tekzibe mih'acaat etmit
lerdir. 

- Sona 6 ııteı Nlaifedt1 -

Leon Blumun nutku 
• 

ltai:>an 'lan tatmin etmedi. Buaoz· 
ler, bir kü.çük yalanmış! 

Roma, 19 (A.A)- Fransız batbakam Leon Blumun dünkü aatkmıdı 
Fnnsa 'nın barict mtlnasebetlerini kendi dahili ıiyaat akideleriadea 
ıallhem olarak tamim etmlyecegine dair verdiji teminat ftalyuı efkbı 
U0191biytllini tatmin ttmemeı."tedir. 

TeTere diyor ki: 
Diler devletlerin akidelerine hürmet edilec~i haklundw lhler 

hiçte fiiliyata uymuyor. Bu aözlere biz kflçilk bir yalan diyehilirts. 
Piccolo Gazeteli de Fransanın Sovyetlerle olan ittif'akmdan hir \lrl6 

vazg~ iıtemedijiai kaydeylemektedir. Popolo Dt Roma p...-• 
gellnee, o • Blumun Almanya ile mukarenet yolanda ileri bir ..mm 
atblJm fakat ...ııı ueuzi bbal etmez formlllO ark.anada siper aımaı
yumaktadır. 

Asilerin b~zı muvaf f akıyetleri 

ispanya C:. reisini 
öldüreceklerdi! 

Alkazar berhava edildi. Burada
ki asiler mahvoldu. 

A.iler Malaga'mn sukutunu bekliyorlar. 
Milisler binlerce telef vermiıler. 

Asilerin San Sebtutigttn'i aldıkları ıün 
Rahat, 19 (Ra470) -Bilbao mu. için birkaç kilo metr&lik aılaa lıt8I. 

hasara çemberi daralmaktadır. B~- mııtır. Aıiler nibat zafer beldeo 
lear adalanndan biriai teslim ol· mektedirler· 
at11Jtm. Adt•r Tol6Cloyu baglln Bilbao'cla hik61Mt JOk gibi. 
...... , r et1t«1hr6. clir. Vaiyet kanpktır. s.1 __. 

lladrW'ia ....... •alauaruı - Lit/•'lt '"""'" .... 
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Korku dağları, evham gökleri, e g r a a er er 1 

endişe ovaları bekler! •---------Fransız gazetelerine g6re 

Fransız dış siyasası 

bulundukları Alberchetajo va· 
disinin nasyonalistler tarafm
dan işgalini mümkün kılmıştır. 

Sierra Guadarrama' da nas
yonalistler Navas Priasi işgal 
etmişlerdir. Şimalde Bilbao'nun 
muhasarasına başlamışlardır. 
Bilbao' da erzak yokluğundan 
dolayı mahsurlar arasında ih
tilaflar başgöstermiştir. 

Lizbon, 19 (AA) - Radyo 
kulüb lspanyol asilerinin Ba
dajoz vilayetinde bir temizle· 
me hareketi yaptıklarını haber 
vermektedir. Bunlar Sierra, 
Morena'ya sığınmış ola11 hü
kumet kuvvetlerini hezimete 
uğratmışlardır. Hükumet kuv
vetleri bir ölü ve esir bırak
mışlar ve külliyetli miktarda 
harb malzemesi terketmiş
lerdir. 

But"nos Aires, 19 (A.A) -
Brezilya ve Urguay elçileri 
lspanya'dan gelen komünist 
unsurların memlekete girme
sine mani olacağı tedbirleri 
hariciye nazırı vekilile müza
kere etmişlerdir. 

Viyana, 19 (A.A.) - Zabıta 
ispanya için bir iane tertip 
etmekle maznun 50 komünisti 
tevkif etmiştir. 

Tevkif edilen eşhasın evle
rinde yapılan araştırmalarda 
birçok silah ve cephane ele 
geçirilmiştir. 

Cenevre, 19 (A.A)-lspanya 

Dış işleri bakanı M. Elvayo 
dün Delboso ziyaret etmiş ve 
Portekiz'i lspanyol nasyona· 
lislerine silah vermekle ittiham 
etmiştir. 

M. Delbos elyevm Cenev
re' de bulunan Portekiz Dış 
Bakanı M. Monteiroyo M. 
Eden'le birlikte ziyaret ede· 
ceğini ve Portekiz'in ademi 
müdahale komitesine iştiraki 

hususunda mumaileyh nezdin· 
de ısrarda bulunacağım vadet
miştir. 

Londra, 19 (Radyo) -Hü· 
kümete sadık kalan Malaga· 
daki ispanya donanması ıs· 
yan etmiştir. Bu hadise, is
panya hükumetini müşkül b!r 
vaziyete sokmuştur. 

Ceymis Primero torpidosu, 
asilere teslim olmak üzere 
Malaga limanından Meliliya 
hareket etmiştir. 

lsp_anya hükumeti, kendisine 
sadık kalan donanmanın, der· 
hal ayrılmasını istemiştir. 

Hükumet kuvvetlerinin Ma· 
laga'yı yakmağa karar verdik
leri söyleniyor. 

Lonra, 19 (Radyo) - Ma· 
laga' daki lngiliz tebeası, Sfor· 
son torpitosu ile götiirülmüş

tür. Bunlardan yalnız on aile, 
mallarını bırakmak istemedik· 
ferinden kendi arzularile Ma
laga' da kalmışlardır. 

... 
Dış bakan yeniden 

izahat veriyor 
Vaşington, 18 (A.A) - Dış 

bakanı Hull son nutku hak· 
kında yapılan tefsirleri tekrar 
tekzib ederek demiştir ki: 

Amerika'nın Mançuko'nun 
teşekkülünü ve Habeşistao'ın 
işgalini tanımamak yolundaki 
siyasetini terketmek fikrinde 
olduğu doğru değildir. Ame· 
rika yeni anlaşmalara iştirak· 
ten imtina etmiyecek ise de 
emrivakileri tanımamak pren· 
sibine dayanan akidenin esa· 
sını teşkil etmekte olan Keel• 
log paktını terlretmiyecektir. 

M. Titulesko 
zehirlenmiş mi 
Hastalık sür' at le 

seyrediyor 
Saint Moritz, 18 (A.A) -

M. Titulesko sebebi izah edil· 
meyen gayri tabii bir tebes· 
sümden ve seyrini sür'atle 
takibeden bir fakruddemden 
mustarib bulunmaktadır. Has· 
tanın sür'atle zayıf düşmesi 
kan naklini zaruri kılmıştır. 

Sen Moris, 19 (Radyo) -
Sabık Romanya hariciye ba
kanı M. Titulesko'nun ahvali 
sıhhiyesindc bu sabah hafif 
salah görülmüştür. Yapılan 
kan tahlili, kana karışan ze
hir miktarında azlık göster· 
miştir. 

Memba suyu 
Yerine Terkos suyıı 

lstanbul, 19 (Hususi muha· 
birimizden) - lstanbul Ter· 
kos suyunu, memba suyu diye 
şişelere doldurub şehirde sa· 
tan bir şebeke yakalanmıştır. 

Tahkikat yapılmaktadır. 

Maslak'ta 
Bir otomobil 
Kazası daha .. 

lstanbul, 19 (Hususi muha
birimizden) - Gece Maslak'ta 
bir otomobil kazası olmuştur. 
Hususi bir otomobil bir ağaca 
çarpmış ve iki kişi ağır su· 
rette yaralanmıştır. 

Amerika' da 
Teksa~'ta üçyüz erJ 

yıkıldı. 
Nevyork, 18 (A.A) - Tek· 

sas'ta son Agelon'dan gelen 
haberlere göre şiddetli bir 
yağmur neticesinde 25 bin ki· 

şilik olan bu şehirde üçyüz 
ev yıkılmış ve ikiyüz ev de 
tamamile sular altında kalmış· 
tır. Hasar bir milyon dolar 
tahmin edilmektedir. 

Tuna üzerinde yeni 
kurulacak köprü 
Belgrad, 18 (A.A) - Ro· 

manya· münakalat bakanı Yu· 
goslavya münakalat bakanı 
ile Tuna üzerinde bir köprü 
kurulması mes' elesini görüş· 

mek üzere buraya gelmiştir. 

Beyanatında demiştir ki: 

Evvela köprünün nerede 
kurulacağını kararlaştırmak li· 
zımdır. Romanya Turn Seve
rin Kladov'yu teklif etmektedir· 

1 
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Politika alen1inin bu m:·:Jıiın n1eVzuu et
rafındaki fikirler neletdir? 
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ol:ıu mulııelif görü~leri lıuliiRa ı>di) orıız: __. ___ .. 
Sovgetlerin fekli/ [eri 

Journal de Moscou g:ızetesi 
bu mes'eleye tahsis ettiği bir 
başmakalede, Milletler cemi· 
Yetinin ıslahı için ilerı sürü
len muhtelif tezleri gözden 
geçirerek bilhassa, çekilmiş 

olan büyük devletlerin tekrar 
rnüesseseye girmelerine imkan 
Vermek üzere paktta onların 
isteklerine uygun tadilat ya· 
Pılması fikrini tenkit ediyor, 
harbcı ve istilacı gayelerini 
gizlemiyen hu devletlerin is
tedikleri harekat serbestisini 
kendilerine veı ecek bir mü es· 
sesenin hiçbir kıymeti kalmı· 

Yacağını ileri sürüyor ve hü
lasaten diyor ki: 

"Bugijn harp tehlike~iııin 
her zamandan fazla kendini 
hissettirdiği göz önünde tutu· 
lursa g~yesi sulhu idame et· 
rnek olan kollektif çalışmalar· 
dan vazgeçmek şöy]e dursun, 
bilakis müşterek gayret sarfı 
ile harbı önlemek yolunda 
her zamandan fazla enerji 
göstermek icap ettiği meydan
dadır. Bunun için de milletler 
cemiyetinin metodlarında mev
cut olup son zamanlarda açık 
bir surette belirmiş olan ek
sikleri derhal tamamlamak 
icabeder. 

Bay Litvinof 'un Milletler 
cemiyeti umumi katibi Bay 
Avenol'e göndermiş olduğu 
rnektub, Cenevre müessesesini 
Vazifesini görmekten meneden 
kusurları izale için bir smı 
tamamilc konkı et teklifleri 
ihtiva etmektedir. Bay Litvi

nof 'un teklifleri bugünkü 
Paktın çerçevesi içinde knl
rnakta ve tatbik mevkiine 
konulmaları için, milletler ce
miyeti paktında yapılacak her 
hangi bir tadil gibi, çok uzun 
"e çok karışık usulleri ve 
lllüzakcreleri icap ettirmemek
tedir. 

Sovyetler birliğinin lt. ki if le· 
ti kısacc.. şunlardır: 

Harekett~ sür'at 
Bugünkii günde çok iyi sı· 

lahlanmı<;; ve harlıa hazırlan· 
llıış olan mütecaviz en kısa 
bir zaman içinde dünyayı hir 
ernrivaki karşısında bırakabi

leceği için milletler cemiyeti· 
tıin gecikmeden harekete ge
~ebilmesi şarttır. Bu itibarla 
Sovyet projesi milletler cemi· 
~etj konseyinin toplantıya ça
~ıtılması ve konseyin cemiye
tın bir azasına karşı tecavüzii 
lcsbit etmesi için çok kısa 
llıühlctler gözetmektedir. Bu 
~ararın ittifakla alınması şart 
Oşulmıyacaktır. Aza miktarı

~ın dörtte üçünün tasvibi reyi 
u hususta kafi gelecektir. Bu 

suretle herhangi bir milletin 

kaı ara iştirak etmiyeı ek Mil
letler cemiyetinin faaliyetine 
mani olmasına imkfın kalınıya· 
cakt r. 

Kararlaştırılacak zecri ted
bi rltr iç in lam saraiı2 t mev
cud olacaktır. Yaııi c e·:rl ted
birlerin ne zaman ha.şlıyaca.~:. 
mütecavize karşı tatbik edi
lecek tedbirlerin nelerden iba
ret olacağı ve tecavüz mii~n
hedc edildikten sonra, Mil
letler cemiyetinin tecaviize 
uğray:ma rıe Şl!kilde yar<lıın 
edeceği biitiin tefernıatile ön
ceden ksbit cdi!m!ş olacaktır. 

Zecri tedbirlere iştirak 
elmigenlere kar.ş1 

Bunda, başka Milletler cc· 
nıiyetinin kararından sonra, 
mütecavize karşı, herhnngi 
bir sebeple, mücadele tedbir
lerini tatbik etmekten istinkaf 
edecek olan devletlere karşı 
da tedbirler alınması teklif 
olunmaktadır. Bu teklif tc, son 
harb esnasında. bazı devlet
lerin zecri tedbirlere açıkça 

iştirak etmemiş olmalarından 

ilham almıştır. 

Bugünkü şartlar içinde, harp 
arayıcılarını caniyane planla· 
rından vazgeçmeye zorlayacak 
tek şey, tecavüze uğrayan dev· 
lctin derhal Milletler cemiye
t inin bütün azalarının yardı· 

nıına mazh r olacağını bil
mektir. 

Tamamiyle paktın çerçevesi 
içinde kalan bu teklifler hiç 
şüphesiz geniş ölçüde sulhu 
sağlamlaştırmaya yarayacaktır. 
l'Jacar revizyonculuğu 
burada da ileri sürülüyor: 

Gaıetta de Hongris Millet
ler cemiyeti reformu etrafında 
milletler arasında açılmış olan 
nnkcte Macar hükumetinin, 
verdiği cevabı neşrediyor. Bu 
ctvapln Macar hiikfımetinin, 

paktın mütecavizi cezalandı

rıcı tedbirleriyle :ıza milletler 
arasında ~~ıkaca~ ihtilaf ve 
kavgaların sulh yoluyla lıal.i 
hususundaki 11, 13 ve 19 ncu 
maddeler hükümlerinin ınu
Hızcnc haline konmasını arzu 
ettiğı ileri sürlilmektedır. Bıı 
suretle, Macaristan, devletle· 
rin ileri sürdükleri siyasi ta· 
leplcri, harha bn~vurmamak 
üzere, sulh yoluyla elde etme· 
leri iınkanlarının hazırlanmn· 

sını istemiş oluyor ki, bu her 
fırsattan istifade ile ileri .sii
riilcn malum revizyonculuğun 

bir kere daha ortaya konma· 
sından başka bir manaya de
l<llet etmez. 
Milletler cemiyetinin 
Genişlemesi .. 

La Parole Bulgare gazetesi 
<le, Cenevre paktının ıslahı 
hususundaki teşebbüsleri göz· 

4' 

Sovgel pavigonunun hariçten göriin1işt. 

t ~ y ' n ~ aviy 
una ·r bakış .. 

--~~--

Eser, zengin ve güzeldir. Ayni zamanda 
Türk - Rus dostluğunun bir ifadesidir. 

Paviyonun 

936 Arsııılıısal altıncı h:ınir 1 

fuarında Sovyct, Sosyalist cu
muriyetleri birliğinin kurduğu 

paviyon, fuarın en kuvvetli ve 
zengirı meşherleriııden biridir. 

S. S. C. B. Paviyonunda 
R . y • • t-1 usya nın agır sanayı, zıraa ":' 
teşkilatı, maarif ve sanayi, )'İ
yecek maddeler san' atlan, de· 
miryolları, ha,·a ve su nakli· 
yatı, kültiir ve ticaret spor 
hareketleri ve Sovyet Rusya 
ile Türkiye arasındaki ekono· 
mik münasebetler ve billıassa 

iki memleket arasında dostluk 
hayatı nıuvaff akıyetli bir şe· 

kilde temsil ve teşhir olun· 
muştur. 

Paviyonda Ru5ya' daki demir 
sanayiinden ziraat makinele
rinden, muvaffak olmuş doku
macılığından zengin niinıune· 

den geçirirkeo diyor ki: 
Pakt reformu mevzuu bahs 

olurken, bize öyle geliyor ki, 
iinivcrsalitc lHensibini asla 
gözden ırak tutmamak İcab 

eder. Milletler cemiyeti k:td
rosu içine!" hu husus l<'tnin 
edildiği takdirde bu miicsse· 
srnin azası ... olan devletlere 
normnl ve sakin bir hayat 
içinde inkişaf imkanları veril· 
miş olacaktır. İnsmılığın geçir
mekte olduğu lıajik devirde 
medeni dünyanırı biitüıı dev· 
letll'rİn kötü bir ihtimali kar· 
şılamak üzere elbirliği yapnıa· 
!arı lazımdır. 

iç kısmı, 
ler ve kolleksiyonlar vardır. 

Paviyonda Rusyada sinema
cılık hayatı hakkında da güzel 
bir kısım tertib edilmiştir. 

Paviyonun en iç kısmında fo
toğraf ve grafiklerle tertip 
edilen dairede azami bir mu

vaffakıyet müşahede edilmek
tedir. Hulasa Rus Sovyet pavi
yonunda hf'r noktadan bir 
zenginlik görülmekte ve niha
yet mahdud bir çatı altında 
büyi.ik ve dost Rusya'nın te· 
rakki ve tekamülü canlandırıl
mış bulunmaktadır. 

Bütün İzmir fuarlarına her 
sene iştirak eden dost Sovyet 
Rusya'nın Türkiye'nin ekonomi 
hareketlerinde gösterdiği bu 
yüksek alfı.ka her ziyaretçiyi 
miitchassis etmektedir. Çünkü 
iki memleket arasında çok 
köklü olan dostluk ve sami· 
ıniyetin kııvvctli eserlerinden 
biri de bu suretle kendisini 
göstermektedir. 

Paviyonıı ınce bir zevkle 
tertip eden dostlarımızın hu 
sene daha biiyük bir ihata 
kudreti gösterdiklerini gör· 
mekle memnun ve müftehiriz. 

Dostumuz ve komşumuz 
Sovyet Rusya'nın lzmir arsı 

ulusal panayırına karşı gös· 
terdiği yüksek alaka, Türkiye 

ile sıkı ticml münnseballa bu· 
lunan diğer dostlarımız ıçın 

güzel bir nümune teşki l ettiği 

kanaatindeyiz. Bıı kanaatle 
193 l f uarıncla diğer dost lan· 
ınıı da bir paviyon vücuda 
getireceklerini şimdiden ümicl 
etmek isteriz. 

Evet, bu noktada lıcrkes 
müttefiktir, ve bugiin Ccncv· 
re' de bulunmayışları çok acı 
bir surette hissedilen devlet· 
lcrin de iştiraklerini istcmiye· 
cek bir kimse ·tasavvur olu
namaz. Ancak bütün giiçlük 
bu iştİrdkin teminin<lcdir. Eğer 
bu iştirakler, milletler cemi
yetini, paktın kayıtlarını daha 
fazla gevşetmek suretile büs
bütün kötürümleştirmek paha
sına elde edilecekse, bunuıı 
neye yarıyacağı pek anlaşıl

mıyor. 

Av ustur ya nazırı 
Peşte' ye gidecek .. 

Viyana, 19 {Radyo)- Yed· 
blad gazetesine göre doktor 
Smit, Cenevre' den avdet eder 
etmez Budapeşt~'yi ziyaret 
edecek ve Macaristan hariciye 
bakanı M. Dckanya ile görü· 
şccektir. 

TCirkmamu ________ ,,. -

Cızlavend lastikleri müessesesi
nin paviyonunda bir tedkik! 

Fuarda hnll:ın alaka ile zi· 

yaret ettiği paviyonl:ırdan bi
ri de Cızlavend Limited şiıkc
tinP ait 86 ve b'.J numaralı 

pavivonudur. Bu büyük pavi-
hakikaten dekorasyon 

ıtibarile zengin ve içincJe Cız
. laven<l Limited şirketınin içinde 

binclcn fazla Türk İşcisinin 
çalı~arak İmal ettiği fal r 1cası 
mamulatından lastik ayak' ' ı, 
şoson, ve saırc teşhir o' 

maktadır. 

Bu Tiirk şirketi 19:~2 sene· 
sinde tesis edilmiştir. Serma-
yesi büyüktür. İstanbul'da 
Eyup'ta Bahariye'dc büyük 
bir fabrikası vardır. 

İzmir'deki accntası, mimar 
Kemaleddin caddesinde 4 t 
numaradır ve umum satış de· 
posu buradadır. 

f'abrika'nı'n ilk çeşitleri yaz· 
lık keten ayakkapları, muhte
lif çeşitte kışlık kaloş liistik
leri, kadın, erkek ve çocuk 
şosonları ve kauçuk çizıncle
rile operatörlere mahsus ve 
mikroplardan tahaffuz ıçın 
kullanılan lastik ayakkapları 
ve hususi şosonlarla tayyare 
amortisörleri ve saire idi. 

İlk zamanlar, bunları imal 
etmek üzere kurulan fabrika-
nın imal ettiği lastiklerin me
tanet ve fevkalitdcliği nazarı 
dikkat ve rağbeti celbetmiş 
ve müessese 1935 Haziranında 
büyiik tesisat ilavesile Tiirki
ye'de ilk defa Avrupa maımı
latına takaddiim edecek şc· 
kilde (Zafer) mnı kalı otomobil 
lfı.stiklcri imal etmeğr başla
mıştır. Şimdi bu lastıkler pi-
yasada fevkalade revaçtadır. 
Bu rağbet ve f aikiyel sc-bcbilc 
Zafer otomobil lastikl<'ri az 
zamanda piyasaya lıfı.kiın ol-
muştur. 

Otomobil lastikleri ( Zafer) 
markalı, kaloş ve lastik ayak· 

kapları cnvamın markası da 
cızlavend olarak pİ) asada iş

tihar etmişlır. Taksi, kamyon 
ve otobüslere elverişi' olan bu 
yegane Tiirk ye• li malı lfis· 
tikleri otomobil. kamyon V<" 

otob:is sahiplerinin lnkdirini-
cle 1 azanmışlır. Ztıfer lastik 
tekcrle\:lerinin lzmir ve havn· 
lisinde pek büyük bir kıymeti 
vard ı r. Otobiisçiiler de bu 
yerli !ast klerin metanetinden 
bahsetmektedirler. Bu Tiir' 
müe~5csini takdir ederiz. 

Büyiik fedakarlıklarla mry· 
dana gctir'lrn b11 biiylik mü
essesenin fabr"ı:ası muazzam 
makinelerle teçhiz edılıniştir. 
iktısad vekaletinin himayesi
nin inzimamilc ecnebi mamu· . 
lfıtının memlekete ithaline de 
ihtiyaç göstermiyecektir. 
------- - --

Mimar Necnıiddin Em,.e 
Trakya umumi müfettişliği 

için Edirne' de yopılması ka· 
rarlaştırılan biiyük ve modern 
umnrni ıniiff'ttişlik binasının 
pr:>jelerini tanzim etmek ve 
mahallinde tetkikat yapmak 
üzere lzmir'li kıymettar mi· 
mar Necmiddin Emre Edir· 
ne'ye davet edilmiştir. Mi· 
ınar Necmiddin, bugünlerde 
Edirne'ye gidecek kendisin
den istenrn projeyi tan1im 
edecektir. 

Sılılıat müdürü 
Vilayet Sıb!Tat ve içtimai 

muavenet müdiirii Dr. Cevdet 
Saraçoğlu, bir aylık mcıuniyc
t.ni 22 Eylulden itibaren kul
lanmağa başlıyacak ve Deniz· i !iye gidecekti!; 

i Nöbetçi ~czaneler ' 
Bu akşam Kemeraltı'nda Şi· 

fa, Güzclyaiı' da Güzclyalı, Til· 
kılik'te Faik, ikiçeşmelik'de 

• ikıçeşrnelik, Alsancak'dn jozcf 
Jülycn ('CZaneleri açıktır. 

~ -
llzmir'in heyecanla beklediği 

ll{luslii 
g e 1 d i 

Kültürpark'ta oyunlarına başladı 
·SEANSLAR: 

Hergiin 18,30 - 21,5. Cuınartc~i ve pazar günlı·ri ilave· 
ten 14,5 ta fazla bir seans. 



.. Sayfa 6 --------------------ANADOLU ____________________ 20/9/ 936 9ı. 

S O a k I• k a•. Dikkate şayan il 
haberler 
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Furun anmış Ve Tam Kurutulmuş 

v 
Fabrikalar boşaltıldı. fak at li

yon 'da vaziyet değişmedi. 
Lil, 19 (Radyo) - Sükunet avdet etmiştir. işgal edilmiş 

olan müessese ve fabrikalar tahliye edilmiştir. Pazartesi günü 
iş başlryacaktır. Due'deki maden amelesinin pazartesi günü 
işe başlamaları muhtemeldir. 

Voj'da grev vaziyetinde tahavvül yoktur. Patronlar uzlaş
maktan istinkaf etmektedir. Müzakerata başlamak için mües
seselerin tahliyesini şart koşmaktadırlar. Liyon'da grev vaziyeti 
değişmemiş ve müzakerat devam etmektedir. Hadiseler çık· 
maması için tedbirler alınmıştır, 

Roşel' de kömür ve tahliye amelesi grevi iyi bir safhaya 
girmiştir. Limoj'da da grev pazartesi günü hitam bulacaktır. 

Paris, 18 (A.A) - Mensucat grevine nihayet veren anlaş
maya göre bir Teşrinden itibaren gündelikler yüzde altı arta
cak gündelikleri hayat pahalılığına uydurmak için daimi bir 
komite teşkil olunacak ve mesai ihtilaflarını halletmek üzere 
de bir hakem heyeti kurulacaktır. 

Paris, 19 (A.A) - Lille mensucat grevi henüz halledilme
miş bulunuyor ki, Saint Dichie'deki mensucat işçilerinden on
bin kişi bugün grev ilan ederek fabrikaları işgal etmişlerdir. 

Fransız manev-:Lehistan'da 
ralarınınneticesi Mecburi calısma ' , --·· .... ---G. Gamelen mem
nuniyetini bildirdi. 

Gob, 19 (Radyo) - Hi
tam bulan Fransız manevra
ları münasebetile bugün üç 
geçid resmi yapılmıştır. 

Geçid resimlerinin sonunda 
general Gamelen orduya bir 
beyanname neşretmiş ve bunda: 

"Ordunun vaziyetinden çok 
memnunum. Elde edilen neti
celer büyüktür ve manevra 
sahasındaki halkın göstcrğiği 
hüsnükabule bilhassa teşekkür 
ederim" demiştir. 

Dr. Şarka 
Felaketi 

--... ···---Askerlik 2 yıldan 
3 Yıla çıktı .. 

Varşova, 19(Radyo) - Le
histan, da mecburi sayi usulü-
nün tatbiki suretile askeri hiz
met iki seneden üç seneye 
iblağ edilmiş olmaktadır. 

Lehistan bu tedbiri, müda
faası için elzem görmekte idi. 

Mecburi sayi için ilk olarak 
davet edilenler, hükumetten 
yardım gören işsizlerdir. Bu 
100 bin kişilik bir iş ordusu 
viicuda getirilmiş olacaktır. 

Zaim is 
Milli törenle 
Gömülecek ... 

Atina, 19 (Radyo) -Sabık 
Yunan Reisicumuru mütevaff a 

İngiliz bahriyesi Zaimis'in cesedi, Pazartesi 

M J k b I günü buraya getirilecek ve 
atemae' 40 ur an milli törenle gömülecektir. 

Fransaya getirilecek' M Tures 
Paris, 19 (Radyo) - lngi- 1 . • 

liz bahriyesi, •ck>ktor Şarko Varşova' da 
felaketi için matem ilan et- tevkif edildi 
miştir. Fransa hükumeti bu •• 

f Varşuva, 19 ( Rndyo) 
S:!beplc ngili7. bahriye Lor- Fransıı koıniinistleri lideri M. 
duna resmen teşckkiir et- Tures, bugün burny:ı. vasıl ol-
miştir. muştur. Tures, Rus erkaı·ile 

Grocn!and Danimarka fca 
heyeti reisi doktor Ston, dok
tor Şarko'nun on senelik me
sai arkada~ı olmak hasebilc 
Fransa hükuınetirıc bir taziye 

konuşmuş ve bu .. ~"rı istıf.·dc 
eden Polonya komünistleri ar-
bede çıkarmak ist"miştir. FJ·ı 
nun iizcı:.ine, V.ır~v\.'l 1abıla'iı 

hnrekctc gelmiş v' fv:iisyii 
Tures de dJhd o'Jugu ha:dc telgrafı çekmiştir. 

Od vapuru pazaı tc:si güııü 
kazazedelere mahsus tabutlarla 

• pı..İ-.çu~ qLas yakalıyarak tev
l~if cylemiş1ir. 

Regavi'yc gidec.!ktir. 
Danimarka' dan gele.1 bir 

habere göre 22 cesedi hamil 
bir balıkçı vapuru Regavi'ye 
vasıl olmuştur. Regavi'de 
umumi bir matem ve elem 
hüküm sürmektedir. ı 

Paris, 19 (Radyo) ~ Şer-.1 
burg'tao Odasiös torpidosu 
Reskali'ye hareket etmiştir. 
Bir nakliye sefinesi de bera
berdir ve doktor Şarko heye
tinin 40 kurbanını F ransa'ya 
getirecektir. Torpido kuman
danı facia üzerinde tetkikat 
yapacaktır. 

Roma'ya 
Gelen seyyahlar. 

!~oma, 19 ( Radyo ) - Le· 
histandan bu sabah 100 seyyah 
Roma'ya gelmiştir. Bu teyyah
lar meçhul aske: abidesini 
ziyaret etmişlerdir. 

Yarın da 400 Hitler genç
lerinden mürekkep bir grub 
gelecektir. 

Bundan başka 32 Fransız 
gazetecisi gelmiştir, 120 de 
Fran_sız papası Vatikan'a git
miştir. 

Romanya ayan ve profesör
lerinden M. Yorgu'da Roma'ya 
vasıl olmuştur. 

-Başı 7 inci sahi/ ede
Binaenaleyh Nuremberg nu

tukları Almanya'nın dahili için 

•• 
LER ZINCiAL 

söylemiş demektir. 
Profesyonel diplorntitların BULUNUR DA 

endüstrinin ve ordunun Rusya 
ile anlaşma yolundaki Bis
mark ananesine sadık kaldık
ları ve bu anlaşmanın ileride 
tahakkuk ettirilebileceği gö

Rutubet ve sıcakta katiyen şeklini değiştirmez 
kereste ararsanız 

•• • 
riilmektedir. ZINGAL GURGENI 

ALINIZ 
24 Nisan 1926'da Stresman 

tarafından Berlin 'de imzalanan 
Alman-Sovyet dostluk muahe
desinin Hitler rejimindenberi 
her yıl yenilenmekte olduğunu 

Mobilya, karoseri imalatı için ideal kereste GÜRGENDİR 
Satış mahalli: Hilal kereste fabrikası keresteciler. Telefon 3776 

da kaydetmek greketir. -- - - --______ _; 
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Me e ·ıapları 
- .•. 

Yavuz Kitapevinden: 

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

Devlet •taplarının 
dahi satıcıhğım Uzerine almıştır. 

ilk ve orta mektepler ile liselerde oku
tulacak bütUn kitapların emirlorino ama
de olduğunu sayın öğretmenler ile taşra 
bayilerine arzederim. 

Adres: Yavuz kitab evi 
swe-.n. Numara 56 Kemeraltı.tm:mı 

Askeri fa ırikala uınum mü
dürlüğünden: 

Muhammen bedeli onbt:ş bin liradan yüksektir. 
20 Ton Ayna demiri 
2.> " Dökümhane demiri 
30 " Lükşenburg demiri 
5 " Teınper ham demiri 

10 " Beyaz ham demir 
31 " Feri'O silisyum 
75 1

' Ferromangan 
1,5 " Nikel 

Tahmin edilen bedeli 18250 lira olan yukarıc.la miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum miidürliiğü satın 
alma komisyonunca 2/11/936 tarihinde pazartesi günü saat 
15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Şartname.ı 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 2190 numarnlı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

· ıuu~ 
IZNIRY~Nf 

13 16 18 20 316 

" '*' l 

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

Manisa vilayeti daimi encü
meninden: 

1 - Manisa'daki aygır deposu hayvanları için kilosu beş 
kuruş muhammen kıymet üzerinden 18225 kilo yulaf 
eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2 Eksiltme 8/10/1936 perşembe günü saat onbirde vila
yet daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

3 Eksiltme açık surette yapılacaktır. 
4 - _Muvakkat teminat miktarı 68 lira 35 kuruştur. 472 

Baytar Direktörlüğünden: 
Yarış ve ıslah encümeni lzmir Sonbahar at koşuları için 

Alsancak istasyonundan Kemer ve Kızılçullu istasyonlarını tut· 
mak üzere tahrik edilecek trenlerin hareket saatları aşağıda 
gösterilmiştir. 

Saat 
11 
12 
13 
13 

İzmir harici askeri 

Dakika 
40 
15 
00 
30 

satın alma 
474 

ilanları 
------------------------------Çanakkale Mst. Mv. Sat. Al. Ko dan : 

1 Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 
336,000 kilo un satın alınacaktır. 

2 Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 48720 lira bi
çilmiştir. 

3 ihalesi 9/ 10/936 tarih cuma güuü saat 16,30 da Ça
nakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - istekliler ihaleden bir saat eve) teminat akçeleri olan 
3654 lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddele· 
rindeki vesaik ile bir saat evel komisyona müracaat 
etmeleri. 20. 26. 29. 5. . 450 

Çanakkale Mst. Mv. Sat. Al. Ko. <lan : 
1 Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 

337,000 kilo un satın alınacaktır. 
2 Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 48865 lira bi

çilmiştir. 

3 İhalesi 8 / f0/936 tarih perşembe günü saat 13 te Ça
nakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 İstekliler ihaleden bir saat evel teminat :ı.kçeleri olan 
3655 liray ı ve ihale kanununu l 2 ve 3ncü maddelerin
deki \•esaik ile bir saat evcl komisyona ıniiracat et
meleri. 20. 26. 29. 5 448 

. m. .den: 
l - B ı sene Aııkara'ya nakli mukarrer olan Harbiye oku

lu 1 ıgilizce, Fransızca, Almanca öğretmenlerine yük
sek c)kuilarda öğretmenlik yapmak selahiyetini ve ve-
sıkalarını ve bildilerini taşıyan lngilizce bir Almanca 
üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

2 Bu öğretmenliklerin ücreti ders saatı başına 4 lir.'.l 
5 liradır. 

3 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 Pangaltı'da 
Harbiye okulu K. müracaatları ve sarih adres yazma· 
ları lazımdır. Müracaatlar en geç 20/eylul/936 ya ka· 
dar yapılm:ı.lıdır. 24 D. __, 

İzmir belediyesinden 2 - Senelik kirası elli lira 

1 _ Senelik kirası dörtyüz bedeli muhammenle Kemer 

lira bedeli muhammen!e hur

davatçılar<la demir hanı kar· 
şısındaki 8 sayılı mağazanın 

caddesindeki eski duhuliye 

Çin milli birliği - · sakınınız. bir senelik kirası başkatiplik

teki şartname veçhile 29/9/936 

salı günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için otuz liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatta encümene 
gelinir. 

barakasının bir senelik kirası 

başkatiplikteki şartname vcç
hile 29/9/936 salı günü saııt 

on altıC:la açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak içİJl 
üç yüz yetmiş beş kuruşluk 
muvakkat teminat makbuzll 
ile söylenen gün ve saaUB 
encumene gelinir. 

Pekin, 19 (A.A) - Mareşal 
Çan-Kay-Şek Kantun'da Esun
gyt ile bir mülakat ıapacak
tır. Bu mülakat Çin milli bir· 
liğinin tahakkukuna aid bir 
tezahür şeklinde tefsir olun· 
maktadır. 

Satılık eşya 
Azimet dolayısile Avrupa 

mamulatı mobilyeler iki yatak 
odası bir Fumuar porselenler 
radyo 'e saire satılıktır. 

Alsancak dil kilisa sokak 
numara 11 

Askeri fabrikalaı· umum mü
düı·lüğünden: 

19/10/936 gününde ihale edileceği 1131517 eyliil 936 günlü 
gazetelerde ilan edilen dört kalem saç elektriolit ve fosforlu 
bakırlarla tutyaya ait ilanın hükmü yoktur. 20 22 25 26 469 13 17 20 25 369 



-ardamusa tanımak 
Ve tanıtmak için •.• 

Yurdumuı: hiç şüphe y<* 
ki yer yüzünün en güzel ve 
zengin yP.rlerinden biridir. De· 

EHİR HABERLERi 
nizler, Göller, kaplıcalar, nehir· 

ler, şelaleler, dağlar, tepeler, 
ormanlar, yaylalar, ovalar, 
bağlar, bahçeler, su ve toprak 
altında serveti "r hulasa herşey 
vardır. Sonra yurdumuz tarihi 
kıymeti haiz bir çok eserlerle 
doludur. Bunlardan başka en 
mühim olarak da cumuriyet 
idaremizin her gün her saha· 
da vücuda getirmekte olduğu 
muauam eserlerle süslenmek· 
tedir. Şehirler, kasabalar, köy· 
ler, kurulmakta, limanlar, is· 
keleler, demiryollan, karayol
lan, hava yolları, köprüler, 
fabrikalar, mektepler, hasta· 
neler ve daha bir çok ilmi, 
fenni tesisat yapılmaktadır. 
Fakat, bütün bu tabii güzel· 
lilderi, ı:enginlikleri, eski ve 
yeni eserleri ancak kitap, 
mecmua, gazete sayfalarında 
o da çok dağınık ve çok nok=
san ve ancak bir kısmımız 
görebilmekteyiz. 

MAHKEMELERDE: Binavearazivergi-
adın dedi • kodu- ıeri tadilatı. 

Devlet demiryollarımızm ten· 
zilith tarifeleri, ara-s1ra yapıl· 
makta olan top!u gezintiler 
ise, muayyen bir hadde ve 
muayyen bir sahada karmakta 
ve bittabi neticede bu tedbiı
lerde yurdumuzu tammata ve 
tanıtmağa kafi gelmemektedir. 

Hatırıma şöyle bir fikir ge· 
liyor.. Diyorum ki acaba bu 
çok mühim ihtiyacı sinema 
vasıtasile karşılıyamaı: mıyız. 
Meseli; yurdumuzun bütün 
tabii süzellikleri, zenginlikleri 
eski ve bilhassa yeni eserler 
lcaaım kısım sinemaya alınmalı 
~-~u filimler yurdda mevcud 
oiitün sinemalarda mecburi 
Ve muntazam olarak parça 
Parça gösterilmelidir. 

Sinema binası olmıyan yer
ler ve bilhassa köylerde ge· 
?İci sinema makinelerinden 
istifade ettirilmelidir. 

Ôyle zannederim ki bu sa
Yede yurdumuzu hem kolay 
hem ucuz tammış ve hem de 
bütün halka tanıtmış oluruz. 

Rasim Eğdemir ------------
Bulgar Tütünleri 
8ıı sene bozuktur. 

Sofya e)çiliğimizden şehri· 
lllız Türkofisine gelen bir mek· 
lupta bu sene Bulgaristan'da 
takriben 410 bin dekarlık ara
liye tütün ekilmiştir. Geçen 
lene bu miktar 325 ban 
lcerdan ibaretti. Bu sene tutu 
'ltihsalatınm 34 • 35 milyon 
~ya baliğ olacağı tahmin 
ttlilaaektedir. Fakat havalar 
~n mtlsait geçtiğinden birçok 
İerlerde ikincı ana evil r' 
1-nuştır. Bu sen 1 
411cilen arazinin ger.ış ı i ı c· 
"-te! mahsulün bol olmıyac gı 
~in edilmektedır. Bu sene, 
.ulıanstan tütünler nm geçen 
'eııeki tütünlere nazaran kalıte 
ltlb
1 

arile iyi olmıyacağı a:ıla· 
ta lnııtır. 

sundan cinayet. 
·-·-· Ağır yaralı olan İsmail, ancak 

birkac söz söyliyebildi. 
t 

Yapıcıoğlu'nda Orhaniye ma- Keserle başı ezilen kadın 
hallesinde bir dedi - kodu yü- Karataş'ta karısı Emine'yi 
zünden Köprülü'lü lsmail'i başına keserle vurmak sure
bıçakla öldürmekle maznun tile öldürmekle maznun Şa
Nazif ve kaynatası Halil lb· kir'in muhakemesine dün ağır· 
rahim'in muhakemelerine şeh· cezada devam edilmiştir. 
rimiz Ağırceza mahkemesinde Maznun Şakir, karısı Emi· 
başlanmıştır. Kavganın sebebi ne'nin, komşulardan Şakir 
lsmail'in akrabasından olan adında bir gençle münasebet
Penbe adında bir kadının te bulunduğunu söylemişti. 
hırsızlık yaptığının Halil lb- Dünkü muhakeme celsesinde 
rahim tarafından ötede beride bu Şakir ile kız kardeşi Hay· 
ifşa edilmesidir. Bu yüzden riye ve anası dinlenmişlerdir. 
lsmail, ara. sıra Halil lbrahime Şakir, vak'a hakkında şunları 
çatmakta ve bu kadın aley- söylemiştir : 
hinde söz söylememesini is· - Emine'yi, kocası Şakir 
temekte idi. Vak'a günü Ha- her zaman dövüyormuş. Ara 
lil lbrahim tuz satın almalC sıra dayak atmakla beraber 
üzere evinden çıktığı sırada evden de kovduğu için komşu 
lsmail'e rastgelmiş ve İsmail, olmak hasebile bize gelir, ça· 
çenesinden tuttuğu Halil lb· maşırımızı yıkar ve hizmeti· 
rahim' e: mize bakardı. Cinayetten altı 

_ Bu dedi-kodudan vazgeç! ay evel Emine üç aylık hamile 
Demiştir. Halil İbrahim istim· idi, kocası gene kendisini 
dad etmiş evde bulunan Nazif dövmüş ve kovalamıı oldu· 
telaşla yetişerek bıçakla Is· ğundao evimizde yedi ay kal-

dı ve hizmetçilik etti. Bu se· mail'i birkaç yerinden yarala-
beble, tekrar kocasının yanımıştır. Yaralı, hastanede öl· 
na döndükten sonra ara·sıra 

müştür. k d F 
Halil lbrahim, mahkemedeki evlerine girip çı ar ım. a· 

ifadesinde kavga esnasında Is· kat kadınla hiçbir münasebe-
tim yoktu. Ara-sıra da hem· 

mail'in kendisini bıçakla iki üç şirem ve annemle birlikte gi· 
yerinden yaraladığı gibi kaç- derdık. Bir gün gene yalnız 
tığını ve bidise yerinde lsma· g'tmiştim. Kocası Şakir, hiç· 
ıl in bıçağım bularak karakola bir sebeb yokken bıçakla be· 
götürdüklerini, lsmail'in, kendi ni kolumdan yaraladı, bu mes· 
bıçağınqan yaralanmış olması eleden mahkemeye verildi ve 
muhtc.mel bulunduğı.ınu söyle· bir ay beş gün hapse mah· 
miştir. kum oldu. 

Halbuki davc. dosyasında Şakir'in kız kardeşi Hayri· 
bulunan ilk ifadesinde lsmail'i, ye ve anası da bu ifadeyi te· 
damadı Nazif'in vurduğunu yid etmişlerdir. Suçlu Şakir: 
söylem ştir. - Bunlar, biri anası, biri 

Nazif de demiştir ki: de kız kardeşidir. 
- Kaynatam bağırdı, evden Hakikati söylemiyorlar. Zev-

acele çıktım, boğuşuyorlardı. cem Emine ile bu Şakir'in 
Kaynatam Halıl lhrahim yere münasebette bulunduklannı bir 
dü~tü. yaralanmıştı. Ben de kaç defa hissetmiştim. Hatti 
hır tuğla p r ası buldum ve onunla görti~memesini tenbıh 
lsmail'e attım, f:,mail kaçtı, eylemiştım. Netıccde bu teci 
had'se yerine vardığım zaman vak'aya seb~b oldu. 
yede sıyah saplı bir kama Demiştir. Maznun Şakir''n 
bul u:n. Bu lsmaiı'e aitti, ben ruhi bir zaafa müptela o!ub 
fsmaı 'ı vum a Jıın, kavga es· olmadığının anlaşılması ıçin 

bir sıhhat heyetince müşahede 
nasınJ.ı kendi bıçağından ya· altına almmasu:a karar veı il-
ra a mış olaca' · miş ve muhakemenin devamı 

~ahit polis Ömer, yaralının k 
başka bir güne hıra ılmıştır. 

i ad s ni almak rz re hasta· 

n ye g'ttigi vakıt, ya asının 
ç k ağır olma ı yüzünd n fazla 
söz söy.iyemedığmi, ve ya1nız: 

Beni Halil lbrahim 'in 
da nadı Nazif vurdu. dediğini 
s lemiştir. Baza şahitler de, 

Naz n belmden çıkardığı bir 
bıç k a 1 maıl'i iki, üç yenn· 
den yar ladığını gördüklerini 
söylemişlerdir. Mahkemeye gel
memiş olan diter şahitlerin 
fünlenmesi için muhakememn 
devamı, başka bir güne hıra· 
kılmıştır. 

Fuar 
22 Eylül 
Gecesi kapanacak. 

lzmir fuan 22 Eylul gecesi 
saat ikide kapanacaktır. Bpı 
ekspozanlar, fuarın açık kalma 
müddetinin uzatılmasını iate
mişlerse de bu dilek kabul 
olunmamıştır. ----Halkapınar suya 

Halkapınar suyunun kaynağı 
civannda yeni bazı evler inşa 
edilmek istendiğini ve beledi· 
yenin buradaki inşaata kat· E L H A M R A iyen müsaade etmediğini yaz· 

~ yalnız uç ve bet seaaılanuda Amerikan dooaamauuın i~ıira- maştık. Belediyece kaynak ci• 
kile aık vazife ,.e bevec.aolı fedakarlık varında hiçbir suretle ev İn· 

DoıAI A AİM.r ADı A c1·N.~ A YET f8Sın• müsaade edilmiyecek· 

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

Komisyonların nasıl teşkil edi-
leceği bildirildi .. 

2871 numarah kanunla bina 
ve arazi vergilerile bina buh· 
ran vergisinin hususi idarelere 
devrinden sonra 1833 mıma· 
rah kanunun 17 inci maddesi 
mucibince teşkil olunacak ko· 
misyonların sureti teşekkülü 
için bazı yer'erde tereddüd 
edilditi görülmüştür. Maliye 
Vekaletinden vilayete gelen 
bir tamimde arazi vergisi ka· 
nununun 17 inci maddesine 
göre araı:i vergisi tadilat ko
misyonlanmn, belediye hududu 
dahilinde bulunan arazi ve 
arsalar için mahallin en büyük 
mal memuru tarafından vari· 
dat tahakkuk memuru unva
nını haiz olmıyan diğer vari
dat memurları arasıncfan inti· 
hap edilecek bir memurun 
riyasetinde biri belediye mec-
lisince ve diğer ikisi arazi ve 
arsanın bulunduğu mahalle 
ihtiyar heyetince intihap edi· 
lecek dört zattan teıekkül 
edecektir. 

Köylerde yapılacak tadilat 
için köyün tabi bulunduğu 

merkezin en büyük mal me• 
muru tarafından bu şartlar 
dairesinde intihab edi'ecek 
memurun riyasetinde köyün 
ihtiyar heyeti tarafından köy 
halkından iki aza ile beraber 
üç zattan teşekkül edecektir. 

Bina ve arazi vergilerinin 
vilayet hususi idarelerine devn 
hakkındaki 2871 numaralı ka· 
nunun ikinci maddesinde arui 
ile bin lların tahriri ve irad-
larımn tadili ile birinci mad· 
dede vergilerin tarh, tahak· 
kuk ve tahsili muameleleri hu 
vergilere ait kanunlarla ekle· 
rinin hükümleri dairesinde vİ· 
layet hususi idareleri tarafın· 
dan yapılacağı zikredilmekte 
olmasına göre bu kanun hü
kümleri dairesinde icrası lazım· 

gelen tadilat muamelelerini 
yapacak olan lcomisyonlann da 
17 inci maddede gösteraldiğı 
şekilde teşkili lizımgelmek· 
tedir. --------------
Şehir operetinin 

• son gecesı 
Çok güzel geçecek 

lstanbul şehir opere m'n 
fuar münasebetile şehrimize 
davet edilmesi hiç şüphe yok ki 
çok isabetli bir hadise olmuş· 
tur. Şehrimizde ilk defa olarak 
kırk kişi'ik bir tiyatro heyeti 
temsiller veriyor.. Bu heyet 
memleketin operet sahasında 
en yüksek, en olgun san' atkir· 
larından m5rekkeptir. Orkest· 
rasmın başında Cemal Reşid 
gibi memleketin musiki saha· 
smda göz bebeği olan yüksek 
bir bestekar ve profesör bu
lunuyor. 

Bales, musikisi ve en güzel 
ıeıli aktrislerile en seçme bir 
operet repretuvanm ihtiva 
eden heyet havaların bozuk· 
luğu yüzünden sahnesini fuar· 
dan kaldırarak kapalı bir ti
yatroya, Elhamra'ya geçmiştir. 
Misafir san• atkirlann daha beş 
temsili kalmıştır. 

Veda temsilinde buırlanan 
sürprizler çok güzeldir. Me· 
seli o akşam için çok cazib 
bir dans pritminin numarası 

ve beğenilmiş operetlerden 
birer parça bir san' at tezahürü 
olacaktır. Nihayet Hazımın 
oynatacağı karagözden bahs
ediliyor. Velhasıl o akşam için 
tiyatro, musiki ve dans san'· 
atkarlan bütün gayret ve san'· 
atlannı göstermeğe çalışa ak· 
lardır. 

EgespoT Buca Yı 3 - 1 yendi. 

Demirspor ıilreıt;i 116 boluörleri 
Deniz sporları yurdunda bugün için yapılması mukarrer gü

reş birincılikleri, havaların bozulması üı:erine tahk edilmiştir. 
Fıkstür, aynca ilin edilecektir. 

Yukarıdaki fotoğrafta, Demırspor kulübünde çalışan boks 
ve gi1"e4Çiler bir arada gözülı:mektedır. 

• • * 
Buca ile Egespor arasında tehir edilmiş olan şild maçı dün 

yapılmış ve Egespor oyunu 3 • 1 kazanmıştır. ,. 
Dariilbeİlayi 

ŞEHIRT/fATROSU: ELHAM
RA 6i.,,.,,.ında ba alcşam 

•on defa olıualc 

YARASA 

111111 mııı 
l ıııı 1 

J • n l • ı 4't. n n tir. Bu suretle şehir suyunun 
Roberl Taglor • Jean Parlr.er temiz kalması temin olunacak Yarın alcf#llll aon defa oltll'ak 

4yrıca çok gftzel iki kınmhk illve filmi.,e yeni Paramaat 1 ve kaynak etrafı, muhafaza "Deli Dolu,, operetleri lff' lfl 1 
"~---J•arnal-•da-e•n•eon ftR_n1yiııa•bA•diael•' -en···------ albna aldınlacakbr. t••••••••••• 

V. S. Meclisi 
••••• 

Şarbon ve Ruam 
Üzerinde giJrliıtiJ •• 

Viliye\ Sıhhat meclisi; sıh· 
hat müdürlüğünde doktor Cev
det Saracoğlu'nun reisliğinde 
toplanmış, vilayetin sıhhat it
leri hakkında görüşülmüştür. 

Toplantıya davet edilmiı 
olan Baytar müdürü Adil 
Y ergök tarafından hayvanlar· 
da çıkan, fakat insanlara da 
sirayet etmek tehlikesi göste
ren Şarbon ve Ruam hasta
lıkları ve bu hastalık arla ya· 
pılan mücadele hakkında ıza· 
bat vermiştir. 

Son yıllar iç.nde ~r • 
bon ve Ruam has~a ığının ı 
sanlara s·rayet ettiği görül
memiştir ve Şarbon hastal fı· 
nın görü'düğü yerlerde koru 
yucu aşı tatb k ed imiştir v 
edilmektedir. ---Orta mekteblerde 
Fransızca tedrisatı. 

Şehrimizde y nı aç lacalc 
olan orta mektepler için Fran· 
s zca muallirnine ihti a fa 
ladır. Ş lı imiz Kü tür dır 
törlüğü, yeni açılacak orta 
mekteplerde F ransı ca mual
limliği yapacak olanlar iç'n 
tetkiklere girişmitfr. -----------
ZABITA: 

Sarlıoıluk 
Tepecikt'e umumhen ler 

arasında sarhof olarak gürültü 
yapan Malatya'b Lütfıi ve ar• 
kadaıı Ziya zabıtaca tulu 
muşlard r. 

Ôlibnle telatlitl 
Karataş'ta Hadıbey soka· 

ğında bir vak'a olmuştur. K 
misyoncu Nuri oğlu Şakir'Je 
kaymbiraderi Nuri, ayni evde 
kalabalık bir şekilde oturmak 
yüzünden kav a eh i !erdir. 
Nuri, Şakir'e başka bir v 
çıkmasını sö leyince muğber 
olan Şal:ir, tabancasını çek • 
rek Nuri'ye: 

- Seni öldüreceğım. 
iye t hdid de bulunm ı· 

tur. Zabıtaca tahkikata baş· 
lanmışhr 

D?l dı,,ıcılık 
Bir iş bulmak üzere Mani· 

sa an ş hrimize gelen AH 
oğlu Süleyman, Keçeciler' de 
birine mıhÇJlar sokağında ta-
nımadığı 1 · r ahıs ta a nda , 
kendısın · 1 u ac:ı ından b 
h · sle dolandır l n ştır. Sü y· 
man'ırı 860 kur11şu a ınmı tır. 
Doland rıcı zabıtaca a a ıyor. 

./(fnza 

Sebttay oğlu Marko, bm
d ıği bisıkletle ismet pa~a bul· 
varandan geçerken bisikleti 
Hiiseyin kızı 9 yaşında Zeli
haya çarptırm ş v~ muhtelif 
yı:rlerindcn yaralanmasına se· 
bebiyct vermı t r. 

Çocuklar arasında 
Bahribaba parkında Necati 

oğlu 10 yaşında Mustafa, Ab-
dullah otlu 16 yalında lsmet'i 
başından yaralamıştır. 

Ç irlci n bir laarelcet 
Kemer caddesinde Y cnı 

banda seyislik yapan Bolu'lu 
Litif: Nazmi klzı 7 yaılannda 
Neriman ile beş yaflarında 
Fatmayı hana götürüp her 
ikisini kucağına oturtmuş ve 
edep yerlerini tafturmu~ur. 
Liti~ zabıtaca yakalanmıştır. 

Havqa si:ila atmak 
Karşıyaka'da Bostanlı'da de

re sokağında oturan Tikv ı'li 
bakkal Bergüzar karısı 27 ya· 
şında Eri,; geceleyin yattığı 
odanın penceresinde mr tıkırtı 
duymuı ve av tüfeti ile ha· 
vaya iki el altıtJndan zabıtaca 
yakalanm11br. 
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Aydrn mektupları : 

eke 
Malta ve Yunanistan'ın fazla siparişi 

J'ÜL.ünden et f iati yükseldi. 

Borsada 
ÜzUm sahşları: 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
432 K. Kazım 7 75 13 50 
402 H. Alyoti 8 50 20 
306 M. J. Taran. 9 50 18 25 
280 Albayrak 8 75 11 
180 Y. i. Ta 'at Y 25 13 50 
12 l F. z. Abdul. 12 10 111 50 
119 O. Arditi 8 75 18 
99 A. R. Üzü m. 10 50 11 
I > Be<.ikçi z. 9 25 13 i5 
67 F. S>at i 10625 11 75 
6, T. D .. bbcıs 8 50 10 875 
"lJ S. Celard in 1 O 12 75 
-:S A. hl •htar 9 13 
-1 M. Arditi 9 12 75 

Cenevre, 19 ( Radyo ) -
Uluslar sosyete.>inin bugünkü 
toplantısında , yalnız bazı ra· 
p~·· 1 : :- ~ctı..: ik edilmiştir. 

Asamblede haz ı r bulunmak 
64 P. Kı:ırk 6 25 14 50 
50 Alyoti bira. 8 75 14 iizcre Cenevre'yc hareket eden 
36 Vitel 17 50 20 İngiliz heyeti, bu sefer altmış 

Söke kemerinde Jl.1end..:ı·es üzeri ıdc dörıgüz 9 d da11beri 28 S. Emin 12 75 14 50 kişiden mürekkeptir. 
sapa ~ağlam duran Ramazanpaşa köpı·üsü 21 Jiro ve ş üre. 10 75 10 75 Cenevre, 19 (Radyo) - Teş-

Aydın, (Hususi) - Bir hu- okuluna ve pavyonlara ceryan 18 Ş. Riza ha. 10 50 15 rinisanide fevkalade içtima 

k d b · · · ı · l k ·1 · t• 13 H. Alanyalı l l 12 50 şeklinde asamble toplanacaktır. çu ay an en ızın ı o ara ven mı~ ır. 
lstanbulda bulunan ilbayı mız Sağlık işleri 9 Neşet Karan 1~ 13 Bu içtimada Mısır'ın Uluslar 
ve parti başkanımız Ôzdemir Aydın'ımızın sağlık ve sos- 4 S. Süleyma. 10 50 10 50 sosyetesine iştirak mes'elesi 

G .. d d A d ' d k l .. l . d b' . . 2 Ü. Kurıımu 22 22 tetkik edilecektir. un ay ün y ın a önere ya muessese erın en ırısı, 

ödevine başlamıştır. uray çocuk bakım ve rnüşa- 2558 Yekun Cenevre, 19 ( Radyo ) -
Telefon; vere evidir. Çok faydalı ve 122733 Eski yekun Sağlam ınenahiden alınan bir 

ilimiz telefon hatl arının ye· lüzumlu müesseseden şimdiye 125291 Umum " habere göre, Habeşistan'ın 
ni ve demir direklerle takvi- kadar beklenen ve umulan inc ir satışları: Uluslar sosyetesi Asamblesine 

d d iştiraki temin edilecektir. Fa-
ye ve ıslah olunacağını yaz
mıştım. Vilayet encümeni 1100 
demir direk satın almıştır. 
Bunlarla Aydın - Çine - Söke ve 
Nazilli ilçelerine doğru hat
lar çekilecektir. Ayni zaman· 
da diğer ilçe, kamun ve köy 
telefon hatları da yeniden ıs
lah ve tamir olunmaktadır. 

Et fiati: 
Malta ve Yunanistan'dan 

fazla sipariş alınmasmdan ve 
çok sevkiyat yapılmasından 
ilimizde et fiatleri yükselmiş
tir. 30 Kuruş olan koyun ve 
kuzu 35, 20 kuruş olan sığır 
25 kuruşa çıkarılmıştır: 

Dış ticaretin genişleme
sinden ve köylümüzün ekono· 
mik durumuna faydalı olma· 
sından bu yükseliş ilimizde se· 
vinçle karşılanmıştır. 

Aydın tesisatı 
Aydın şehri elektrik tesı-

satı gün geçtikçe genişletil
mekte ve aboneleri çoğalmak· 
tadır. Son defa Topyatağı 'na 
da bir hat çekilerek san' at 

ADOLU __ .,. __ 
Giinlük siyasal gazete 

Sahip ve ha ;)a zır:ıııı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
l ıımmi ncşri)Rl ,;c pzı i~1l'rİ 

ınüdiirü: Hıımıli ~ iizhl'l 

rt1nrchanc i : -
fzmir 1kiıwi He) ler oknğı 

C. lfalk partisi Linnı;ı içinde 
Telgraf: lzmi r - .Aı rADOLU 

Telefon: 2i76 -· f'o sııı kutu u •105 

ABONE. ŞERAİTi 
Yıllı~ı 1200, ııltı nylı~ı 700, üı; 

ll) lıftı 500 k11ru~tur 
\ ahuncı memleketler için ı:.tınl'lik 

abone iı ·rr.ıi 2 7 lira<lır 

sonuç elde e ilememesin en şe· Ç. Alıcı K. S. K. · S. k H b b l d 
lıir meclisi bunu kaldırmağa 1808 Ali Hay. Na. 7 14 at a cşistan u top antı an 
kadar yürümüştür. Fakat son 521 B. Alazraki 7 13 50 sonra iştirak edemiyccektir. 
defa bu müessesenin başına 473 Ş. Remzi 8 16 Bu suretle ltalya'nm sosyete 
gelen genç mütahassıs doktor 268 ş. Riza ha. 7 50 9 25 Asamblesine iştiraki temin edi-
Muhlis'in ödevine dikkati, baş- 195 A. Muhtar 8 375 9 lecektir. 
vuranlara karşı gösterdiği ilgi, 166 P. Paci 9 125 9 125 Cenevre, 19 (Radyo) - M. 
kolaylık ve yardım halkı çok 152 K. Kazım 8 75 13 Üt>lbos bugün İngiliz murah-
sevindirmiştir. Bugün Aydın 123 fzzi Ali Fesçi 7 50 9 50, haslarından Lord Grapor'la 
çocuk bakımevi kendisinden 46 A. Karako 7 50 8 50 ' görü~ınüşlür. Bundan sonra 
beklenen verimi tamamen ver- 44 Alyoti bira. 7 50 13 ~ Madrid hariciye bakanı M. 
mektedir. 44 B. Franko . 7 8 375 Delvayo'yu kabul etmiştir. 

Bir bomba bulundu 43 Ş. z. Galip 10 50 lO 501 Madrid sefiri Portekiz, ltalya 
Dün Aydın istasyonunda 27 s. Süleyma. 11 14 j ve Almanya hükumetlerinin si-

ameleler bir yer kazarken sert 19 Sami Asım 12 13 50 yasetinden ve tarzı hareketle-
birşeye rastlamışlar bunun ne 3929 rinden şikayet etmiştir. M. 

ld Delbos bu mes'elenin M. o uğunu bilmiyerek birkaç 74304 
kazma da vurmuşlardır. Son· 78233 Eden'in Cenevre'ye geldiği za-
radan bunun fitilli bir bomba Zahire satışları: man rıazarı dikkate alınacağını 

ld 1 1 B b ç C söylemiştir. o uğu an aşı mıştır. om a . insi K. S. K. S. 
b k l B 1327 B d 

Cenevre, 19 (A.A) - Mil-za ıtaca çı artı mışhr. unun uğ ay 5 25 6 25
11 Yunan'lılar tarafından konul- 457 Ken. pala. 560 480 !etler cemiyeti genel sekrcter-

duğu anlaşılmaktadır. 30 Bakla 4 50 4 50 iği konseyin ruznamesine mu-
San'atlar mek tebinde 133 Kumdarı 3 43?5 3 4375 hariblere harb levaz ı mı itası· 
Aydın San'at okulunda ye- 50 B. pamuk 43 50 43 50 nın memnuiyctini koymuştur. 

niden yapılan marangozluk Fakat beynelmilel mehafil bt:-
pavyonunun yapısı bitirilmiş- A merika- nim günün mes'clesi olmadığı 
tir. Keşif tutarı 14,000 lira • ,, kanaatindedirler. 
olan bu pavyonu, okul öğret· nln yenı fflUS- Brüksel, 18 (A. A) - Sala-
men ve talebeleri bizzat ya- k .1 r·ı hiyettar mahafil bazı İngiliz 
parak yalnız malzeme fiati fa l 1 l OSU• • gazetelerinin vermiş oldukları 
3,500 liraya mal etmişlerdir. Avrupa bu/arın- haberler hilafına olarak M. 
Şimdi de tesviye pavyonu y ... - Vanzeland'ın Milletler Ccıni-
pılmaktadır. • da bulunacaktır."' yeti reisliğini yapması ihtimali 

Tetkikler Vaşington, 19 {Rauyo) olmadığını beyan etmektedir. 

il daimi enciiınen üyeleri 

1 evelki gün beraberlerinde ba-

l 
yındırlık direktöril r kiıltür es

i pekterleri olduğu halde Söke 
i!çesile, Bağarası, Germencik, 
Karapınar, Koçarlı ve Dalama 
kamunlarına giderek oralardaki 

Bir gazete, yeni ve müstakil Ayni mahafil mumaileylıin hatta 
bir filonun daha teşkilinden Ceııevrc'ye gitmek niyetinde 
bahsetmektedir. bile olmadığını ilave ediyorlar. 

Bu filo Avrupa sularında Cenevrt-, 19 ' (Radyo) -
bulunacak ve Avrupa'daki Bir- Delbos bugün Avusturya'nın 
!eşik Amerika tt>haasının ıne- başbakanını kabul etmiştir. 
nafiini himayeye memur cdi- Avusturya maliye bakanı, 
lecektir. Avusturya maliyesinin artık 

:lc r )erde :> kurıı~tıır 

Gunii gcçnıi~ nü':halnr 25 kuruştur. ! 
l ilk okulların eksiklerini, yol 

ve köprülerin tamir ihtiyaçla
rını tcsbit etmişler ve bu ara
da Çine çayında yeniden ya· 
pılacak köprü yerinde incele· 
me yapmışlardır. O. Bect1rik 

Yunanistan' da 
K umarhane-

kontrol ihtiyacında olmadığını 
söylemiş, Fakat Fransız hari
ciye bakanı bu hususta çok 
ihtirazkarane hareket etmiş, 
müsbet hiçbir şey söyleme· 
miştir. 

ANADOLU MATBAA ~JNDA- ı 
B.ASII~U!;)TIR 

rrm-.ll5iilıl~~W'll!iaıcvm.-.cm .. 

iZ 
ES K 1 

ulu 
DARÜL'İRFA N 

Memleketimizin en eski hir hususi okuldur. ANA ve iLK 
kısımları havidir. ANA kısmı 4 - 5 - 6 yaşındaki çocukları 
kabul eder. 

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve ORTA 
okul tahsiline hazırlar. 

Fransızca dili 1 L K kısmın ikinci sıilıfından başİar. 
Her iki kısma öğcenci kaydına 1 E Y L O L tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 

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

ler kapatılıyor .. 
Atina, 19 (Radyo) - Hü

kumetin yeni bir kararnamesi 
mucibince bütün kumarhan~ler 
kapatılacaktır. 

Paris, 19 (Radyo) - Giren 
haftanın mühim ve siyasi bir 
hafta olduğuna şüphe yoktur. , •• 

öğretmenler okusun! 
• İlk, Orta, Lise okullarının bütün kitapları geleli 

Ahmet Etiman kitap evi 
.Mü;ıtuilcriniıı ,ıegerli ilJ,rilerinc ıla)anımık l:.mir"e yara§a<"ıık 

ekihlc geııi~letilıııi~tir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
KLiltuı· B.ıknıılıgıuıu u ', ul kita)'luıı il.- diğer };ütüu cerleri gli· 
rıı1 güııilrw takip cdt,rı \' C en müsait fiutlerlı: tıU)'lD müşteri· 

[e rini mc:uınun eden fzuıir'in Liric:il.: .l.:iı:ıp \"C kırın iye depO'IUUur. 

Hariçten siparişler iskontolu fiatlerle ve sUr
atle gönder ilir . 

Hükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon ( 2535) --

pma zeme-

Bu sabah, M. Delbos, Ce
nevre' de Sovyet murahhasla
rını ziyaret etmiş ve M. Lit
vinof ile muhtelif mes' eleler 
üzerine görüşmüştür. 

M. Delbos bundan sonra 
Tüı kiye hariciye bakanı dok
tor Tevfik Rüştü aras ve Yu
goslavya murahhası ile de gö
rüşmüştür. Yugoslavya murah
hası, Bratislav konferansı mu
karrer atını da Fransa hariciye 
bakanına bildirmiştir. 

M. Delbos Fransız matbuat 
mümessillerine bir ziyafet ver· 
mişlir. 

Saat 17 de konseyin içti
maına iştirak etmiştir. 

• 
ıye 

Konsey Sosyete bütçesini 
ve idare şeklini, uyu!iiturucu 
maddeler üzerine hazırlanmış 
raporu müzakere edecektir. 

Pazartesi günii sabahleyin 
konsey, muvakkat bir tatil ile 
Asaınble'ııin içtimaını kolay-
laşt ıracaktır. 

Londra, 19 (Radyo) - İn
giliz mümessilleri bugün Ce
nevre'ye hareket etmişlerdir. 

Cenevre, 19 ( Radyo ) -
Uluslar sosyetesi Asamblesi
nin ilk müzakere edeceği me· 
sele İtalya - Habeş ihtilafıdır. 
İngiliz murahhasları bu mes' e
lenin müzakeresini istememek-
tedir. Bunun için, Habeş mu· 
rahhaslarının kabul edilib cdil
rniyecekleri yarın belli ola· 
caktir. 

Siyasi mahafil, vaziyetin va
hameti karşısında yeni bir 
mes' ele ihdasını arzu etme· 
mekte<lir. Habeş · murahhasla
rının ademi kabulü takdirinde 
bu hareketin Habeşistan'ın 

ltalya'ya ilhakını kabul manası 
olmıyacağı da temin edil
mektedir. 

' Bir İngiıiz faşist gazetesine göre! 

ispanyada milisler 
zulüm yapıyorlar! .. 
Çocuk, kadın' erkek yakılıyor, öldürü-

lüyor, ırzlarına geçiliyormuş. 

Londra, 19 (Radyo) - Faşist Deyli Telgrafa bakılırsa is
panya' da Milisler zulüm yapmaktadır. Bir şehirde asilere men
sub kadın ve erkekler, alfabe sırasile kurşuna dizilmişlerdir. 

Esir bir asi tayyarecinin gözleri oyulmuştur, etleri ustra ile 
parçalanmıştır. Nasyonalistlcrle dolu bir hapishaneye, içinde· 
kiler tamamile ölünceye kadar dinamit atılmıştır. Contantindc 
20 kadın çırıl-çıplak soyulmuş: ırzlarına geçilmiş, benzin dö
külerek diri diri yakılmıştır. 

Almenralenoda 30 çocuk, kadın ve erkek hapishane <lıva
rına çivilenmiş. üstlerine benzin dökülerek ate~lenmiştir. 

Dünya güreş birin
cisi Yaşar'a · 

l stanbul urayı ev hediye ediyor 
İstanbul , 19 (Hususi muhabirimizden) - Berlin olimpiyad· 

larında güreşlerde dünya birinciliğini kazanan değerli güreş· 
çimiz Yaşar'a İstanbul belediyeiİ 4000 !ıraya büyiik ve güzel 
bir ev satın alıyor. 

lngiltere Kudüs'te şid
detli tedbirler alacak. 
Kanlı hadiseler devamdadır. Arap'lar 

iki İngiliz tankını bombaladılar. 
Londra, 19 (Radyo) - Dün toplanan kabine, Filistin vazi· 

yetini tetkik e.tmiştir. Bu içtimada, lngiltere'nin Filistin ali 
komiserinin uzun bir raporu tetkik edilmiştir. Kabinenin FiliS' 
tin'de idarci örfiye ilanına ve mühim askeri tedbirler ittihB' 
zına karar verdiği söylenmektedir. 

Yalnız, bu tedbirlerin tatbiki için bu hafta vaziyetin inkişafı 
beklenecektir. Eğer bir uzlaşma elde edilmezse .şiddetli ted· 
birlerin tatbikına başlanacaktır. 

Istanbul, 19 (Radyo) - lngiltere, şimdilik Kudüs'te örfi 
idare tatbik etmiyecektir. 

Kudüs, 19 (Radyo) - Filistin· de kanlı hadiseler devanı et· 
rnektedir. Bugün iki İngiliz tankı, bombalanmış birisi har~P 
olmuştur. Vaziyet vehaınelini kaybetmemiştir. Maverayı şer•" 
hudutlarında çok mühim tedbirler ittihaz edi lm iştir. 
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lzmir Komutanlığı ilanları Mst. Mv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Manisa tümen hayvanlarının ihtiyacı için ( 120 ) ton 

Mst. Mv. Sat. AI. Ko. nundan: yulaf kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
Muvakkat teminatı Tahmin edilen Tutarı Mikdan Cinsi 2 - Şartnamesi Manisa'da askeri satın alma komisyonunda 

fiatı görülebilir. 
Lira Kuruş K. S. L. K. Kilo 3 - ihalesi 29 Eyliil 936 sah günü saat on birde Manisa· 
40 73 1 50 543 36200 saman da askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

116 25 5 1550 31000 arpa 4 - Muhammen fiati beher kilosu (beş) kuruş ve teminat 
126 4 1680 42000 kuru ot muvakkatesi (450) liradır. 
202 50 1 25 2700 216000 odun 5 - istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
198 15 1 35 2650 212000 maden kömüru vesika ve teminat muvakkate makbuzile birlikte teklif 
787 50 12 50 10500 48000 un 

mektuplarını muayyen vaktinden bir saat evel komis-
546 13 50 7280 66000 sığır eti yona vereceklerdir. 11 16 20 26 339 
Müddeti Saat ihale tarihi ihale günü münakasanm şekli 

1 sene 11 29/9/936 Sah açık Mst. M't-. Sat. Al. Ko:nundan: 
5 11 1 - Her birine biçilen ederi 19 lira olan 900 ila 1340 

ay " " " " " 1 se 11 tane nöbetçi muşambası kapalı zarfla yaptınlacaktır. ne 11 ,, ,, ,, ,, 

1 ,, 14 ,, ,, ,, ,, ,, 2 - Şartnamesini 130 kuruşa almak ve örneğini görmek 
1 ,, 14 ,, ,, " ,, ., istiyenlerin hergün öğleden sonra komisyona:gelmeleri, 
5 ay 15 ,, ,, " ,, kapalı zarf 3 - ilk teminatı 1909 lira 50 kuruştur. 
1 sene 16 ,, " ,: ,, " " 4 - İhalesi 23/9/936 çarşamba günü saat 11 dedir. 

1 - Kırkağaç'taki kıtaatı askeriyenin ihtiyacı olan yedi 5 _ Eksiltmeye gireceklerin kanunun iki ve üçüncü mad· 
kalem erzaktan ikisi kapalı zarf usulile diğer beşi açık delerinde yazılı belgeleri teminatlarile teklif mektup-
olarak cins ve mikdarları yazılı ayrı ayrı şartnamelerle tarını ihale saatından en azbir taat evel M. M. V. 
hizalarında yazıldığı veçhile münakasaya konmtıştur. sa. al. ko. na vermeleri. 6 20 30 20 2484 

2 - İhale gün ve saatları tarihleri hizalarında yazılı olmakln 
Kır~ağaç'ta piyade alayı satın alma komisyonu bina- Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
sında yapılacaktır. 1 - Mst. Mv. kıt'atının 53390 kilo makarna ihtiyacı kapalı 
Şartnamesi hergün komisyonda bedelsiz olarak görü- zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
Jebilir. 2 - İhalesi 28 /Eyliil/ 936 pazartesi günü saat on altıda 
istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve· lzmir' de kışlada Mst. Mv. satın alma ko. nunda ya· 
sika göstermek mecburiyetindedirler. pılacaktır. 

3 

4 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 numaralı artırma ve 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 11478 lira 85 kuruştur. 
eksiltme kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve 4 - Beher kilo makarna için yirmi bir buçuk kuruş fiat 
şartnamelerindeki vesikaları ile kapalı zarflarını ve j tahmin edilmiştir. • 
t~minat mektuklarını ihale saatından bir saat evci 1 5 - Teminatı muvakkate akçesi 861 liradır. 
komisyona vereceklerdir. Açık münakasalara iştirak 6 - Rartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
edecekler teminat muvakkate makbuz ve yahut banka 7 - İstekliler Ticaret odf.lsında kayıtlı olduklanna dair 
mektuplarını münakasa saatından evel komisyona vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
VP.receklerdir. 11 16 21 36 342 8 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

M'lt. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
Muv. kkat teminat Tahminedilen tutarı Mikdarı Cinsi kalan teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 

K. 
13 
50 

Lira 
28 
67 

198 

fiatı en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 
K. S. L. K. Kilo 1 11 16 20 25 341 
7 50 375 5000 kuru soğan ----------------------

15 900 6000 kuru üzüm ı Mst. Mv. Sat. Al. Komisyonundan: 
22 2640 12000 pirinç 1 - 20 Müs. Tüm. ihtiyacı için kapalı zarfla 106400 kilo 

72 
40 140 

8 960 12000 nohut fasulye satın alınacaktır. 
13 1872 14400 kuru fasulya 2 - Fasulyanın beher kilosu 12 kuruş 50 santim fiat bi· 

50 94 12 1260 10500 bulgur çilmiştir. Tutan 13300 liradır. 
60 8 800 10000 patates 3 - ihalesi 30/9/936 çarşamba günü saat 15 de ve tüm 

Müddeti 
S ay 

Saat Tarih 
14 28/9/936 

ihale günü Münakasa şekli j satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 
Pazartesi günü açık 4 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri 

olan 998 lira ve ihale kanununun 2,3 maddelerinde1 sene 
1 il 

14 rt .. tJ 

15 " " " 
il .. ki vesika ile komisyona müracaat etmeleri. •• " .. .. 

1 " 15 " " ,, .. •• .. 16 18 21 23 321 
1 16 " " il 

16 " ., ,. 
16 

Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Menemen' deki kıtaat askeriyenin 248,000 kilo un ihti-

" ,, ,, " ,, " yaçı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
Kırkağaçtaki kıt'aatı a~keriyrnin ihtiyacı olan yedi 2 - İhalesi 30/Eylul/936 çarşamba günü saat 16 da Me· 
kalem erzak açık olarak cins ve mikdarları yazılı ayrı nemen'de askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
ayrı şartnamelerle hizalarında yazıldığı veçhile müna· 3 - Teminatı muvakkate akçeşi 2270 liradır. 
kasaya konmuştur. 4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
f hale gün ve saati arı hizalarında yazılı olmakla Kırk· 5 _ İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 
ağaç'ta piyade alayı satın alma komisyonu binasında sika gösterm~k mecburiyetindedirler. 

yapılacaktır. / 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kan~nun iki 
3 - Şarnameleri hergün komisyonda bedelsiz olarak görü· ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 

lebilir. kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatmdan 
4 - isteklilerin Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair enaz bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklar· 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. \ dır. 16 20 24 27 404 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler (2490) numaralı artırma ------------------------

ve eksiltme kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve Mşt. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
şartnamelerindeki vesikalarile ve teminat mektuplarını 1 - 811 kalem avadanlık malzemesi kapalı zarfla eksilt· 
ihale saatından eve) veya makbuzlarını komisyona meye konmuştur . 

.........._ verecekl~rdir. 11 16 21 26 343 2 - Tahmin edilen bedeli (56000) Jira olup ilk inanç pa· 

M t M t 1 k d · rası (4050) liradır. s . v. sa . a . o. rs. en: 
l - Mst. Mv. in göstereceği yerde 2864 lira yirmi iki 3 - ihalesi 22 -10- 936 perşembe günü saat 15 tedir. 

kuruş bedel keşifli bir tesis açtk eksiltme suretile 4 - Şartnamesini almak istiyenler 280 kuruş mukabilinde 
münakasaya konmuştur. M. M. V. sat. al. ko. nundan alabilirler. 
ihalesi 22 ·Eyliil· 936 salı günü saat on beşte İ~mirde 5 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme, artırma ve ihale 
kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapıla· kanununun iki ve üçüncü maddelerinde istenilen bel-
caktır. gelerle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 

3 Teminatı muvakkate akçesi 215 liradır. 
en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satın alma 

4 - Sartnamek, keşifname ve resmi her gün komisyonda ko. nuna vermeleri. 268 5 20 5 20 
görülebilir. 

" 6 ay 

5 " 
1-

" 
,, 

" 
" " ,. 

2 

2 

5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ' Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
vesikalarını ve: ihaleden liiakal sekiz gün evvel bu 1 - Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresine bi-
işi yapabileceklerine dair İzmir Nafıa fen heyetinden çilen ederi 36 kuruş olan yüzbin metre yatak kılıflığı 
alacakları ehliyetname vesikalarını komisyona göster- bez kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
mek mecburiyetindedirler. 2 - ihalesi 23 Eylul 936 çarşamba günü saat 15 tedir. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 3 _ Şartnamesi l80 kuruşa M. M. v. satın a!ına komis· 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve-

yonundan alınır. 
sikaları ve tr:minah muvakkatelerile birlikte ihale sa- 4 _ İlk teminat 2700 liradır. 
atinden evvel komisyona gelmeleri. k 

6 11 15 20 
5 - Eksiltmeye girecekler aııuni teminat ve 2490 sayılı 

'----~---------------------- kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
Mst. Mv. Sat. Al. Komisyonundan: birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
1 - 20 Müs. Tüm ihtiyacı için kapa!: zarfla 61500 kilo evvel M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

pirinç satın alınacaktır. • 249 5 10 15 20 
2 - Pirincin beher kilosu 25 kuruş fiat biç.ilmiştir. Tutarı 

15375 liradır. Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
3 - ihalesi 41101936 çarşamba günün saat 15 te tümen M.M.V. Emakin inşaat şubesinde münhal bulunan bir mü-

satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. hendisliğe mühendislik diplomasını haiz bir mühendis alına· 
<I - isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçderi caktır. En son verilecek maaş 300 liradır. 

olan 1154 lira ve ihale kanunun iki ve üçüncü mad· Talipler şeraitini öğrenmek ve fazla malumat almak için 
delcrindeki vesika ile komisyona müracaat etmeleri. her gün M.M,N. inşaat şubesine müracaat edebilirler. 

16 21 23 25 322 20 22 24 26 462 

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

beşyüz metre gabardin kumaş ile beher metresine bi
çilen ederi altıyüz yirmi beş kuruş olan onbir bin iki 
yüz metre kurşuni knputluk kumaş kapalı zarfla ah· 
nacaktır. 

2 - Gabardinin şartnamesi 305 ve kaputluğun şartnamesi 
350 kuruşa M. M. V. satın alma komisyonundan alınır. 

3 - Gabardinin ilk teminatı 4268 lira 75 kuruş ve kaput· 
)uğun ilk teminatı 4750 liradır. 

4 - Gabardinin ihalesi 29/9/936 'salı günü saat 15 te ve 
kaputluk kumaşın ihalesi 30/9/936 çarşamba hünü sa· 
at 11 dedir. 

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

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
Ginsi Miktarı 

Kilo 
Arpa 232630 

1 - Turgutlu'da bulunan askeri kıtaat hayvanları için yu
karıda cins ve miktarı yazılı bulunan arpanın kapalı 
zarfla münakasasında verilen fiat pahalı görüldüğün
den bir ay müddetle Turgutlu askeri komisyonunda 
pazarlık suretile alınacaktır. 

2 - Pazarlıkla ihalesi 25 /Eyliil/ 936 cuma günü saat 
16,30 da Turgutlu'da askeri satın alma komisyoı.unda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Turgutlu askeri satın alma komisyonunda 
görülür. 

4 - Beher kilosunun muhammen fiatı 4 kuruş, teminatı 
muvakkatesi 680 liradır. 

·Taliplerin teminatı muvakkatelerile birlikte yuka· 
rıda yazılı belli gün ve saatte Turgutlu askeri satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 482 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mst. Mv. Söğütçük mıntakası kıt'atımn 373000 kilo 

kesilmiş sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - ihalesi 6 /Birinci teşrin/ 936 salı günü saat on altıda 
lzmir' de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 5781 lira elli kuruştur. 
4 - Beher kilosunun tahmin edilen fiatı on beş buçuk 

kuruştur. ' 
5 - Teminatı muvakkate akçesi 433 lira altmış iki ku· 

ruştur. 

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

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

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika 
larile teminat ve teklif mektuplarını ihalesaatinden 
enaz bir saat evci komisyona vermiş bulunacaklardır. 

20 25 30 4 484 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - lzmir'de yaptırılacak olan altı yapı kapalı znrfla ek

siltmeye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 17452 lira 14 kuruş olup ilk teminat 

paras ı 1309 liradır. 
3 - Keşifname ve resimleri 87 kuruş mukabilnde M. M. V. 

satın alma komisyonundan alınabilir. 
4 - ihalesi 8 /Birinci teşrin/ 936 pazartesi günü saat 

15 tedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde istenilen belgelerle Bayındırlık 
Bakanlığından alacakları fenni ehliyetname idari şart· 
namede behemehal verilmesi mecburi olan vesaikle 
birlikte teklif ve teminat mektuplarını ihale saatinden 
en geç bir saat evveline kadar M, M. V. satm alma 
komisyonuna vermeleri. 20 26 1 6 483 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Garnizon hayvanatının senelik ihtiyacına sarfedilmek 

üzere bir milyon kilo ot 6-10·936 tarihine müsadif 
sah günü saat onbeşte kapalı zarf la alınacaktır. 

2 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonundan isteklilere 212 
kuruş mukabilinde verilecektir. 

3 - Tutarı 42500 lira olup teminatr muvakkatesi 3178 lira 
50 kuruştur. 

4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun üçüncü maddelerinde· 
ki vesikalarla teminatı muvakkate makbuzu ve teklif 
mektuplarını havi zarflarını kanuni şekilde tanzim 
ederek ihalenin yapılacağı belli gün ve saatta bir 
saat evveline kadar mezkur komisyona vermeleri 

20 24 27 30 463 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Garnizon hayvanatları.nn senelik ihtiyaçlarına sarfedil-

mek üzere 814000 kilo saman 51101936 tarihine 
· müsadif pazartesi günü saat on beşde kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Ankara levazım 
amir iği satın alma komisyonunda hergün parasız 

görülür. 
3 - Tutarı 16280 lira olup teminatı muvakkatesi 1221 

liradır. 
4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü mad· 

delerindeki vesikalarla teminatı muvakkate makbuz ve 
ve teklif mektuplarım havi zarflarını kanuni şekilde tanzim 
ederek eksiltmenin yapılacaği saat bir saat evveline kadar 
mezkur komisyona vermeleri 20 24 27 30 461 
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W. F. H. VAN- Hellenic Lines Fratelli Sperco'ı 
Der ZEE & CO. Limited Vapur Acentası1 

Her pakette bir kl pon, her 50, 100, 150, 200 kupona inhisar mamulatından 
LiKÖR, ŞARAP, KANYAK, LÜKS SiGARA, AV MALZEMESi verilir. 

V N . Hamburg - Bremen, Rotter· ROY AL NEERLANDAİS 
• • j t dam-Amsterdam ve Anvers KUMPANYASI 

DEUTSCHE LEVANTE L NE "HERGULES l" 
S FA 15 1 l limanlara için her ay munta· " vapuru ey u-

" O 1 ,. motöru ey ii • l 29 d "' l" 
de bekleniyor 18 eyliile ka- zam iki sefer yapacaktır. ün una ogru ımanı~~i~e-
dar ANVERS, ROTTERDAM Ren, lskandinav ve Baltık lip 24 eylule kadar AM -
HAMBURG, BREMEN liman- limanları için doğru Konşi· DAM ANVERS, ROTTER-

DAM, BREMEN ve HAM-
ları için yük alacaktır. mento ile eşya kabul eder. BURG limanları için yük ala-

"ANGORA,, vapuru 16 ey- Anglo-Egytian Mail caktır. 
liilde bekleniyor HAMBURG, Line "CERES,, papuru 29 ey-
BREMEN ve ANVF..RS'ten ~ lule doğru beklenmekte olup 
yük çıkaracaktır. Marsilya ve lskenaeriye için yükünü tahliye ettikten sonra 

"TİNOS,, vapuru 24 eyliil- 9600 tonluk "Cairo City" va- BURGAZ, VARNA ve KÖS-
de bekleniyor, 29 eyliıle ka- ?Uru her ay Pireden munta- TENCE için yük alacaktır. 
dar ANVERS, ROTTERDAM, zaman iki sefer hareket ede- "HERMES,, vapuru 30 ey-

•HAMBURG ve BREMEN li- cektir. lulde gelip 5 birinci teşrine 
manlarına yükliyecektir. Yolcu fiatinde tenzilat: kadar ANVERS. ROTTER-
"SOFİA,, motörü 6 ilk teş- Pire-Marsilya seyahat müd- DAM, AMSTERDAM, BRE-

rinde bekleniyor; 10 ilk teş- MEN HAMBURG · · deti75 saat, ve ıçın 
rine kadar ANVERS, ROT- ··k t 1 ·ı d kt" Port-Sait ve lskenderiye li- yu a ımı e ece · ır. 
TERDAM. HAMBURG, ve "SATURNUS apuru 11 manları için "VELOS,, vapu- 11 v BRFMEN, limanlarına yükli- birinci teşrinde gelip 14 bi· 
yecektir. ru her hafta pazartesi günü saat rinci teşrine kadar AMSTER-

"GERA,, motörü 15 ilk 12 de muntazam Pireden ha- DAM ve HAMBURG için 
t.esrinde bekleniyor, 20 ilk reket edecektir. Yolcu ve eşya yükliyccektir. 
teşrine kadar ANVERS, ROT- kabul eder. SVENSKA ORlENT LINİEN 
TERDAM, HAMBURG, ve Faz)a tafsilat için Pasaport "HEMLAND,, motörü 29 
BREMEN limanlarına yükli- yolcu salonu karşısında Lokal eylulden 3 birinci teşrine ka-
yecektir. Riz binasında. No. 168 dar ROTTERDAM, HAM-
ARMEMENT H. SCHULDT Umumi Deniz Acentahğı BURG, DANTZIG, GDYNlA, 

HAMBURG Limited COPENHAGEN, GôTHE-
"DUBURG,, vapuru 20 ey- acentasına müracaat olunması. BURG, ve SKANDİNAVYA 

lulde bekleniyor, ANVERS, Telefon : 3171 limanlarına yük kabul ede-
ROTTRRDAM ve HAM- mm V E ~ k cektir. 
BURG limanlarına yükliye- Olivier ":/üre ası "VASLAND.. motörü 13 
cektir. Limited , birinci teşrine doğru limanı-

AMERiKAN EXPORT LlNES vapur Acentası mıza gelerek 17 birinci teş· 
'EXPAMlNER,, vapuru 26 Birinci kordon Rees binası rine kadar ROTTERDAM, 

cylulde NEVYORK DlLEKT Tel 2443 HAMBURG, DANZIG, GDY-
harcket edecektir. • LONDRA HATTI NIA, COPENHAGEN, GÖ-

DEN NORSKE MIDDELHAVS "PHILOMEL,, vapuru 19 TEBURG, STOKHOLM, OS-
LINJEN - OSLO eyh.1le kadar Londra, Leith LO, ve SKANDİNAVY A li-

"BANADEROS., motörü 21 ve Newgastele yük alacaktır. manlarına yük kabul edecektir. 
eylulde bekleniyor, doğru LE "DIDO,, vapuru 29 eylule "VIKINGLAND,, motörü 30 
HAVRE, DÜNKERK, DIEP- kadar Londra ve Hul için yük birinci teşrinde gelip 5 ikinci 
P~. ANVERS ve NORVEÇ alacaktır. teşrine kadar ROTTERDAM, 
limanlarına yük alacaktır. "LESBIAN,, vapuru 9 teş- HAMBURG, BAL TIK ve 

"BOSPHORUS,, motörü 22 rinevele kadar Londra ve Hul SKANDINAVY' A limanları 
ilk teşrinde bekleniyor, LE için yük alacaktır. için yükleyecektir. 
HAVRE, DIEPPE, DÜN- "MARONIAN,, vapuru 19 SERViCE MARITIME RO-
KERK, ANVERS, DIRECT teşrinevele kadar Londra ve MEN KUMPANYASI 
ve NORVEÇ limanlarına yük Hul için yük alacaktır. 11ALBA JULIA,, vapuru 25 
alacaktır. LIVERPOL HATTI eyliilde gelerek PiRE, MAL-
ATID NAVICATION COM- "MARDİNİAN,, vapuru 17 TA, MARSILYA limanları 

PANİE - HAYFA eylulde Liverpol ve Svansea· için yük alacaktır. 
"ALISA,, motörü 14 eyliile dan gelip yuk çıkaracak ve "SUÇEA VA., vapuru 20 

doğru bekleniyor, BELGRAD, ayni zamanda 23 eylule kadar birinci teşrinde beklenmekte 
NOVISAD, BUDAPFŞTE, Belfast, Livcrpol ve Glaskov olup 21 birinci teşrinde PiRE, 
BRATISLA VA, VlY ANA ve için yük alacaktır. MALTA ve MARS İL Y A'ya 
LINZ için yük alacaktır. BRISTOL HATTI mütececcihen hareket edc-

S. A. ROYALE HONGROISE "TORFINJARL,, 20 eylüle cektir. 
DE NAVIGATION DANUBIE- kadar Bristol için yük ala· ZELUGLA POLSKA 
NNE-MARITIME BUDAPEŞTE caktır. KUMPANYASI 

"DUNA,, vapuru 18 eyliil
de bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRATISLA VA, ViYENA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN BÜKREŞ 

11VASELAND 11 motörü 13 
teşrinevclde gelecek, ROT
TERDAM, HAMBURG,CO
PENHAGE, GÖTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINA VY A 
limanlarına mal alacaktır. 

"DUROSTOS,, vapuru 30 
eyliilde bekleniyor, KÖSTEN
CE, SULINA GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması BELGRAD 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
ViYENA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

Vapurların isimleri g~Jm :: 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi
lemez. Tc1efon No. 2008 2008 

,.. 

ikramiyeli 

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

LARI, REVUE SAATLERi, iÇKİ SERViSLERI, SOFRA TAKIMLARI v. S ... .. 
Ucuz, temiz, taze llllllllllllllllllllllllllllli ıı . Doktor ,11ıııı111ııı ı ıııımıııııııııı 

ilaç ve. tuvr;ııet = A Kemal Tonay 
çeşıtlerı ı'- • 

H d• N•• h f -Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütalıassıs ı am 1 uz e - Ilasııınlıııne ista ) 0 11\1 karşı-.ırıtlaki <lilıck soknk Jınşmdu 30 Sll) 1 

=: lı ev YC ıııııayeııelıaııcsiatlı• salınh saut 3 tlcıı nkşam s:ınt 6 a kaclar 

5 1 h hat = lıa6talarırıı kabul etler. 
- Miirııcaat eden lıaet:ılarn yapılmn"ı l!i11mgdcıı snir tnlılildt ve 

• mikroskopik muayeneleri ile Yeremli hastalara yapılmnsııuı ce-vza 

E ezan es 1 !in!lıiılliılııılilılıi'iijfüilıliııilıilliıiüttl'ıiiılıliiilttıiT;i;; ;~·, ı:ms 11111111 

Küçük salepçi hanı 
karşısında 

..................... lllSil ... 

Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak yerin

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

-· ' MAS "SARMACJA,, vapuru 28 
eylulde gelip 1 birinci teşrine 
doğru ANVERS, ve GDYNIA 
limanlarına yiiklcyecektir. 

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

Daha fazla malUmat edin
mek istiyenler, İkinci kordon 
tahmil tahliye binası arka
sında FRATELLI SPERCO 
vapur acentalığına müracaat 
olunması rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 ,. 

, 

1 

-Cürkovaz Bar'ın 
Panayır münasebetile yeni hazırlıklar 

Türkovaz Bar onbeş kişiden mürekkep mükemmel 
bir varyete heyeti getirmiştir. 

Cürk z bar'da 
Garbın zengin numaralarını görmek mümkün olacaktır 

Türkovaz Bar'ın yeni va..-yete heyeti 
Fuar zamanında en eğlenceli ve zevk-

li gece hayatını yaşatacaktır. 
Fiyatlar mutedildir. 

-Manisa vilayeti daimi eneli 
meninden: 

1 - Salihli - Borlu yolunun 11 +259-13+869 uncu kil 
metreleri arasında muhtelif parçalarda 1852 mel 
uzunluğunda şosanın esaslı tamiratı 5390 lira 43 ~ 
ruşluk keşifnamesi üzerinden eksiltmeye konulmuştıl 

2 - Bu işe ait keşifnaıne vesair evrak parasız olarak ~ 
nisa Nafıa müdiirlüğünden alınabilir. . 

3 - Eksiltme 8/10/ 1936 perşembe günü saat onbirde vı 
yet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık surett~ yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat miktarı 404 lira 29 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin Nafıa rnüdürlüğüo0 

Birinci Sınıf Mutahasst:i ' 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğla 

.............. ....,· Yfj,N~_A 
ehliy ... t vesikası almaları ve ticaret odasına kayıtlı r 
duklarını 1936 yılı vesikası ile isbat etmeleri şarttı' 

Tire şarbaylığından: ~ 
Cilt ve Tenasül hastalık
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı -
Elhamra Sineması arkasında 

No. : S5 
Telefon : 3479 

KUJ rUf ' o 1l ıu~· 
1 &lrcıOll 

r p . ------ --

45 Lira maktu ücretli urayımız müstakil ölçüler ve 9
[ 

memurluğu münhaldir. Belediye memur ve müstahdeJll d 
nizamnamesinin 2 ve ölçüler nizamnamesinin 46 ıncı mıt~~, 
lerbde ynlılı evsaf ve ehliyeti haiz isteklilerin gerekli ves~ 
larile birlikte 30 -9-' 936 günlemecinc kadar ura)'ımıza Jlltı 
caatları lüzumu ilan olunur. 18 20 439 


