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Fuarımızın 

bilancosu •:----
Ar ıulusal altıucı lzınir fuıın, 

ılüıı gece ) nnsındıı kapanmıştır. 

J.'uann Lir muhıı~cbcsini yapmak 
llizımgelirse, hcrşeyclen C\'Cl Cumu· 
riyet hül..fımetinc Vf' lıelcdiJC reisi 
doktor Ilclıçcl ~:ılilı'e l:ı:ıuir namı· 
ua teşekkür etmek gerek.tir. 

Hükumet, İzmir beletliyc reİ· 
sinin Lıışarmıık i.tediği hu eseri, 
her ııbııda t:ıkviyr. Ptmi~ ve Lunun 
için para vermiş, fcdakii.rlıklar ve 
feragatler gö terıııiştir. Beledi)" rei· 
si de, lıu e erin mana ını hih:ıJ...J.iu 

kavramış, ona göre c;alı,ım' Ye işin 
icabettirıliği Lütün mane,·i me "uli
) et \'e ba9Susiycti elinden bırak· 
mamıştır. 

:Fuanruız oıuhakkak ki, Jar 
zamanlara sıkıştırılan büyük bir 
enerjinin muvaffak eseridir. Yalnız 
şu ,·ardır ki. gerek memleket için· 
den, gerekse <.hşamlan istcı.liği 11\fi. 
kn) ı temin eclenıemiıtir. 

}\ıarın Lilıi.ııçosmıcla, hu L.ı · 
nıın zayıf olcluğunıı, ll:ıfh:ıl.:ıınınıız 

dıı Lütüıı dıeınmi) t>ıik i~arct ..tti. 
Fuarı, liialetııı) in lıir paz11r. lıir 
alı~H·ri, yeri telılı..ki cıleıılcrlc lıu 

giiııkü modem jkıı .ıdi~atııı İt'.ıplıı

rını lıilcıııi) eıılcr, fııuın iilİrııl.: et
nıeıııi.,lerdir. Xitckim Ba~Lakaıı tla. 
J.'uanıı, Türki)c'ııiıı hakiki '" 7.~ll
~in \'arlıgını tenı-.il \'c ifoılcılt.•r: 

çok uzalı:: oM u~u ou SÖ} lcmişlerdir 

\e lıunu lıcrkl!Q görmüotür. 
Bir taraftan mf'mlt·kl't nıah

•ulilt w uıanıualütın:, diğn taraf

tan Luııların rı.ura iştirak derec .. le
tini te~bit etsf'k 'aracağımız neıi<-e 
bir lıarli acıklı ve dü.ündüriicü olur. 
Bilbassıı ve bilhasııa, sıksık devlet· 
ten himaye 'e yardım istiy~n bü· 
yük sanayi müesseselerinin göater· 
41~i alakasızlığı, nı"nıleket iktıaa· 
diyatınd:ıki bu büyük hareket he· 
&ahına müsamaha ile karşılamağa 

hiç~ir zaman iınkiin yoktur. 
'Fuarın bu fakirane \aziyeti, 

yabancı t'e ~o t ziyaretçilerin naza
rında elbette ki göze çarpmışıır. 

Bunda, yukarıda saydığımız sanayi 
nıüe!seselerinin, birçok yerli f İr· 
tnalann, ,·ilayet ve odaların manevi 
hles'uli) et hisseleri ç•)k Lü) ül..tür. 
llükiımetio \'armak istediği maksa· 
dı anlamamış ve onun, gene keneli 
h<' aplı:mııa yaptı~ı harekete ayak 
ll) (hıramamı~lardır. Ilinaenııleyh fua. 
tın hu cı>plıesinden, heklen~n ran· 
dınıan d alınamamı~tır. 

lHl.inçoııun ikinci <'ephes:, do~· 
r11clan doğru) n fzmir'e taalhik: eden 
ltı ıuulır \"C lıu kısım, mü heıtir. 
gilzclılir, Fıı:ırın :lÇık bıılunclıığu 

llliirldcıçc, şehirde• hir hnyaı ve 
nıu:ınwlr: harek ti olmu§lur. Şelıi,. 

pazarı, bir yılın dıırgunlu~tmdan 

birdenbire kurıulıııu~, her taraftan 
gelen onLinlerce ziyaretçi ile dol
llluştur. Bizzat } aoayır içindeki 
•ipekülasvomlan sarfınazar, oteller, 
ltalı\'eha~elcr, lokantalar, tuhaf iyc
eilcr, manifııturacılar normalin fe\·· 
itinde muamele ) apnıışlar<lır. 

İzmir'i yeniılen hiıılerce kişi 
lan.mı§"tır. De\'let dr.mir ve <leniz 
Yollan kazanmıotır. Beh;diye her 
Ytl varidat getirecek bir esere sa· 
hip olmuştur. Ayni zamanda şeh· 
tin iman noktasından, yüziimüzü 
kızartan genit bir enkaz &abası 
'-aldırılmış. onun yerinde panayır 
\"e Kültürpak gibi kıymetleri ayn 
•yrı, iktısadi, medeni, kültürel ve 
içtimai iki müessesenin temelleri 
•tılınışlır. IlüliM, 1zmir ve 1zmir
lilcr kar.41nmı~tır. Belediye reisi, 
henıtebrilerinin huzuruna ak elile 
ı:ıkınıştır ve muvaffak olmuştur. 

* * * 
1-'ikrimızce buseneki te<'rühe· 

lcrden istifade ederek ve görülen 
tloksanları esas tutarak gelecek yıl 
tallı hir eser verebilmek için he
lrıen fimdidcn hazıdıınmak ieabe
diyor. İnşaatın lınsa zamanlar i~ine 
'1Mırılması zarureti, ıüphesiz ki 
;'erin tekiimülün<le ve iştirak eden· 
ttin arlık ve çokluğunda müessir 
0lntuıtıır. Yeni mesai yılına geniı 
'"e •- · b" l · k ltaı ...:ngın ır program a gırme 

llldır. Bu program iM, ancak 

HergU~ ~abahları çıkar, siyasal gazetedir. 

Alman propaganda nazırının Atinayı ziyareti 
siyasidir. Diğer bir nazır da Roma'ya gitti. 

Telefon: 2776 

Profesör Joje 
Cenevrede Habeş mes'elesini 

müdafaadan menediliyor. 

Eski kollej, z iraat mu
allim mektebi olacak .• 

Alman manevraları başla-Yabancı dil hakkında K. 

d Y . Al d.I w • M Bakanının beyanatı. 
1. eni man 1 egı e- Harbiye taşınıyor. Erkek talebeye 

1 D • '• 1 kl ' de ev idaresi okutulacak me Ve anzlg 1 a ma ır.. Jstanlml, 22 (llııııusi mıılıahiri-
nıizdcn) - lzmir'dc Kızılçullu·da 
kapalı bulunan Amerikan kolleji 
binası, Ziraat \•ekıiletince ı::atınalı· 

nacak ,.e Zirai muallim mcktehi Loid Corç 'un fikrine göre Alman} a müthiş bir mü
dafaaya maliktir, fak at hududlarda çarpışamaz! 

-- -
Londra'da cıkan bir /ngiliz faşist gazetesinin yazdığına göre, 

' . 
Bolşevizm, lngiltere için Almanya' dan tehlikelidir. Hitler 

olmasaydı batı A vrupa böyle bir adam arayacaktı. 

ı 11111 1111 ı 

Nuremberg'te M. Ritler kuvvetlerini seaamlıgor. 

f5taubul. 22 (Hususi mulıııbiri· ile arkadaşları ~erefine dün Ati· 
mizden) - Atir.ıa'dan bildiriliyor: na'da Yunan haohak.anı Metaluıas 

Almany:ı propaganda nazın Göbels tarafınaan bir ziyafet verilmi~tir. 

Cürmümeşhutlar 

Adliye vekili Saracoğlu 
1 Şükrü 

Adliye Vekilinin 
beyanatı 

1 .ıaobul, 22 (Hususi muhabiri· 
nıizdcn)- Adliye \'ekili Şükrü Sa· 
raroğlu beyanatında, ay başından 
itibarrn tntbika baolanacak olan 
mcşbud ciirümler :kanununun tat· 
biki emniyet umum müdürlüğü ile 
j11nclarma umum lomutaolığının da 
müıalealıın alıııarak mahzurlar göz 

önünde tutulmak suretile bir tali· 
matname buzırlanrlıgmı eiiylemi~ıir. 
Suçlu, clt-lillerlc ayni~giln mahke· 
meye f<CYkcdilcrc·k hakim kararını 

hemen ,·rrect•ktir, 
Aclliyc \'ekili beynnatmda; yal· 

:ııız Uf i ıl;lil yoba tedariki ~çio 
müddeiumumiye evrakın mahke· 
meye !levkini trbir self.hi) t'li \ .:ril· 
cli~ini söylemiştir. 

Fuarımızı 334,044 kişi ziyaret etti. 

H . H itler fle M. Loitl Corç 
Göbels'in bu seyabatı siyasi ma
hiyeti haiz olmadıAı halde ziyafette 
siyast nutuklar iradedilmiştir. 

Atin, 22 (Radyo) - Doktor 
Göbels'in M. Metaksas ile yapmakta 
olduğu müzakereler arasında olim· 
piyaua hafriyat icrası mes'elesi de 
vardır. Almanya hükumeti, kendi 
nıasarifile esk.i olimpiyadı mc>y· 
dana çıkarmak istemektedir. Gc'S· 
bel bir hafta 11onra Pette'ye u~
nyarak .Almanya'ya aönrcektir. 

Roma, 22 (Radyo) - Almanya 
nazırlanndan doktor Frank, bugün 
huraya gdıni~ ve Kont Ciyano ile 
konuşmuştur. 

Baden Bad, 22 (Radyo) - Al· 
manya'mn büyük mane\·raları, M. 
Hitler'in huzurile baılamıttır. Bu 
manevralara iki kolordu, büyük 
ha\•a kuvvetleri \'e mühim mik· 
tarda hii<'um tankları iştirak et· 
nıektedir. 

Bu manenHlar, 1914 ten sonra, 
Almanya'nın birinci ve en mühim 
manenalandır. 

- Sonu 6 ıncı sagfada-
- --- ---

Tituleskoyu 
Dünkü ziyafette şarbay ve bazı nasıl z ehirlediler 

Fuarımız iyi bir ha
va ic;inde kapandı. -

davetliler nutuk verdiler. 
Ar ıulusal İzmir fuan hu saba

ha karşı saat ikide kapanmıştır. 

Dün de yazdığımız gibi fuara işti· 

rak eden ekııpozanlardan birçoğu, 

fuarın bir baftıA daha açık tutul-

- Sorıu S inci sahi/eJ,. -
~-----<---------
iktısad Yekiletinio ve f zmir ~le-
diyesinin el ele ,·ermeleri ile ha· 
zırlanıp başarılabilir. 

Biz tuna kaniiz ki, programlı 

ve intizamlı bir çalışma ile, gele
cek yılın fuarını ı;ok zengin ve ı;ok 
mük.cmmel bir ~ekle koyabiliriz. 
Fuar, devlet iktısadiyııtında liizu
mu kat'ileşmiş bir eser olcluğuna 
göre, hn da tahakkuk edceek de
mektir. Fuar, asıl nıanaaile bu yıl 
Jrurulmuştur ve elbette. beklenen 
neticeyi vere<'ektir. 

Orlıan Rahmi Gökçe Beledige reiıl Dr. Belıç« Uz 

Ortada siyasi 
Bir cinayet var! 

Saint Moritz, 21 (A.A) 
İsviçre telgraf ajansına göre, 
doktorlar hastalığın menşeini 
uzun uzadıya tetkik etmişler 
ve aralarında bir kaçı Titules
ko' nun bir zehirlenme teşeb· 
büsüne kurban olduğu ve bu· 
nun Titulesko iktidar mevkiini 
terketmeden çok önce vuku· 
bulduğu neticesine varmışlar· 
dır. Bu cinai teşebbüsün tari· 
hini tesbit fevkalade müşkül 
görülmektedir. 

Paris, 22 (Radyo) - Ro· 
manya eski dış bakanı M. 
-Sonıı 6 ıneı sagfad-

olarak açılacaktır. 
fstanbul, 22 (HusuS'i muhabiri· 

mizden)- Kültür Bakanlığınca ha· 
zırlanan programa göre mektepler· 
de erkek talebeye de C\" itlare i 
der i okutulacaktır. 

f tanlıul, 22 (Hu~u;;i mulıaLirİ· 
nıizden) - llarhiyc mt>lı..tt•hi per· 
şt>mhe günQ merasimle Ankara'ya 
naklı>ılileccktir. Nııkil mcrueimiıw 

birçok zeut tlaYet r.dilmi:tir. 

f tanbul, 2:! (Hımı!-i mııh:ılıiıi· 
mizıleıı) - Kültür Bakanı Saffcı 

Arıkan be) anııtında: Pninr iıedcki 
ynlıant·ı dil mektebinin ı lah <"di· 
lect·~iııi, let:ınLul ,.e Ankara hukuk 
fokiiheleri ile mülkiyede tedri .. atın, 
hu ) ıldan itiharen dört seneye çı· 
karıla(•ağmı eöylemi~tir. Kültür ha-

Kültür Bakanımız Saffet 1 
Arıkan ·~ 

lanı, Lu yıl üuiver ite mezunların·~ 
dnu lıazılarının Anupa'ya tahsile 
gönderileceklerini, tek kitap oku
tulması siyasetinin gn,·e oldu~unu 

.. " b t 

li~elerde talı ilin 12 ene) e çıka
nlmaıııı hakkında heııÜ7; karar \e• 
rilmediğini de ilave etmi~ir. 

S. Hoar Londra'da -------------
Akdeniz'de yeni deniz üsleri vü

cuda getirilmesini istiyecek. - · .. .. _ 
I..ondra, 22 (Radyo)- Birinci bahriye lordu Sir Samuel Hoar, En~an

teres yatile Akdeniz seyahatinden dönmüttür. 

Sir Samuel Iloar bugünlerde nıulıtelif beyanatta lıulunacak ,.e bahri
yenin yeniden takviyesi için teklifatta bulunacaktır. Bu teklifat, Akde· 
oiz'de yeni üıı8ilbahriler vücuda getiıilmeai ,.e Akdeniz'Jek:i filolann 
takviyesi esaslanna ait olacaktır. 

Uluslar sosyetesindeki va 
ziyet karma - karışıktır .. 

ltalyan heyeti C:e
nevre' den ayrıldı. 

-- ------
ltalya 'da asabiyet var. Habeş heyeti 

mes'elesi Lahey'e gidecektir. 

M. Eden, M. Delbos nutuklarını 
perşembe günü vereceklerdir. 

M. Eden 
Cenevre, 22 (Radyo] ....... Faa· 

liyet merkezi şimdi Cenevre'dir. 

Stalin ağır 
hasta imiş .• 
Voroşilof, Stalin'e 
halef olacakmış. 
Va~ova, 22 (Radyo)- Stalin'in 

çok ağır haıta olduğu haber alın
mııtır. Stalin'in halefinin mare9al 
Voroıilof olacağı kıat'i surette eöy· 
lenmektf'dir. 

D >kuzlar komitesi, Habeıiı;tan'ın 
asambleye iştirak ve ademi i~tiraki 
mes'clesini I.ahey adalet divanın· 
dan eormağı kararlaştırmıotır. Hal
buki dh-aq Teşrinievcl iptidalannda 
açılacaktır. Bu suretle, muhtemel 
bazı hadiseler anlatılabilecektir ve 

binaenaleyh Haheı he)etİnin seli· 
biyeti mea'elesi gene muallakta 
kalacaktır. l\faamafih azadan bir 
kısmı hu i~in Cenevre'de hallini 
istemektedirler. Bazıları da İtalya'· 
nın asambleye iştiraki için hareket 
etmektedirler. 

Sosyete bugün 10,15 de Arjan· 
tin hariciye bakanının riyasetinde 
toplanarak., idaı1 mahiyette muh· 
telif ioleri konoşmuııur. Runa
mede 2i madde \'ardı. Reis, tahdidi 

.teslihat mes'eleainin, teıkil edilecek 
bir komitenin raporuna iotizaren 
teferrüatı ile müzakere edilmeme· 
sini istemiş, hunu adli, teknik 
mali, içtimai ve eiyas1 beı komis
yonun teşkili takilıetmiştir. 

Mühimmat fabrikalım ile, sos
yete programın ıslahı ve Ame· 
rikan ittihadı kongresi hu toplantıda 
komışu1acaktır. 

İkinci celse · akşam üzeri top
lanmıştır. Dokuzlar komitesi reiıi, 

beyauatıodn Habeşistan hal.kındaki 

kararı bihlirmiştir. Adli komitenin 
ihzari komisyonu toplanmıo, do
kuzlar komiteeioin lıı.arannı, aati 
komite mfizakeresine havale et-

• Sona 6 ıncı alai/ede • 
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:::;~'::ento- ı' GÜ n Ün T ı f Ha b ~ r ı er İ ~, Uzak Şark'ta 
l 

_______ .;... e g r a Vazi~~.~!!azik 
SU top anıyor. ispanya nazırı diyor ki: Filistin'de vaziyet vehamet kesbediyor Japon'lar Çin'e 

--·•·••-- Asker sevkediyor .. 
Askerlik müddetini Asiler dahilden değil, ha- iyi teçhiz edilmiş bir Arap Tokyo, 21 (A.A) - Bahri-

arttıracak.. ye nazırı imparatordan Çin'de-

Brüksel, 22 (A.A) - Par- riçten yardım görüyorlar ordusu mevcutmuş. ki Japon kıtaatmatakviye kuv· 
lamentonun milli müdafaa vetleri göndermek müsaadesini 

m~s'elesini müzakere etmek Onların herhangi bir muzafferiyeti, İs- Arap'ların lideri, sonuna kadar harbede- istihsal etmiştir. 
üzere sonteşrin toplantısını panya mes'elesini halledemez. ceğiz diyor. İngiliz'ler tedbir alıyorlar. Tokyo, 21 (A.A) - Japon 
beklemeden 15 ilkteşrinde fev- bahriye askerlerini nakleden 
kalade içtimaa çağırılması Cenevre, 21 (A.A) - Mil- ancak İspanyol milletinin ken· Kudüs, 22 (Radyo) - Ali miş bulunmaktadır. General müteaddit distroyerler Çin'e 
mevzuubahistir. letler cemiyeti nezdinde bulu- di iradesile vücuda getirmiş Arap komitesi reisi beyanatta Dili Hayfa'ya gelecek olan doğru yol almaktadır. 

Milli müdafaa bakanı asker- nan beynelmilel gazeteciler olduğu hükumetin kadın ve bulunarak: ilk taburları selamlıyacaktır. Tokyo, 22 (Radyo) - Ja· 
lik müddetinin piyadeler için cemiyeti komitesi dün ispanya çocukların çıkarılmasına dair - Hareket ve kararlarımız- Askeri otoritelerin kontrol- ponya hükumeti, Nankin hü-
18 aya ve d~er sınıflar için hariciye nazırı ve cemiyetin olan tekliflerini ve sefirler he· dan en küçük kısmını durdur- leri altında bulunan demir- kiimetinin ittihaz ettikleri ted· 
22 aya çıkarılmasını teklif eski reisi M. Delvayo şe?"efine yetinin tavassutlarını hatırlat- mıyacağız. Elimizde, sonuna yolları gelecek kuvvetlerin nak· birleri kafi ve itimada şayan 
edecektir. bir ziyafet vermiştir. mıştır. kadar harbe devam edecek line tahsis olunacaktır. lhti- görmediği için Hankeoy'a Ja· 

Kastamoni 
ve Sinop'ta şid· 
detli zelzeleler 

Kastamoni, 22 (A.A) -
Dün saat 14,50 de cenuptan 
gelen ve 5 saniye devam eden 
şiddetli bir zelzele olmuştur. 
Saat 14,44 te 4 saniye süren 
ve gene cenuptan gelen ikinci 
bir zelzele daha olmuş ve 
sarsıntınınşiddetinden bazı dı

varlar çatlamıştır. 

Sinop, 22 (A.A) - Dün 
saat 13,34 te ve 15,4 te şid
detli fakat az devamlı jki zel· 
zele olmuştur. Zarar yoktur. 

Kastamoni, 22 (Hususi mu· 
habirimizden) - Bugün saat 
12,50 de beş saniye ve 14,40da 
dört saniye devam eden iki 
şiddetli zelzele olmuştur. Zel
zele Cenup tan Şimale doğru 
olmuş ve şehirdeki bazı ev 
ve mağaza dıvarları çatlamıştır 

Sinob, 22 (Hususi muhabi
rimizden) - Bugün saat 12,35 
ve 14 de Sinob'da şiddetli ve 
az süren iki zelzele olmuştur. 
Nüfusça zayiat yoktur. 

Feci bir müsademe 
Marsilya, 22 (Radyo) -

Bir trenle bir otokar müsa
deme etmiştir. On kişi ölmüş 
birçok kişi yaralanmıştır. .......................... 
• 

lzmir Hava is-
tasyonu inşaatı ---·····---Hangarın zemini 
Beton döşeniyor .. 

Halkapınar' da inşa edilmek
te olan Hava istasyonunda 
vücude getirilen hangarın be· 
ton zemininin dökülmesine 
başlanmıştır. Bu suretle han
garın inşaatı, pek yakında 
bitecektir. 

Hava yolları umum müdür
lüğü, hava postaları f zmir is
tasyonunda yapılacak 80 san
timetrelik imla ameliyesinin 
kaça mal olacağını şehrimiz
deki alakadarlardan sormuş
tur. Yapılan tetkiklere göre 
bu imla ameliyesi, devlet 
vasıtalarile yaptırılacak olursa 
elli bin liraya, müteahhide 
verilmek suretile yaptırılacak 
olursa 160 bin liraya çıkacak
tır. Bu suretle. imla ameliyesi 
sayesinde Halkapınar batak
lığı da tamamen ortadan kalk
mış olacak, ileride burada bir 
de gazino inşa edilecek ve 
burası, İzmir'in en güzel bir 
gezinti yeri halini alacaktır. 

Nafıa fen memurları 
Şehrimiz Nafıa müdürlüğü 

Nafıa fen memurluğuna Bayan 
Meziyet Ôzil ve Ali Çetinay 
tayin edilerek şehrimize gel· 
mişler Ye işe başlamışlardır. 

M. Delvayo Cenevre'ye gel- Nihayet M. Delvayo vazife- iyi silahlanmış bir Arap or- lalcilerin trenleri hücum ile pon tebaasının menafiini ve 
diği gündenberi gazetecilerin lerini ifa ettikleri esnada Is- dusu vardır, demiştir. tahrib etmelerine mani olmak hayatını muhafaza için bir filo 
sormuş oldukları muhtelif sual- panyol cephesinde maktul düş- Londra, 22 (A.A) - Filis- için lazımgelen bütün tedbir- göndermeğe karar vermiştir. 
lere cevab vermemiş olduğun- müş olan gazetecilerin hatıra- tindeki kuvvetlerin arttırılması ler alınmıştır. Z • • '• C 
dan dolayı özür dilemiştir. larını selamlamıştır. için başlanılan hbzırlıklar bit- Suriye ihtilalciler reisi Fevzi; alffllS ln e-

Mumaileyh demiştir ki: /' Tulkerim-Jevin arasında bulu- naze lllerasimi. 
1spanya'yı terkederken ilk 1 t B d nup dehşet müsellesi namile lYij 

beyanatımı Milletler cemiyeti spar a - ur ur yadedilen mıntakada bulun- Metak~as nutkunda 
kürsüsünden yapmağa karar duğu söylenmektedir. • 

vermiştim. Orada ahvalin ica· dem ·ı ryol u İngiliz membaından geleni Müteveffanın hız-
beylediği sarahat ve vüzuhla • haberlere göre, Fevzi Filistin metlerinden bahsetti 
davamızın haklı olduğunu söy- Arab'larına lngiliz otoritelerine Ati na, 22 ( Radyo ) _ M. 

liyecektim. J Birinci teşrinde büyük karşı hiçbir müsaadekarlıkta Zaimis'in cenaze merasimi bu-
lspan'da dahili harbın de- bulunmamak hususunda ih- gün saat l0,30 da ya.rılmıştır. 

vamı asilerin memleketten yar- me.rasimle acılacak. tarlarda bulunmuştur. Fevzi Merasim, resmi mahiyette ve 
dım görmemelerine mukabil ' kumandası altında bulunan çok tantanalı olmuş Kral, ka· 
hariçten muavenete mazhar Isparta - Burdur demiryolunun inşaatı tamamen bitmiştir. kuvvetlerin bir Arab ihtilal bine, resmi ve bütün yüksek 
olmalarından ileri gelmek- 1 Birinci teşrinde bu hattın açılma merasimi yapılacaktır. ordusunun nüvesini te~kil ede- rütbeli memurlar ve sefirler 
tedir. Açılma merasimi için geniş bir program hazırlanmaktadır. ceğini ümid etmektedir. hazır bulunmuşlardır. 

M. Delvayo isyan hareketi- \.. M k A A j Başbakan Cenaze merasiminde pek 
nin bir yıldanberi hazırlanmış çok kalabalık bulunmuş ve 

olduğunu söylemiş ve sözlerine er ezı vru pa ve vekiller An- Atina'da mevcut askeri kıt'a· 
şu suretle devam etmiştir: lardan bir kısmı asayişi muha-

Hükiimetimin takibetmekte ko· mu•• nı•st faaıı•yetı• kar c/.ı" d••ı faza etmiştir. olduğu gaye muzafferiyeti ve • aya on U er Başvekil M. Metaksas bir 
· d l k · · • _ , _ lstanbul, 22 (Hususi mu ha· aynı zaman a mem e etın ıs- - - - - nutuk irat ile müteveffanın 

t kt ld ~ d k · · M • t 'a B l •k 'a t birimizden) - Başbakanımız eme e o ugu emo rasının acarıs an a Ve e Cl a a eV Yunanistan'a yaptığı büyük 
b k d . · , • İsmet İnönü ile burada bulun-e a ve mevcu ıyetıni temin hizmetlerden sitayişle bahset-
etmektir. Biz galib geleceğiz. kif at yapıldı. Gizli silah imalat- makta .olan vekiller, bu ~k- miştir. 
Çünkü millet bizimle beraber- akşamkı ekspresle Ankara ya 

dir. Çünkü zaman bizim he· haneleri meydana cıkarıldı. dön~üşler ve teşyi edilmiş- Kral Kostan-
sabımıza çalışıyor. Kaldı ki ' lerdır. 
ihtilalciler arasında daha şim· Brüksel, 22 (A. A) - Polis Belçika zabıtasınca taharriyat Profesörlük ve tin 'in kemikleri .. 
diden ihtilaflar, nifaklar çık· tarafından Belçika'nın her ta- yapılmış ve cam yerine silah 
mağa başlamıştır. rafında yapılan taharriyat ne- dolu birçok sandıklar bulmuş- politika 
A~ l k ticesinde tabanca ve sair si- tur. Bu sandıklar, tamamen si erin as eri bir zafer 

kazanmaları ihtimalinden bah- !ahlarla ecnebi bir memlekete müsadere edilmiştir. P. Joze Habeşistan 'ı 
seden M. Delvayo şöyle de- silah gönderildiğini tesbit eden Kara Jenı·z müdafaa edemiyecek 
miştir: vesikalar ele geçirmiştir. aı 

- Asilerin kazanacakları ihtilalci sosyalistlere ait olan Mıntakasın-
bir muzafferiyet İspanyol mes- bu vesikalar mezkur parti ile 
elesini halletmez. Bu mes'ele Troçki arasında da münasebat d k • 1\T••r. 
------ bulunduğunu tesbit etmektedir. a l lYUtUS ••• 
Bulgar Keza polis bir ihtilal hazır- Faz/alık v. 

0
• ·r~ Kıs-

lanması ve çıkarılması hak-

gazetec ileri kında da muhabere evrakı ele men nakledilecekler.1 
geçirmiştir. İstanbul, 22 (Hususi muha-

Paris, 22 (Radyo) - Fran
sız kültür bakanlığı, profesör 
Joze'ye gönderdiği bir mek· 
tupta, profesör bulunduğu 
müddetçe Habeşistan'ı müda
faa etmekten menedildiğini 
bildirmiştir. Sol cenah, bun· 
dan dolayı büyük bir infial 
duymuştur. dün geldiler.. Budapeşte, 22 (A.A) - 22 birimizden ) - Bir habere 

lstanbul, 22 (Hususi muha- Genç komünist Sosyalist sen· göre Karadeniz mıntakasında 
birimizden) _ Bulgar matbua· dikasının bodrumunda gizli niifus kesif ve arazi ise gayri 
tına mensub 20 kişiden mü- bir toplantı yaparken yaka- müsait olduğundan Karadeniz 

rekkeb bir heyet Sof ya' dan !anmışlar ve tevkif olunmuş- mıntakasında oturan bir kısım 

1 lardır. halkın iç Anadolu'ya nakli stanbul'a gelmiştir. Bugün ls-
Brüksel, 22 (Radyo)-Silah tezekkür ediliyormuş. tanbul matbuat cemiyetini zi-

yaret etmişlerdir. Cemiyette iki kaçakçılığı meselesinde yapı· Bravo! 
taraf da samimi müsahabelerde lan taharriyat üzerine polis 
bulunmuşlar ve iki millet ve gizli bir silah imalathanesi 
devletin dostlukları hakkında meydana çıkarmıştır. Bu hu

susta tafsilat verilmemektedir. 
nutuklar söylemişlerdir. Bu imalathanenin komünistlere 

İhracat mal-
larımızda f iatler 
/ngiltere Mü. 
bayeatı üzerine 
yük8elmeğe başladı 

İstanbul, 22 (Hususi muha
birimizden) - Türkiye · f ngil
tere anlaşmasına göre İngiliz
lerin memleketimizden muh
telif mallar satın almağa baş
lamaları üzerine ihracat mal
larımızdan bir kısmının fiatı 
yükselmeğe başlamıştır. 

Bu ticaret muahedesi, ihra
cat mahsullerimizin fiatlerini 
lehimize olarak yükseltecektir. 

ait olduğu söylenmektedir. 
Budapeşte, 22 (A.A)- Bir 

çok endüstri mıntakalarında 
komünist faaliyeti yeniden art· 
mıştır. Sosyal Demokrat par· 
tisinin bir içtimada Madrid 
hükumeti lehine dostluk teza
hürleri yapılmıştır. 

Komünistlere çok mütema· 
yil olan köylü işçiler sendikası 
son zamanlarda artan faaliye
tinden dolayı polis tarafından 
kontrol altına alınmıştır. işçi
ler umumiyet itibariyle komü
nistlerin grev ilan etmek hu
susundaki davetlerine icabet 
etmemişlerdir. 

Brüksel, 22 (Radyo) - An
vers'teki vapurlardan birinde 

Bir Türk gencinin 
Muvaf f akıyeti .. 

lstanbul, 22 (Hususi muha
birimizden) - lnönü Türkkuşu 
kampında gençlerimizden F e
rid, motörsüz bir tayyare ile 
(4000) metre yükseğe çıkmış 
ve dünya rekorunu kırmıştır. 

Bu değerli gtncimizin mu· 
vaffakıyeti, büyük takdirlerle 
karşılanmıştır. 

V. Nöraht 
Naip Horti ile av
lanmağa çıktı. 

Budapeşte, 22 (A.A) - Al
man dış bakanı Von Nöraht 
Naip Amiral Horti'nin dave-

. tine icabet ederek geyik avı 
yapmak üzere Budapeşte ci
varındaki Godollo şatosuna 
gitmiştir. 

A. U.ticaret kon
ı 
fer ansı kapandı. 

1 Beynelmilel 
kredi enstitüsü 
kurulacaktır. 

Bükreş, 22 ( A.A) - Bey
nelmilel ticaret parlamento 
konferansı eski Fransız bakan-
larından Lazdy ve Ronnorat'ın 
ziraat borçları ve beynelmilel 
bir mütekabil kredi enstitüsü 
kurulması hakkındaki tebliğ· 
}erinden sonra kapanmıştır. 

Belcika maden ame-• 
lesinin protestosu 
Brüksel, 22 (Radyo) -

Maden amelesi, İspanya'ya 
muavenet edilmemesi hakkın
da hükumetçe verilen kararı 
protesto etmişlerdir. 

Komünist tahrikatı 
Budapeşte, 22 (Radyo) -

Macaristan'ın birçok sanayi 
merkezlerinde amele arasında 
komünist tahrikatına ait hadi
seler çıkmıştır. 

Atina, 22 (Radyo) - Kral 
Kostantin'in ve kraliçe Olga 
ve Sofiya'nın kemikleri Floran
sa'dnn Atina'ya Tcşrinisaninin 
ortalarında getirill!cektir. Bu 
münasebetle kral, veliahd prens 
Pavlo ve bütün hanedan er
kanı Atina'ya gelecek ve ce
naze merasiminde hazır bulu· 
nacaklardır. 

Alim Şarko 
icin toplantı .. 
' Paris, 22 ( Radyo ) - Fü-
nun akademisi toplanarak 
mütveffa doktor Şarko'nun 
hayat ve eserlerinden bahs
etmiş ve ayni zamanda matem 
ilan etmiştir. 

Doktor Şarko, gerek F ran· 
sa'ya ve gerek bütün beşeri
yete çok büyük hizmetler 
etmiş büyüklerden addedil
miştir. 

Ami Molison 
Yeni rekorlar 

peşinde 
Londra, 22 (Radyo) - Tay

yareci Ami Molison Prostmut, 
Yuhansburğ arasında yapıla

cak yeni rekor teşebbüsüne 
işt:rak talebinde bulunmuştur. 

Ami Molison geçen hafta 
ölen bir kadının tayyaresi ile 
bu müsabakaya girecektir. 

Faşist alegh
tarlarının tevkifi .. 

Havan, 21 (A.A) - Faşist 

taraftarı bir gazete binasında 
vukua gelen bir infilak üzerine 
zabıta faşizm aleyhtarlığile ma· 
ruf olan yüz kadar lspanyol'u 
tevkif etmiştir. 
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Şu biz 
e e iyat .. 

Edebiyat, laf kıtlığında bu
danan bir asma gibi, çubu· 
kundan yaş akıta akıta, gene 
llıatbuat pazarına döküldü. 

Zavallı edebiyat, yerli ha· 
diselerin gazete sütunlarında 
kıtlık ve buhran geçirdiği gün· 
lerde, deve midesinde duran 
ihtiyat bir nevale gibi hemen 
~kıza alınır ve bir sakız ha· 
1nde çiğnenir. 

Edebiyat, ilmi ve yüksek 
bir mevzu olmaktan ziyade, 
&Ündelik hayatın kuyruğunu 
kımıldatan bir Voronof aşısı 
haline getirilmiştir. Bu, bence, 
edebiyatın bizde bir meslek 
olmamasından, bir ilmi oto· 
tite taşımamasından ileri geli
Yor. Bizde her yazı yazan 
bir edib olduğu iddiasındadır 
Ve edipleri yaratanlar, gazete
lerin reportaj muharrirleridir. 

Falan veya filan zatın aruz
la 1 yazılmış bir gazeli, falan 
dostun hece ile yazılmış bir 
şiiri, şu veya bunun edebiyat 
mevzuu üzerinde iki sütunluk 
bir tercümesi, fa!an kişinin bir 
hikaye veya roman müsved
desi iahibi olması, ona bir 
edip payesi vermek için yeter, 
artar bile .. 

Ve binaenaleyh, reportaj 
muharriri, kahramanını bulmuş 
veya yaratmış demektir. Ha
dise kıtlığında, bu uydurma 
edıb i yakalar, yiizüne mükem
mel bir makyaj vurur ve sah
neye çıkarır. Bu çıkışın iğreti, 
hazin aksaklıklarını da kendi 
buluşlarilc örter, sarar, sar
malar. 

Edebiyat için kültüre, artist 
olmağa da lüzum yoktur. Biz
de şöhretleri yapan esasen 
cemiyetin kt:ndi ölçüsü değil, 
şu veya budur. 

Edebiyatın dünkü perişan 
halini bilenler, bugünkü ede
biyat alemini tedkik ederlerse 
ikisini mukayeseden bile çeki
nirler .. 

Ben de, edebiyatı tezyif 
eden riyaziye hocasına çatmı
Şımdır amma, ne yalan söyli
Yeyim, onun da haklı olduğu 
cepheler eksik değili 

Uzun saçla ve derbeder· 
likle, dört zoraki kafiyeli bir 
nazımla şair yetişmiyor artık! 

F elsefc kültürü gıdasını ala· 
ınamış, yani san'atın manevi 
alemine çıkamamış ve ruhen, 
fikren artistleşememiş bir in
san, her halde edip olmaktan 
çok uzaktır. San'at ve felse· 
feden vareste bir edebiyat ha
yatı kabul ettikten sonra, onun 
otomatik kuluçka makinelerin
den ne farkı kalır? 

Yazdığım tipleri yakalar, 
istese de istemese de edip 
Yaparız onu!. 

Bunları yazdıktan sonra şöy· 
le bir düşündüm : 

Acaba ben de laf kıtlığında 
asmalar mı budayorum? G. ------

Bıçak taşıyanlar 

Çorakkapu'da Hasa11 ve Ça
kır Mchmcd'de birer bıçak ve 
Mehmed'de bir kam:ı buluna
rak zabıtaca alınmıştır. 

• 

' OzUm satışları: 

- BER Borsada 
Ç. Alıcı K. S. 

· ortamekteplerde Köyler kalkınması prog- !~:
9 

i"1.0~~iz•m ~ 50 , h 1 561 A. R. Üzüm. 10 50 

y 
K. S. 
19 
16 
13 50 
18 allim ihtiyacı ramı azır anıyor. m ~: l".~%:0• s 25 

l.zmı·r' Jen Karşı'vaka ortamekte- Köylerde hayvan mezarlıkları ve süprün .. 321 Beşikçi z. M. B 50 
14 

aı ".T .. "k/ l d•t • 209 T. Debbas 8 50 

k tulu er yapı ması tasavvur e ı ıyor. 169 Albayrak 9 25 ,bine talebe gitmivece . 

14 
11 75 
10 

Şehrimiz ortamektepleriyle 
liselerinde 1 birinci teşrinde 
derslere başlanacaktır. lzmir
de ihdas edilen yeni ortamek
teplere Kültür Bakanlığınca 
tayin edilen muallimlerin isim· 
leri bildirilmekte ve şehrimiz 
Kültür direktörlüğünce her 
mektebin muallim kadrosu 
hazırlanmaktadır. 

Buseneki ortamektepler ta
lebesinin çokluğu karşısında 
açılacak yeni orlamektep1ere 
haylı muallim lazımdır. Bil
hassa Fransızca ders mualli
mine fazla ihtiyaç vardır. 

Orta mekte;--lere müracaat 
eden erkek talebe miktarı 

binden ve kız talebe de 700 
den fazlad ı r. 

Lağvedilmiş olan Karataş 
Erkek Muallim mektebi binası, 
tamamen Ortamekteb haline 
getirilecek ve Kız Ortamek
tebi halinde açılacak olan Ka
rataş'taki Ortamekteb talebe
leri, bu mektebe nakledile
cektir. Basmahane' de ayrıca 

bir Ortamekteb binası tutul
muştur. 

Bu mektepler, tamamen ih
tiyacl karşılıyacak, fakat bun
lar da Ankara ve 1stanbul'da 
olduğu gibi çifte tedrisat usulü 
tatbik edilecektir. Erkek Mu
allim mektebi binasında açı
laco.k olan Ortamekteb kıs
mında bazı sınıflarda tam ted
risat usulü tatbik edilmesi 
muhtemeldir. 

İzmir' deki İsmetpaşa, Ülkü, 
Topaltı, Yusuf Rıza, Vali Ka
zımpaşa, Şehid Fethi, Yıldı
rım Kemal ve Gazi ilkmek
teplerindrn bu sene mezun 
olanlar, Karşıyaka'da yeni or
tamektep olarak açılan Dam 
dösiyon mektebi binasında 
okuyacaklardı ve fazla talebe 
karşısında buna karar veril
mişti, fakat son vaziyet bu 
talebelere fzmir' de yeni açıla· 
cak ortamekteplerde yer bu
lunabileceğini göstermiştir. Bu 
talebelerin velileri miitcmadi
ycn kültür direktörlüğüne m.ü-
racaat ederek çocuklarının lz
mir 'deki ortamekteplcrc alın
masını istemekte idiler. Bu 
suretle ~ikayetlerin önüne ge
çilmiştir. 811 tHlebelt•rin iki 
gün içinde Karşıyaka orta
mektebinc nıiiracaat ederek 
İzmir' deki ortamekteplere na
kil muamelelerini yaptırmaları 
lazımdır. Karşıyaka ortamek
tebindc tam tedrisat usulü 
tatbik edilecektir. 

Lise birinci sımfından ih
tiyaç ııisbetinde şubede mülga 
erkek muallim mektebi bina
sında vücuda getirilecektir. 

Yeni orta mekteblcr için 
15.zım olan sıraların ~imdiden 

yaptırılması için teşebbüslere 
girişilmiştir. Kültür bakanlığı, 
sıra yerine dörder kişilik iş 

".T Köy kalkınması için vila- rına mc>ni olacak tedbirler 156,5 Mani. B. ko. 9 
masa1arı yaptırılmasını da mü- yetçe beş yıllık bir kalkınma alınması miimkün olacaktır. 154 D. Arditi 12 
nasip görmüş ve bunların programı hazırlanmakta oldu- Bir kilo et gübresinin iki 146 M. Arditi 10 75 
modellerini göndermiştir. Bun- ğunu yazmıştık. Bu program araba hayvan gübresi derece· 144 S. Gomel 12 75 
ların inşası için kültür bakan- için muhtelif dairelerden mü- sinde kıymeti vardır. 131 Şerif Remzi 9 75 
ı ı l t h . t d B.lh Ko··ylerde su··pru··ntülerin bir 123 ~· Riza H. 8 25 ığı azımge en a sısa ı a talealar istenmiştir. 1 assa 

ı k bl Yerde toplanması için bir de 121 B. Alazraki 12 göndermiştir. lk me te ere ziraat islerinde köylünün kal- 120 s C ı~ d" 10 50 
süprüntülük yaı>ılması progra- · e ar ın gelince, bazı talebe velilerinin kınmasına ehemmiyet verile- 68 A p ~ 15 
mm zirai maddJerinJen birini · apagna 15 Eylule kadar gelip kayıd cektir. H A 
teşkil edecektir. Evin süprün- 63 . lyoti 13 25 Yaptırmamaları yüzünden hala Köylerde birer (hayvan mc- S6 J K h 11 75 

f k · ·ı tülüg~ ünde toplanacak süprün- . o en kayıd ~uamelesine devam edil- zarlığı) tesisi muva ı görü · 
b tülerden birk::ır. sene sonra 52 S. Emin 11 J75 mektedir. Sınıf kadroları dol- mektedir. At gübresi, ütürı ~ 

··b l d m··k gübre halinde istifade edile- 50,5 18 T. S. Sü. 14 50 dugw u için bazı talebe velileri gu re er arasın a en u cm-
- B · mel ve en kuvvetli bir cektir. 45 P. Paci 9 75 sızlanmaktadırlar. u vazıyet 33 Al M h 9 50 

··b d" A · d b Köylerin bastan b,işa ağaç· ımet u . karşısında müracaat edenlerin gu re ır. ynı zaman a u . 
tl h t l ki h 1 d landırılması ve nüınune fidan- 32 H. Güneş 11 75 hepsinin de kayıtlarının yapıl- sure e as a ı ı ayvan ar an 

··1 t l f d"l l · d lıklarıtesisideprograındamii- 21 C. Mikridis 12 25 ması, kültlir direktörlüğünden ° en veya e e c ı en erın e 
·· ti d h t 1 k · t• lıim bir yer almaktadır. 20 H. Besim 10 mekteplere bildirilmiştir. _v_u_c_u_a_n_n_an......,..--=a==s=a=ı =· =ın=ış=a=-=· ===.::...::....-.~-------

i 6 J. Tara. mah.10 
Ayın sonlarında kültür direk- Selcuk'ta güzel bir Düğünde Çl- 15 Şınlak z. 10 

törlüğunde bir toplantı yapı- ~ "/ "k . • . k b . k ı O Vitel ve şü. 12 
!arak bazı mekteplerdeki fazla şehırcı l faafıyetı.. an ır avga.. IO Yemiş. M. A. 

11 
7

5 
talebenin, diğer mekteplere Selçuk, (Hususi) - Başta Keçeci'er'de Pastika aile 8 İlya Galami. 9 75 
ne suretle dağıtılacakları ka- muhtar Halil olduğu halde evinde sünnet düğününde bu- 7 Şerbet. z. G. 11 

18 50 
15 
13 50 
12 75 
12 50 
18 50 
13 25 
14 
18 
14 
14 
12 
17 50 
9 75 

16 
12 50 
12 25 
13 50 
10 
14 50 
12 
12 

<j 75 
12 50 

rarlaştırılacaktır. köy ihtiyar heyeti kamunbay lunan İzmir'li Osınari, Ahmed, 5708 18 T. Yekun 

Büyük yol- Et~m'le teşriki mesai ederek Hasan ve Ali Muharrem eğ- 132579 Eski yekun 
gece gündüz köyümüzün imarı lenti yaparken bunlardan dü- 13d287 18 T. U. yekun 

Ve köprüler. ile meşguldür. Bu sene köyü· ğün sahibi Ahmed vaktin gc- İncir satışları: 
izmir'i Manisa vilayetine müzün bütçesi oniki bin lira- ciktiğini söylemiş ve dağılma· Ç. Alıcı K. S. K. S. 

bağlıyan Menemen - Muradiye- dır. Mesai programına koydu- larını istemiştir. Bundan hid- 3875 Ş. Remzi 7 14 
Manisa yolu üzerinde Değir· ğu işlerden mi!him olanlarını detlenen Osman Ahmed'in 296 K. A . Kazım 8 875 8 875 
mendere köprüsü ile Dikili - başarmağa başlamıştır. Muh- yakasına sarılmış ve taşıdığı 185 S. Süleyma. 8 75 8 75 
Ayvalık yolundaki Altınova telif malıallerdc yapılması ka- bıçakla Hasan ve Ali'yi elle- 98 H. Şeşbeş 10 l3 
köprüsünü Nafıa Vekaleti, bu rarlaştırılan sekiz çc,şmeden rinden yaralamıştır. Osman 90 M. J. Tarnn. 8 375 7 375 
sene içinde inşa ettirecektir. dördü yapılmış ve suları ak- bıçağile birlikte tutulmuştur. 80 Ş. Riza ha. 

9 9 
Bu iki köprü, gayet biiyük ve makt3dır. Kömür imali 2Y . Papağna 9 75 9 75 
İktısadi ehemmiyeti çok köp- Mevcud su halkın ihtiyacına 26 S. Eıııin 9 50 9 50 

Kış mevsimi yak' aştığından 
rülerimizden olacaktır. Altınova kafi olmadığından Selçukiler· ı 25 Al}•oti bira. 9 9 25 

birçok kömür tüccarı ve t~Öy-
köprüsiinün inşaatı şimdiden d n kalma suyun eski mem- 24 ~. Baynz.it 9 10 75 

liiler, ormanlarda kömiir imali '-1 
münakasaya çıkarılmıştır. Di- bamdan boru vasıtasile köye I 24 B. Alazr"'l'i 10 50 ı o 50 

için zmir orman müdürliiğün· .. ~ kili _ Ayvalık yolunun henüz akıtılması için köy bütçesine 17 F. Pal' ers 14 
den müsaade istemişlerdir. ~ inşa edilmemiş olan kısmı da 600 lira konulmuş ve faaliyete 15 C. Al"nya lı 8 
Vukubulan müracaatler i.izeri- ... 

Vilayetce münakasaya çıkarıl- geçilmiştir. f l 5 J. Tara. mah. 13 

1 '1 
8 

13 .<.: Al l" · ne hangi ormanlardan ka.t'i-mak üzeredir. ~ - lıyuz ıra sar ı e ya- 4789 
pılmakta olan asri mezbaha- yata müsaade edileceği tcsbit 80537 

Ziraat U. müdürü 
tetkikleri 

Ziraat umum müdürü Abi
din Ege, İstanbul' dan şehri
mize gelmiş ve lzmiı vilayeti 
ziraat işleri üzerinde tetkikle
re başlamıştır. İzmir vilayeti
nin zirai ihtiyaçları üzerinde 
yerlerinde tetkikler yapacak ve 
buından İstanbul'a dönecektir. 

Yeni muallimler 
Muhtelif muallim mek1:eb

lcrinden bu sene mezun olan 
mualliınlerden İzmir vilayeti 
emrine verilenler Kiiltiir Ba
kanlığından vilayete bildiril· 
miştir. 

İzmir kız muallim mektebin
den Faliha, Lütfiye, Bezmiye, 
Şadiye', lstanbul kız muallim 
mektebinden Sabahat, Naciye, 
Neriman, Nihal, Naciye, Edir
ne kız muallim mektebinden 
Mesrure, Bedriye, Muzaffer ve 
Halet Altay İzmir vilayeti 
emrine verilmişlerdir. 

İzmir ve Adana erkek mu
allim rnekteblerinden de Ke
nan, Bcdriddin, Tevfik Cihad, 
Şaban, Selim, Ali Nihad ve 
F cthi İzmir vilayetine veril
mişlerdir. ----Memlekette hava vaziyeti 

nın inşası ikmal edilmi~tir. edi:mek üzere tetkiklere ve 
85326 * - Cumuriyet meydanında keşiflere başlanmıştır. -------yapılmış olan abidenin etraf, z A B I TA 

demir tellerle sarılmıştır. Şim· : 
di de Atatürk'ün mermerden 
büstü yaptırılmak üzeredir. 
Önümüzdeki sı.:ne çarşı kıs· 
mfnın tozdan kurtulması için 
köy haricine kadar munta7.am 
kaldırım yapılacağı gibi behe
mehal elektrik te temin edi
lecektir. 

§ - Burada zeytinlerde 
peyda olan haşere, mahsulü 
mahvetmiştir. Geçen seneye 
nazaran bu sene ancak yarı 

yarıya mahsul temin edile
bilecektir. Ziraat dairesi bu 
haşereleri imha etmezse gele
cek sene de ayni vaziyet kar
şısında kalınacaktır. 

S- Kuşadası eşrafından Nu· 
ri oğlu Ali, Selçuk suyunun 
azlığını nazarı dikkate alarak 
uhdesindeki memba suyunu 
köye teberru etmiştir. 

Selçuk istasyonunda bulu· 
nan Aydın demiryolları dok
torlarından Ihsan, köyde bu· 
lunan fakir halkı haftada iki 
gün meccanen tedavi etmek
tedir. 

Hırsızlık 
Damlacık caddesinde Naci

ye ve anası Şadiyc'nin evle
rine hırsız girmiş, sekiz lira 
para ile bir çift çizme vesaire
si çalınmıştır. Hırsız aranıyor. 

Kavga 
Çukurçeşme'de bayram ye

rinde Hüseyin, Mustafa ve kar-
deşi Hasan'ın fırınlarına sarhoş 
olarnk giden Muharrcm'le ara
larında knvga çıkmış, l·ırılan 

fırın camlarından Mulıan cm'in 
başı ve burnu yaralanmıştır. 

Kavga 
Dolma'da fhsanıhüda yel· 

kcnlisinde gemici Hasan oğlu 
Ali sarhoş olarak arkdaşı 
Mustafa oğlu Kemal'le kavga 
etmiş ve zabıtaca tutulmuştur. 

Kadının sarhoşu 

Tepecik'tc Sürmeli soka
ğında topnl Nazmiye scrnm· 
yclcrinde Üsküp'lü Mühibe 
sarhoş olduğundan zal ılaca 
tutulmuştur. 

Para çalmak 
Kemeraltın'da Sadullah ha-

nında yatan Bekirin odasından 
21 lirasını çalan arkadaşı Sn
lıh tutulmuş ve hakkında 
takibata başlan~ıştır. 

Zahire sat şiarı: 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

2954 Buğday 5 25 7 25 
182 Arpa 3 50 4 

2 M. darı 4 50 4 50 
4 Bakla 6 Pişkcn 

240 Bakla 4 875 4 675 
63 Nohut 5 625 5 625 

249 K. darı 4 6 
45 Akdarı 3 50 4 
8 Aıaka 8 8 

216 B. pamuk 44 50 44 75 
108 K en. pala. 385 480 
150 Kepek 3 25 3 25 

3674 Kilo Yapn. 45 47 
- -----

Gram çalmış 
Doktor Hulu.si caddcsindt:' 

seyyar satıcı Şükrünün bir 
grnmıııı çalan Ali tutulmuşt,w·. 

Yeni Asır gazetesi sahib 
ve ncşriynt miidiirii Ali 
Şevket'le gazeteci arkadaş· 
lnrımızdan Behzad Arif'in 
hemşircleı i Rebia Arif Bil 
giıı, uzun siircn bir hasta
lığın sonunda, dün lstan· 
bul' da Sıhhat yurdunda göz
lerini hayata yummuştur. 

Rebia Arif, roman telif ve 
tercüme eden, içtimai mev-

Bugün ):ıluız üç Ye beş scauslannda ,\ıııcriknn ~ıon[ıuınn~ııııı i) ıirn. 
kile :ı~k, vazife ve lıryccnu lı fcılal..firlık 

§ - Burada istasyon ci
varında bir kahveci bütün gün 
ecnebi dillerle doldurulmuş 

pilaklar çaldırmakta bu suretle 
Türk müşterilerin hissiyatı 
milliyelerini rencide etmekte
dir. Alakadarların nazarı dik-DONANMADA CİNAYET katini celbcderiz. 

Ankara, 21 (A.A) - Mete
oroloji cnstitiisünden verilen 

' malumata göre, bugün şehri
mizde biri saat 13,42 de 30 
saniye şiddetli ve ufki diğeri 

Robert Taylor - Jean Parker de 14,24 de onbeş saniye 
Aync:ı çok gii:zel ilı:i kıeımlık ilave filmi ve yeni Pnrıınıuııt I süren şakuli iki yer sarsıntısı 

Stfrhoşlıık 

lkiçeşmelik caddesinde fazla 
sarhoş olan Hasan tutulmuştur. 

Kagılctan çalman eşya 
Salapuryacı Yusufun güm· 

rük öniinde baJlı bulunan 
kayığından 13 lira kıymetinde 
iki zenciri ile 25 lira kıyme
tinde bir nmşamhası çalın-

zular üzerinde titizlikle ve 
vukufla. duran münevver, 
mütrvnzi ve nezih bir arkn
daştı. Ölümü bizi çok müte
essir etti. Karcl C'şlcri Ali 
Şevket'le Behzad Arif'e ve 
meslek ailesine taziyctlcri· 

.... ______ J·u·m·a•ldlltı•cm•oıı:ıllsorı rtiiuK)~·u-La11{111is·c·leilri •• --~-~-' olmuştur. mıştır. 
mizi sunarız . 



YABANCI 
GAZETELERDEN 

Siyaset ve Aşk Avrupa müvazenesi, 
Alman silahlanması 

Edebi, Tarihi, macera romanı 

Dük Lodovik, fevkalade za
fiyetine rağmen, protesto eden 
bir sesle söz söyliyordu. Pi· 
bulet hasta Dük'üne ümitsiz
likle bakıyordu. Yanıbaşında 
ölmek ve sönmek üzere bulu
nan bu genç adamı, bu köylü 
kızı delicesine seviyordu. Ve 
eğer imkan ve fayda olsaydı, 
Pibulet kendi canını sevgili 
Dük'üne vermekte bir an te
reddüt etmiyecekti. 

- Monsinyor, heyecana 
düşmeyiniz rica ederim, istira
hat ediniz? diyebildi . 

Fakat Dük Lodovik hare-
ketlerile bu karara uymamak 
istediğini anlattı; ve: 

- Ktzım, acele lazımdır 
dedi. Kaybedecek hiç bir da
kikamız yoktur. Pibulet, beni 
iyi dinle! Ben vaziyeti tama· 
men biliyorum; ve iyi tetkik 
etmiş olduğum bazı hususlar
da, söyliyecek mühim sözle
rim var. Sen yalnız beni dinle, 
kızım .. 

Fakat bedbaht Dük'te, he
defini buJa_mıyan, hangi hede
defe yürüdüğünü tayin ve tak
dir edemiyen bir adam hali 
vardı. Derin bir nefes aldık-

tan sonra: 
- Sen benim her zaman 

en samimi dostum oldun, de
ğil mi? Diye sordu. 

- Oh .. Her zaman, ve her 
vakit için de böyle olacağım 
monsinyor! 

- Evet, ben de böyle bi
liyorum. Hatta birazda daha 
fazla .. 

Genç kız kızardı ve: 
- Ne demek arzu buyuru

yorsunuz? Diye sordu. 
- Artık ölüme mahkum bir 

adam imişim gibi görüşüyoruz. 
değil mi ya? Bunun için bana 
müsaade ver, sana sorayım: 
Kalbinde bana karşı dostluk· 
tan daha derin ve daha başka 

........................ 
ANADOLU --·--

Günlük siyasal gazete 
Sahip \ C haşyazganı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
L'nıuıni ııe .. ri)al ve \azı i !eri 

J • 

ıııüdürii: Hamcli 1 iizlıet 

İdarehanesi: -

İzmir İkinci Be) !er sokağı 
C. Halk J>arıi s i Jıina ı içimle 

Telgraf: İzmir A ~ADOLU 
Telefon: 2i76 - Po ta kutu u 405 

ABONE ŞERAİTİ 
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··~ lı:ı 500 kuru tur 
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bir his var mıdır? 
Dük'ün sözlerinde ve bakış· 

lannda o kadar derin bir mü
layimet ve tatlılık vardı,ki genç 
kız bu vaziyet karşısında dur-
mak mecburiyetini hissetti; fa. 
kat birden iki elini yüziine 
götürdü ve htçkırıklarla ağ· 
lamıya bsşladı. 

Dük: 
- Pibuletl. Dedi. Ve elini, 

genç kızın eli üzerine koydu. 
Ve sonra, hararetten kavrul
muş dudaklarını bu güzel el-
lere değdirdi: 

- Pekala .. itirafa karşı iti
raf lazımdır! Dedi. Ben de 
seni seviyordum ve seviyorum! 
Sen hayatımın en az kısmını 
işgal eden fakat çok derin iz 
bırakan bir sevgilisini Senin 
saflığın, senin temiz ruhun, 
senin masumiyetin beni sana 
bağJamıştır. Ah .. Ne için ben 
bir Dük oldum, sen de bir 
çiftçi kızı?. Böyle olmasaydı, 
çok mes'ut olacaktık. Sanıyo
rum!. 

Pibulet, Dük'ün ölüme en 
yakın olduğu şu anda, kendi 
hayatının en mes'ut bir dev
rinde olduğunu hissediyordu. 
Dük'e: 

-Maamafih, yine bu mes'ut 
hayatı bulabiliriz. Ben eminim, 
siz her halde iyileşeceksiniz. 
Goderos'a gene geleceksiniz; 
ben de sizin en sadık ve siz
den hiç ayrılmaz cariyeniz ola· 
cağım! Dedi. 

Pibulet bu ani saadetile 
adeta sarhoştu; Dük Lodovik'te 
Pibulet'e gaşi olmuş gibi ba
kıyordu: Tam cevap vereceği 
sırada, bir sancı ile kıvrandı ve: 

- Oh .. Çok fenayım! Diye 
bağırdı. 

Pibulet, Doktorun tavsiye 
ettiği sükun verici bir ilaçtan 
biraz aldı, bir kaşık ile Dük' e 
verdi. 

D:ik, bunu içtikten sonra, 
kendisini biraz daha iyi his-
setti; ve: 

- Evet, azizem .. Dedi. Eğer 
iyi oiursam, böyle yapacağız, 

Buna emin ol. Goderos veya 
başka bir yerde beraberce 
yaşarız. Yerin bizim için ne 
ehemmiyeti olabilir, sanki?. 
Hayatımı, senin genç ve gü
zel hayatın n güneşi altında 

yaşatacağım. Fakat.. Eğer ölür-
sem .. 

- Heyhat.. Bu çok muhte
meldir! Jan Lebesgü ile evle
neceksin. 

- Sonu var -

ı-Nı-o-"b_e_t-çı-. -eczaneler' 
Bu akşam Kemeraltında Hi

lal, Güzelyalı 'da Güzel yalı, 
Tilkilik'te Faik, Eşrefpaşa'da 

Eşrefpaşa eczaneleri açıktır. ··---· .. Yusuf Rıza Okulu 
ESKİ 

DARÜL'İRFAN 
Mcmld.etirnizin en eski hir hususi okuldur. ANA ve İLK 

kısımları havid ir. ANA kısmı 4 - 5 · 6 yaşındeki çocukları 
kabul eder. 

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

Fransızca dili 1 L K kısmın ikinci sı.ııfından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 E V L O L tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 

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

karşısında Fransa •. 
Ciyornale d'ltalia gazetesi· 

nin baş muharriri ve ltalya 
politikasının bellibaşh bir fi
kir yayıcısı olan Vijinio Gay
da, Noye Fraye Prese' de neş· 
rettiği bir makalede İtalyanın 
Avrupa politikasiyle ve husu
siyle Orta Avrupa devletleriy· 
le olan münasebetini izah et· 
mektedir 

Bu makalede kısaca denil· 
mektedir ki, son iki yıl içinde 
ltalya'nın orta Avrupada güd· 
mekte olduğu politikanın ;isti· 
kameti üzerinde en çok tesiri· 
ni yapan unsur zecrif tedbirler 
olmuştur. Habeş kavgası dola· 
yısiyle tatbik edilmiş olan zec· 
ri tedbirler ise, iktısadi ve 
mali mahiyette idi; fakat siya· 
si maksatla tatbik edildi. An· 
cak, bu tedbirler, İtalya' ya, 
iktisadi ve siyasi bir ders 
verdi. 

lktısadi bakımdan, f tal ya, 
kat'i surette bir iktısadi otarşi 
kurmaya karar verdi. Siyasi 
bakımdan da, zecri tadbirlere 
karar veren b5yük devletler 
sayesinde, zecri t edbirlere ta
raftar olmıyan devletlerin ta· 
rafına katıldı ki, bu devletler 
bilhassa Almanya, Avusturya 
ve Macaristandır. 

Bundanl böyle AvrJpanın 
anaprensip mes'elelerinde 1-
talya politikası Almanya ile 
birlikte yürüyecektir. Nitekim 
dış bakanı Kont Ciyano, Bel
çika hükumet reisine verdiği 

cevapta mezara gömülmüş o· 
lan lokarno andlaşmasının ye· 
rine başka bir andlaşma bu
labilmek maksadiyle, Fransa· 
nın ısrarı iizerine yapılacak 

olan diplomasi görüşmelerine, 
daha başlangıçta Almanyanın 
da çağırılması lüzumunu kati
yetle bildirmiştir. 

Batı Avrupasındaki yani 
Ren sınırlarındaki sulhun ga· 
rantisi üzerinde toplanmış o
lan Lokarno mes'elesi, bugün 
yeniden, Avrupanın diploma· 
tik faaliyetine esas teşkil et
mekt'!dir. 

Bu görüşmeler ise çok zor· 
lu olacaktır. Avrupanın bugün
kü vaziyeti, ilk Lokarno and
laşması yapıldığı 1925 yılın
daki vaziyetin ayni değildir. 

Lokarno mes' elesi bakımın· 
dan, f tal ya ile Almanyanın fi
kir ve vaziyetlerinde apaçık 
bir yaklaşma vardır. Bu yak
laşma ise, ne iki devlet ara
sında sırf tedbir mahiyetinde 
bir yaklaşmayı, ve ne de, İn
giltere ve Fransa' dan ayrıl
mak arzusunu ifade etmek
tedir. 
Almanya'nın silahlanması 

karşısında Fransa: 
Noye Zürher Saytung yuka

rıdaki başlık altında neşrettiği 
bir başmakalede, Almanya'nın 
askerlik hizmeti müddetini iki 
yıla çıkarması üzerine, Fran· 
sa 'nın gütmek istediği politi-

" kayı ele alarak demektedir ki, 
"Almanya 'nın askeri hüküm
ranlığını tahdid eden son an
laşmada, bu yıl 7 martta or
tadan kalktıktan sonra, huku· 
ki esaslara dayanılarak Al
manya' nın silahlanması enter· 
nasyonal bir mevzu haline ko
nabildiği devir çoktan geç
miştir.,, 

lsviçre gazetesi, Fransız sos
yalistlerinin şimdi hükumetle· 
rini, silahlanmayı tahdid me· 

ispanya ihtilalcileri Madrid 
üzerine yürüyorlar. 

Katalonya reisi de maktul düştü, Rus tayyareleri 
ispanyaya vasıl oldular. 

Burgos, 22 (Radyo) - Ka
talonya hükumet reisi M.Kum 
pani, dün akşam Barselon' da 
bir suikasd neticesinde mak~ 
tul düşmüştür. 

Burgos, 22 (Radyo) - Bil· 
bao, general Mola'nın ültima
tomuna henüz cevap verme· 
miştir; Bunun için umumi hü
cumun bugün başlıyacağı söy
lenmektedir. 

Sevil, 22 (Radyo) - Ge
neral Kepo Delyano beyana
tında: 

- Madrid hesabına Yalan· 
siya'ya 37, Kartajene 3 ve 
birçok ta Barselon'a Rus tay· 
yareleri vasıl olmuştur. Bun· 
ların pilotları bile Rus'tur. 
Bundan başka Fransa ve Bel· 
çika' dan da birçok silah ve 
mühimmat gelmiştir. Bunlar 
bizce kat'i surette malumdur. 
Demiştir. 

Londra, 22 ( Radyo ) -
Deyli Meyl gazetesine göre; 
Madrid, asilerin son muvaf
fakıyetleri hasebile büyük en· 
dişe içindedir. Ayni zamaı.da 
Largo Kabalaro kabinesi de 
istifa etmek üzeredir. Çünkü 
komünistler hükumetin mukar· 
reratını dinlememektedirler ve 

bir amele icra komitesinin ik
tidar mevkiine geçmesini İs· 
temektedirler. 

Sevil, 22 (Radyo) - Asi 
kuvvetler, Madrid üzerine ha
reketlerine devam.etmektedir. 

Bu kuvvet 180,000 kişiden 

mürekkeptir. 
Bilbao' da, asilere karşı hare· 
ket eden kuvvetler Madrid 'den 
ayrılmışlar ve muhtar bir idare 
teşkil etmişlerdir. Bilbao mü· 
dafileri arasında ihtilaf vardır. 

Halen Bilbaolda 40 bin 
mülteci vardır. Vaziyet çok 
buhranlıdır. 

................ mm .... 
selesini yeniden ortaya atma· 
ya zorlamakta ve bu kanaldan 
geçtikten sonra, Almanya'nın 
iki yıllık askerlik hizmeti müd
detini milletlerarc1sı bir mevzu 
haline sokmağa çalışmakta ol
duklarını söylemektedir. 

Yazıda, Fransız dış bakan
lığının böyle bir teşebbüsün 
müthiş bir muvaffakıyetsizlik
le neticeleneceğini bilmiş ol· 
ması lazııngeldiğine işaret edi· 
lerek, Hitler'in, böyle bir tek
lifi başlangıçta ulu orta rcd· 
detmiyeceği, ancak bundan 
çok daha karışık diplomasi 
oyunlarının içinden sıyrılma

sını bildiğini, bu def aki tuza
ğa doğrudan doğruya acemi 
sosyalistlerin düşeceği kayde
dilmektedir. 

Böyle bir inisiyatifin Büyük 
Britanya'nın da yardımını gö· 
remiyeceğirıi yazan gazete, 
Büyük Britanya'nın, cesaret· 
sizlikleri ve azimsiz olmaları 
yüzünden, askeri müvazenenin 
korunması etrafında kaçamak 
yollarda dolaşan Fransız sos· 
yalistlerile diplomatik bir te
sanüdde bulunam1yacağı ve 
hele Leon Blum' un silahların 
tahdidi hakkındaki inisiyatifine 
hiç yaklaşmıyacağını söyle
mektedir. 

------Madrid, 22 (A.A) - Bir 
İngiliz gazetesi Barselon'a için· 
de 200 tayyare bulunan bir 
Sovyet vapurunun geldiğini 
bildirmiş olduğundan başba
kan Kaballere bu haberi kat'i 
olarak tekzib etmiştir. 

Seville, 22 (A.A) - Resmi 
bir tebliğe göre, Nasyonalist
ler To\edo cephesinde :Mad
rid' den 80 kilometre mesa
fede bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan Marjorgue· 
daki Nasyonalistler Biza adasını 
ele geçirmişler ve lıalk tara
fından sevinçle karşılanmış· 
lardır. 
Malaga' da bahriyelilerle Mar· 

kisistler sokaklarda çarp1şmak
tadırlar. 

Madrid, 21 (A.A) - Hüku
met azası süel muvaffakıyet
sizlikler karşısında tek kuman
da istemekte müttefiktirler. 
Fakat her parti bu kumanda
nın kendisinden olmasını is· 
tiyoı . 

Barselon' da Generalite anar· 
şistlerin elindedir. 

Rabat, 21 (A.A)- Madrid
de milisler Toledo cephes.in
de hareket emirlerine itaat 
etmiyorlar. Şimal cephesinde 
general Mola' nın kıtaatı Bil
bao ve Santandcr' e doğru 
yürüyüşlerine <levanı etmek
tedir. Oviedo' da general Aran
da'nın kuvvetleri Galis kolu 
ile temasa girmekte gecikmi· 
yecektir. 

Barselon, 22 (A. /\) - Ka
talonya hükiitncti reisi Kum· 
pannin öldürüldüğüne ve diğer 
hükumet azasının kaçtığına da
ir hariçte çıkan haberler tek· 
zib edilmektedir. 

Paris, 22 (A.'A) - Huma· 
nite gazetesintn bir tahminine 
göre, Komünist partisinin İs· 
panyol Cumuriyetine yolladığı 
yardım 500,000 frangı bul
muştur. 

Populaire gazetesinin bildir
diğine göre, Sendikalar fede
rasyonu ile tesanüd komitesi 
4,228, 180 franklık bir meblağ 
toplamıya muvaffak olmuş· 
!ardır. 

Bu gazete Belçika' dan İs
panya'ya deniz yolu ile 14,000 
kilo gram et yolland ığını ilave 
etmektedir. 

Londra, 22 (A.A) - İs
panya'ya gönderilen silahlar 
üzerine konulan ambargoyu 
murakabe etmek üzere teşek
kül eden beynelmilel komite 
dün toplanmıştır. Komitenin 
tali komisyo~u ambargoya 
muhalif hareket edecek her 
hangi memleket hakkında 
tahkikat yapılmasına dair bir 
teklif vermiş ve bu teklif ko· 
mite tarafından tasvib edil
miştir. Komite hemen hemen 
bütiin devletlerin ambargo 
konulmasına razı olduklarını 
kaydetmektedirler. 

Paris, 22 (A.A) - La Ro
cheli belediye reisi İspanyol 
mültecilerine bir tamim gön· 
dererelc her türlü siyasi faali
yetten İçtinap etmelerini söy
lemiştir. 

Paris, 2'1 (A.A) - Cumar· 

tesi akşamındanberi Saint Na
zari önünde iki İspanyol 2'e
misi daha demirlemiş bulun
maktadır. Bu iki gemi Santa 
Oruz ve Capricora vapurları· 
dır. Ancak muayeneden sonra 
limandan çıkabileceklerini teb
liğ etmiştir. Vapurlar limana 
girmişlerdir. 

Madrid, 22 (Radyo) -Bey
nelmilel Kızılhaç teşkilatı he
yeti Madrid dahiliye nezare· 
tiie konuşmuştur. Bu konuş· 
malar, (Koledo) da mahsur 
bir halde kalmış olan çocuk 
ve kadınlarla ihtiyar ve alille· 
rin, muhasaradan kurtarılması 
mes'clesi etrafında cereyan ey· 
lemiş ise de bir netice ver· 
memiştir. 

Paris, 22 (Radyo) - lhti· 
lalci kumandanlardan general 
Baıe'nin orduları; Madrid'e 60 
kilometre yakın olan ve çok 
büyük ehemmiyeti haiz bulu· 
nan Makonera kasabasını işgal 
eylemişlerdir. 

Burgos, 22 (Radyo) - Al
kazarda mahsur bulunan ihti
lalciler, şiddetle mukavemet 
ediyorlar. Hükumet taraftarı 

kuvvetlerin bütün gayretlerine 
rağmen Alkazar işgal edile· 
memektedir. 

Son haberlere göre, ihti· 
lalci kuvvetler, mahsur bulu
nan kıt'atı kurtarmak için ileri 
harekete başlamışlardır. 

Mahs'1r ihtilalciler, şimdiye 
kadar görülmemiş derecede 
büyük kahramanlık göstermek
tedirler. 

Burgos, 22 (Radyo) - İh
tilalciler hertarafta ilerlemekte 
devam ediyorlar. Bilbao civa· 
rında yeniden üç kasaba işgal 
etmişlerdir. Hükumet kuvvet· 
leri, mukavemetsiz teslira ol
mağa başlamışlardır. 

Paris, 22 (Radyo) - Fran
sız ameleleri, fspanya'ya gön
derilmek üzere dörtyüz ellibin 
frank iane toplamışlardır. 

Sevil, 22 (Radyo) - Saat 
8,22 de asiler şu tebliği neş· 
retmişlerdir: 

Barselon' da komünistler ta
rafından büyük bir miting ya
pılmış ve hükumet aleyhine 
kararlar verilmiştir. Bu miting 
ve hareketin sebebi, Aragon 
cephesinden : hiçbir haber ve· 
rilmemesidir. 

General Mola, Guadarama 
cephesinde Bilbao üzerine ile
rilemiştir. Milislere mensup bir 
kıt'a imha edilmiştir. 

Brüksel, 22 (Radyo) - ls
panya'ya sevkedilmek üzere 
hazırlanmış mühim miktarda 
tayyare, bomba ve sair mü
himmat ile beyannameler tu· 
tulmuştur. Bunlar, bir ispan
ya! zabitinin Anvcrs istasyo-
nunda unutup bıraktığı bir 
çantadaki• evrakın yardımile 
meydana çıkarılmıştır. 

Burgos. 22 (Radyo) - Nas· 
yonalist tayyareleri, Madrid 
üzerinde uçarak valinin sara· 
yında yangın çıkaran bomba
lar ve ayni zamanda Madrid 
taarruzunun yakın olduğunu 
bildiren beyannameler atmış

lardır. 

- Sonıı 6 ıneı sag/adıı-
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Birine· F ova 
BÜYÜK TARİHi TEFRİKA 

89- Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 
Şarlken 'in istila orduları veba yüzünden 

ric' ata mecbur kalclı .. 
Müthiş bir veba salgını Şa

rlken 'in ordusu arasında tah
ribat yapıyordu. Ordunun zaptı 
Zaptı, manevi kuvveti kalma
nııştı. Hastalığı gören efrad 
ilk fırsatta firar ediyordu. Ka
ÇarJarken de gene büyük bir 
kısmı yol üzerinde ölüb kalı
Yordu! 

Bundan başka, korkunç bir 
lçlık da hüküm sürüyordu. 

Şarlken'in en kabiliyetli ve 
en iyi hizmet etmiş olan ge
nerallerinden birisi, Antuan 
dö Leve de ölmiiştü. 

Bu adam birgün, Şarlken'e 
İşine gelmiyen bütün prensle
rin idamını tavsiye etmişti. 
Haddi zatında çok mutekid 
bir adam olan imparator da; 

- Sonra, ruhum ne ola· 
tak? Ruhumun düçar olacağı 
azab ne olacak? 

Demişti. 
Buna mukabil Antuan da: 
- Ya... Sizin de bir ruhu· 

nuz mu var?. Şu halde impa· 
rator olmaktan vazgeçiniz. f m
Paratorların ruhu, imam ol· 
rnaz!. 

Cevabını vermişti!. 

* * * Birinci Fransova, bütün gün 
Peron üzerine yiirüdü? Muha
sara altında bulunan bu yerin 
artık daha fazla mukavemetine 
iınkan kalmamıştı. Henüz on 
Üç yaşında bulunan oğlu, Dük 
d'Angolem de elli müsellah 
lllaiyetile muhasara edilenler 
arasında idi. 

hennemi bir faaliyete geçti, 
kaleyi gene dövmeğc başladı. 
Sabaha yakın müteaddid hü
cumlar yapıldı. 

Fakat bir akşam, muhasara 
altında bulunan şehir halkı, 

muhasırların çekilib gittiklerini 
hayretle gördüler! 

Birinci Fransova da Liyon 
civarında, Fransa'ya girmiş 

olan üç istila ordusunun, hatta 
harbetmeden ric'ata başladığı 
haberini aldı. 

Bundan başka, Şarlken de
nizde de en biiyük gemilerin-
den altısını kaybetti; gemici
lerden de kısmı azamı bo
ğuldu. 

Bahri muhit denizinde de 
Diyepli gemici Ango da, ge
milerile Şarlkcn'in Peru'dan 
gelen gemilerini vurdu ve akıl
lara hayret verecek derecede 
büyük ganimetler aldı. 

Bunun üzerine kral, istila 
görmüş yerleri gezerek halka 
teşekkür ve ayni zamanda 
ıstırab ve yoksuzluklarını teh
did için çalışmağa başladı. 

Bundan sonra, kral Liyon'a 
dönerek vicdanında ağır bir 
yük teşkil eden mcs 'ele ile 
uğraşmak istedi. 

Sebastiyano Montekukulli 
acaba oğlunu zehirlemiş mi 
idi? Zehirlemişse kimin emrile 
ve kimin menfaatine hareket 

. "? etmıştı .. 

* * * Montekukulli'nin muhakeme-
sine Liyon'da başlandı. 

Muhakeme aleni yapıldı. Bü
tün prensler, muteber kimseler 
ve sefirler mahkeme salonunda 
hazır bulundular. 

Muhasara ordusunu teşkil 
eden Alman kuvvetleri bu 
rnevkii üç gün mütemadiyen 
topa tutmuşlar, kale dıvarla· İşkenceler arasında maznun 
rında büyük gedikler husule Montekukulli, imparator Şarl-
getirmişlerdi. Bu gedikler va- ken'in emrile hareket ettiğini 
k k l 1 f d h söyledi.Fransayabilha;sakralı ıa öy ü er tara ın an emen 
tamir edilmişti; Alman kuman· zehirlemek için geldiğini ve 
d kralın kırmızı vazosuna bir anı, kale muhafızına bir hc-
Yet göndermiş, kayıtsız ve mikdar da zehir attığını itiraf 
Şartsız olarak teslim olmala- etti. Fakat bilahara, biitün 
tını teklif etmiş, aksi takdirde bunları işkenceye tahammiil 
kaleyi hiicumla zaptedeceğini edemediği için uydurduğunu 
b·ı iddia etti. ı dirmişti. 

F k k k 1 - Sonu var -a at gere · as er er ve gc· ar.-ıı:ıı 

tek köylüler şu cevabı ver- Bir infilak 
rnişlerdir: Roma, 21 (A.;A) - Savon 

- Kaleyi almak için bizi yakinindeki Bragno'da Mante-
çiğniyerek geçmek lazımdır; katını ~irketine ait amonyak 
halbuki biz, sizi çiğniycrek fabrikasında Cumartesi giinü 
kaleden çıkacağız!. şiddetli bir katlak vuku bul-

'7 Bunun uzerıne 72 top, ce· muştur. 
?SW- •u;;:'t!a:tı :wseao **iti f**!S 

l 

eHir · 
15 Yazan: Orhan Ralınıi Gökçe 

- •az •-..,,·~---------.;.., 
- Sana birşey söylesem 

J:'atma! 
- Söyle hoca hanım! 
- Onu bir daha görebilir 

rnisin! 
Görürüm belki!.. 

- Belki değil, muhakkak! 
- Peki hoca hanını, görü-

türn .. Arar, bulurum. 

. - Ona, kendisini görmek 
•stediğimi söyleyeceksin. 

- Peki .. 
- Onu her halde istiyo-

rum Fatma! 

-
- Duydun mu? 
- Duydum hoca hanım! 
Rizan saatine baktı. ikiyi 

geçixordu .. 
- Yatalım, dedi, vakit 

epicr ılerlemişl 

Kendini, fırtınalı denizlerde 
kaıaya uğramış bir gemi en· 
kazı üstünde imiş gibi, öyle 
aciz, öyle yalnız ve biçare 

. sanıyordu kil .. 

Gözlerini yummak istedi, 
kapadı. Rahat edemiyordu. 
Fatma, dıvar <libindt' geniş 
bir yatağa uzanmıştı. O da 
uyumıyor olmalı idi. Nitekim 
gözlerinin siyah parıltısını gö· 
rüyor gibi idi .. Ne kadar geçti, 
belli değil, nihayet uykusuzluk 
onu alıp götürmüştü. 
Odanın içinde. ;kapanmıyan 

Kart Fransız kızı Fuarımız iyi bir ha.-
Annesini kurşunla öldürdü, evi 
ateşledi, babası da bunaldı. 

va i~inde kapandı. 
Bundan takriben .,, ~ 

sekiz sene eve 1 ' ~ 
Fransada Huil ka- ' 
sabasın<la Fcrdi
nan Buisson soka· 
ğında 25 numaralı 
evde 60 yaşında 
bir baba Tomas, 
55 yaşında bir ana 
ve 30 yaşmda kız

ları Suzan' dan mü
rckkeb bir aile bir
leşmiştir. 

Bu ai!e çok ga
ri b insanlaıdan mürekkepti: 
Baba .art.k çalışmıyan ve mü
temadiyen sarhoş gezen bir 
adamdır. 
Evden ancak meyhaneye git
mek için çıkar; anne hiçbir 
yere çıkmaz, Kızları Suzan da 
çok gayri tabii ve garib ah
laka maliktir. Bu ailenin üç 
ferdi de sekiz sene içinde 
komşulardan hiçbir komşu ile 
görüşmemiştir. 

ihtiyar ve ayyaş baba, iki 
sencdenberi işsiz olmakla be
raber, emlak sahibi addedil
diği için hükumetten yardım 
görmemektedir. Daktilo olan 
kızı da gene iki senedenbcri 
çalışmamaktadır. 

Geçen perşembe sabahı bu 
garib ailenin komşuları, evin 
pencerelerinden duman çıktt
ğını görmüşler ve itfaiyeyi ha
berdar etmişlerdir. 

itfaiye yetiştiği zaman, ev 
alevler içinde bulunuyordu. Bir 
saatlık b:r gayretten sonra, 
yangın kısmen bastırılmış ve 
İtfaiyeden birkaç kişi eve gir
mişlerdir. Fakat bunlar hemen 
geri dönerek yangının katmerli 
bir cinayetle alakadar olduğunu 
zabıtaya bildirmişlerdir. 

Zabıta yarı yanmış eve gi
rince: Bir karyolada beyni bir 
kurşunla dağılmış kadını ve 
diğer bir karyolada da ruhsuz 

olarak erkeği bulmuş fakat bu 
ana ve babanın kızım bula-
mamıştır. 

Uzun tahkikattan sonra, bu 
katmerli cinayetin şu suretle 
olduğu tesbit edilmiştir: 

İşsizlik ve parasızlıktan bu
nalan Suzan, akşamdan baba
sile kavga elmiş ve bu yok
suzluk içinde haftada verilen 
28 frank iane parasını içkiye 
verdiği için babasını ç~k hır· . 
palamıştır. Körkütük sarhoş 

olan Baba Tomas kendisini 
karyolaya atmış ve sızmış kal
mıştır. Fakat, çok gayri tabii 
bir krdın olan kızı Suzan, 
asabiyetle bir tabanca almış 
ve kar.volasında uyumakta olan 
anasını kurşunla öldiirınüş, 

eve de ateş vererek kaçmıştır. 
Baba Tomas'ta yangın du

ınanile boğularak ölmüştiir. 

Fransız zabıtası, şimdi bu 
ana ve baba katili gayri tcbii 
ahlaklı kızı aramaktadır. 

Yangrn başlangıcı 

Namazgah'ta Gelincik soka
ğında Şcmoel oğlu Y osef'in 
5 numaralı evinde bodrum 
katına atılan yanık bir sigara 
yüzünden yangın çıkmışsa da 
halkın'yardıınile etrafa sirayeti
ne meydan verilmeden söndü
rülmiiştür. Ev sigortasızd1. Zi
yan pek azdır. 

, .. ._.:1._ .................. mm._~ .......... . 

öğretmenler okusun! 
İlk, Orta, Lise okullarının bütün kitapları geldi 

Ahmet Etiman kitap evi 
.Miişıcrilcriuin clrğerli ilgiıerine dnpnnral.: lzmir'c yarn~acıık 

şckiltlc gcni~lı•tilmiştir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kiiltıir Bakaıılı[tıııın okul kit:ıplnrı ile ıli~cr lıiitün cenlı·ri gil
uii güııfınc ı.ıi,;ip cclı-ıı H' nı mü ait fintlcrle ~a) ın nıüştcrı· 

Jcriui nıcınııuıı cıleıı f11ııir'in hiricik kitn)ı \C kırtnsi)c tlcposurlıır. 

Hariçten siparişler iskontolu fiatlerle ve sür
atle gönderilir. 

Hükumet caddesi No. 58 • 60 Telefon (2535) --,. ---·-
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- Başı 1 inci sahifede -
mıı:-ı için m iir3caut ler<le lı ulunınuş

l:ırsa da cvclre verilmiş olan karar 
dahilinde, fuar miiddt•linin ıızatıl

mıunnsı lllU\ afık görülmüştür. Fa
kaı, t;clct·ck cncki fuar, bir il) 

ıniiıldetle olııı~ak:ır. 

l Eylülden dün s:ılı:ılıa knılar 

fzmir fu:ırıuı ziyard ı·dcnler 331 
lıin ı1 ı ki~idir. 

lı'ııann kopıınm:ı-.J ıniiıı:ı elıc

tile dlio iiğlt•) in lıu~ı·ıwki fmır.ı 

iştirak c<lcn ckspozıınlarla ccıır-1.ıi 

ılın letlcr mıiırw toillcriıw lıir ?iyıı· 

fet verilıui~tir. Bu 300 ki~ilik zİ· 

) :ıfi1 ı. fuar !;37.İno ıımııı orl ı s ılo· 

ııunılıı verilmiş \'C biiyük bir s:ınıi-

ıııİ) et içinde geçmi,tir. 
Zipfctıe valimiz, iktısat ,·ckii

leıi iş l.ıiirosu ~eli Eni-. Bdıir:, lıe· 

lcdiye H' fuar komitt•sı rei i dok· 

tor Bclıçı·l z ilı: ·'lıırıi~a :t) l.ın 
Turgut \C g:ızeıeeikr hulıınınıış

lıırdır. 

Ziyafetin soıılarınıı clo;;ru, lıı:lc· 
di)c ve fuar komitcı;i reisi ıloktoı 
Uelıçct Uz, şu Eöyle'i \ermiş \'P. 

alkı~lanmı;tı r. 

Rclı>ıliye rei inin nutku: 

Kardeşlerim; 

Kardcşlrrim hitab•, yalnız 
benim değil, lzmir'in ve bü
tün lzmir'lilerindir (Alkışlar .. ) 

Fuar komitesinin vermiş ol
duğu ba5-İt, fakat ifade ettiği 

mana ve bırakacağı kıymetli 
hatıra itibarile biiyük olan bu 
şölene şeref verJiğinizden do
layı sizlere teşekkür ederim. 

Burada temsil ettiğiniz Tür
kiye cumuriycti topraklarının 
her tarafında oturan yuı ddaş
larıın ızı ve fuarımıza iştirak 
etmek lütfunda bulunan dost 
ulus!arı şahıslarınızda selam-
lamakla bahtiyarım. (Alkışlar.) 

Aziz kardeşlerim; 
Bundan yirmi i i gün evel 

Arsıulusal altıncı İzmir fuarı 
büyük başbakanımız 1smct fn
önü tarafından açılırken bura
da ayni masada fuar komite
sine, vilavetlere, bütün Tiirk 
sanayicilerine verdikleri yük
sek direktifler hala içimizde 
derin akisler yapmaktadır. 

Sayın İnönü'ııün bu değerli 
işaretleri matbuatımız tarafından 

yurdun her köşesine yayıldı. 
Yüksek bir manft taşıyan ve 
her kelimesi üzcrınde alaka 
ve ehemmiyetle durulmnsı la
zımgelen bu şaheser nutuk 
komite tarafından tab'ettiri
lerek sizlere ve bütün alaka
darlara gönderilecektir. 

Fuar komitesi bu nutuktan 
aldığı ilhamla gelecek yıllar 
kendi hissesine düşen vazı· 
fryi azami derecede yapacağı 
gibi sizlerin bu husustaki yar-

bir ışık, kendisine dikilmiş 
bir çift göz varc.lı. 

Sabah, köy mescidinin yı· 

kık dıvarının Üsliindc ezan 
okuya'1 bir ıniiezzirılc bera· 
bcr uyanc.lı . Çatbk, ihtiyar bir 
ses, gc ccyi } ırtlı ve karanlık· 
!ara, yavaş yavaş alaca bir 
renk yağmağa başladı. 

Fatma hala gülüyordu ve 
bu gülüşte bir mana vardı. 

- Ne var Fatma'cık? 
- Onu gör diim .. 
Fatma'nııı kalbi şiddetle 

çarptı, Yüzüııi.ın kııar<lığını 

anladı. Heyecanına hakim ol
mak için gözlerini kapadı .. 
Fakat; 

- Akşam neler olduğunu, 

korkup koı kınadığını sordu. 
' Seni uyandıracağını bileymiş. 
kocakarıyı evinde ynkalıyacnk
nıış .. f 

Fakat o uyandığı vakit, gii

neş çoktan doğmu~tu. Pen· 
cereler açılmıştı. Bol bir ışık, 
bol bir rüzgar, odayı yıkayor, 
aydınlatıp duruyordu. Saçlarını 
topladı, ayağa kalktı. Geceki 
şeyler bir hayal, bir rüya de· 
ğildi elbet!: 

Avlıda bir ses duydu, pen· 
ceredcn baktı. Fatma gezini
yor ve birşeyler arıyordu. Ri· 
zan clile işaret etti: 

- Gel! 
Fatma gülerek koştu, geldi: 
- Avlıda dün akşamdan 

birşcy kalmış mıdır, diye aran· 
dım • hoca hanım .. 

- Nerede? 
Diye bağırmaktan kendini 

alamadı. 
- Ben çıktım, şöyle bir 

dolaştım, geldim.. Köyün şu 
yanında bir kavaklık var, ora
da yatıyormuş. 

Beni sordu mu? 
- Sordu!.. Sonra pişman 

oldu, hoca hanıma hiçbirşey 
söyleme, dedi .. 

- •Neden acaba? 
Bilmemi 

- Sen ne anladın bundan! 
- Ne anlarım a hoca ha· 

nıml Garibin biri değil mi ya? 
Ne dedi bakayım sana? 

- K"ncfüirıi UC'kl• diğımi 
söyledin mi? 

Söyledim hoca hanmı, 
- Ne dedi? 
- Ben onun yanına gele-

mem o beni ne edecek1 diyor. 
Hakkı da var yazık!.. Birkaç 
gündenberi de sıtma tutuyor
muş .. Neden bilmem, bugiin· 
lerdc birşeyi vnr zavallının ... 
Hep kara kara <lüşünüyor ... 
Benimle konuşurken gözleri 
ıslak ıslaktı. İçini öyle bir çe· 
kiyordu ki, yüreğim başkalaşı· 
yordu hoca hanım!.. Yüzü de 
solmuş yazık! 

- Bir diyeceği varsa sana 
söylesin! 

Dedi .. 
- Canım, ben ona birşey 

söyliyecek değilim.. Yalnız 

·--dımlarınıza da güvenmekte ve 
hususi bir kıymet vermektedir. 

Başbakanımız, İzmir milli 
iktısadiyatımızın bir toplantı 
yeri olmalıdır, buyurmuşlardır. 
Bu direktif ve kendilerinden 
gördüğümüz yüksek ve miişfik 
himaye ile ve müşterek çalış· 
malarımızla hiç şüphesiz ye· 
rine getirilecektir. 

Kardeşlerim; 

iz mir' deki bu fuar hareke
tinin yalnız altı yıllık bir 
tarihe malik olduğunu kabul 
< tmemeliyiz. Yurdumuzun bu 
güzel şehri, coğrafi vaziye
tinin ve ticarete çok elverişli 
bir yerde kurulmuş olmasının 
verdiği mazhariyetle bundan 
1600 sene evvelde beynel
milel mahiyette bir fuara sa
hip olmuş ve İzmir asır!ardan· 
beri cihan ticaret ve iktısa
diyatının kaynaşma merkez
lerinden biri olmuştur. Birçok 
tarihi mazhariyette hususiyet
lerin doğurduğu bu fuar 
curnuriyet hükumetimizin ve 
milletimizin arzu ettiği şekilde 
inkişcıf edecektir. 

Fuarın ve kültür parkın bu 
geniş yangın sahası içinde 
kur ulınuş olmasını cumuriyet 
hiikCıınctiınizin ve ulusumuzun 
lıer sahada iriştiği yucC'liklcrc 
bir kiiçük misal olarak göstc· 
rc.-biliriz. B:ışarılması çok güç 
olan bu iı anca•- büyiik şcfı 
miz Atatiirk'ün hepimize a~ı
ladığı iş aşkı ve enerjisi ile 
vücude gelmiştir. 

Pu cnııiı eser ayni zamanda 
h~r işimizde, eski ile yeni 
arasında gördüğümüz baş dön
dürücü farkın güıel bir ifa· 
desidir. 

Bu ifade şudur ki Türkıye 
cumuriyetinde yapılaınıyacuk 

l:.ıir İ ş ve ycnilemiyecek bir 
güçlük yoktur. 

Gece gündüz uyku ve isti
rahatlermi feda ederek çalışan 
şeflerimizin yüksek direktif 
ve irşatları; şuur ve bilgi ile· 
çalışan siz Tiirk sanayi ve 
iktısadiyatçılarının gayretlcrilc 
fuarın gelecek yıllarda daha 
olgun ve verimli hır varlığa 

kavuşacağı ~üphesizdir. 
Biz gelecek yıllarda emsal

siz ŞcHmizin ve onun azız 
arkadaş1 sayın jsmet İnônü
niin biiyiık yardıınlarile daha 
mütekamil bir fuarın bizlere 
ccreccği coşku~ neş' eler içinde 

gene bu masanın etrafında top· 
- Lütfen çeviriniz -

kendisini görmek istiyorum. 
- Ben de söyledim. Seni 

bir görmek istiyor, dedim, 
ses çıkarmadı .. Sonra ... 

Fatma birdenbire, tcrcd<lüd 
edeı gibi oldu. 

- Söyl Fatma, söyle, 
k. 1 çe ınıne ... 
- Benim anladığım şu, 

hoca hanım!.. Gözlerine ba
kamıyonnuş senin! 

Fatma, bunları söyler söy· 
lcmcz başını eğdi: 

- Doğrusu bu!.. Bana öyle 
dedi. Kimbilir neden? 

Rizan pencereye doğı u 
gitti. Şakakları atıyordu. Ku
Jaklıırı oğuldayordu: 

Gözlerine bakamıyormuş 
ha? 

Başını çevirmeden sordu: 
- Gelmiyecek mi'~ 

- Gelıniyccek hoca hanım! .. 
Dişlerini sıktı. Bağırmamak 

için kendini zor tuttu. isyan 
- Sonu var -

~ 
6 
o 
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ispanya i tilalcileri Mad- Alman manev- ltalyan heveti e- ~~!;fe;et~:diler? 
rid uz_e_r_in~~_y_ür_ü_yorlar -~:~-:t-:;.~~!;~--~~-:::_ nevre'den ayrlldı 
-Başı 4iincü sayfada- jen ve Malaga mültecileri Al- Londrn, 21 (A.A) - ~e,·s Ch-

CartLagnc, 21 ( A .A ) ~ man ajansının muhabirine şun· rouicle gazetesinin bir muhabirine 
Halk ınahk ın esi asilerden 11 lan anlatmıştır: geçenlerde .M. llitler'e yapmış ol-
topçu za bıt ini idama mahkum - Albasata şehri isyan dıığu ziynreı lı:ıkkmıla beyanatta 

bulunan .M. I~oytl Corç deıniftir ki: 
etmiştir. d ' M · K t ' Al' e ınce urıs, ar aıen, ı- Almanya Avrupa'nın herhan~ 
Londra 2l(A.A) Deyli Telgraf kante ve Lorkan'ın kızıl kuv- bir mmtakımna tnarruzetmek niye· 
gazetesine Cebelüttarık'tan bil- vetleri bu şehire gönderilmiş tinılc değildir. M. Bitler memle· 
diriliyor: ve şehir dört bin kişilik bir kctini taarruz için değil müdafaa 

General dö Llano tarafın· markisist kuvvetin hücumuna için te lih etmektedir. Knnaatıın 
dan dün yapılan bir tebliğe uğramıştır. ~udur ki Almanya ile Sovyet Rusya 
göre, fspanya'ya 47 Sovyet arasında dalın on yıl hnrb olamaz. 

Oradaki 650 milliyetperver AJman ordusu müthiş müdafaa 
tayyaresi gelmiştir. Bunun 37 6 gün mücadeleden sonra tes- techizatma maliktir. Fakat bu orJu 
si Valansiya'ya, üçü Barselon'a lim olmuşlardır. Bunlardan huıluıJarıla mul·affakıyetle çarpışa· 
ve 7 si Kartajen'de vapurdan biri bir ağaca çivilenmiştir. cak kabiliyette değildir. 
çıkarılmıştır. 1\1. llitler gayet tabii olarak 

Km! milisleri Alikante'ye 'I ı·· D · •· · ı· ç·· k'" Paris 21 (A.A) _ Nasyona- •' eme ı, anzıg ı ı~ ıyor. .un -u 
götüren bir kamyon Albasata· llul nnsıl bir İngiliz şehri iee bu 

listlere mensub iki uçak dün 
da öldürülen mi!liyetperverle· şehirler ele lıirer Alman şehridir. 

Toledo'nun Alkazar sarayı . k .1 l . . h' Fakat milyonlarca is islavları bcl
0
" 

rın cs1 en et erım teş ır et- · 
Üzerinde bir kaç defa uçarak etmek istenı<>z. Kendisinin ırk dok· 

mişlerdir. 
müdafilere yiyecek atmıştır. trini buna mnrıiclir. İngilterc·nin 

Burgos'tan bildirildiğine gö· Alikante'nin kızıl tedhişçi- Almanya'ya ı;önrlermiş olcluğu sual-

re, General Mola kıtaatı San- !eri 140 deniz subayı ile ordu nameden habıf'den M. Loyd Corç 
tandcr'e doğru yürüyüşlerine ve polisten 100 subayı el ve şöyle demiştir: 

ayaklarını demir telle bağla- Bu eunlnaıne gönderilmemeli 
devam etmektedir. Dünkü pa- itli. Çünkü böyle bir sualnnınc) i 

k k b k dıktan sonra denize atmış-zar günü se iz mev i u ı- Almauya'ılnn çok daha iyi bir ı:u· 
lardır. taat tarafından işgal edilmiştir . rette müselltilı olan Fransa ve 

Paris, 21 (A.A) _ ispanya Paris, 21 (A.A) - Eko dö f talya'ya gönılermedi. 
Par·, gazetesı'ne go- re Markı' · Londra, 21 (A.A) - Vra<l Pri· cumuriyet müddeiumumisi süel ' · 
sist şefler emniyet 'altında bu- ro, Deyli Meyi gazete~indc yeni 

isyana iştirakten suçlu eski iç I Alnınrıvn hakkında bir makale 11ı>şr-
b k B S lunmak için mütemadiyen s- ' a anı . alazar Alonson'un etmi~tir. l\lnkaleıle t·zcüınle <leni· 
idamını istemiştir. panya' dan yabancı memleket· Jiyor ki: 

Seville, 21 (A.A) _ Katli- lere hareket ediyorlar. - Yüz elli yıl evci Fran ıi'. 
anılardan, büyük tehlikeler Paris'teki ispanya büyük ihtilali Avrupa'nın nrnkadıleratıııı 
arasından kurtulabilen Karta· elçiliği hususi vazif~yi hamil degiştirrui~ıi. lJugün de Hitler Av-

- Mi }?Q 

lanmış bulunacağız. (Sürekli 
alkışlar) 

Kadehimi Atatürk'ün. lnö
nü'niin, Celal Bayar'ın ve dost 
Sovyet, Elen, Mısır uluslarının 
ve siz aziz kardeşlerimin şe

refıne kaldırıyorum. (Alkışlar) 

Bunun üzerine herkes ayağa 
kalkarak kadehini boşaltmış 
ve orkestra istiklal marşını 
çalmıştı r. Müteakıben ekspo
zanlar namına ayağa kalkan 
Ege mıntakası Ölçü ve ayarlar 
başmüfettişi Lem'i bir söylev 
vererek mukabelede bulunmuş, 
Büyük Şef' e, Başbakanımıza, 
Celal Bayar ve Behçet Salih'e 
teşekkürden sonrn fuarın kısa 
bir zamanda daha şümullü bir 
şekil alması temennisinde bu· 
lunmuş, bu hususta vatandaş
lara düşen vazifeleri anlat
mıştır. 

Bu söylevden sonra İstanbul 
Sanayi birliği reisi Yahya Yıl· 
maz ayağa kalkmış, İstanbul 
sanayicilerile, dokuma ve tri
kojcuları namına söz söylemiş, 
busene vilayetlerle Ticaret oda
larının istenildiği derecede ka
labalık bir şekilde fuara işti
rak edememiş olduklarını ve 
gelecek sene yalnız İzm ir' den 
300 d en fazla sanayi, d okuma 
'e trikotajcının i şti ı ak ed ece
ğini bildirmiş ve: 

-- Sizlere, büyüklerimize 
teşekkürler ed eriz. 
Demişti r. 
Ziyafet esnasında b elediye 

reisi muhtelif grupların masa
larına ayrı ayrı giderek eks
pozanlarla görüşmüştür. 

* * * Fuar münasebeti le İzmir' e 
gelen ecnebi devletler tebaa· 
lıların miktarı 3312 dir. 

Memleketimizin 
güzellikleri .. 

Kültür bakanlığı umumi mü
fettişlerinden Nuriddin şehri
mize gelmiştir. Bir Amerikalı 
da memleketimizin muhtelif 
güzelliklerini filme çekmek üze
re kendisile lzmir' e gelmiş ve 
faaliyete geçmiştir. Fuarı filme 
aldığı gibi birçok kültür mües
seselerimizi de almıştır. 

olduklarını söyliyen İspanyol rupa'nın muka<ldcrntırıı tanzim et· 
mckteclir. Bitler ıııedeııiyete yeni 

mebuslarile doludur. 

'

Belçika' da isyan 
Hazırlığı mı? 
Vesaik ve 
Silahlar bulundu .. 

Brüksel, 21 (A.A) - Polis 
ihtilalci Sosyalist aksiyonu zı· 
mamdarlarınm evlerinde mü
him mikdarda tescil edilme
miş silah bulmuştur. Ayni za
manda köylü milisler vücuda 
getirilmesi11e ve bunların teci· 
line dair müteaddit projeler 
ele geçirilmiştir. 

Komite 
Habes mes'e-• 
lesini konustu ... 

~ 

Cenevre, 22 ( Radyo ) 
Milletler C emiyeti selahiyetli 

komitesi, Habeş mes'elesini 
görüşmüş ve bu mes'eleyi Lahey 
iidalet divanına gönderıniye ve 

gene ayni mes ' eleyi daha esaslı 
:surette t etkik için tali b ir ko · 

misyon teşkil e tmiye karar 
vermiştir. 

Londra, 22 (Radyo)- lngi
liz gazeteleri son hadiseler 
münasebetile muhtelif müta· 
lealarda bulunmaktadır. Niyoz 

Kron ikl gazetesi, Habeşler'in 
Millet,ler C emiyetinden çıka

rılması tasavvurunda bulunul
duğunu , Morning Post gaze· 

tesi d e son hadisatın müna
kaşa g ötürmez bir şekil aldı· 
ğını yazmaktadırlar. 

Sa Majeste için 
bir filim. 

Belg rad , 22 (Radyo) İn-
giltere Kralı Sekizinci Edvar· 
dın Dalmaçya sahillerindeki 
ziyaretlerine ve istirahatlerine 
ait bir filim hazırlanmaktadır. 
Filmin adı (Kral Edvard'ın 
adımı) olacaktır. 

Macaristan - Yugoslavya 
Belgrad, 22 (Radyo) - Bu 

sene müddeti bitmiş olan Ma
caristan ve Yugoslavya ticaret 
muahedesinin tekrar akdi için 
müzakerelere başlanmıştır. 

Lir yol gö~tercli. fotlern Almanya 
yeni Lir milletıir. Ve lıir 1ngiiiz 
hükümeıinin Jıiç lıir zaman göz. 
önünde tutmadı~ı ı·ıı nıuhim ıııısuru 

te~kil etmekıc<lir. 

Avrupa han~ı rn J.clki J e ln
gilıerrı'ııiıı ıncHııdiyt•lİ hiiyük Bri· 
tnn) a 'ııuı yrni Almanya 'p kar~ı 

alacağı HIZİ)Cte hnğlı lııılıınınak· 

tadır. lııı;ihcrc Alınanyn ilı~ i y i 
münascbat güderse Anupa'<ln harh 
olını) acaktır. Fak ot Almnnya'ya 
kar~ı vaziyet .ılırsa harlı sakınılmaz 

hale gelir. 
Hitler"Je görüşı>ıı kinı_eleriıı 

ekseri.si onun s:ımiıniliği hakkında 

<lcrin bir intilııı haSJl etmi~ler<lir. 

İngiliz hiikumeti Jlitler'e geçen 
1\Iartta hıırış planını \'erdiği zaman 
onun t e~riki nıcsaiı1ini tt'mİn fırsa

tını ilırııal etmiştir. 

Almanya ile bir teşriki me
saının tehlikesi nerededir? 
Hitler maksadlarını sır halinde 
gizlemiyor. Bilakis bunları 

açıkça söyliyor. Onun çok 
açık bir amacı var. O Nu
rembcrg' de bütün Almanya'yı 
silahsız olarak propaganda 
veya kuvvetle vaki olacak 
bolşevik taarruzuna karşı s~ 
ferber etmiştir. Bizi bu' ka· 

rarın aleyhinde bulunmağa 
sevkedebilecek mahiyette hiç.
bir lngiliz nıenfaatı yoktur. 
İngiliz imparatorluğu için bol
şevizm Almanya' dun daha va
him bir tehlikedir. Hitler 
mevcut olmasaydı batı Avru
pa' sı böyle bir adam ihtiya· 
cını pek yakında haykıracaktı. 

İtalya - Yunanistan 
ticaret muahedesi 

Roma, 22 (Radyo) - Bu
gün Yunan ticnret heyeti, yeni 
ticaret mukavelesi miizakeresi 
için Bren<lizi'den .buraya gel
miştir. 

Gaz maskeleri 
Londra, 22 (A.A) - İs

panya işlerine ademi müda
hale komitesi dün Lord Pli
mut'un riyasetinde hariciye 
dairesinde toplanmıştır. • Bu 
içtima hafi olmuştur. Henüz 
bir tebliğ neşredilmemiş ol
makla beraber gaz maskele
rinin ambargoya tabi tutul
mamasına karar verildiği söy
lenmektedir. 

-Başı 1 inci sahi/ede
miştir. Burada Yunan murah· 
hası M. Politis'te vardır. Gü
nün mes' efesi, Habeş murah· 
haslarınm kabul ve ademi 
kabulüdür. Dokuzlar komitesi 
asıl raporunu yarın verecektir. 
Bu tereddüt, ltalya' da aksül
amel yapmaktadır. Müzakeratı 
radyoda veren ltalyan ko
mitesi, hiçbir makama haber 
vermeden vazifesini terket
miştir. Bu hareket, Romanın 
tesirini ifade için'dir. 

Bu akşam büro azaları ve 
ikinci reisler seçilecektir. M. 
Eden ve Fransız dış bakanının 
nutukları Perşembe günü ve
rilecektir. Fransız murahhas
ları, teslihatın azaltılmasını ve 
silah imalatının kontrolünü 
istiyeceklerdir. 

Bir komisyonun bu teklifi 
tetkik etmesi muhtemeldir. 

Finanse! komitesinin raporu, 
cihanın sükun ve salaha ka
vuşması için herşeyden evci 
fiat ve kambiyo mes'elelerinin 
hallini esas şart olarak gös
termektedir. Rapor ayni za
manda mulıtelif memleketler 
arasındaki iktısadi münasebet· 
lerin ıslahını da lüzum gör
mektedir. 

Bu raporda, bazı devletle
rin enflasyon yaptıkları ve 
bu suretle sterlin ve dolar 
gruplarile tevazün elde etme
ğe çalıştıkları zikredilmiştir. 

Cihanın mali ve ekonomik 
vaziyetinin ıslahı için bu şart· 
lar ileri stiriilmekte ve hususi 
menafic umumi mcnafiin feda 

edilmemesi istenilmektedir. 
Finansel komite raporu, 

Avusturya maliyesinin sosyete 
tarafından kontrolüne lüzum 
olmadığını kabul etmektedir. 

Cenevre, 21 (A.A) - B. 
Avenol dün öğleden sonra 
muhtelif heyetlerin başkanla· 
rını evinde toplıyarak kendi
lerile müstacel mes' eleleri gö
rüşmüştür. 

Neticede hiçbir şey tasdik 
edilmemiştir. 

Paris, 22 (A.A) - Neca· 
şi'nin eski h•1kuk müşaviri : M. 
Joje Habeş delegesi sıfatiyle 
Milletler cemiyeti toplantısına 
i ·tirak etıniyecektir. Fransız 
hükumeti Fransa 'daki resmi 
memuriyetinin Necaşi'nin C e
nevre delegeliği ile kabili telif 
olamıyacağını M. Joje'ye bil
dirmiştir. 

Cenevre, 22 (Radyo) - M. 
Delbos ve M. Eden bugün 
Portekiz ha riciye bakanı dok
tor Monte Hirob'u kabul et
mişler ve uzun müddet gö
rüşmüşlerdir. 

Fransa ve Ingilterc hariciye 
bakanları, Portekizin de İs
panya işlerine ademi müda
hale konferansına iştirakini 
temine çalışmaktadırlar. 

Madrid hariciye bakanına 
gelince: Sosyete asamblesine 
lspanya'ya silah gönderilme· 
sinin teminini teklif edecektir. 
Fakat sosyete asamblesi bu 
mes' eleyi selahiycti haricinde 
görecektir. 

Asamblenin 17 inci içtimaı, 
gayri müsaid bir cereyan al
tında açılmıştır. Maamafih va
ziyetin ve bu betbinliğin önii· 
müzdeki celselerde izale edi
leceği tahmin edilmektedir. 

Paris, 22 (Radyo) - Ulus
lar sosyetesi 9 lar komitesi, 
Habeş murahhaslarının asamb-

leye iştirak ve ademi iştiraki 
mes' clesi üzerinde henüz bir 
karar vermemiştir. 

Cenevre siyasi mahafilinin 
kanaatına göre bu mes' eleyi 
ne asamble ve ne de 9 lar 
komitesi hal salahiyet ve kud
retine malik değildir. Bu mes· 
leyi ancak Lahey hakem mah
kemesi halledecektir. 

Bu mes' elenin Lahey' de halli 
mes'elesi de kolay olmıyacak 
ve en seri bir mesaiye rağmen 
bile onbeş gün sürecektir. 

Fransız gazeteleri, ltalya' nın 
sosyete asamble ve konseyine 
iştiraki geri bırakan bu vazi

yetten memnun değillerdir. 
Maamafih, Lahey hakem 

mes'elesinin Neca~i'nin hala 
bir hükümdar olub olmadığını 
tayin ve tesbiti de vaziyeti 
halle medar olacaktır. 

Paris, 22 (Radyo) - Pari 
Midi gazetesi neşrettiği bir 
makalede: 

''Cenevre'deki mesai tarzı, 
Asamble'nin mesaisini boz
maktadır. Necaşi'nin hüküm
darlığı hukuki bir mes'ele de
ğildir; fakat meydanda bir 
emrivaki vardır. Necaşi, mem
leketini bir harb neticesinde 
bırakarak kaçmıştır; şu vazi
yete göre Habeşistan namına 
Asamble'ye murahhas gönder
mesinde esas itibarile bir ma
na yoktur. 

M. Eden' den ilham alan 
Deyli T clgraf gazetesi de: 
"Necaşi'nin hukuki vaziye-

tinin tayini için icabeden karan 
Asamble vermelidir. M. Eden 

Avam kamarasında da Habe· 
şistan 'da artık hitaba layık 

bir hükumet olmadığını söy· 
lemiş bulunmaktadır.,, Demek
tedir. 

Cenevre, 22 ( Radyo ) -
Milletler cemiyeti asamblesi, 
bugün saat 10,15 ten 10,50ye 
kadar süren bir toplantı yap· 
mıştır. Ruzname üzerinde gö· 
rüşülmiiştür, ruznamedc 27 
mes'le vardır . 

Londra, 22 (Radyo) - Bu
rada bulunan Fransız Dış Ba
kanı M. Delbos, bugün İngiliz 
Dış Bakanı M. Eden ile gö
rüşmüştür. 

Paris, 21 (A.A) - Dün 
Cenevre' de Habeş heyetinin 
kabulü mes' elesin de zorluklar 
belirmiştir. Bu sabah gazete· 
!er bu mes' cleden bedbinlikle 
bahsediyorlar. Biitün gazeteler 
mühim zorluklar ve hatta bazı 
hadiseler derpiş ediyorlar. 
Çünkü sala hiyetnamelerin tet
kiki komisyonu için lazım olan 
8 aza dün tedarik edilmemiş 
bulunuyordu. 

Jour gazetesi a:sanıblenin 
taliki ahkamından bile bahse-
diyor. . 

Jurnal gazetesi Habeş be
yetinin kabulünden doğacak 
başlıca tehlikenin bu yüzden 
ftalya'nırı Avrupa teşriki me
saisinden uzaklaştırılmış ol-
masında görüyor. 

Paris, 21 (A.A) - M. Eden 
beraberinde zevcesi olduğu 
halde dün öğleden sonra Le 
Bourget tayyare meydanına 
gelmi.şir. 

M. Eden dahiliye-nezaretine 
giderek orada saat 18,10 dan 
19,30 a kadar M. Blum ile 
görüşmüştür. Mülakatın sonun· 
da M. Blum ile beraber umu
mi bakımdan diplomasi vazi· 
yeti ve bilhassa milletler ce
miyeti konseyi ve asamblesi-

----+·----
-Başı 1 inci sahi/ede-

Titulesko' nun hastalığı hak
kındaki rapor neşredilmiştir. 

Rapora göre M. Titulesko, 
temmuzun son günlerinde baş· 
lıyan had fakrüddemden has
talanmıştır. Son zamanda ken· 
disine üç defa kan verildik
ten sonra salah ümid edile
cek b;r vaziyet hasıl olmuştur. 

Sen Moris, 22 (Radyo) -
M. Titulesko çok buhranlı 
bir gece geçirmiştir. Doktorlar 
yeniden sükun verici enjeksi· 
yontar yapmışlardır. Dördüncü 
kan nakli için doktorlar kon
sültasyan yapmaktadırlar. 

Hastanın hali, vahim olmak
tan henüz kurtulmuş değildir. 

Romanya prensi Nikola ve 
prenses Elena Titulesko'ya 
teessür telgrafları çekmişler 

ve şifa temenni etmişlerdir. 

Londra'da sis 
Paris, 22 (Radyo) - Lon

dra' da emsali görülmemiş bir 
sis hüküm sürmekte ve müna· 
kalatı bozmaktadır. 

Ayni sis Paris ve mülhaka· 
tında da vardır; fakat Londra
daki görülmemiş derecededir. 
Birçok trenler yollarından kal
mışlar, ve birçok trenler de 
büyük teehhürlerle Londra'ya 
gelebilmişlerdir. 
• 

Isvec'te Ka-
ı ' 
lbine Buhranı. 
Yeni kabineyi M. 
Hatsan teşkil edecek 

Stokholm, 22 ( Radyo ) -
Milli meclis yeni intihabattan 
sonra, lsveç Başvekili M. Fer
son Sosyalist partisine, Kral 
Güstav'ın Çarşamba günü av· 
detinde istif asını vereceğini 
bildirmiştir. 

Yeni kabinenin Sosyal De· 
mokrat fırkası mensublarından 
ve sabık Hariciye Bakanların
dan M. Hatson'un riyasetinde 
teşekkül edeceği kat'i olarak 
temin edilmektedir. Buna rağ· 
men, buhran bakidir; Çünki 
Çiftç.i partisi intihabatta mağ

lup olduklarını kabul etme
mektedir. .. ............ -... ... 
nin müzakerat ruznameleri 
hakkında görüşmüş oldukla
rını söylemiştir. 

Bu mülakatta lokarnocu 
devletlerin akdetmeleri muh-
temel konferansta mevzuubahs 
olmuştur. M. Eden ile M. 
Blum görüşmelerinin neticele· 
rinden memnun olduklarını 

ve Fransız-İngiliz noktai na
zarları arasında tam bir mu-
tabakat mevcud olduğunu mü
şahede eylediklerini söylemiş· 
lerdir. 

Cenevre, 21 (A.A) - M. 
Eden ile M. Halifaks Avus-
turalya ali komiseri M. Bgru
ce ve cenubi Afrika murah
hası M. T evater bu sabah bu
raya gelmiştir. 

Konsey saat 10,30 ela top
lanacaktır. Murahhasların se
lahiyetleri tedkik komitesinin 
teşkili mes 'elesinde mutabık 
kalabilmeleri için reis Vicu-
nanın nutkunu müteakip kon· 
seyin içtimalarını tehir etmesi 
muhtemeldir. 

Cenevre, 22 (A.A) - Por
tekiz Dış Bakanı Monteiro 
Portekiz'in İspanya işlerine 
ademi müdahale anlaşmasına 
sadık bulunduğunu teyid et
miş fakat Portekiz'in coğrafi 
vaziyetinin isabet ettirdiği ga· 
rantiler olmaksızın Londra 
kontrol komitesine iştirak ede· 
miyeceğini söylemiştir. 

B 
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---·-·----Başmakalesinde 
Ne diyor? 
b· 1.stanbul, 22 (Hususi muha-
1rımizden) - Yunus Nadi 

Cumuriyet gazetesinde yazdığı 
~~kalede bazı ltalyan gazete
"tınin Akdeniz mes' elesi ve 
h8aşbakanımızın Londra seya
I au hakkında göstermeğe baş-

dadıklatı endişelerden bahse
erek bu haberlerin ve endi· 

~lerin yersizliğini yazıyor ve 
l\.ral Sekizinci Edvard 'ın Cu-
~urreisimiz Atatürk ile müla-
atlnrı esnasında Başbakanı-

~ızı Londra'ya davet etmesi 
Uzerine Kralın bu davetinin 
~ezaketen kabul edilmiş oldu-
6Unu ilave ediyor ve diyor ki: 
~ lngiltere; ltalya kadar Tür
bıye'nin dostudur, muharrir, 
U seyahate iştirak edecek 

~evatın isimleri ve seyahat 
llıaksatları hakkında İtalyan f azetelerinde yazılan yazıların 
ayalat mahsulü olduğunu yaz

llıaktadır. 

Komünistler 
Kazanırsa ne ola

cakmış 
Cenevre, 32 (Radyo) -

Burada bulunan Portekiz Ha-
ticiye Nazırı, Jurnal dö Jene
ve gazetesi muhabirine beya-
la~ında, Jspanya' da komünist
Prın kazanacakları zaferin, 
h 0 rtekiz hükumeti için bir 
~rb vesilesi olacağını söyle

llııştir. 

Trocki 
Nihayet /s~anya. 
l'a mı gidiyor? 

raris, 21 (A.A) - Henda
~t den bildirildiğine göre, 

arselon hükumeti şimdi Nor
Veç'te bulunan Troçki'ye ika· 
~et için mezuniyet vermiştir. 

toçki'nin pek yakında Bar-
Selon'a geleceği bildirilmek
tedir. 

Yalan haberler 
Prag, 22 (A. A) - Alman

~a'nın Viyana büyük elçisi 
r~n Papen ile Çek ziraat par
~~~ !eisi Seran 'm Karpatlarda 

Ulakatta bulunduğuna dair 
~ık~~ haberler selahiyettar ma
afılın<le tekzibedilmektedir. 
l Seran Karpatlar' da tesadüfi 

() arak Von Papen ile ayni 
~arn V anda bulunmuştur. Esasen 
\.on Papen ile lıerhangi bir 
- ek siyaset adamının mülakatı 
sla derpiş edilmiş değildir. 

Yugoslavya - Fransa 
ticari münasebotı 

~ Paris, 22 (A.A) - Yugos
r "'Ya başbakanının daveti üze-
'tı F . ~ e . ransız tıcaret bakam 

~ astıd ticaret panayırının kü· 
l'~dı rnünasebetile 14 ilk teş
B ilde Zağreb'e gidecektir. 
fl astid Belgrad'a uğrıyacak ve 
tada 'k· l k ·· b ı ı mem e et munase· 
~tı .tevsi hususunda başba

ıı tle görüşecektir. 

---·----
Amele grevi 
Devam ediyor .. 

Paris, 22 (A.A) - Robenks 
Toureoing mensucat fabrika
larının makinist şoförleri üc
retlerinin artırılmasını istemiş
lerdir. Ve Çarşambaya kadar 
talepleri isaf olunmadığı tak
dirde bütün makinaları dur
duracaklarını bildirmişlerdir. 
Bu grev takdirinde 60 bin 
amele işsiz kalacaktır. 

Patis, 22 (A.A) - Toulon
daki deniz tezgahları işçileri 
greve devam etmiye karar 
vermişlerdir. 

Paris, 22 (Radyo) - Cuma 
günü kabine Elize sarayında 
M. Lebrun'un riyasetinde top
lanacaktır. 

Paris, 22 (Radyo) - Grev 
salaha doğru gitmektedir. Ye
niden birçok müesseseler ame
le tarafından tahliye edilmiştir. 
Möz' de vaziyet vehamet kes
betmiş birçok yeni grevler 
ilan edilmiştir. Şapel ve Ob
ri' de amele fabrikaları işgal 
etmemiştir. 

Lil' de iş başlamıştır. Buna 
rağmen tanzifat amelesi grev 
ilan etmiştir. Bunlar günde 6 
frank ücret istemektedirler. 

Dahiliye Bakanı M. Saleng
ro, bu mes' elenin de halli 
için faaliyete geçmiştir. 

Terziler de bir ihtilaf çıkar
rmşlardır. 

Bordo' da da bazı grev ha
reketleri vardır. 

Polonya 
Fransa' dan ya. 
pacağı istikrazla 
demiryolu yapacak. 

Varşova, 22 (A.A) - Şimal 
mıntakaları Fransız bankasile 
Sehmelden Greuzof fabrikala
rını temsil eden delegeler de
miryolları inşası için yapılacak 
istikrazı görüşmek üzere bu
raya gelmişlerdir. 

Yukarı Silezya'daki kömür 
mıntakasile Edinen arasında 
yapılan Çek dcmiryolu bu mü
zakereler esnasında bilhassa 
mevzuu bahsedilecektir. 

Hava tehlikesini 
Bilen vatandaşlar •. 

Ankara, 21 (A.A) - Hava 
tehlikesini bilen üyeler listesi: 

13409 B. Hasan Koyuncu 
Cihanbeyli' den 30. 13410 Ab
sun Atıcı 25, 13411 İbrahim 
Karagöz 25, 13412 Bayram 
Hasanoğlu 25, 13413 Hacının 
Mehmed 25, 13414 Derviş 
lsmail oğlu 20, 13415 Ali 
Hacıoğlu 20, 13416 Hacı Yu
suf 20, 13417 Hasan Aran 
20, 13418 Ahmed Ali oğlu 
20, 13419 Mevlüd Memişoğlu 
20, 13420 Enver Fazıl oğlu 
20, 13421 Mustafa oğlu 20. 

...._._._._. .. l'lim .............. mm ............. ,~ 

Mektep Kitapları 
- --··· 

~vuz Kitapevinden: 

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

Devlet Kitaplarının -
dahi sahcılığmı üzerine almıştır. 

ilk ve orta mektepler ile liselerde oku
tulacak bütün kitapların emirlerine ama
de olduğunu saym öğretmenler ile taşra 
bayilerine arzederim. 

Adres: Yavuz ki tab evi 
Numara 56 Kemeraltı.._ı 

Hamdi Nüzhet - Burnava Tümen Satın alma komisyonundan: 487 

Sıhhat 
Eczanesi 

Cinsi Mahalli Miktarı Umum tah- Muvakkat Münakasa Tarihi Gün Saat 
Kilo min tutarı teminat şekli 

Arpa 
Arpa 
1-

Ödemiş 75,000 3375 254 Pazarlık 25191936 Cuma 15 
Tire 40,000 1800 135 Pazarlık 25/9/ 936 Cuma 16 

Yukarıda cinsi mahal ve miktarı yazılı arpaların 14/9/ 936 pazartesi günü yapılan pa
zarlığına talip çıkmadığından yeniden pazarlık suretile alınacaktır. 

Küçük salepçi hanı 2 - Pazarlığı 25/9/936 cuma günü hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktır. 
karşısında 3 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllll 4 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alına komisyonuna gelmeleri . 

lzmir Komutanlığı ilanları 
Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Garnizon hayvanatının ihtiyacına sarfedilmek üzere 

2 
780840 kilo yulaf kapalı zarf usulile alınacaktır. 
İhalesi 1 O /Birinciteşrin/ 936 cumartesi günü. saat on 
birde Ankara levazım satın alma komisyonunda ya-
pılacaktır. 

3 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonundan 137 kuruş muka
bilinde verilir 

4 - Yulaf;n tutarı 27329 lira 40 kuruştur. Teminatı mu• 
vakkatesi 2049 lira 70 kuruştur. 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü mad
delerindeki vesikalarla teminatı muvakkate ve teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını kanuni şekilde 
tanzim ederek ihalenin yapılacağı belli gün ve sa
atten en az bir saat evvel mezkur komisyona ver-
meleri. 23 27 2 7 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: " 
1 - Garnizon hayvanlarının senelik ihtiyaçlarına sarfedil

mek üzere 744492 kilo arpa kapalı zarf usulile alı
nacaktır. 

2 - İhalesi 9 / Birinçiterin/ 936 cuma günü saat on beşte 
Ankara levazım amirliği satın alma komisvonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonundan 140 kuruş muka
bilinde verilir. 

4 - Arpanın tutarı 27918 lira 45 kuruş olup teminatı 
muvakkatesi 2093 lira 88 kuruştur. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerindeki vesikalarla teminatı muvak
kate ve teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını iha-
lenin yapılacağı belli gün ve saatten bir saat evve1ine 
krdar mezkur komisyona vermeleri. 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: . 
1 - Burna va' daki topçu alayı için 7000 kilo t:kmek gün

delik ihtiyaç nisbctinde ve askeri evsaf dahilinde pa
zarlık suretile satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 23 -9· 936 çarşamba günü saat 11 de ya· 
pılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 863 lira olup muvakkat teminatı 
52 liradır. 

4 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnava' daki askeri 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 512 

Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 
Cinsi 

Sığır eti 
Kuzu et 
Koyun eti 

Miktarı 
Kilo 

.98725 
14353 

5000 

Tahmin bedeli 
Lira Kr. 

29617 50 
5741 20 
2000 00 

37358 70 

Muvakkat teminatı 
Lira Kr. 

2801 90 

Yukanda cins ve miktarları ile tahmin edilen bedelleri ve 
muvakkat teminatı yazılı olan üç kalem yiyecelC 29/ Eylul/936 
tarihine rastlıyan salı günü saat 11 de kapalı zarf usulile alı
nacaktır. 

Şartnamesi 197 kuruş mukabilinde komisyondan hergün 
verilir. isteklilerin 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 

Deniz levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 
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 75 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 eve)ine kadar Ka-
sımpaşa' da bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 1151/361 

13 18 23 28 
23 27 2 7 500 

Mst. Mv. Sat. Al. Komisyonundan: 
1 - 20 Müs. Tüm. ihtiyacı için kapalı zarfla 106400 kilo 

fasulye satın alınacaktır. 

lzmir Mohasebei hu~usiye mü
dürlüğünden: 

2 - Fasulyanın beher kilosu 12 kuruş 50 santim fiat bi
çilmiştir. Tutan 13300 liradır. 

3 - ihalesi 30191936 çarşamba günü saat 15 de ve tüm 
satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri 
olan 998 lira ve ihale kanununun 2,3 maddelerinde
ki vesika ile komisyona müracaat etmeleri. 

16 18 21 23 321 
Mst. Mv. Sat. Al. Komisyonundan: 
1 - 20 Müs. Tüm ihtiyacı için kapal: zarfla 61500 kilo 

pirinç satın alınacaktır. 
2 - Pirincin beher kilosu 25 kuruş fiat biçilmiştir. Tutarı 

15375 liradır. 
3 - İhalesi 4/ 10/936 çarşamba günün saat 15 te tümen 

satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 
4 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri 

olan 1154 lira ve ihale kanunun iki ve üçüncü mad
delerindeki vesika ile komisyona müracaat etmeleri. 

16 21 23 25 322 

Burnava Ziraat mektebi mü
dürlüğünden: 

Adet Nevi Muhammen bedeli % 7 ,5 teminat 

70 - 80 Takım Yerli malı liıci-
vert elbise 

70 - 80 Takım Yerli malı ke
ten haki iş tulumu 

70 - 80 Adet Lacivert mektep 

70 - 80 Çift 
kasketi 
Yerli siyah vidala 
iskarpin 

Lira K. Lira K. 
19 114 

5 30 

2 50 15 

5 50 38 

Talebe ihtiyacı için yukarda cins ve miktarları yazılı eşya 
23/9/ 936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

İhalesi 8/ 10/936 perşembe günü saat 15 buçukta mektepte 
yapılacaktır. Şartname ve nüınunesini görmek istiyenler her gün 
mektep müdürlüğüne müracaatları talipler yüzde yedi buçuk 
eğreti teminatını mal sandığına teslim ederek makbuzlarile 
birlikte ihale günü komisyonda hazır bulunmalan. 23-27-1-7 517 

Tramvay ve Elek- Mısı~lı caddesi - Eşre.fpaşa.: 
• • Değırmendağ sokaklarıle mu-

trı k Sosyetesınden: cavir sokaklarda; 

Şebeke ameliyatı dolayısile 2. - 25 I 9 I 1936 da saat 
cereyanın: 

1. - 241.9/1936 da saat 
9 dan 15 c kadar: 

9 dan 15 e kadar: 
Bütün Burnava nahiyesinde 

' kesile~eği sayın abonelerimizce 
Yusufdede - Çukurçeşme - bilinmek üzere ilan olunur. 

Yeri Cinsi Bedeli sabıkı 
L. K. 
30 

8 

Kan çeşmede 
Emrezde 
Narlıderede eski mezarlık 
mevkiinde. 

12 dönüm tarla 
8 ağaç zeytin 
2,5 dönüm bağ 

3 " " " 4 dönüm tarla 
A\tındağ mevkiinde, 48 ağaç zeytin 

ldarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsi yazılı 
akarat 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere 15 gün müd· 
detle açık artırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin şeraiti öğren
mek uzere her gün Muhasebei hususiye müdüriyeti varı
dat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 
51101936 pazartesi günü saat 10 da depozito makbuzlarile 
birlikte daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 518 

Milli Emlak müdürlüğünden: 
Satış No. Lira Kr. 

475 Burnava eski lstanbulluoğlu nanıile maruf 2315 88 
şimdi manda mezarlığı mevkiinde 51 dekar 
464 metre murabbaı bağ ve içinde eşcarı 

488 Karantina Fevziye S. 34 kapı No. lı ev 150 
490 Buca aşağı mahalle çay S. 4 eski ve taj 60 

No. h dükkan. 
493 Buca aşağı mahalle belediye C. 62 eski 

64 taj No. Jı dükkan ve arkasındaki arsa 
70 

494 Buca yukarı mahalle eski geniş yeni 400 
zafer C. 62 eski 50 taj No. lı kavehane 

495 Buca aşağı mahalle uzun sokak 38 eski 100 
28 taj No. lı kahvehane. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddi layıkile talip 
zuhur etmediğinden 17 -9- 936 tarihinden itibaren on gün 
müddetle uzatılmıştır. lhalesı 28 -9- 936 pazartesi günü saat 
16 dadır."Taliplerin Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 521 

lzmir Milli emlak Müdürlüğünden: 
icar No. 

106 Hükumet avlusunda büfe 
105 Burnaya Kürt izzet sokağında 12 eski 12 

taj numaralı dükkan. 
104 Bayraklı Kanarya sokağında 10 eski 8 taj 

numaralı ev. • 
107 Halkapınar Kağıthane caddesinde 282 eski 

numaralı ev. 

Lira 
1156 

18 

12 

29 

108 Buca zafer sokağında 21 eski No. lı dükkan 22 
109 Karataş vapur iskelesi 40 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarları on beş gün 

müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 5 -10- 936 pazartesi 
günü saat 16 dadır. Taliplerin Milli Emlak müdüriyetine mü-
racaatları. 480 

• 
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Fratelli Sperco W. F. H. VAN-
Vapur Acentası Der ZE~ & CO. 

ROYAL NEERLANDAIS V. N. 
KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

"HERGULES,, vapuru eylu- .. ANGORA,, vapuru 21 
lün 29 una doğru limanımıza ge- eylı.1lde gelip HAMBURG, 
lip 24 eylule kadar AMSTER- BREMEN ve ANVERS'ten 
DAM ANVERS, ROTTER-
DAM, BREMEN ve HAM
BURG limanları için yük ala
caktır. 

"CERES" papuru 29 ey· 
lule doğru beklenmekte olup 
yükünü tahliye ettikten sonra 
BURGAZ, VARNA ve KÔS· 
TENCE için yük alacaktır. 

"HERMES,, vapuru 30 ey
lulde gelip 5 birinci teşrine 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, AMSTERDAM, BRE
MEN ve HAMBURG ıçın 
yük tahmil edecektir. 

"SATURNUS,, vapuru 11 
birinci teşrinde gelip 14 bi-
rinci teşrine kadar AMSTER· 
DAM ve HAMBURG için 
yükliyecektir. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"HEMLAND,, motörü 29 
ey!Ulden 3 birinci teşrine ka
dar ROTTERDAM, HAM
BURG, DANTZIG, GDYNIA, 
COPENHAGEN, GÖTHE
BURG, ve SKANDINAVY A 
limanlarına yük kabul ede
cektir. 

"VASLAND,, motörü 13 
birinci teşrine doğru limanı· 
mıza gelerek 17 birinci teş
rine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZiG, GDY
NIA, COPENHAGEN, GÔ
TEBURG, STOKHOLM, OS
LO, ve SKANDINAVYA li
manlarına yük kabul edecektir. 

"VIKINGLAND,, motö'rü 30 
birinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG, BAL TİK ve 
SKANDINAVYA limanları 
için yükleyecektir. 
SERViCE MARITIME RO

MEN KUMPANYASI 
"ALBA JULIA,, vapuru 25 

eylulde gelerek PiRE, MAL
TA, MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

"SUÇEAVA,, vapuru 20 
birinci teşrinde beklenmekte 
olup 21 birinci teşrinde PiRE, 
MALTA ve MARSILYA'ya 
mütececcihen hareket ede
cektir. 

ZELUGLA POLSKA 
KUMPANYASI 

"SARMACJA,, vapuru 28 
eylulde gelip 1 birinci teşrine 

doğru ANVERS, ve GDYNIA 
limanlarına yükleyecektir. 

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

Daha fazla malumat edin
mek istiycnler, ikinci kordon 
tahmil tahliye binası arka· 
sın da FRA TELLi SPERCO 
vapur acentalığına müracaat 
olunması rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 
........................... 
Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak yerin

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

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

yük çıkarmıştır. 
11TINOS,, vapuru 24 eylul· 

de bekleniyor, 29 eylule ka· 
dar ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve BREMEN için yük 
alacaktır. 

"KYPHİSSJA,, vapuru 6 
Bci. teşrinde bekleniyor, 10 
Bci. teşrine kadar ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
ve BRFMEN, için yükliyecektir. 

"GERA,, Vapuru 15 ilk 
tesrinde bekleniyor, 20 ilk 
teşrine kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG, ve 
BREMEN için yükliyecektir. 

ATHEN,, motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyecektir. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXAMINER,, vapuru 26 

eylUlde doğru NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

"EXMOOR,, vapuru 17 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

"EXMINSTER,, 30 ilk teş
rinde bekleniyor, NEVYORK 
ve BOSTHN için yük ala
caktır. 

PiRE AKTBRMASI SERi 
SEEERLER 

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

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

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

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJEN - OSLO 

"BANADEROS,. motörü 
halen limanımızda olup HA
VRE, DIEPPE, DUNKERK, 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alıyor. 

"BOSPHORUS,, motörü 

Jlırı 

, 

22 ilk teşrinde bekleniyor, Hellenic Lines'~llllllllUllllllllllllllll' :ııı. Doktor ,ıllllllilllllllllllHllllllll 
HA VRE, DIEPPE, DUN- ~ 
KERK. ANVERs. DiREKT L • •t d = A Kemal Tonay ~ 
ve NORVEÇ limanlarına yük imi e = • 
alacaktır. Hamburg - Bremen, Rotter· =Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassıs 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

11DUBURG11 vapuru halen 
limanımızda olup ROTTRR
DAM ve HAMBURG liman
larına yük alıyor. 

KENDIVIAL MAiL LlNE 
"ABOUKIR,, vapuru 30 

eylul öğleyn hareket edecektir. 
PORT·SAIT HAYFA, BEY
RUT ve lSKENDERIYE için 
yükliyecektir. ---
S.A. ROYALE HONGRO· 

iSE DE NAVİGATİON 
DANUBiENNE-MARITİME 

BUAPEEST 
"DUNA,, motörü 22 ey· 

lulde bekleniyor, BELGRAD, 
NOVİSAD, BUDAPEŞTE, 
BRATISLA VA, VIY ANA ve 
LINZ için yükliyecektir. 

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

JOHNSTAN WARREN Li· 

NE LTD. -· LIVERPUL 
"KENMORE., vapuru 27 

eylulde BURGA, VARNA, 
KOSTENCE, SULINA, GA
LAÇ ve BRAlLA limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARlTIME 
ROUMAIN BUCAREST 
"DUROSTOS,, vapuru 30 

eyliilde bekleniyor, KÖSTEN-
CE, SULINA ve GALAÇ 
limanlarile GALAÇ aktarması 
olarak BELGRAD, NOVl
SAD, BUDAPEŞTE, BRA· 
TISLA VA, VIYENA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

GANADIAN PACiFIC 
STEAMSHIP L TD. 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LIVERPOL' dan 
hareket eder. KAMADA'nın 
limanlarile dahili şehirlere İz· 
mir' den direkt konişmento 

verilir. 
Vapurların isimleri gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2008 2008 

dam - Amsterdam ve Anvers - Basmalı:ıne istasyonu karşısınd:ıki dibek soknk La~ıntla 30 eayı· 
limanları için her ay munta- =: lı ev Ytl muayenehane inde sabah s:ıat 8 den nk~ıun saat G a kadar = hastalnnnı kahul eder. 
zam iki sefer yapacaktır. Mür11<-,a11t cılen hnstalara yapılnı:ı~ı l5zınıgclen snir tnlılillit -.·e 

Ren, İskandinav ve Baltık _ mikroskopik muayeneleri ile Yeremli hastalara ynpılınasına ce,-z• 
limanları için doğru Konşi· = görülen Pnomotoraks ınıı:ıycnehaneeinJe munlnz11nı11n ~·apıhr. 

mento ile eşya kabul eder. •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4715 11111111 
Anglo -Egytian Mail 

Line 
Marsilya ve lskenderiye için 

9600 tonluk "Cairo City,, va· 
;>uru her ay Pireden munta· 
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzil8t: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 7 5 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 olunması. 

Telefon : 3171 
..................... ~D 

Olivier VE Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
LONDRA HATTI 

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

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

"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 
"MARDINIAN11 vapuru 17 

eylulde Liverpol ve Svansea
dan gelip yuk çıkaracak ve 
ayni zamanda 23 eylllle kadar 
Belfast, Liverpol ve GJaskov 
için yük alacaktır. 

BRISTOL HATTI 
"TORFINJARL,, 20 eylüle 

kadar Bristol için yük ala· 
caktır. 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

100 ton elektrolit tutya 
Tahmin edilen bedeli 19000 lira olan yukarda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum miidürliiğü satırı 
alma komisyonunca 12//11/936 tarihinde perşembe günü saat 
15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olıı· 
rak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 1425 lirayı havi teklrf 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona ver· 
meleri ve kendilerininde 2490 numaralı kanunun 'i. ve S 
maddelerindeki vesaiıde mP.zkur gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. 23 25 27 29 466 

---

ıs_36 .. 

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· 
lerdc birinciliği kazanmış ve her dürlii takdire mazhar olmuŞ 
olan lstanbulda Doktor Halil Sezerin karyola ve madeni es· 
ya fabrikasının bütün mamulatını topdan ve perakende olarak 
Yeni Kavaflarda 29-36 numaralı Hüseyin Hüsnü Ôzişin lükf 
mobilya salonunda fabrika fiyatına bulabilirsiniz. Taklitlerinderı 
sakınınız. 

-Ask_e_r-=""i~f-a-=-b-ri~k-a"""=."la_r _u_m_u_m_m~ü"""""""l-1 

dürlüğünden: 
150 ton hususi saç platinen 
Tahmin edilen bedeli 16500 lira olan yukarda miktarı vt 

cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satııı 
alma komisyonunca 13/111936 tarihinde Cuma günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko' 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1237 lir' 
50 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 t 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerininde 2490 numarııh 
kanunun 2 v .... 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatti 
komisyona müracaatları. 23 25 27 29 468 

-ASkeri fabrikalar mum mÜ' 
dürlüğünden: 

350 ton elektrolit bakır 

.. .,. ""'•N~ 
Cilt ve Tenasül hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı - Kuru/ o fi ıu ıı·· 

Tahmin edilen bedeli 133000 lira olan yukarda miktarı vt 
cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdiirlüğü satı~ 
alma komisyonunca 11/11/936 tarihinde çarşamba günü saı1 

15,30 da kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname altı lit1 

65 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvalc' 
kat teminat olan 7900 lirayı havi teklif mektuplarını mezkO' 
günde saat 14,30 a kadar komisyona vermeleri ve kendile' 
rininde 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesi 
ikile mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Elhamra Sineması arkasında 
No. : 55 

Telefon : 3479 
23 25 27 29 467 


