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ihtilalci reis 
General Mola, bir ecnebi ta

rafından öldürüldü. 
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rı ya ı aca ır. at edeli ...... 

Von Ribentrop Londra'ya geldi. rAlman- Romanya'dan 
Ya ve Jtalya, /ngiltereye cevap vermediler. 100,000 Türk 

Türkiye lngiltere Akdeniz m~hacirigelecek 
' itilaf name dün 

ınisakını nasıl görüyorlar? 
------------

Başbakanımızın Londra'ya Mayısta gitmesi muhtemeldir. rM. 
Hitler İngiltere'yi Rusya aleyhine çevirmek istiyor. 

• 
lngiliz donanması şarki Akdeniz'de manevra ya-
pacaktır. Alman gazeteleri neşriyat yapıyorlar.l l ..._, __________________ --__ _ 

ltalyan mat. 
buatına bir bakış 

İlaha mathuatı, t-oÔ ıııuıan· 
lıırua, ~i~tematik. Lir tefsir "'> tc...-il 
) olunda ~alı~mağa La~lamı.,ıır. Doğ· 
rııd:uı dopru~ a kc-nıli öz fikirleri· 
ui ve zıımirlerini gizliyen İtalyan 
nıeı:.lel..ıla~lanrııız, menfeatlcrine ta· 
alhik eden hueu~atta, her hangi 
lıir hnreL.ele derhal şu veya Lu şe· 
kilde bir ku)p takarak, oulara ken· 
dı i,.teuiklcri ~cl.:li ve manayı 'er· 
mektedirler. Bunun karakteristik 
nıahivctindcn lı•ılıse haret görme· 
nı~kl~ beraber, hazan bu eistem 
üzerinde iıamlar ,.e hatalnrla biz· 
,,at kendilerini fcca nıeüie dü§iir· 

düklerini SÖ) liyebiliriz. 
Do meyanda ele aldıkları me'\·· 

:t.ul~rdaıı biri Je Akdeniz vnziyeti 
ile Sa Majeste Kral E~vard'ın Şe· 
fimize verdiği ziyaret ve bir heye· 
timi?.in Londra"ya gitmesinin mu
karrer olmasıdır. 

İtalya, bir Akdeniz memleke· 
tiılir. Türkiye keza .. Yug• sla\'ya ve 
) unnniı.tan da öyle .. Ve binaenaleyh 
Ak.deniz'e ait her hangi bir badiE-e• 
n in İta! ya matbuatı tarafından tct· 
ki.k edilum•ini gayet tabii görüriiz. 
Ancak bu tetkik, lıirtakım imalara 
tt•nıas c·ılt·n·k Türkiyc'nin harici si· 

yascti üzerinde rastgele tefsirler yap· 
ınak giLi bir şekil ~iisterirse, bu ha· 
taya işıırd (') lı•nıek ıe Yazifrmizc1ir. 

İlköncf' tebarüz ettirilecek nok· 
tn şudur: 

IT er Akd,.ni7. ılcvleti, kendi. ha
kimiyet Ye müdafaasmı düşünmek· 
te ve bu deniz: üzcrinılelı.:.i nı n· 
featlerini takvi)e etmekte serbest· 
tir. Taarruzi mahiyette olmıyan 

herhangi Lir temas karşısında kuş· 

kulanmıık, her hıılde hüsnüniyet 
halmumdan zaif ve dikkate şayan 
telakki edilirse, hıma bak verme· 
ınek te imkansızdır. 

Bir l.:ere, Türkiye, devl..tler 
ıııanznmeai içinde sulhperverliği ile 
kmayiiz etmiş bir kuvvettir. Onun 
parolası cdııhilde Te hariçte sulh• 
tur. Jler beynelmilel teşekkül için· 
de veya münferid mesaisinde bunn 
giistermiş ve girdiği her ~ulh İm· 
tihanındnn daima parlak notlarla 
çıkmıştır .. 

Türk diploma!<isi, birçok gizli 
niyetlerin, ihtirasların it;in için yan· 
dıgı şu buhranlı yıllarda bile, sa
dece uıüiterek emniyete ve müda
faaya kuvvet vennek siyasetine sa
ı·ılmakla iktifa etmiş, başkalannın 

ale)hine teveccüh eden ve taarruzi 
~el.:ilde inkişaf e<lebilN·ek her 
hangi bir anlaşmadan daima uzak 
kalmıştır. Bu hal Türk devletinin 
harici ııiyasetteki sarsılmaz pren· 
sibini gö termek için kafidir. Eğer 
her devlet sulh davasında, Türkiye 
kadar idealist olsaydı, böyle endi· 
Şe]i ve manalı tefsirlere bile ha· 
cet kalmazdı. 

İngiltere kralının Tfirkiye"yi 

- Sonu 3 üncü sahifede -

lskenderige önünde lngiliz gemileri 
Londra, 23 (AA.) - Deniz lıa· 

kanlığının haber verdiğine göre 

Guen Elizabet, Repulic, Glarisous 
zırhlıları ile birçok torpido şarki 

Akdeniz'de kısa manevralar yapmak 
üzere 30 E} lt'\lJe l\f alta 'dan hare· 
ket edeceklerdir. 

- Sonu 6 ıncı sag/ada-

lspanya'dan bulaşmış! 
Fransız zabitleri arasında bir ih

tilal hareketi olmuş 
Paris, N (A.A) - Övr gazetesinin Mokuoe garnizonundaki bazı 

Fransız zabitlerinin ihtilulkiirane hare.katı hakkında bazı haberler neşr· 
etmektedir. Bu haberlere göre bu zabitler Eyltil ortasında şimdiki Fransız 
rejimi hakkında memnuniyetsizliklerini izbıır etmişlerdir. 

Övr gazetesi bu hadiseden İspanya <lııhili harbinin Fransa mıntaka· 
eında bazı tesirler uyandırmağa başladığı neticesini çıka':'maktadır. Gazele 
İspanyol askeri grublan tarafından kazanılan her zaft rin bazı Fransız 
mnhaf ilinde ümitler uyandırdığını ilave etmektedir. 

Habeş'ler asambleye iştirak ettiler 

Habeş imparatoru 
memnun! -------------

ita/ya lakayd görünüyor. Fransa ve /n. 
giltere vaziyeti kurtarmağa uğraşıyorlar 

Cene,Te, 2·1- {Racl· 
yo) - Ilabeş impara
toru gazetecilere lıe· 
yanatta bulunmuş ve 
asambleye Ilabeş mu· 
rahhaslannın kabulü 
karan haı;ebile min· 
nettarlı~ını bildirmiş 
ve adaletin hak lehi· 
ne te<'elli edeceğine 

emin olduğunu sÖy· 
lemiş ve: 

- Bedbaht mem• 
leketim ve milleıim 

namına, bu lıadüıe ve 
tasdik beynelmilel 
adaletin en hiiyük bir 
escriJir. 

Demiştir. 

"..-ı>iriı, ~2-;-1-(Radyo)= Cenevre'de 
faaliyet rnrdır. Ilab<'ş murahhasla· 
rının asambleye kabulü vaziyeti 
karıştırmıştır. Maamafih yarın 
asamble toplanacak, mühim nutuk· 
lar verilecektir. M. Eden ve .M. 
Delbos, Franeız, İngiliz nazar nok· 
tasını izah edecektir. 

M. Delbos 
Asamble bugün saat 17 de top· 

lanmışbr. .M. DeThos temas ve mü· 
zakerelerini muvakkaten tatil et· 
miştiı, yannki nutkunu hazırlamak· 
tadır. Komisyonlar, bu meyandl\ 
adli komisyon, sosyete misakının 

ıslahını müza.tı;ere etmiotir. Portekiz· 

- Sonu 6 ıncı ıagfada-

imzalandı 
Ankara, 24 (Hususi mu

habirimizden) - Başbaka
nımız ismet lnönü, Başba
kanlıkta bakanlarla görüş
müştür. Vekiller heyeti 100 
bin Türk muhacirin beş 
senede memleketimize nak
li ve iskanları flakkında 
Romangıı hükiımetile Tür
kiye hükü.meti arasında ak- Geçenlerde lstanbul'da yapılan denemelereaid kompozisyon 
tedilen itila/namegi tasdik 1 • ' 1•1 J 
;tmiştir. "\ z m 1 r 1 e r. 
İskende~un,,~n; Bugünvebu-akşam hava 
takya Turk tür. denemesi yapılacaktır 
Umumi reye müra

caat gerektir! 
İı;tanhul. 24 (Hususi muhabiri· 

mizden) - İskenderun \"e A.ntak· 
ya'nın, Fraoı;ız'larla Suriye'Iiler 
ırasında son yapılan anlaşmaya 

göre teşkil edilecek müstakil Su· 
riye hükumetinin idaresi altında 
muhtariyetle idare edileceği hak· 
kında anlaşma için Fransız'larla 

miizakerede bulunan heyetin rei· 
sinin beyanatı, İskenderun "la An· 
takya'Ja heyecan uyandırmıştır. 

İskenderun ve Antakya havali· 
sindeki 225 hin Türk, kendi ida-
relerinin umumi reye müracaat 
au.retile tayin edilmesini istemek· 
tedirler. 

\.. J 

Yunanistan' da 
toprak tevziatı 

Yeni kanun etrafın
da başvekil beya. 

natta bulundu 
Atina,24(A.A)- Başbakan Metak· 

ıas gazetelere yaptığı beyanatta Ma· 

kedonya'da kurutulan topraklann 
kıymetlendirilmesi hakkında bir 
kanun neşredildiğini bildirmi~tir. 

Hükumet bundan evelki kanunla 
bu mühim mes'eleyi köylüleri mün· 

bit topraklara alın terleri gibi yer· 
le:tirmek suretiyle halletmek isti· 
yordu. Yeni kanun mes'eleyi istih· 

sal ve ekonomi bakımından hallet· 
mektedir. Kanun kurutulan top· 
raklann ikmal, 11liih ve idame i~· 

leriyle Selanik, Serez: · ve Drama 
valilerinin kıymetlendirilmesi işinin 
heyeti umumiyesini Makeclonya su 
işleri hususi: sandığına vermekte· 
dir. Bu sao<lığın merkezi Selıinik· 
te olacak \'e işin heyeti mecmua· 
sına ait direktif !erde yeknasakhk 

temini için idari ve ekonomik muh· 
tariyeti haiz bulunacaktır. Bu su· 
retle Makedonya'nın kurutma ve 
sulama işleri sür'atle halledilecek 
Ye Makedonya ahalisi devletin fe. 
dakıirbğmı takdir ederek faaliyet· 
leriylc hem kendileri hem de ulus 
için en iyi verimi temine bidim 
olacaklardır. 

Manevra var 
Yakında İzmir civannda garni· 

zon mane1·ralarının yapılacağı ha· 
her alınmı~tır. 

1 - 25-9-036 cuma günü 
gündüz ve akşamı olmak üze· 
re aşağıda izah edildiği gibi 
lzmir şehrinde iki defa tayyare 
taarruzuna karşı müdafaa de· 
nemesi yaptlacaktır. 

Gündüz denemesi 
2 - Tayyareler ufukta gün· 

düz görünür görünmez vilayet 

makamından verilecek emirle 
Kadife kalesinden bir top atı· 
lacak ve topu müteakip iki 
dakika sürmek üzere muay· 
yen yerlerden kısa kısa ve de· 
vamlı çanlar ve devriye dü
dükleri, fabrika !ve vapur dü
dükleri, otomobil korneleri 
-Sona 6 ıncı say/ada-

Vekillerimizin tedkikleri. 
Fındık alivre satışlarında ziyan var. 

Vekiller Gireson'da bulunuyorlar. 
1stanbn1. 24 (Hususi mubabi· 

rimizden) - İktısad Vekili Celal 
Bayarla Maliye Vekili Fuad Ağralı, 
tetkik sey~h1tlerine devam ederek 
Trabzon'a gitmişlerdir. Orada fın· 

dık ihr.ıcatçılannıo alivre fındık 
eatışlannda dü, O 'c. f iatlerle taah· 
hütlerde bulunmalarından dolayı 

bu sene zarar etmekte oldukları 

hakkındaki şikayetlerini dinlemi~· 

)erdir. 

Gireson, 24 (A.A) - İktısad 
ve Maliye Vekilleri Ege vapuru ile 
şehrimize geldiler. Törenle karşı· 

landılar. Vekiller belediye parkında 
verilen çay ziyafetinde bulunduktan 
sonra Halk.evine gelmişler, orada 
toplu olarak bulunan tücrarlarla 
hasbihallerde bulanmu~lardır. Mem· 
leketin ticari ve iktısadt ve bil· 

1 hassa fındık mahsulünün durumu 
' hak.kında Ticaret odası reisinin ver· 
diği izahatı dinlemişlerdir. 

Müteakiben Borsayı gezen Ve
killer Borsada müstahsilin fındık 

satış tarzını ve tindık tiplerini 
tetkik ellikten sonra ayni vapurla 
şehrimizden ayrılmışlardır. 

Ordu, 24 (A.A) - iktısad ve 
Maliye Vekilleri bu gece Ege 
vapuru ile Ordu limanına gelmit
lerdir. Vilayet erkanı, maliyeciler, 
bankacılar tüccarlardan miirekk.ep 
büyük bir heyet kendilerini karşı· 
lamıştır. Memleketin iktısadi, maU 
vaziyetlerini uzun uzadıya soruştur· 
dular. Vaktin miisaadesizliğinden 
dışan çıkamadılar. İki saat }jmanda 
kaldıktan sonra Gireson'a hareket 
ettiler. 

Uzak şark gene alt-üst 

Japon - <;in müna
sebatı bozuldu. 

-------·-------
Japonlar bir şehri aldılar. İki bah-

riyeli ve bir sivil öldürüldü. 
Japon filosu hazır duruyor 

Şanghay, 24 (A.A) - Hon
kiu mahallesinde Çin'liler bir 
Japon ustabaşısım öldürmüş· 
lerdir. iki Japon bahriyelisi 
yaralanmıştır. Japon devriyesi 
katillerden birini yakalamıştır. 
Diğerleri kaçmışlardır. Mahal
leyi derhal bir Japon deniz 
müfrezesi işgal etmiştir. 

Tokyo, 24 (A.A) - Hon· 

kiu mahallesi tecavüzü hak· 
kmdaki haber gazeteler tara
fından hususi tabılerle neşret
miştir. Siyasal mahfiller bu 
yeni suikasttan sonra Japon 
hükumetinin pek mühim neti
celer verebilecek tedbirler al
mıya mecbur olacağından kor· 
kuyorlar. 

- Sonu 6 ıncı sahifede • 
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Boğazlarda tatbik olu
nacak yeni ahkam l ___ G~ü_.n_ü_n_Jcs:mle12!li8!11111İİİİimgmmc:lilr a--=f~Hllr3llS:la~b_-e_r_I e_r_i _ , 

5 Ağustos notasına ek olan yeni 
notamız sef aretlere verildi. Yunanistan'ın Müdafaası Denizli'de 

3 Kooperatif , 
Ankara, 24 (A.A) - 5 

ağustos 1936 tarihli · notasına 
ek olarak Hariciye Vekaleti 
tarafından Ankara'daki ecne· 
bi sefarethanelerine boğazlar 
umumi tabiri altında ifade 
edilen Çanakkale boğazı Mar
mara denizi ve Karadeniz bo· 
ğazında tatbik edilecek yeni 
ahkam hakkında aşağıdaki 
mütemmim izahatı havi yeni 
bir nota tevdi edilmiştir. 

Kılavuz istasyonlar 
5 ağustos 1936 tarihli ta

mimde kılavuzluk işleri için 
dört kılavuzluk istasyonunun 
yani Çanakkale boğazında 
Morto ve Gelibolu ve Kara· 
deniz boğazında büyük liman 
ve Haydarpaşa istasyonlarının 
ihdas edileceği bildirilmişti. 

Bu hususta yanlış anlaşma· 
lara mahal bırakılmamak üzere 
ihdası takarrür etmiş olan 
mezkur dört istasyonun henüz 
ifayı vazifeye başlamamış ol
duklarını bildirmek faydadan 
hali değildir. Mezkur dört is
tasyon ihdas olununcaya ka
dar boğazlarda çoktanberi 
mevcut olup hali faaliyette 
bulunan kılavuz istasyonları 
eskiden oldUğu gibi ihtiyari 
kılavuzluk için aşağıdaki kıla
vuzluk istasyonlarına müraca
at edebilirler. 

Akdeniz' den Çanakkale bo· 
ğazına girmek için Çanakkale 
kılavuz istasyonu, Karadeniz. 
den Karadeniz boğazına gir
mek için Tellitabya Rumeli 
Kavak kılavuz istasyonu, Mar· 
mara' dan Karadeniz' e geçmek 
için lstanbul limanı. 
Boğazlar memnu mıntakası 

Çanakkale boğazı, Anado
lu' da Karabiga kasabası gar· 
hındaki Karaburun' dan eski 
gayri askeri mmtaka hududun
dan başlıyarak eski hududu 
takibeden ve Bayramiçin 14 
kilometre şimali garbisindeki 
Çeltik sırhndan sonra Ezine 
Şarkı ve Ayvalık garbı üze
rinden Sivriceburun kadar uza
nan hattın garbı (Bu hat da
hildir) Rumeli mıntakasında 
Şarköy'ün beş kilometre gar· 
binden Evrese şimalinden yer· 
lisi cenubundan f brice burnu 
garbından Tuzla gölüne kadar 
imtidad eden hattın dahil ce
nubi Marmara'daki Marmara 
paşa limanı Ekinlik Avsar ve 
civarındaki küçük adalar grubu 
ile Bozca ve İmroz adaları ve 
Küçüktavşan adalan gurubu 
Karadeniz boğazı, Anadolu 
mıntakasında Serviburnu şima· 
linden yani gaz tanklarının bu
lunduğu yerin hemen şimal 

·~~~---------~~~· 
rin kendi hususı · iskelesi ve Ba~vekil, Milli müdalaa namı~a ·r edakarlık istedi. Kurulacak · · · 
bu tahaffuzhanelere giden yol Y • • •·---

ve Anadolu kavağında Ma- A./man Nazırı hala Atina'da bulunuyor. Ev sanayii 
nastır ağzındaki sahil sıhhiye 1

' • • • l 
teşkilatına bağh tahaffuzhane• •. Atina, 24 (Radyo) - Yunan hükumeti, tasarruf için yeni tedbirler almıştır. §Adliye, Har· Bir eştirilecek •.. 
nin kendi hususi iskelesi ve biye, Bahriye ve Hava Nezaretlerinde bundan fazla tasarruf yapılamıyacağını bildirmişlerdir. fstanbul, 24 (Hususi muha· 
yolu memnuiyetten müstesna- General Metaksas, bütün Nazırları toplantıya davet ederek uzun uzadıya müzakerelerde bu- birimizden)- Ev sanayii işleri 
dır. Ve memnu mıntaka ah- lunmuş, Milli müdafaaya ait işler için fedakarlık yapılması lüzumundan bahseyledıiştir. için Denizli' de üç kooperatif 
kamına tabi değildir. Atina, 24 (Radyo) - Amele sendikası, Pire belediye riyaseti~vasıtasile bir beyanname neş· açılması ve bu san'atla meşgul 

Çanakkale Gelibolu ve ada- retmiş ve General Metaksasın, Birinciteşrinin 2 inde vereceği söylevi dinlemeğe davet eylemiştir. olanların birleştirilerek kuv· 
lardaki kasabalar gibi bele· Atina, 24 (Radyo) - Almanya propaganda Nazırı Dr. Göbels, Arkeolojik tetkikatına de- vetli bir şekilde çalışmalarına 
diye hududlan dahilinde ev- vam etmektedir. Almanya sefareti, General Metaksas şerefine bir ziyafet verecektir. ve inkişaflarına yol açılması 
lerin bulunduğu mahaller .. ...._. kararlaştırılmıştır. Bu suretle 

memnu mıntaka haricinde ka· Al 1 • it 1 k Denizli havalisindeki kazalarda 
lacak ve oradaki ecnebilerin man genç erı, a yan Atatür bulunan dokuma tezgahtarının 
kanun dairesinde ikamet ve I . .1 b b ve M eksi- sahiblerine büyük koıay1ıkıar 
icrayı san'atına _müsaade edi- genç erı 1 e era er. gösterilece_kt_ir, __ 

lecektir. - k b M rı· l k 
B "l ·kı·k l h. d b l d ı H" l a avramı.. ıtu es o Trova yolu o şevı ı a ey ın e u un u ar. ıt er 'J •• • 

Çanakkale Trova harabeleri ve Mussolini imzasını taşıyan bir Av- Ankara, 24 (A.A) - Mek- İyiliğe gidiyor 
için ziyaret imkanını temin b . 1. . d .1 sika istiklalinin yıldönümü mü- _. ..... ••--
edecek yol bugünkü Çanak- rupa ır ığın en bahsettı er· nasebetile Meksika cumurrei- Kanı temizlenmek. 
kale Sarıcal frova yoludur. Roma, 24 (A.A) - Bakanlık müsteşarlarından ·M. Ricci sile Atatürk arasında karşılıklı 
Ziyaretler gündüzün ve bu dün akşam Villa Bergliesede M. Baldour Schirach ve mua- tebrik ve teşekkür telgrafları tedir ,dün yemek yedi 
yoldan temin edilecektir. vinleri şerefine bir resmi kabul tertip etmiştir. Faşist ve Hit· teati edilmiştir. 

Mezarlıklar ler'ci gençlik teşkilatı şefleri bu münasebetle bazı fikir teati- ihracatımız 
Mezarlıklara giren memur· sinde bulunmuşlardır. 

ların gidebilmesi ve gerekçe Söz alan M. Ricci ltatyan ve Alman gençlikleri arasında 
münferid veya müçtemi bir temin edilmesi lazımgelen tesanüdün her iki memleket arasın· 
bir halde ziyaretlerin icrası daki dostluğu kuvvetlendireceğini söylemiş ve demiştir ki: 
için icabeden yolun ve iskele· Hitler'ci gençliğin ltalya'yı ziyareti her iki memleket ara-

nin elyevm kullanılmakta olduğu sında daha emin anlaşmayı, yeni ve ~anlı. ~ir Avrup"a'nm ku
gibi Seddülbahir mezarlıkları rulması bakımından son derece ehemmıyetlıdır.Eğer dunya Bol
için Seddülbahir iskelesi Ana- şeviklerin ve Cenevre'nin hareketlerinin çok elzem olduğunu 
farta ve Arıburnu mezarlıkları sanıyorsa bu çok ağır bir hatadır. Roma ve Berlin'in neşret
için Kilya iskelesi ve Gelibolu tikleri aydınlık ve gerek ltalya' da gerek Almanya' da harekete 
iskelesi ve Gelibolu iskelesile geçen irade bu gibi yarım kalan teşebbüslerden çok daha 
bu iskelelerden mezarlıklara mühimdirler. Biz Hitler ve Mussolini'nin imzası altında Av· 
giden yollardır. rupa birliğine bir istikrar vermek istiyoruz. 

Fiat kontrolüne 
l karşı tedbir alınacak 

İstanbul, 24 (Hususi muha
birimizden) - Türkiye ihracat 
mallarına fiat kontrolü koyan 
hükumetler mallarına karşı mu· 
kabil tedbir alınması için lktı
sad vekaletine salahiyet ve
rilmesi, Vekiller heyetince ka
rarlaştınlmıştır. 

M. Litvinof 
------ Roma, 24 (Radyo) - Dörtyüz kişiden mürekkeb olan Hit· 
Rusya' dahi ler'ciler kafilesi bugün buradan hareket eylemişlerdir. Beş devletin 

sporcularımız Şanlı Harbiyemiz Konfera~sı?ı 
--···---- !Bozmak ıstıyormuş! 

Leningrad'da hara- Dün cok büyük merasim ve teza- Varşova, 23 (A.A) - D. 

ti k l dl h .. ' l A k ' kl d•td• N. B. Ajansı bildiriyor: re e arşı an l ar Ural a n ara ya na e ı ı. İskra Ajansının Cenevre' den 
Moskova, 24 (A.A) - Türk l b' t ı f M İstanbul, 24 (Hususi muhabirimizden) - Şanlı Harbiye ge en ır e gra ına göre, . 

spor heyeti <lün akşam Lenin- L"tv" f IAh• ti · k ı 
mektebinin lstanbul'dan Ankara'ya nakli münasebetile bugün ı ıno sa a ıye erın ·ontro Ü 

grad'a hareket etmiştir. Türk k · k d L 
Parlak tören yapılmıştır. Harbiyeliler, başlarında Generaller omısyonunun ararın a a-

misafirleri Leningrad' da 24-9 h hk · " 
olduğu halde Taksim'deki Cumuriyet abidesine törenle çelenk ey ma emesıne muracaat 

tarihinde Leningrad'ın Sıklistla t · · b f koymuşlardır. 102 senelik Harbiye mektebi Ankara'ya nakle- e menın muannıt ir tara tarı 
bisiklet kı.ılübü ile yüz kilo- l M L" · f' b dilmiştir. Bundan sonra Ankara' da şanlı ve vatani faaliyetine 0 muştur. · ıtvıno un eş 
metre Üzerinde koşacaklar d l t k f 1 

devam edecektir. Ankara'ya hareket eden Harbiyeliler ve ev e on eransına mani o • 
ve Leningrad'ın Dinamo ve k b d J l 

mektep öğretmenlerinin teşyi merasimi çok parlak olmuştur. ma ve u ev et erin içtima 
Krasnaia Zaria takımlarından - etmemesi için miişkülat çıkar· 

müteşekkil bir muhtelit takımı Şarkı so·· ylemek- mak maksadını takibettiği söy· 
ile bir futbol maçı yapacaklar· lenmektedir. 
dır. 25 eylulde güreş ve eskrim 

müsabakaları yapılacaktır. ten sı·yasete mı·?. lzmir fuarı 
Leningrad, 24 (A.A) - • J 

Türk spor heyeti Leningrad --------- sayesınae 
istasyonunda Leningrad Sov· Jan Kipura; hayır, diyor, ben şarkı söy. Suriye ile ticaret 
yeti ikinci başkanı M. f vanov [ • [ • k b d b 
<lışişleri komiserliği mümessili erım ve mes eğım anca un an i arettir başlıyor. 
Viastein, spor kurumları mü- Paris, 24 (Radyo) - Meş- lık arasında her partiden in· İstanbul , 24 (Hususi muha-
messili ve gazeteciler tarafın· hur sinema artisti Jan Kipura san vardı. 180 bin kişilik bir birimizden) _ Suriye tüccar· 
dan selamlanmışlardır. Varşova'dan şehrimize gel- millet kalabalığı ayni şarkıyı lan, memleketimizden kuru 

miştir. Kendisinin siyasetle dinleyib alkışladı.,, k Gar binası Türk ve Sovyet meyva, onscrve ve süt tozu 
uğraşmag" a başladığı ve bun· Artist bundan sonra gene l l k · · ·· 1 bayrakları ile süslenmişti. Ban· lk " 1 . . k sa ın a ma ıçın muracaat ar 
dan sonra da bu yolda devam i soz ermı te rar ile şarkı d b 1 l d 

do her iki memleket milli l k a u unmuş ar ır. 

M. Titulesko 
Sen Moris, 24 (Radyo) 

M. Titulesko geceyi daha iyi 
geçirmiştir ve ahvalinde sükün 
görülmüştür. Bugünkü vaziyet, 
akşam neşredilecek tıbbi bül
tende bildirilecektir. 

Sen Moris, 24 (Radyo} -
M. Titulesko'nun sıhhi ahvali 
bugün de hissedilecek kadar 
iyilik göstermiş ve bu sabah 
yemek yimiştir. 

Neşrolunan doktorlar bül
tenine göre hastanın kanı t e
mizlenmeğe başlamıştır. 

Paris, 25 (Radye) - Sen 
Moris'ten gelen haberlere 
göre, Romanya eski dış ba
kanı M. Titulesko'nun sıhhi 

vaziyeti gittikçe salah kesbet· 
mektedir. Bugün doktorlar 
yemek yimesine müsaade et
tiklerinden Titulesko bir ta
bak çorba, bir tabak sığır 
kebabı, tavuk ve reçel yemiş· 
t ir. Titulesko'nun kanı, teced· 
düd devresine dahil olmuştur. 
Ümumi sıhhati iyidir. 

kenarından Karakulak şimali marşlarını çalmıştır. Sovyet 
Alibahadır köyü dahil Kara· sporcular Türk heyetine bu· 

edeceği söyleniyordu. Artist söy eme ten başka hiçbir şey lzmir fuarı münasebetile 
bu münasebetle bir gazete· yapmıyacağını ilave etmiştir. Suriye'den gelmiş olan birçok 

ciye demiştir ki:.. . Fransa 'nın ü- tüccarlar, ızmir'den sonra bu-

Adliye Vekili 
tetkikat yapacak burun dahil hattının harbı ketler vermişlerdir. 

Rumeli mıntakasında Yenima· /sveç kabinesi 
hallenin hemen şimal kenarın· Stokholm, 24 (A.A) - Kral 
dan Zekeriya köyü Kısırkaya müstefa hükumeti şimdilik faal 
hattıdır. (Bu hat dahildir). olmıya davet etmiştir. Kral 

Çanakkale ve Gelibolu ka· bundandan sonra heriki mec· 
sabalarındaki sahil sıhhiye leş- lis başkanlarilc istişarelerine 
kilatına bağlı tahaffuzhanele· başlamıştır. , ................................ - .. 1•' 

ELHAMRA 
Bugün yeni mc\· imin ilk büyük filmi 

Gönül Dedikoduları 
MARTHA EGGERTH 

- Ben şarkı soylerım. Mes· m raya gelmişler ve tüccarları-
leğim budur. Bundan başka hiç daf aa Tedbirleri mızla ticari münasebetlere gi· 
bir;;ey yapacak değilim. Bir , rişmek için teşebbüslerde bu-
gün Varşova'da tiyatro mey· Meç te aynen lunmuşlardır. 
danında 180 bin kişi huzu- Muhafaza edilecek. Şişhane tramvay 
runda şarkı söyledim. Yani Meç, 24 (Radyo)- Burada 
Viyana'da, Paris'te olduğu bulunan hava takviye kuvvet· faciası 
gibi orada da sokak ortasında leri ve ittihaz edilmiş olan İstanbul, 24 (Hususi muha· 
terennüm ettim. Kalabalığın fevkalade tedbirler kaldırıl· birimizden) - Şişhane tram-
içinden birisi yanıma geldi, mıyacaktır. vay faciası müsebbiblerinin 
bana; Meç, 24 (Radyo) - Hava muhakemelerine bugün Ağır-

-Yalnız sana güveniyoruz. Bakanı M. Kot, general Jonar ceza mahkemesinde başlan· 
Dedi, ogünlerde danzig me· ile birlikte buradan Nansi'ye mıstır. Tramvay kazasında öl-

selesi vardı. Heyecana geldim. gitmiştir. Burada 21 ve 31 nci müş olanların varisleri tara
irticalen bugünkü buhranın ve hava filolarını teftiş etmiştir. f ından tramvay şirketinden 

ı ... Georg Alekeander - Feliks BreAeat - Frnst Yerebes 
Paramunt Jurnnldn: İspanya dahili barbı V. S. 

' 

sefaletin geçeceğini bir şarkı M. Piyer Kot akşam Paris'e 85,000 liralık tazminat isten· 
halinde söyledim. Bu kalaba· gitmiştir. mektedir. 

lstanbul, 24 (Hususi mu
habirimizden) - Adliye Ve· 
kili Şükrü Saracoğlu, yarın 

İmrali adasına giderek oradaki 
zirai hapishaneyi tetkik ede· 
cektir. 

Almanya 
Romanya ile 
Fazla temasta . .,, 

Bükreş, 24 (Radyo) - Al· 
manya • Romanya ticari mü· 
zakeratı Bükreş'te devam et· 
mektedir. Almanya, Romanya 
pelrollarını angaje etmek ta· 
snwurundadır. 
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8aşbakanı--, - - l_B_o_r_s_a_d_a_ll 
mızın telgrafı 1 R H A B E R L E R 1 
Fuarın muvaffakı
yeti tebrik edildi 
Fuarın kapanışı münasebe

tile fuar komitesi reisi dok
tor Behçet Uz tarafından sa
yın Başbakan ismet lnönü'ne 
bir telgraf çekilmiş ve önü
müzdeki fuar için şimdiden 
çalışılmağa başlandığı bildi
rilmişti. Başbakan, aşağıdaki 
cevabı göndermişlerdir: 
Doktor Behçet Uz 

Belediye reisi lzmir 
fzmir fuarının kazandığı 

muvaffakıyeti tebrik ederim. 
Gelecek fuarın hazırlıklarına 
şimdiden başlamak ve sür
atle kararlaştmlacak bir plan 
takip etmek lazımdır. 

Başvekil 

ismet lnönü 
\.. .) 

İtalyan mat-
buatına bir bakıs .. .. 

- Başı 1 inci sahifede -
ziyareti de eucak hu csns ve Lıı 
çcrçı:,·c içimle ınütıılca edilmek 
gerek lir. 

itimada fn)an olahilecck \C 

beynelmilel iradesinde. samimiyet 
bulunan hu dostlugu kuvvetlendir· 
mekten başka ne ) apahiliriz? 

Eğer bugün fınlya unııımi 
efkô.nndn, adcce kendileriui dü· 
fündüren bir Akdeniz va1.iyeti \Ur· 

sa, bunun, IluLcşi"ınıı istilası ile 
ba~lanıış olduğunu <l.ı itiraf etmek 
lazımdır. Hatta itirafa lıactt yok, 
hıidi .. ı•, schep ve illet mcydnııd.ıdır. 
Akdeniz uıü\·azcnı: iue ı.'iikcn gayri 
tn!Jiili~in mes'uliyctini, Ccııene mi· 
akı lıaıidııclcki faali) eıJcrdc :ır:ı· 

)<llllar kııl
0

İ))CU aldıınmazlar. 

a Mııjc te'nin AkJcniz 6C) a· 
hatiııdcıı Türki)e·yc ait olan kı~ıııı 
'e )CDİ bıışlı)nıı Türk -1ngiliz mii· 
na cbntı, adccc le . adeee her iki 

<lclleti alakadar eder. 1tulyau'lnr, 

müsterih olobilirler, Türki) e biçhir 

zaman bcicriyet ıııüvacclıe-iııc mü· 
tcarrız olarak ı;ıkmıya,,aktır. 

Iloğazlıın tahkiırı c<lcceğiz. Jleııı 

<le çar·;ub11k 'c tıını m;ına•ilc .. Bu 
talıl.inıc ait H·şııil \C t ~t'lıizatı tıı· 
rm]:ııı veya lıııraduıı :ılalıilidz. Bir 
lı .-.vcıimiz Lunılrn',a cin rridclıitir 

.. • b ' 

Laika lıir devlet merkezine llc! 
Biitliıı Jrnıılann lıalyn') ı a)fı. 

kutlar Nmcwe"iııi i temek hakkı· 
mızdır. Ak i takdirinde Bu ııl:ik:ı , 

hu tcfttirlcr, hu efüliçcler niı;in? 

di) c ornıak lıııkL:ına ~ıı lıip oluruz. 
Kcucli İfİmiziu rııcs'ııli' etini n: he· 
s.ıbını ııucak kcııdiıı:i~c 'c taıı lı· 
lıütleriıııizılc mü~terck olnıılaru \I'· 

rdıiliriz. llcrkc , Akdcııiz'<.lc cm· 
niyetli \C .kuvH•tli olarnk )U~.ıııı:ık 
i Iİ) cıı lıir Tiirki) c'niıı mcH·udi) e· 
tini kalıtı! c• tnıelidir. İ ıal} ;ı mal· 

hualJ, 111~\c·uı ılu tlıığuıuuza 1.ıyıııct 
H•ri)or~:ı huııu ~as ıutııınlı<lıc . .:\i. 
kkim Turk mutLııatı, İıal)u'ya :ıiı 
mcıı'clcleri knt'i))•'n mün:ıkuşa el· 
mi) or .. 

Orhan Rahmi Gökçe 
~~~~~----~----~~ 

Ana kucağı 
Çocuk esirgeme kurumu İzmir 
merkezinin Karşıyaka Ana ku
cağı mektebi 1 Haziran 936 
dan itibaren daha geniş bir 
şekilde derslere başltyacaktır. 
Ana kucnğı Karşıyaka'nın bü
yük bir ihtiyacını karşılamak
tadır. Ve bu itibarla açılışı 

çok yerinde olmuştur. 

Uşak'ta bir 
Matbaa acılacak .. • 

Uşak, 23 (A.A) - Şehri· 
mizde bir matbaa kurulması 
kararlaştırılmıştır. Bu suretle 
şehrin ihtiyaçlarındnn birisi 
önlenmiş olduğu gibi onbeş 

günde bir çıkmak üzere bir 
gazete çıkarılm::ısı da faydalı 
görülmüştür. Halkcvi ve diğer 
ılgili gençler bu iş iizerindc 
uğraşmaktadırlar. 

İnebolu davası -----···---Ehlivukuf un 
Tetkikatı bitiyor .. 

inebolu vapuru faciası da
vasına önümüzdeki Pazartesi 
günü şehrimiz Ağırceza mah
kemesinde devam edilecektir. 
Mahkemece hadise hakkında 

Bir maznun 
Mahkemece serbest 

bırakıldı 
Vaktilc Samsun havalisinde 

üç arkadaşile haydudluk yap· 
tığı iddia edilen Bayburdlu 
Ali adında biri şehrimizde 
zabıtaca tutulmuştur. 
· Sulh ceza hakimliğine ve
rilen Ali, böyle bir suç işle
mediğini söylemiş ve mahke
mece ikametgaha 1bağlanarnk 
serbest bırakılması kararlaş
tırılmıştır. 

Çok güze.l 
Talebe bileti 
İhtilatı kalktı .. 

2419/1936 Tarihli ve 7024 
sayılı nüshanızdaki talebe ve
lilerinin şikayetini okudum. 

Talebenin tenzilatlı biletten 
istifadeleri anc:ıl: mektebe gi
dib gelmclerilr meşrut bulun
duğundan mektebe gidiş ve 
mektepten çıkış zamanlarına 
rastlıyan seferlerden başı·a se· 
fcrlcrdc vapurlara bincceklcr
den tam ücret alınması hak
kındaki düşüncenin tatbik ka
biliyetinden mahrum olduğu ve 
talc..be aleyhinde neticeler ver
diği görüldüğünden evelce ol
duğu gibi mıntakası dahilinde 
talebeye tenzilfttlt bilet veril
mesi -alfıkadarlarc. yazılmış ol
duğunu saygılarımla bıldiri-

rım. İzmir Liman 
hdctmc nıiidi.irltiğü 

H. Dülge ---Vali muavini C. Ünver 
Vali muavini Cavit Ünver 

rahatsızlığı yiiziindcn diin ma
kamına gelememiştir. ----

<;itte tedrisattan ah 
nacak randman 

Muallim vekilliği için müracaat 
edenler pek çoktur 

- ·-

Mühim ihracat mahsulleri-
mizin Almanya piyasalarındaki 
vaziyeti hakkında Berlin Türk 
ticaret odasınca hazırlanmış 

olan bir rapor şehrimizdeki 

alakadarlara gelmiştir. Bu ra· 
pora göre kuru üzüm piyasa· 
sın da birkaç haf tadanberi kay
dedilmekte olan sağlamlık bu 
hafta da devam etmiştir. Bun
dan başka Türkiye'nin bu 
seneki kuru iizüm rekoltesinin 
son günlerde yağmurlardan 
önemli sayılan nisbette zarar 
görmesi aynca fiatlerin biraz 
daha yükselmesine sebeh ol
muştur. 

Söylendiğine göre bazı Tiirk 
ihracatçıları, aşağıda yazılı fi
allerden daha yüksek fiat iste
mişlerdir. Ancak ithalatçıların 
bu fi:ıtler üzerinden muame
leye girişmek için biraz bek· 
lemek istedikleri görülmekte
dir. Son hafta içind lzmir
den alınan tekliflerde istenen 
füıtler yüz kilo başına sif 
Hamhurg ulımlk üzere şöy
ledir: 

7 Numara 15 lira, 8 numa
ra 16 lira, 9 numara 17,5 lira, 
1 O numara 21 ve 11 numralar 
23,50 liradır. 10 ve 11 nu
mara üzümler de bir hafta 
t'velkine nazaran birer lira1ık 
yiikseliş vardır. 
İncir: 

lzmir' de yağan yağmurlar· 
dan bu seneki incir rekoltesi· 
nin dahi tabiatile müteessir 
olduğu alınan haberlerden an· 
laşılmışlır. Vaziyetin bu şekle 
girmcc;i neticesinde ihracalçt· 
larınuz incir fiatlerini de biraz 

yükseltmişlerdir. 

Mesela, kilosu 66 - 68 tane 
gelen ve çuvallarda ambalai 
edilmiş olan ekstrisma Cene
vid İncirleri için 100 kilo ba
şına sif Hamburg 9,75. 10 lira 
istenmiş ve bu fiatler üzerin
den bilfiil işler yapılmıştır. 

Kilosu 68-70 tanelik mallar 
için 100 kilo başına sif Ham
burg geçen hafta on lira ye
riae bu hafla 10,5 liraya ka
dar fiat istenmiş ve bilfiil 
ödenmiştir. incir piyasasının 
sağlamlığını muhafaza edeceği 
kuvvetle tahmin olunmaktadır. 
Mühim bir ticaret firması, 
incir üzerinden yaptığı teklif
lerde eylul ve birinci teşrin 
yiiklemesi ~artile 100 kilo ba
şına sif Hamburg muhtelif ne· 
viler için 10,5 - 22,5 lira fiat 
istemiştir. 

Konsoloslara 
Ziya fet verilecek 
Fuar Komitesi Reisi Dr. 

Behçet Uz ile refikası tarafla· 
rından şehrimizdeki konsolos· 
larla refikaları şerefine yarın 
saat 18 de Kü1türpark gazino
sunda bir danslı çay verile
cektir. 

Bıçak ve kama taşıyanlar 
Evvelki gece zabıtaca yap

tırılnn umumi aramada Ka
rantina' da Naim'dc ve Ha
san' da birer yasak bıcak, 
Keçeciler' de Mehmed, Hü· 
scyin, Hüseyin Mehmed ve 
Jbrahimdc birer bıçak, Etem'· 
de birer kama bulunarak 
alınmış, adliyeye verilmişlerdir. 

.lf alkevindem 
26-9.<)36 CuıııartcGİ gtinU Dil 

lıayraıııımız ınünaselıcıiyle Ilalke· 

'iııde aat 1 i de bir tören ) apı· 
laraktır. Bu törene nit program 

a~g\da yazılıdır: 

l - Türk dili inS..ılabı hak· 

Bir izah 
7104 No. lu (Anadolu) da 

bir ajans telgrafının tcehhürle 
vurudundan bahsedilmiştir. Ce
reyanı hali tetkik ettim. 

Üç IJ;n kadar kelimeyi ve 
29 kopyayı teşkil eden bu 
telgraf, Ankara merkezine saat 
21,5 la verilmiş, Aııkara·İzmir 
arası telinin çok mahmul bu
lunmasından sıra beklememesi 
ve daha evel yetişebilmesi için 
İstanbul tm iki tercih olurımuştur. 

Üç bin kelimenin tercihan 
pcrforc edilmesi, tabi maki
neden geçirilerek İstanbul' a 
yazılması ancak saat 24/55 
dakikada bitirilebilmiş ve İs
tanbul' da tekrarı lazımgelen 
perfore ve lzmir' c keşide hiz
metleri de, saat 3/45 dakikada 
hitam bulmuş ve lzmir mer· 
kezince saat 4 sıralarında sevk 
ve teslim olunmuştur. 

Bu izahattan anlaşılıyor ki 
keşide ve sevk işlerinde teeh
hür vaki değildir. Ankara mer· 
kezine tevdi ile lzmir' e ajans 
idaresine teslimi arasında ge· 
çen vakit, yapılan hizmetlere 
tekabül edebilen zaruri miid
dettir ve lelgraf ın çok mufas
sal olmasından mütevellittir. 

Hakikat anlaşılmak üzere 
bu izahatın gazeteye derç ve 
neşrini rica ederim. 

Başmüdür 
Naim Güleç 

Zahire satışları: 
Ç. Cınsi K. S. 

1807 Bugday 4 875 
59 Kumdan 4 375 

104200 Kilo pa. 44 50 
786 Ken. pala. 370 

K. S. 
18 50 
15 
14 25 
15 25 
18 50 
7 25 

15 
16 
13 
15 50 
12 50 
15 75 
15 
15 
12 50 
13 75 
15 
10 50 
17 

'b-
15~ • 
16 5t 
13 50 
13 25 
13 25 
12 50 
13 25 
12 
23 
15 
15 50 

K. S 
15 
9 87~ 
9 

14 
14 Sv 
10 75 
10 25 
12 
~ 25 
11 
10 75 
10 25 
11 50 
7 75 

ını . 
K 
sb 
4 37J 
46 

480 ---------nı •• 
Olü Cocuk 5

.' 
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Olümde kas"1 var mı? 
Tepecik'tc Çakır sokağında 

oturan Melımed Ali karısı 
Kayseri'li Emeti'nin ölü çocuk 
doğurduğu haber alınmış ve 
kadın hastaneye kaldırılmıştır. 
Çocuğun ölümünde kasd olup 
olmadığı araştırılmaktadır. 

Adliyeciler arasında 
Kaçakçılık davalarını gör

mcğc salahiyetli asliye ceza 
hakimi Atıf 300 lira ücretle 
1stanbul ihtisas hakimliğine 
ve Balıkesir mülga ihtisas müd-
deiumumisi Aptullah Lütfü 45 
lira maaşla İzmir kaçakçılık 
davalarını görmeğe salahiyetli 
hakimliğe tayin edilmişlerdir. 

Hayvan cinsinin ıslafıı 
Hayvan cinsinin ıslahı ve 

iyi bakımı hakkında vilayet 
köy bürosunca yakında biı 
talimat bastırılarak bütün köy· 
lere gönderilecektir. Köylüler, 
hayvan bakınn işlerinde bu 
talimata görr. hareket edecek
lerdir. 

Es,ar salarken 
Alipaşa meydanında giritli 

Ali oğlu Hasan esrar satar
ken yakalanmak üzeı e iken 
elindeki bir gram 60 santi
gram esrarı dıvar dibine at· 
mışsa da yakalanmıştır. 

oer L .. 



Sayfa 4 
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ransa'nın İspanya hududuna 3 00,000 Senegalli asker 
evk edildiği yalandır. Asiler bir tahtelbahiri z aptettiler. 

ispanya nazırı, bitaraflığı bozan-
ları protesto edecek .. 

~-~---------.-. 

Fransa'da grevler yeni-
den tazeleniyor. 

-------
Amele, bazı fabrikaları işgal etti. 

Bazı müesseseler kapandı. 
kapanmasının asıl sebebi, pat· 
ronların yeni fedakarlıklara ta· 
raftar olmamalarıdır. 

3u takdirde vaziyet fenalaşacaktır. Asilerin bom-

Paris, 24 {Radyo) - Dün 
yeniden ve Paris mıntakasında 
ve eyaletlerde birçok grevler 
ilan edilmiştir. 

Birçok müessese ve fabri
kalar amele tarafından işgal 
edilmiştir. Diğer cihetten birçok 
müesseseler de tatili faaliyet 
etmişlerdir. Bunların kapan
ması sipariş noksanındandır. 

Maamafih, bu müesseselerin 

Fransa' da müzmin bir hal 
alan bu vaziyet, hükumet ma· 
hafilinde de endişe uyandır· 
maktadır. bardımanı arttı. 100 asi kurşuna dizildi. 

Paris, 24 (Radyo)- Voj'de 
bugün amele ve patron mu· 
rahhasları tarafından müşterek 

~~--~--~----....._----~------
mıntakası tamamen hükıimetçilerin eline geçti. Alkazar 

bir içtima yapılacaktır. Bir 
uzlaşma elde edilmesi muhte
meldir. Monteyn fabrikaların
daki grev nihayet bulmuştur. 

şehri de düştü. Muvaffakıyetler artmaktadır. ........................ 
Madrid, 24 (Radyo) - Ara· 
n cephesinde Badakos-Oes
hattı üzerinde vukubulan 

.ubta hükümet kuvvetleri, asi 
luvvetlerini geri çekilmeğe 
hıecbur ederek birçok esir al
buşlardır. Asilerden bir miktar 

\cer, milisler tarafına geç
~iştiı . Hüküm et tayyareleri 
Oeska şehrini bombardıman 
btmişlerdir. 
1 Kast il cephesinde milislerin 
vaziyeti müsaittir. Oveyedo 
'ebri teslim olmuştur . Üveye· 
,,, hattın ın tahrib edildiği ve 
& ırgos'tan verilen zafer ha
~lerinin yüzde 80 i yalandır. 
Hendaye, 24 (Radyo) -
adrid hükumetinin mühim 
1rakı ve altın mevcudu Va
:ısiya ile Alikontey' e nakle
· ıecektir. 

Barselon, 24 (Radyo) -
carselon hükumetinin ve ku

mandanının resmi bir tebli· 
gıne göre hükumet donanma
sında isyan çıktığı haberi asıl
sızd ır. Lerida'daki askerin is· 
yanı ve Madrid şehrinin sukut 
etmek üzere bulunduğu ha· 
bcrleri de yalanlanmıştır. 

Tanger, 24 (A.A) - Bir 
• ransız gemisi, bir İspanyol 
tayya resinin üzerinde dalga· 

r la mücadele eden iki tay
reciyi denizden vapura al· 
1tır. 

Burgos, 24 (A. A) - Mil
etpervr.rler tarafından işgal 
ilmiş olan Zurnaya şehri, 

~ükumetçilerin umumi karar
ıihı id i. Bu şehrin işgalile 

lbao şimendiferlerini şimali 
,.>anya şimendiferine bağlıyan 
r demiryolu ihdasına imkan 

n c mektedir. Nasyonalistler, 
A.rrona ve Scstona mıntaka
nı da işgal etmişlerdir. Şimdi 

•.. a Deva'ye gelmiştir. 
Bir kol da Puetro' da Ala· 

<an ve Salinas'ı işgal etmiştir. 
:iükumct taraftarlarının zayiatı 
nühimdir. 

Tenerif radyosunun bildirdi
ine göre Malaga telsiz istasyonu 
irkaç gündcnberi hiçbir ha· 
~er vermemektedir. Bu şehir, 
(ızıllar tarafından işgal edil· 
niştir. 

J erez de Los Caballeros 
:::lün Nasyonalist'ler tarafından 

">tedilmiştir. 
Yag kıt'ası, Toledo şehrinin 
ar mahallelerinde şiddetle 
'C devam etmektedir. 
llladolit'tcn bildirildiğine 

•re asilere mensub 25 bin 
şilik bir kıt'a, general Fran· 
>'yu takviye etmiştir ve Mad
d hücumunu yapacaktır. 
Bu gece Bilbao'ya taarruz 

>aşlıyacaktır. 

Taarruz, gece yarısından bir 
aat sonra olacaktır. , Bilbao 
e Oviyedo'nun sukutundan 
onra Setander şehrinin yalnız 
>aşına mukavemet edemiyeceği 
.annediliyor. 

Rabat'tan gelen haberlere 

aleyhine bir isyan çıktığı ha
beri yalan değildir. 

Sevil' den bildirildiğine göre 
askeri münekkidler, Markisist
lerin, çok ağır zayiat verdik
lerini bildiriyorlar. Nasyona· 
listler, bazı mühimmat elde 

perver kuvvetlere iltihak etmek 
istediği de teyit ediliyor. 

Kadika radyosu Cumur Baş
ganı Azana'nın milliyetper
verlere teslim olmak istediğini 
ve fakat Largo Kaballero'nun 
Madrid hükumetinin mücade-

ispanya ihtilalci&er hükumeti reisi ( Kabanela) toplanan 
mücevherat ianesine iştirak ederken 

etmişlerdir. Şimdi, Toledo'nun leye devam edecek kuvvet ve 
21 kilometre yakınindedirler. vasıtalara malik olduğunu ileri 

Lizbon, 24 (A.A) - Ce· sürerek buna karşı koyduğunu 
nuptaki İspanyol ordusu ku- bildirmekıtedir. 
mandam, dün beş markisist tay- Moskova, 24 (A.A)-Ecnebi 
yaresinin düşürüldüğünü bil- gazeteleri 200 Sovyet tayya-
dirmiştir. resinin Barselon'a getirildiğini 

Sevil, 24 (A.A) - Brezilya ve 70,000 Rus tüfeğinin Mad-
meclis başkanından gelen tel- rid 'e geldiği hakkında Alman 
grafta Alkazar mahsurlarının faşist gezetesi Voelkischer Be· 
kahramanca mücadeleleri mü- obachter tarafından neşredilen 
nasebetile Brezilya'da yapılan bir haberi nakletmektedirler. 
merasim bildirilmiştir. Tas ajansı hiçbir esasa istinat 

General, teşekkürlerini ve ctmiyen bu menfi haberi ya· 
Alkazar mahsurlarının teslim lanlaınağa selahiyettardır. 
olmıyacaklarını ve ulusal da- Burgos, 24 (Radyo) - To· 
vanın şimdiden kazanılmış sa· ledo'da ihtilalciler tarafından 
yılabile.ceğini bildirmiştir. düşürülen iki hükumet tayya-

Paris, 24 (A.A) - Alka- resinin, pilotları İngiliz'dir.Buna 
zar'ın son kul~si de hükumet dair olan delail, ihtilalcilerin 
kıtalarının ateşi a1 tında yıkıl- eline geçmiştir. 

mıştır. Paris, 24 (Radyo) - (Tc· 
Madri<l, 24 (Radyo) - Al- nerif) radyosu, İs~anya hüku-

kazar, hiikuınet kuvvetlerine met ordusunun, (Lerida) hava-
teslim olduktan sonra Tuleytle lisinde hükumet aleyhine kı· 
havalisi tamamen Madrid hü- yam ettiğini bildirmektedir. 
kumdi eline geçmiş oluyor. Madrid, 24 (Radyo) - fs-
Hiikumet reisi Kabaleyzo; hü· panya kabinesi, dün gece top· 
kumet eline geçen Tuleytlc lanmış ve bu toplantıda, Ka-
mıntakasını gezerek Madrid'e ra ve deniz erkamharbiyc reisleri 
döndükten sonra gazetecilere hazır bulunmuştur. 

beyanatında hükumet kıt'ala- Verilen karara göre, ihtilal· 
rının vaziyetinin gayet iyi ol- cilcrin bütün gayri menkul ah-
duğunu söylemiştir. Hiiku- vali İspanya amelesine: taksim 
met kuvvetleri şimal ve cenub olunacaktır. 

cephelerinde birçok mühim Burgos, 24 {Radyo) - f h. 
muvaffakıyetler elde etmiş- tilalciler, yedi bin nüfuslu olan 
!erdir. (Vcrgara} kasabasını işgal cy-

Paris, 24 (A.A) - Madrid !emişlerdir. {Vcrgara), Bilbao· 
halk cephesi liderleri Fransa· nun şarkında olub, bu şehirde 
ya geçmişlerdir. bir lop fabrikası da vardır. 

Paris, 24 (A. A)- Madrid Madrid, 23 (A.A) - Jabra 
halk cephesi liderleri Frnn· Ajansının Ovicdo'dan öğrcn-
sa'ya geçmişlerdir. Bundanbaş· diğine göre, mevki kumandanı 
ka Barselon' da Kompanis hü· albay Aranda hükümetin ka-
kumetine karşı kıyam hareketi dın ve çocukların muhasara 
teyit edilmektedir. Keza Lerida altınc.Ia bulunan yerlerden çı -
garnizonunun isyan ettiği ve karılmaları h:ıkkındaki tekli· 

mak istiyenlere ateş etmekle 
mükellef hususi müfrezeler teş
kil etmiştir. 

Mr Aranda'nın komünistler 
tarafından hapsedildiğine dair 
asiler tarafından şayi olan ha
ber münasebetile, söylendiğine 
göre, lngiliz sıhhat heyeti şefi 
Lord Churchilin M. Aranda 
tarafından kabul edilmesi bu 
haberin yalan olduğunu isbata 
kafidir. 

Paris, 23 (A.A) - Jour 
gazetesinin bir haberine göre, 
14 Eylulde P.L.M. Vingthint 
adlı Fransız gemisi Melilla 
yakıninde Alca!a Gabiano 
adlı M arkisist torpito ta ı afın

dan durdurulmuştur. - İspanyol 
bahriyelileri Fransız :gemisini 
zorla aramış1ar, gemide hiçbir 
silah bulamadığı halde onu 
başka bir ;istikamet takibct
mcye mecbur etmişlerdir. 

Bombardımana maruz kal
mak istemiyen Fransız gemi· 
sinin kaptanı Molilla'ya doğru 
yoluna devam etmekten vaz 
geçerek · Cebelüttarık' a müte
veccihen hareket etmiştir. 

Bu hadiseyi [nefretle mev
zuubahseden Jour gazetesi 
Fransız otoritesinin bu kadar 
mühim bir hadiseyi halka bil
dirmemiş ;olmalarından dolayı 
hayret etmektedir. 

Romanya -Lehis 
tan münasebatı 
Ve Romanya'nın y e

ni dış siyaseti 
Varşo\·a, 23 (A.A) - Homanya

ııın dış siyasasını mcvzuuhahs eden 
yan resmi fnforınation Politik ga
zeıeı:i d iyor ki: 

Yeni dış işleri bakanı 1\1 . .ı\ıılo· 

nesko ile Homan) a ı;imcliki nilci 
kraliniıı ananevi siyasa ına yeuiılen 
riicu etmiş olmak.tadır. M. Antooe -
ko ·nun t>U iyi uzm lanndan hiri 
oldu~u liberal partinin prensibi 

milli urlı~ı kendi ku·ncti \ ' C 

memleketin servetlerine iı.tinat et
tirmektedir. Liberal parti Hoınan

yıı 'ınn mallcli \'e m:ıne,· i kuvvetle· 
riııi ııı·ı t ı rnıay:ı ı;ıılışıııışıır. Honıan

ya"ııın muncvi iyn,aı11 beynclmild 

formiillcrin milli v•ırlı~a eııas te~· 

. kil eclelıikcc-~iııc iuauınıyan J>olon-
1 ya tarafından her zaman anhıy1ş \C 

1 

iti rna<I ile l:ır:ılaumı~ıır. 

Polonya Hoınanya·u.ıı ~iıntli itti
fal..1.ırl a ı:iziluıi~ ol:ııı yolu lıü) ük 
lıir ~ııuıinıiyı·tlc ıııkiuı:cl ı' c·cği hak· 
k ıııl l ,ı 1. ,\ıı to ııc~ı..o·ııun sij:deriııi 

!ll' ' i ııı; lı• kar~ıla 1111 ştı r. Bıı siyas:ı 

Po lııııya ilP Houıaııya ara ııı<lal..i 

clo tluk \t' itıi fok ııı ii ııa~c lw tlcriuin 

iııki;-af cılı•rc~i lıakkınıla ı· ıuin bir 
clı-1 ildir. 

Yukarı Saon' da tramvay 
müstahdemini, bir vatmanın 

işinden çıkarılması hasebile 
grev ilan etmişler ve tramvay· 
lan işgal ederek garajlara gö
türmekten imtina etmişlerdir. 
Mesai bakanı M. Deba Sen 
eyaleti çukulata ve şekerleme 
fabrikaları amelelerinin murah
haslarını kabul etmiştir. 

Yalan 
Rusya tay
yare vermedi 

Moskova, 24 (Radyo) 
Tas ajansı, Rusya'nın Madrid 
hükümetine ikiyüz tayyare ve 
70lbin tüfekk gönderdiği hak
kındaki haberleri yalanlamakta 
ve bu gibi haberlerin, uydur· 
ma olduğunu ilan eylemektedir. 

M. Azana 
k ·ıd· ·? ce ı ı mı • .. 

• Paris, 24 ( Radyo ) - is
panya reisi cumuru M. Azana 
istifa etmemekle beraber vazi
felerini terketmiş bir vaziyet
tedir. 

edilmiş bulunduğunu ilave ey- mıntakası boyunca uzanan 
lemektedirler. hududu muhafaza etmek üzere 

Londra, 23 (A.A) - Stems 
gazetesinin Cebelüttarık'tan ha
ber aldığına göre, Malaga' daki 1 

markisistlerNasyonalistlcrin hava 
hücumlarına bir mukabele ol
mak üzere rehinelerden yüz
den fazlasını kurşuna dizmiş
lerdir. 

Havc:.s Ajansı muhabiri asi 
donanmanın markisistlere aid 
bir gemiyi zapt ve diğerini de 
batırmış olduğunu bildirmek· 
tedir. Diğer taraftan asilerin 
elinde bulunan gemilerin hü
kumetin içinde 7 50,000 fişenk 
bulunmakta olan bir deniz
altıyı zaptetmiş oldukları da 
haber verilmekte ise de bu 
haber teyit edilmemiştir. 

30,000 Senegalli askerin Ka
sablanka yakınine sevkedilmiş 
olduğu hakkında Dangerden 
gelen ve bir lngiliz gazetesi 
tarafından neşredilen haberin 
tamamile asılsız olduğunu söy
lemiştir. 

İspanyol · harb gemilerinin 
Melilla önlerinde ve Centa 
cenubi şarkisin<le kontrolü 
büsbütün bıraktıkları anlaşıl
mıştır. Nasyonalistlerin de
vamlı bombardımanları kar
ş ısında hükumet torpitoları 
tayfaları hareket vazifesini 
yapmaktan imtina etmekte
dirler. 

Paris, 23 (A.A) - Paris'
teki sol cenah f spanyol ma
hafilinin kanaatına göre Saint 
Nazarie önünde demirli bu
lunan dört lspanyol gemisi 
Madrid hükumetine gönderilen 
60,000 tüf ek ve iki milyon 
kurşunu yüklemeğe hazır bu
lunmaktadırlar. 

Bilbao, 23 (A.A) - Askeri 
müşahidler ihtilalci kuvvetlerin 
dün Bilbao'nun .şarkında elde 
etmiş oldukları muvaffakıyetler 
dolayısile bu şehrin vaziye
tinin ümidsiz olduğunu beyan 
etmektedirler. 

Bu miişahidlcr Bilbao mü
dafilerinin silah ve mühim
matları olmadığını milislerin 
ekseri.sinde silah olarak ancak 
birer bıçak bulunduğunu, 
çünkü ihtilalcilerin bunlara aid 
silah yüklii kamyonları ele 
geçırnıış bulunduklarını ve 
limanın ihtilalcilerin elindeki 

n abloka 

Bilhassa yiyecek ve içecek 
fıkdanı şiddetle hissedilmek
tedir. 

Paris, 23 (A.A) - Komü
nistlerden Thorez ve Duclas 

Londra, 23 (A.A) - İyi 
haber alan bazı mahafilin 
işaret ettiğine göre lngiliz 
hükumeti Portekiz'in İspanya 
işlerine ademi müdahale ko
mitesine iştirak etmesi husu
sunda yeniden bazı teşebbüs
lere girişmiştir. 

Hendaye, 24 (A.A) - Yi· 
ile beraber Fransız silah ve yecek yüklü olarak Stander 
cephanelerinin İspanya'ya gön- limanına girmek istiycn Mar-
derilmcsi mes' elesin in en faal kisistlerc mensup bir kargo 
propaganda yapanlarından sos- liman methalinde torpile çar-
yalist saylav M. fgroms parti parak batmıştır. Tayfadan hiç-
başkanı M. Leon Blumun dış bir kimse kurtulamamıştır. 
siyasasını protesto etmek Yiyecek yüklü olarak Bilbao 
üzere Seine vilayeti sosyalist is tikametinden geçmek istiyen 
bürosu aza!ığından istifa et- bir balıkçı gemisi de asilerin 
miştir. bir harb vapuru tarafından 

Londra, 23 (A.A) - Fran- çevrilmiş ve tayfası tevkif 
sız büyük elçiliği İspanyol , edilmiştir. ,, ......................................... ~ 
Yusuf Rıza Okulu 

ES K 1 

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

kısımları havidir. ANA kısmı 4 - 5 · 6 y~ındaki çocukları 
kabul eder. 

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

Fransızca dili 1 L K kısmın ikioci sı,·ufından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 E Y L O L tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 

Müracaat zamanları : Saat dokuzdan on yediye kadardır. 
Kestelli caddesi, No. 76, T elefon : 2914 
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Birinci Fransova sevdiğini öldürmüş. lspanya'da komü-
~~~B~u~ .. Y~U~ .. K~T~A~R~IH~İ~TE=F~R~IK=.A== Elindeki tabanca ile döndü, koca- • t le k an rsa' 
91 . Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu Q komşumu öldürdüm dedi. nıs r az 1 • 

l k k l B. · · F ' sın ' ' ---------
~ oçya ra ı, ırıncı ransova nın Portekiz'le bir harp çıkması muh-

kızı ile sevişti ve evlendi. 
Kral birinci Fransova, sara- Jad~süslü idiler; kral, kızının temeldir. Cenevredede bir protesto 

yın büyük merasim salonunda kolunda olarak Notrdam öniine · 'L apı/ırsa, Vazı~vet '4enalaşacaktıT. 
İskoçya kralını saray erkanına kadar geldi. Halk tarafından rJ 'rJ 

takdim etti. Genç kral, ınem· samimi surette karşılandı. Fa-
leketinin sisli semasını düşü- kat, genç, güzel kahraman 
nüyor, burada adeta birşey tavırlı İskoçya kralı göründüğü 
göremiyordu. Kraliçe vakıa, zaman müthiş bir alkış tufanı 
çirkindi, fakat çok debdebeli koptu. 
bir şekilde giyinmişti. Merasimden sonra, sırmalı 

Kral F ransova, kızını elin- elbiseler giymiş bii münadi 
den tutarak genç lskoçya kra· önünden yunıyor ve halka 
lına arzetti ve baloyu kızile avuç, avuç altın serpiyordu! 
açmasını rica etti. Fransa va- Paris halkı bütlin gece şen-
kıa henüz matemde idi, fakat lik yaptı, içti, güldii ve oynadı! 
Fransa'ya yardım için koşan Merasim bittikten sonra, Is-
kral şerefine, bir nezaket ve koçya 'ya hareket hazırlığı baş-
samimiyet eseri olarak matc· !adı. Yeni kraliçeye şimdi, 
me bir müddet için fasıla ver- iskoçya'nın ucu-bucağı bulun-
mek laAzım addedı'lmı'ştı·. k ı ki • b 1 Ölen ve öldüren maz aya ı araan i aret, sis i 

Dans ederlerken, birinci bir memleket olduğunu söylü- Fıansa'da, Mo tröy'dc Ka- baren de iki ailenin aıasından 
Fransova'nın gu··zcl kızı, genç ı d terin Dimitrof isminde henüz korkunç bir karakedi geçmiştir. yor ar, oraya gi erse annesi 
prenses:I gibi hemen öleceğini bildiri· yirmi altı yaş nda ve dört ço· Papadupolos'un karısı Ka-

- Eyvah .. Diyo!du. Kraliçe yorlardı. Fakat, genç kraliçe cuk sahibi bir kadın oturmakta terin'i kocasından k~skanmağa 
olamıyacağım .. Bu emelim ta- gülerek: dır. Bu kadın ve kocası ve as- ba;;laınıştır. Ve bundan aJtı, 
hakkuk edemiyecek. Bu güzel _ Ne olursa olsun .. Ccva- len Rus'turlar, ayni apartman- yedi ay evel Papadupolos bu 
ve genç kral dayızadesı' Marı· b · d y d d da bir de aslen Yunan 'lı Pa- yüzden karısını dövmüştür. ını verıyor u. aşa ığım mü -
Tüdor'a lngiliz kralının kızına detçe kraliçe olarak yaşıyaca- padupolos ailesi vardır. Bu Hadiseye komşular da karış· 
nişanlı .. Ne yazık. Ölmek be- ğım ya.. Bu, bana yeter! aile bir baba, beş çocuk ve mış, nihayet polisin müdaha-
nim için daha iyi... altıncı çocuğunu dünyaya ge· lesi mecburiyeti hasıl olmuş, 

Nihayet fırtınalı bir günde t' d p d ı b hA Genç ve güze] kral da, tirmek üzere bulunan bir zev- ne ıce c apa upo os u a-
gemilere bindiler; fırtına haf- d' d 1 ·ı h · · t' kendi kendisine bütün Avrupa ceden ibarettir. ıse o ayısı e apse gırmış ır. 
talarca gemileri deniz üzerinde f> d l h · t k aleyhine kalksa, Fransız hane- Bu iki aile on senedenberi apa upo os apıs en çı • 

d b çalkadı, durdu! Fakat aşkla tanışmaktadırlar. Dimitrof ai- tıktan sonra, ayni vaziyet de-
anının u prensesini memle· evlenmiş olan Yeni kan-koca · h 'k' 'l · · d 

k · k k ll·sı', başlı başına bı'r ev tut- vam etmış, er 1 1 aı e ıçın e etme götürme ararım ver- d d k d d k k k 
miş bulunuyordu! u a u ağa, uca . ucağa nıazdan evci bir müddet tc ve arasında eski dostluğun 

denizin ölüm tehdidlerini tınut- · · d" ·· l t t t 1 "' Papadupolos ailesi ile birlik yerını ovuşme er u muş ur. 
* * muşlardı! 4 E lAld d P d oturmuştur. Hatta, Katerin Y u e, ma anı apa u-

Hayalpcrvcr olmaktan lıiç- Nihayet bir gün f1.:cirle ka- 1 h 11 ı· k · Dimitrof'un dördüncü çocuğu- pu os ma a c po ıs omıser-
bir zaman kurtulamıyan birinci raya vaıabildiler,· lskoçya'lılar ı ·v · ·· t d k d nu, Oıtodoks ayini mucibince ıgınc muracaa e ere ma am 
Fransova, kızını beşinci Jak'a mükemmel bir karşılama me- K t . o· "t f'I k Pa 
vermeğe karar verdi; vakıa Papadupo1os vaftiz etmiş, ço· a erın ımı ro a ocası · 

rasimi yaptılar. Fa\Cat... Kra- cugvun vaftiz babası olmu<ı.tur. padupolos'u cürmü mçşhut 
bu hadise sekizinci Hanri'nin ı· h ·d· D · l ı "' ıçe asta ı ı. enız yo cu uğu İki aile arasında münasebet halinde tuttuğunu haber ver-
hiç hoşuna gitmiyecekti. Fakat ve yeni evlilik hayatı zayıf · t' Ş l "ti d .. t · çok samimi, adeta kardeşçe mış ır. a ıı er e gos ermış, 
ne zararı var?. Yaşasın aşk! kraliçeyi epeyce sarsmıştı. M d o· 't f' b .. .. idi. Fakat bundan üç sene a am ımı ro un u curmu 

Taçlı kimseler arasında pek Kral beşinci Jak, sevgili evel ayrı çıktıkları zaman va· meşhut hasebile kendisini döv-
az tesadüf edilen bu aşk üze- zevcesini ölümden kurtarmak d - v.. .. ·ı · .. e ek davacı ziyet değişmiş ve... Dimitro- ugunu ı erı sur r 
rine müesses izdivaç, halkın için elinden geleni yaptı. Ca- fun karısı, Anastas Papadu- olmuştur! 
çok hoşuna gitti! nını vermek müınkiin olsa, polos'un dostu olmuştur. Papadupolos, bu rezaletlere 

Genç krala Bluaz'da, Kon- verecekti! Katerin, bu münasebetin de- rağmen, Katerin'e verdiği söze 

Londra, 23 (A.A) - Daily 
Herald gazetesinin diplomasi 
muharriri M. Delvayo'nun ade
mi müdahale misakını imza 
etmiş olan devletlere bir nota 
vererek bu misak ahkamının 
bazı milletler tarafından ihlal 
edilmesine karşı protestoda 
bulunmağa ve bu mes'deyi 
Milletler cemiyeti asamblesi· 
nin içtima devresi esnasında 

ortaya atmağa karar vermiş 
olduğunu bildirmektedir. 

Londra, 23 (A.A) - Daily 
Herald gazetesinin haber ver· 
diğine göre, Madrid hükume
tinin dış işleri bakanı ademi 
müdahale mukavelesine iştirak 
eden dev!etlere tevdi eJiiecek 
bir nota vererek bu muahede- ' 
nin bazı memleketler tarafın-

......................... 
mıya başlamıştır, Fakat tam 
bu sırada, odanın kapısı açıl· 
mış, içeriye elinde bir tabanca 
olduğu halde kansı Katerin 
gırmış ve: 

- Komşu Papadupolos'u 
öldürdüm! Demiş ve hemen 
karakola koşmuş ve teslim 
olmuştur. 

Zabıta, bu cinayetten Di
mitrofun da alakadar oldu
ğunu sanmış ise de, neticede 
karısının, kendisini,(:erkedcceği 

için amanını öldürdüğü anla· 
şılmıştır. 

Papadupolos, ikisi göğsün
de, ikisi kafasında olmak üze
re dört kurşunla ölü olarak 
evinde bulunmuştur. 

dan çiğnenmesi keyfiyetini pro
testo edecektir. 

Morning Post gazetesin 
Cenevre'den gelen bir habere 
bakılırsa Baddva'ya Portekiz 
hükumetine karşı zecri tedbir
ler alınmasını istemiştir. 

fspanyol bakanı protesto 
hareketinde bulunduğu takdir
de esasen Habeş mes'elesin
den dolayı iki tarafa ayrılmış 
bulunan Milletler cemiyetınde 
daha miihim bir anlaşmazlığın 
başgöstermesine mani olmak 
imkansız bulunacaktır. 

Bu gazete muhabirinin Por· 
tekiz delegesi M. Vascousolles 
ile ) aptığı bir mülakatı neş· 
retmektedir. M. Vascousollos 
bir komünist muzafferiyeti tak
dirinde Portekiz'in istiklalini 
korumak için belki harbetmek 
mecburiyetinde kalacağını söy
lemiştir. 

Dünkü düşman
ların biribirine 

hulus arzı 
Pariıı1 ~1 (Rarlyo) Dün Jıal· 

,a·oın Pari &efarethaoe i biıyiik 

l..ııhııl alonunda. klinikten benil& 
ı;ıkıııış ulan Koud Çcroni \C hazı 

riı::ıl 'c Fraı.sı:t, Jt.ıl) an ,;azı•ıı · 
~ ilı·rı ;ırıuıı<lc l'aı j,.'jıı :ılıık n.ıh ' 
cfiri ~1. \ol lJo ~lar}alll n: ııu: u 

ılı•lıalt ı eııuişıir. 

ı\I. Jı., Mıın.ıııı , ,ı, lııılcı \P 

FaJakat t ı • ııcdiııi iırıı.a cııuı• \,. 
\ili.tor .Eın.ıııocl'ı Hııht ~ iıııpar. toru 

t'} lı•miştir. , ................................ _. ....... .. 
öğretme le un! 

ilk, Orta, Lise okullarının bu im 

Ahmet Etima tan Blö' de, nihayet resmi su- Kraliçe, başını kralın omu· vamını istemiş ve bundan iti- sadık kalmak istemiş ve met-
rette Kanunusaninin birinde zuna dayayarak, bir kuş gibi: resini çocuklarile birlikte ka- Mii~lt rilcriniıı ılPğ.-rli ilgilt riuc <la)anarıık hnm c 'ara~ 11 ık 
P . 1 k b d B 1 ı B 1 H' k h ı b Şf'kilJe gı ııi\lcıılıni tir. arıs te resmi a ul yapıl ı. - enim sevgi i sinyorum. içem.. enim sevgilim ıtap- çırına için azır anmış ve ir- E k• • 
Birinci Fransova, fskoçya kra- Ben hayatımda sadece kraliçe ları ile can verdi.. de randevü vermiştir. Ahmet tİm&D itap evt 
lını doğrudan doğruya karşı- olmak istiyordum. Beni kraliçe * * * Geçen Cumartesi giinü. ma- Kültür Bakanlı~ıuıo okul kitapları ıle di~l!r lmtıııı t"St 1 teri sn· 
ladı; ertesi gün nikah mera- yaptınız ve fazla olarak bana Siyahlar giymiş bir sefir, dam Katerin Dimitrof koca- ııü gününe takıp eden vc:ı en miisaıı lıaılerlc sıılııı rnii,ıerı-
. · f k lAd h 1 k h r D d 1 1 k IJ h d · · k ·· ll•riuı mcmııun eden lzmir'in lıiridk J..ııaıı \C kırtasi~ t: Jcııo uclur. sımı, ev a a e teza ürat a ya- aş ta i san ettiniz. iyordu. u ve matem i ra an ta · sın an sıncmaya gıtme uzere · 

pıldı. Ve ... Kraliçe, kralın kolları riratı aldı. Tahriralı öptü, başı on frank istemiştir. Zevcesi Hariçten siparişler iskontolu fiatlerle ve sUr-
Kral Fransova, gerek ken- arasında: üzerine götiirdü. sinemaya giden koca, çocuk-

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

disi ve gerek prenses fcvka- - Madlen .. Madam.. Kra· - Sonu var - la.rrıı~U~)~Ut~m:u~ş~v~e~b:ir•k:i~ta:p~o:k~u~-.:========================·== ........................................................................ 

; . 
•1tır 

17 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Benim <le kıılhinııle lıalı.ı h ş'ıı lı 

\apraL..lar lıir gizlı ş.ırl..ı ı'.ıdıı) ır 

Çi~ddt•r kıp-kı7.JI ,Judaklar ~ilıi 
Hu) .ıcla tadılıııı a kı So\ hi) or .. 

Yıld zlar, :>arı altın düğme
ler gibi, biitün gökyüzünü dol· 
duruyordu, ince bir sonbahar 
rüzgarı, bozulmuş bağların üs
tünden esiyordu. 

Ne kadar çaldı, bilmiyor· 
d1t. Gözlerini oraya, dün ak· 
şamki noktaya dikti. O gene 
orada idi. Ağacın gögdesine 
dayanmış, hiç kımıldamadan 
duruyordu. 

Parçayı bir daha çaldı ve 
sonra tanımadığı bir bcstega
rııı, "Yaşamak güzeldir,, un
vanlı parçasına başladı . 

Onun siluetini iyice görü
yordu. Kemanını pencerenin 
kenarına bıraktı kollarını ka-

redeki küçiik bir yastığa da
} adı, ona bakmağa b şladı. 

Gözleı ini görüyor gibi i Ji 
k·ı san ı ... 

Ortalık derin bir siikfıt iç·n
de idi. Sade yaprakların hı
şırtısı duyuluyordu.. Her ne 
olursa olsun, onunla konuşa
caktı. Pelerinini sırtına aldı 
ve ayaklarının ucuna basarak 
odadan çıktı. 

Bütün vücudu titreyordu. 
Mcıdivcnleri sür'atle indi ve 
avlıdan adeta koşarak, cırka 

meydanlığa bakan kiiçiik c:;ki 
kapıyı açtı. 

O, beş metre ilcridt'n hızlı 
hızlı geçiyordu.. Hafifçe ses· 
lendi: 

- Bekir!.. 
Bekir birdenbire durdu ve 

- Niçin gelmiyorsun Bekir! çalıyacak kadar içini tazyik 
Gel biraz, bak, sana söyliiye- ediyordu. 
ceklrr;ın var! - Değmez hoca hanını .. 

Bekir, adeta nefes almad<rn Ben neyim kil.. Onbaşı ola-
ona bakıyordu ve cevab ver· cak herifin ma~ifetini .duyıııu-
miyordu. şum, bırakmak ıstemedım. Ko-

- Gelsene Bekir, biraz cakarı gidip deyivermiş. Kö-
yal ·a5 şöyle! bün. altını, üstünü karıştırıp 

llekir, derin l>ir göğüs gc· enı ~ıyor .. k I '? 
çirdi \ e sonra, etrafını dinledi, a ya a asa senı. ·• 
sağa sola bir göz şttı. 

Gelnıiycyim hoca hanım! 
- Gel, diyorum, gel! .. Ben 

Ö] le istiyorum ... 
Bekir sendeler gibi oldu ve 

başını eğerek ağır ağır yak
laştı. Ay ışığı siyah dalgalı 
saçlarının üstünde bir garip 
parıltı uyandırmıştı. Daha se
fil, daha çıplaktı. 
Yarım metreye kadar yak

laştı. Gözleri, sabit bir şekilde 
yere saplanmısh: 

- Fatma ile sana haber 
yollamıştım. Niçin gelmedin!.. 

- Söylemiyorsun .. Halbuki 
ben sana tcşekkiir edecektim.. l 

Rizan'ın sesi, titreyor, kalbi 
kaburga kemikler"ni kırıp par·. 

Bekir! 
Hoca hanım? .. 
Neden gelmedin ve gel

mek istemiyorsun? .. 
- Bilmem hoca hanım, 

hastaya benziyorum... içim 
başka türlü.. Sıtma tutuyor 
gibi her yanım kırık .. 

- Gel, biraz yaklaş Bekir! 
Bekir bir çocuk gibi itaat 

etti. Elini tuttu. 
Bana bak Bekir! 

Bak diyorum san;tl.. 
- Bakamam hoca hanım! 
Bekir'in sesi, derin bir mı· 

rıltı gibi duyulmuştu .. 
- Niçin Bekir, niçin baka· 

mazsın, söyle! 
Bekir, elini çekti. Alnını 

oğuşturdu, sonra geriye dön
dü ve gecenin ıçıııe daldı, 

uzaklaştı gitti. Rizarı hiçbirşey 
söyliyememişti. Oracıkta, sanki 
mermer kesilmişti .. 

Sonra kapıyı ağır ağır ka
padı ve odasına çıktı. 

Artık düşünmek istemiyordu. 
O kadar mustaripti ki ... 

Geceyi buhran içinde, ka· 
bus içinde geçirdi .. 

Onu tam bir ay görmemişti. 
Geceleri gene keman çalıyor, 
gene ayni pencereden ayni 
noktaya bakıyordu. Fakat o 
yoktu artık!,. Bekir, kayıplara 
karışmıştı . Fatma her gün, 
mekteb sonunda ona geliyor
dtl. O kapıdan girerken, Ri
zan bütün dikkati ile ona 
bakıyordu. Fatma başını eği· 
yor ve bu suretle, bulamadım, 
görmedim, demek istemiyordu. 

Bir cuma günü idi. Artık 
sonbahar gelmişti.. Toprağın 
üstündeki yeşil renk epice 
solmuş ve herşeyde bir yan 
çıplaklık, bir yarı canveriş 

başlamışb. Yaz vaklinde 

şın, toprağın bile kendi ren
ginde bir canlılık olur. Son
bahar gelince, kış basınca bu 
renk başkalaşır ve solar. Su
daki serinlik, gökdeki donuk
hık, bir ynzın ölümünü anlatır. 

Fatma ile yan-yana yürüyor· 
lardı.. Mantosunun ) akasını 
kaldırmıştı. 

- Sonu var -

ANADOLU --·--
Günlük siyasal gazete 

Sahip 'e başyaıgaııı 

Haydar Riişdü ÔKTEM 
l mu mi ne rh at \ c yaıı i~lni 

miidürü: Hııııııli iiıhct 

ldıırclınnc~i: -
İzmir İkind H~kr cokağt 

C. )inik pıırtisi bina ı içimle 
Te1graf: 1zmir Al\ADOLU 

Telefon: 2776 - P ta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, alt1 O) lığı 700, uç 

8) lığı 500 ktırıı,ıur 
Ynbaııcı nıf'ınl<'kı-tl<'r için sent'Jik 

abone ii<'rcti 27 Jıraılır 

Her ) crılc f kııru~tur -'linii geçmiş nii hular 25 kuruştur 

DA 
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c;in • Japon mü na- İzm~~.'!iler Türkiyeİngiltere Belçika'da Rus ordu-
sebatı bozuldu. Bugün ve bu akşam Akdeni;·~isakını fevkaladelik sundaki pa· 

hava denemesi nasıl görüyorlar? de.vam ediyor.. raşüt tecrübesi 
----------------------

-Başta rafı 1 inci say/ada- altı üssiibahriye hazırol emrini 
Şanghay'da bulunan Japon vermiştir. 

kuvvetlerine karşı açıktan açı- Sans ile Ankeno' da Japon 
Ja bir tahrik mahiyetinde te· bahriyelileri devriye halinde 
lakki edilen bu yeni hadise Çin mahallelerini tutmuş bulu· 
genel infiali mucib olmaktadır. nuyorlar. 

Tokyo, 24 i(A.A) - Deniz Tokyo, 24 (Radyo) - Ja· 
bakanı Çin - Japon gerginli· ponya imparatoru, Çin' deki 
inin artmasından dolayı ma- Japon menafiinin vikayesi için 

ıı-.:vralara iştirakten vazgeç· lazımgelen bütün tedbirleri 
miştir. Çin suları filosu yeni almak üzere deniz bakanlığına 
hadiseler vukubulduğu tak- salahiyet vermiştir. 
dirde müdafaaya hazır bir hale ' --------------------
'Konulmuştur. Vaziyet çok va· Habeş'ler 
him telakki edilmektedir. ---···-----

Asambleye iştirak 
ettiler 

Şanghay, 24 (A. A) - Ja· 
ponların öldürüldüğü ve ya
ralandığı haberi burada şid-

adetli bir heyecan hasıl etmi~- -Başı 1 inci sahifede-
tir. Beynelmilel koloni idaresi ıle onclördüncii eosycte tahiyc te§· 

•••US gönüllülerinden ve hususi kilatı ta dik cdilmi§Lir. Onbe~inci 
teşkilat uzak ,arkta çalı~acaktır. 

polisten mürekkep bir müf- Cenubi Amerika'lılor, üı; tcşkil~tu 
rezeyi seferber etmiştir. malik olıııa~ı protesto ctmi~lcnlir. 

Sokaklar dan Ja hl Maamafilı bunlann lıcr üçü ı-lii· 
. . pon zır ı bata taraftardırlar. 

otomobıllerı geçmektedir. Bun- ' Cenevre, 21 (Radyo)- Bir ha· 
.,ıla~ }aponlarm sakin olduğu bere güre, İtulya sosyete)i tama· 

butun Hongko bölgesi etra- men terketıniştir. Bu .. ayin hakkın· 
fındaki müdafaa mevzilerini da Ccncne'de rc<ımi malümat yok
i~gal etmişlerd· y . tur: ı~~~mb~e toplaııtı!iında Hobe~-

• • ır. arın yenı Jerın ıştırnlcine .ı muhalif: ı. miis· 
Japen bahriyelilerinin gelmesi teukif reyi ,·erilmiş, diğ:rleri mu· 
bekleniyor. ,·afakat etmiştir. ~luhaliflcr Arns· 

Şanghay, 24 ( Radyo ) _ turya, Mncaristaıı, Peru \'e Arna-

J • N k' f' . vutluk'tur. aponya nın an ın se ırı, Ja- .. 
pon filosu kumandanlarile mü- _ce~enc. 2 ı (.A.A) - .Milietler 

k ceııııyeıı asamblesı 39 evet, 4 ha-
za ereden so~ra: ~eyanatta yır "'' 6 ınü~tcnkif ile sclfıhiyetna-
bulunarak demıştır kı; mclcri tetkik komi yonunun kara· 
caı - Çin'de şu anda ittihaz rını toı:vip cdt!rck. llabet heyetinin 
etmiş olduğumuz tedbirler, l i inci asamble) c i~tirakini kabul 

N k. h"'k~ · · b d etıııiı.tir an ın u umetın, ıca ın a da- ~ · 
ha Şı.dd ti' "h" k 1 Roma, 21 ( A. \ } ~ivasal e ı ve mu ım arar ar . · malıaf ıl, Ha be~ muralılıa lannın 
vereceğimizi göstermek için 
ittihaz edilmiştir. Japonya aley· 
hine olan propagandaların 
sona ermesini istiyoruz! 

Şanghay, 24 (Radyo)- Ja· 
' pon'lar tarafından Hankeonun 
.. işgali, Japon-Çin münasebet

lerini yeniden gerginleştir
miştir. 

Şanghay, 24 ( Radyo ) -
Bir Japon nakliye sefinesi 

.. Şanghay'a mühim bir mikdar 
• 

!ı asker çıkarmıştır. Bu kıt'a, 
: Çin mıntakasında bulunan Hon-

'lr kiu'yu işgal etmiştir. japon'lar, 
burada mühim İnzibat tedbir
leri ittihaz ederek örfi idare 
ilan eylemiştir. 

~. Japon'lar, bir beyanname 
ile halkı sükune davet etmiş
lerdir. 

Çin kabinesinin kültür ve 
adliye bakanları Kanton'a git
mışlerdir. Bu iki bakan vazi
yetin bu şekildeki inkişafını 
mareşal Çan-Kay-Şek'e bildi
receklerdir. 

Şanghay, 24 (A.A) - Ja-
J ponya'nın Nankin büyük elçisi 

yapılacak olan müzakereleri 
geçiktirdiği takdirde Nankin· 
den ayrılacağını Çin hükume
tine bildirmiştir. 

Japon elçisi Çin hükumeti
nin Japon aleyhtarı propagan
dadan taınamile mes'ul oldu
ğunu bildirmiş ve Çin hüku· 
metini samimiyetsizlikle itham 
etmiştir. 

Tokyo, 24 (Radyo)- Japon 
donanmasının bir kısmı, Çin 
sularrna hareket emrini nlmış
tır. Kara ve Deniz erkanıharp· 
leri daimi bir suretle birlikte 
çalışmakta ve müzakere ha
linde bulunmaktadırlar. 

Alakadar ınahafil, vaziyetin 
nazik olduğunu beyan eyle
mektedir. Bir ay zarfında, Çin
li 'ler beynelmilel mıntakada 

be~ Japon öldürdüğünden Ja
ponya harekete .ge: Al~~. 

ıısanıhlcyc i~ıirakirıe kaqı bugün 
<le alaka ız<lır. hulya, Lokarno 
kı~nfcran~ı giLi ~osyete lıııriı·iııdcki 

rııiizakerclcrc \C Jıa.ıırlanmakta olaıı 

konferJnslara pratik Lir eht>mnıİ· 

yet verıncmektcdir. 

Roma, 23 (A.A) - Habeş 
delegasyonunun selahiyeti me-
selesinin Lahey divanına tev
dii resmi mahafil tarafından 

büyük bir Iakaydi ile karşı
lanmıştır. Gazeteler hadiseyi 
çok ehemmiyetsiz bir ~ekilde 
haber vermişlerdir. Bu vaziyet 
ltalya'nın Habeşistan harbının 
sonundanberi takınmış olduğu 
hareket tarzına uygundur. İtal
ya'nm Cenevre mesaisine işli· 
raki Habeş delegasyonunun 
bertaraf edilmesine bağlı bu
lunduğundan bu hususta va· 
rılacak olan netice ile alaka· 
dar değildir. 

Londra, 23 (A.A) - Gazc· 
teler Cenevre vaziyeti hak
kında uzun tahliller yapmakta 
ve yazılarında bedbinlik gös
termektedirler. Daily Telgraf 
Fransız ve ingiliz hükumetle· 
rinin bir İtalyan heyetinin iş
tirakini kolaylaştırmağa çalış· 
tıklarım ve bu iştiraki yeni 
lokarno ittifakları aktedilme· 
sinin başlıca şartlarından biri 
olarak telakki ettiklerini yaz
maktadır. Fakat Habeş he
yeti Cenevre'de kaldığı müd
detçe İtalyan 'ların bir kenara 
çekilmesi ve vaziyetin hiçbir 
şekilde inkişaf edememesi 
muhtemeldir. 

Morning Post'un kanaatine 
göre, lngilterc'nin silahlanma 
programı hiçbir şckil<le lech~ 
hüre uğramamalıdır. İngiliz 
siyasası bir sulh siyasasıdır. 
Fakat milli miidafaa hususun· 
da ihmalkar davranıldığı tak
dirde bu siyasayı takibetmek 
imkansızdır. 

Cene\ re, 21 (Rnd) o)- Jlokem 
J ... omitcsi, daimi olınıyan dokuz 
n;ı;alıı?,ın oubirc ihlü~ cdilıııcbinc ka· 
hır \Crıui,tir. Bu şekil, iiı; sene 

yapılacaktır" -Baıı Tinci sayfada-
-Başı 1 inci sahifede- Lon<lra, 24 (A,A) -Düu Blal'k· 

hıırnde bir nutuk s<iyliycn muha· 
çalınarak halk haberdar edile- Jcfet lideri .l\f, Attle fU &öılcri 
cektir. 5öylenıi1tir: 

Tehlikenin ve denemenin Ben birlc~ik cophe veya halk 
bittiği ayni şekilde atılacak cepbeiini Sosyalizm esasından haıka 
topla iki dakika sürmek üze- hiçbir eeaa üzerine kabul etmiyo· 

rum. Demokratik sosyalizm faşizme 
re uzun uzun devamlı olarak karşı yegô.ne tedbirli rejimdir. İs· 
çalınacak düdüklerle bildirile· kandfoav devletlerinin bütün dün· 
cektir. yaya salim ve temiz birer müfek· 

3 - Halk haberdar olunca kire miealini vermekte oldnklannı 
yollardan ve meydanlardan çe- herkesin teslim edeceğini zannede· 

kilerek ikinci düdük ve çan rim. 
işaretine kadar kapalı yerlere 
sığınacak ve vapurlar, şimen
diferler hariç bütün vasıtalar 

yolların kenarına çekilerek du
racaktır. 

Deneme esnasında iskele ve 
istasyonlara gelen vapur ve 
şimendifer yolcuları iskele ve 
istasyon binaları dışına çıkmı
yacak; deneme sonuna kadar 
oldukları yerde kalacaklardır. 

Kapalı yerlerde çalışan ame
le işlerini bozmadan çalışmıya 
devam edecek ve inzibat me
murları ile diğer bilumum me
murlar vazifelerine devam ede
ceklerdir. 

4 - Bu sırada şehirde umu
mi intizam bozulmıyacak ve pa
niğe asla meydan vermeden 
herkes bir yere sığınacaktır. 

Gece denemesi 
5 - Gece denemesi de 

gündüz denemesi gibi olacak 
ve başladığı, bittiği ayni şe
kilde bildirilecektir. 

6 - Bu deneme esnasında 
sokaklarda ışıklar sönecek ve 
otomobil, tramvay, araba ve 
trenlerin ışıkları maskelene
cektir. 

Evler, ışık sızdırmıyacak su
rette perdelenecek veya ışık

ları söndüreceklerdir . 
7 - S:>kaklardaki ışıklar 

da sönecektir. 
8 - Bu denemenin başlan· 

gıcı ve bitimi gündüzdeki·gibi 
olacaktır. 

Umumi maddeler 
9 - Denemeler sırasında 

her semtin Kızılay, imdat ku
rumları, vazifeleri başında bu
lunacak ve bu - suretle icabın
da hizmete hazırlıkları tecrübe 
edilecektir. 

10 - Bu elektrik ve hava 
gazlarının söndürülmesi ıçın 
belediyece tertibat alınacaktır. 

11 - Denemenin iyi bir 
surette yapılması polis, jan· 
darına, belediye zabıtası, D. 
D. 8. işletme ve liman işleri 
idaresi tarafından temin ve 
takip edilecektir. 

Aile reisleri, han, apartman, 
ti~~r~tha~e, fabrika sahip veya 
mudurlerı yukardaki maddeler 
hükümlerinin tamamen tatbi
kinden mes'uldürler. 

Bu maddelere aykırı giden
ler olursa beş liradan 25 liraya 
kadar para cezasile idareten 
cezalandırılacaklardır. 

12 - Memurların aykırı 
hareketleri takibi istilzam ede-
cektir. 

lzmir ilbay/ığı 
-------------~_,;;.._;::....__ 

İtalya 
Uluslar sosyetesin

den çekiliyor. 
Paris, 24 (Radyo) - (En

formasyon) gazetesinin verdiği 
bir habere göre, ltalya, 48 
saat zarfında uluslar sosyete
sinden çekilecektir. Diğer bazı 
rivayetlere nnzaran da, Mus
solini istical göstermemekte 

İstanbul, 2·1. (Husust muhabiri· 
mizdcn) - Başbakanımız f :;nıet 
İnönü ile refakotındaki heyetin 
Londra'ya yapacakları seyahatın 

Mayıs ayına kalnıac;ı nıııhteıneldir. 

Çünkü hal sekizinci Ed\ord. Lu 
tadhte İmparatorluk tacını giye· 
cektir. 

İstanbul, 2 l (Hususi muhahiri· 
mizden] - J,ondra'dan bildirilivor: 
Türkiyt· hükiımeti, Akdeniı'de .her 
hangi bir tehlikeye kar~ı alı.:dedilen 
Akdeniz miMkına ilk fırsatta gir-

ıne~e taraftardır.Fakat İngiliz ']er bu 
misaka İtalya hükiımetinin girme· 
sinin, girmemesinden daha az teh· 
lilcli olduğu mütaleasindadırlur. 

Unun için İtalya'ya da Akdcuiı 
mi akına girwcsi için teklifte hu· 
lunmasına taraf tar göriinmekte· 
dirlcr. 

Lonclra, ~ 1 (Hadyo) Von 
Ribf'ntrop'un Loudra'ya gelmc~i 

önHmüzcleki hafta muhtemeldir. 
Hitln"in bu en ziyade itimat 

elliJ!,i siyaset adamının, 1nı;ilizlı·ri 
bol~~vikler aleyhine çcvircct·~i ümid 
c<lilıncktcdir. 

Von fübcfülrop, Lonclra'da Al
manya ~cfarethanesindı• buluumıya· 

l·ak a) rı ,.e muazzam bir hinaJa 
oturacak ve emri alt ıııcla Lir tay· 
yare bulunacaktır. 

Londru, 21 (Had)o} - lngilıt·· 
rc'uiu verdiği ımılıtıraya ht•ııüı: ala 
kııdarlartlan hiçbi ri~i henüz l'C' ab 
\Crıncnıi,tir. ;\laamafih, a.,;ınıble 

içtimalarının hitamını lan e' el hir 
cernh almmıyacal!,ı tabii görüln11·k· 
tedir. 

A)·ııi zaıııaıııla lıal)ıt , .c Al
manya 'tlan lıiı:hir ccvab ,·crilmi\C· 
ccği daha talıii adılcJilmcktcdir: 

Bcrlin, :B (R:ıd)o) - lugilit. 
bahriye hakanı Sir Sanıucl Hoar'ın 
çok mühiuı beyanatı hakkında bu
gün rssmi Fore )Onılas Poro tara· 
fıııJan şu ıuiitalea ne~rcılilıniştir: 

"İngiltere hiikuwcti hiitiin 'e· 
ı-aitc bap·urarak Akd ·niz 'dr.ki ı11t:\'· 

kiini muhafaza Ye idame) e ı;alı~

maktadır. lııgiltcre'11in halya ile de 
uzl.ışwak i tcdiği tabiidir; valn11; 
İtulya b<iyle bir uda~mada k;•nd.i l.İ 
iı;in bir nıcnfant \ ' e lüzum tıı~a\ 'ur 
ctnıcıncktc<lir .,, 

Bor~cn Çaytunı;'ıla a' rıi e~a~ 

dahilinde Sir Sauıucl lloa/ııı nutku 
lıakkııııhı: 

"İııgiltere'ııin İtal)a·)a yaklaş· 
ıııak arzusu Lokarııo ıucs' desi w: 

·Qll Ccnc\ re h;iclisderi lıat-ebilc 

tahakkuk ı•tlı•ıııİ)t'n ·ktir.,, Dcnwk· 

tt·ılir. 

Şimali A frika'da 
isyan hareketi mi?. 

Paris, 24 (A.A) - Journe 
İndustrielle gazetesi şimali Af
rika yerlilerinden birinin Arab 
lisanile Barselon radyosunda 
verdiği bir nutkun metnini 
neşretmektedir. Bu Afrika'lı 
Cezair, Tunus ve Fas halkını 
otoritelere karşı ayaklanmıya 
ve ihtilal ilan ederek yağma 
ve katliamda bulunmıya davet 
etmektedir. 

Fransız hükumetinin ne şe
kilde tertib edilmiş olduğu 
hakkında malumat sahibi olub 
olmadığı malum değildir. Fa
kat Madrid hükumet anarşist 

teşkilat üzerinde nüfuz sahibi 
olmadığı herkesçe malumdur. 

Çankırı' da zelzele 
Çankırı, 24 (A.A) - iki 

gündenberi şehrimiz havali
sinde fası la ile müteaddid sar-

ntılar du ı1uştur.. 

-----.-..---
lspanya'ya götürü. 
lecek bir parti mü .. 
himmat yakalandı. 

Brüksel, 24 (Radyo) - Ad
liye bakanı, bugün bütün va· 
lileri davetle vaziyetin ve asa· 
yişin muhafazası için icabeden. 
tedbirleri müzakere etmiştir. 

Liyej' de bugün yapılan ta· 
harriyatta otuz sandık kaçak 
mitralyöz bulunmuştur. Bunlar 
lspanya'ya sevkedilecekti. 

Liej, 24 (A.A) - Bir ga
rajda yapılan araştırmalar ne
ticesinde polis, fişenk ve iki 
binden fazla şarjör yüklü otuz 
kasa meydana çıkarmıştır. Ga
raj sahibi bu kasaların bir 
seyyar tüccar tarafından ken
disine emanet edildiğini söy
lemiştir. 

Brüksel, 24 (Radyo) - M. 
Vanzeland yeni ve milli birlik 
adı altında bir fırka teşkil 
edeceği hakkındaki haberleri 
tekzib etmiştir. 

Brüksel, 24 (Radyo) - Bel
çika zabıtası, taharriyatına de
vam etmektedir, Viyord' da ya
pılan araştırmalarda bir silah 
fabrikasında yirmibin el bom· 
bası yakalanmış ve müsadere 
edilmiştir. Sent Agad'da dahi 
bila mezuniyet imal edilmiş 
olan silah ve mühimmat bu
lunmuş, bunlar da zaptedil
miştir. Bu fabrikada harb oto
mobilleri de görülmüş ve hepsi 
müsadere olunmuştur. 

Bir Facia 
14 ölü, 20 yaralı var 

Paris, 24 (A. A) - Bordo 
Lour treni Lour yakıninde bir 
yolcu treniyle çarpışmıştır. 14 
ölü ve 20 yaralı vardır. Se
ferler tamamen durmuştur. 

Paris, 24 (Radyo) - Lurd 
şimendifer kazası hakkındaki 
tahkikat devam etmektedir. 
Tahkikat hakimi, ominyos treni 
makinistinin tevkifini emret-
miştir. Bu makinist verilen işa· 
rete kulak asmamıştır. Tahki
kat hakimi telefon memuru 
madam Reko'yu da dinlemiştir. 
Madam, stir'at katarının gel· 
mekte olduğu hakkında hiçbir 
haber almadığını söylemiştir. 

Cesetlerden bir kısmı tanın
mıyacak derecede ezilmiştir. 

Bunların hüviyeti henüz tesbit 
edilememiştir. Ölenlerden 13 
kişinin hüviyeti anlaşılmıştır. 

Yardım teşkilatının 'yardım

ları büyük olmuştur. 
Lurd mülkiye amiri ve baş 

papas hastanelere giderek ya
ralıların hatırlarını sormuşlardır. 

ispanya' da 
Fransız tebaasının 

vaziyeti ağırdır. 
Paris, 24 {Radyo) - Fran· 

sız saylavlarından Jojef Done 
ispanya' da ki Fransız tebaası· 
nın her gün öldürülmekte ol· 
duğunu ileri sürerek bir istih
zah takriri vermiştir. Bu tak
rirde verilen izahata göre, 
Fransız hükumoti, kendi teba
asına karşı yapılan mezalim· 
den dolayı mükerreren mad· 
rid hükumetini şiddetle pro
testo etmiştir. 

Rusya'da mahsul 
Moskova, 24 (Radyo) - İz· 

vestiya gazetesi, zirai vaziye· 
tin, buscne iyi olmadığını ve 
gelecek yıl mahsulünün pckaı 

a•a ını yazmaktadır. 

•• 
A rkadan tayyareler. 

le 2000 asker de 
nak ledildi. 

Moskova, 24 (A.A) - Mos .. 
kova süel dairesinde halk ko· 
miserleri meclisi başkanı M. 
Molotof ile Mareşal Voroşilof 

- Cuhacevski ve Egoro önünde 
yapılan süel talimler esnasın-

da 2200 paraşütçü mefruz 
düşman hattı üzerine bir hava 
ınışı yapmışlardır. Bu inişi 
paraşütçülerin inişi ve düşman 
gerisinde müessir hareket in
kişafını takviye için tayyareler 
ile 420 kilometre · mesafeden 
nakledilmiş olan 2000 askerin 
inişi takibetmiştir. 

Kral Yorgi 
Atina'ya dönüyor 
Atina, 24 (Radyo) - Yu

nan kralı ikinci Yorgi, bugün
lerde Korfo adasından buraya 
dönecektir. Prens Anderya da, 
kışı geçirmek üzere gelecek 
hafta Korfo adasına gidecektir. 

Alman nazır şe 
refine ziyafet 

ltalyan nazır da Bu
dapeşte'ye gide~ek 

Roma, 24 (Radyo)- Kastel 
Füzano' da Kont Ciyano Dr. 
Hans Frank şerefine bir ziya
fet verilmiştir. Bu ziyafette 
Almanya adliye bakanından 
başka Alman gençlik teşkilatı 
reisi de hazır bulunmuştur. 

Viyana, 24 (Radyo)- İtalya, 
Avusturya ve Macar Hariciye 
Bakanları konferansından son· 
ra, italyan Hariciye Bakanı 
Budape_şte'yi de ziyaret ede
cektir. 

Roma, 24 (A.A) - Alman 
bakanı Dr. Frank bugün Ve
nezya sarayına giderek M. 
Mussolini hazır olduğu halde 
dış bakanı Kont Ciano ile iki 
saat görüşmüştür. 

Alman nazırı 
Berlin' e döndü .. 

Buda-Peşte, 24 (Radyo) 
Başbakan vekili M. Daralı, 
bugün Almanya'nın bura sefa· 
retine giderek, Almanya hari
ciye nazırı Yon Nörat'ı ziyaret 
etmiştir. 

Yon Nörat bugün Bcrlin'c 
hareket eylemiştir. 

M. Trocki bir • 
Müracaat yapmamış 

Barselon, 23 (A.A) - M. 
Conpayns Havas ajansının bir 
muhabirine hükumetin Troç· 
ki'nin Katalonya'da ikametine 
müsaade edilmesi hususunda 
şimdiye kadar hiçbir müracaat 
almadığını bildirmiştir. 

Mısır baş vekili 
Berlin'e gidiyormuş 

Berlin, 24 (A.A) - Mısır 
elçiliği başbakdn Nahas paşa 
ile Finans Bakanı Makram 
paşa ve maiyetlerinin resmi 
olmıyan üç günlük bir ikamet 
için cuma akşamı Berlin'c ge· 
lcceklerini bildirmiştir. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI has tahk
ları ve elektrik tedavisi 
izmir - Birinci beyler sokağı -
Elhamra Sineması arkasında 

No. : 55 
Telefon : 3479 
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~ • ~ı vcuz, temız, taze 
, .. ıektep Kıtapları ilaç ve. tuv?ıet 

/ zmir harici askeri satın alma ilanları 

--·.. çeşıtlerı ! avuz Kitapevinden:-· 
1
Hamdi Nüzhet 

Burnava Tüm satın alma komisyonundan: 
Cinsi Mahalli Miktarı Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 

Kilo min tutarı 
Bulgur Merkez kıtaları 23600 2832 

1 24 senedir lzmir ve hinter'andınm kitap s 1 h hat 
ihtiyacım temin etmeği şerefli bir vazife 
bilen müessesemiz busene: 

Devlet Kitaplarının- Eczanesi 

Bulgur Ödemiş 6600 792 

teminat 
113 
60 

1 - Yukarıda miktar ve mahalleri yazılı bulgur açık 
muştur. 

şek ti 
Açık 
Açık 

eksiltme 

12/10/36 Pazartesi 10 
12/10/36 Pazartesi 11 

suretile münakasaya konul· 

dahi satıcılığını üzerine almıştır. 
ilk ve orta mektepler ile liselerde oku

tulacak bütün kitapların emirlerine ama
de olduğunu sayın öğretmenler ile taşra 
bayilerine arzederim. 

Adres: Yavuz kitab evi 
~~~~!!!!~!!!:._.:M~u~m=a~r:a~5~6::.!~~e~m=er:_:a::,:l'.!,t!;;ı !!!~~ 

lzmir Komutanlığı ilanları 
........___~-------------~--------__;=-------------~ 

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

zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 28 /Eylıil/ 936 pazartesi günü saat on altıda 

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

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

tahmin edilmiştir. 
S - Teminata muvakkate akçesi 861 liradır. 
6 - Rartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler Ticaret odf.lsında kayıtlı olduklarına dair 

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

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

11 16 20 25 341 
Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Seherine biçilen eder 750 kuruş olan 18000 ila 23000 

tane battanye kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 965 kuruşa almak ve örneklerini görme~ 

istiyenlerin her gün öğleden sonra komisyona gel
meleri. 

3 - Eksiltmesine gireceklerin kanunun iki ve üçüncü mad
delerinde yazılı belgeleri ilk teminatı olan 9875 liralık 
makbuzu veya mektubu teklif mektuplarını ihale günü 
olan 6 • 1 O- 936 salı günü saat 11 den en az bir saat 
evel M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

19 25 30 4 445 

Mst. Mv. Sat. Al. Komİ!)'onundan: 
1 - 20 Müs. Tüm ihtiyacı için kapa!: zarfla 61500 kilo 

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

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

satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 
<1 - f steklilerin 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 

Mütahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Açık eksiltme ile münakasaya konulan tümenin Manisa 

merkezindeki kıtaat için 45 ton bulgura teklif edilen 
fiat bahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 43 üncü 
maddesi mucibince on gün müddetle münakasası 
uzatılmıştır. 

2 - Şartnamesi Manisa askeri satın alma komisyonunda 

3 
görülebilir. 

- ihalesi 7 -Birinciteşrin- 986 çarşam~a günü saat 11 de 
Manisa tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

<1 - Muhammen bedeli l 1 kuruş, muvakkat teminatı 372 
S liradır. 

- istekliler muayyen saatte teminatı 
liktc Manisa askeri satın alma 
caatları. 

muvakkatelerile bir
komisyonuna müra-

550 

~st. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
- Mst. Mv. in açık eksiltme suretile münakasada bulu· 

nan 2864 lira yirmi iki kuruş bedel keşifli bir tesise 
verilen fiat bahalı görüldüğünden eksiltme on gün 
uzatılarak ihalesi 3 ·Birinciteşrin· 936 cumartesi günii 
saat onda İzmir' de kışladn Mst Mv. satın alma ko-

2 misyonunda yapılacaktır. 
3 - Teminatı muvakkate akçesi 215 liradır. 

- Şartname, keşifname ve resmi her gün komisyonda 
görülebilir. 

- istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
vesikalarını ve ihaleden laakal scki7. gün evvel bu işi 
yapabileceklerine dair lzmir Nafıa fen heyetinden ala
cakları ehliyetname vesikalarını komisyona göstermek 
mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa-
tinden evvel komisyonda hazır bulunmaları. 549 

Üstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
- Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresine bi

çilen ederi 300 kuruş olan 19,000 beşyıiz metre haki 
elbiselik şayak kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

- ihalesi 12 /Birinciteşrin/ 936 paz::ırtesi günü saat 
11 dedir. 

..._ lık teminat 4175 l:radır. 

2 - Açık eksiltmesi 12110/936 pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktır. 
3 
4-
5-

Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 

Küçük salepçi hanı 
karşısında 

Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin muayyen vaktinde Burnava' daki askeri satın alına komisyonuna gelmeleri 

Devlet demiryollarından; 
Aşağıdaki gayri menkuller 7 -10· 936 çarşamba günü saat 

15 te lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda açık ar
tırma usulile ve ayrı ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin gayri 
menkuller hizasında yazılan miktarda muvakkat teminat ver· 
meleri ve işe girmeğe manii kanuni bir halleri olmadığına dair 
beyannameler ve aranılan vesikalarile muayyen vakıtta komis· 
yona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler Alsancak'ta ko
misyondan, Torbrlı ve Karapınar istasyonlarında istasyon ya· 
zıhaneltrinden parasız alınır.• 

1 - Alsancak'ta Birinci kodonda 582 kapı ve 57 harita 
numaralı depo bir senelik kiraya verilecektir. Bir senelik kira 
bedeli 60 lira, muvakkat teminatı 450 kuruştur. 

2 - Torbalı istasyonu yannıda ve Ödemiş şubesile esas 
hat arasındaki müselleste 20 dönüm üzüm bağı ile 40 dönüm 
tarla ve bir kulübe üç senelik kiraya verilecektir. Muhavımen 
kira bedeli 700 lira ve muvakkat teminat 5250 kuruştur. 

3 - Karapınar istasyonunda istasyon platformundaki kah
vehane üç senelik kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 
90 lira, muvakkat teminat 675 kuruştur. 25 27 523 

Muhammen üç senelik kira bedeli 15 lira olan Selçuk is
tasyonu karşısındaki iki dönüm tarla için 18 -9- 936 tarihin· 
deki artırmada istekli çıkmadığından artırma 28 -9- 936 pa-
zartesi günü saat 15 şe uzatılmıştır. ihale Alsancak'ta 8 inci 
işletme komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin 113 kuruş mu
vakkat teminat vermeleri ve aranılan vesikalar ve girmeğe 
kanuni mani bir halleri olmadığına dair beyannamelerle mu· 
ayyen vakitte komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler 
komisyondan ve Selçuk istasyon yazıhanesinden parasız alınır. 

4 - Şartnamesini ikiyüz doksan üç kuruşa almak ve örne· 
ğini görmek istiyenler her gün komisyona uğraya-
bilirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı bel· 
gelerle birlikte teklif mektuplannı ihale saatinden en· 
az bir saat evel M. M. Vekaleti satın alma komisyo· 

nuna vermeleri. 25 30 6 10 534 
Burnava tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Tümen merkez kıt'alarının ihtiyacı için 6150 kilo kuru 

üzüm açık eksiltme suretiyle konulmuştur. 
2 - Açık eksiltmesi 12 -10· 936 pazartesi günü saat 15 te 

yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 1046 lira olup muvakkat temi· 

4 
5 

natı 79 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin muayyen saatinde Bumava' daki askeri satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 25 29 3 7 511 

Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
1 - Garnizon hayvanatlarının senelik ihtiyaçlarına sarfedil

mek üzere 81400 kilo saman 7/10/936 tarihine 
müsadif çarsamba günü saat on beşte kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonunda her gün parasız 
görülür. 

3 - Tutarı 16280 lira olup teminah muvakkatesi 1221 
liradır. 

4 - isteklilerin 2490 şayılı kanunun iki ve üçüncü mad· 
delerindeki vesikalarla teminatı muvakkate makbuz ve 

teklif mektuplarını havi zarflarmı kanuni şekilde tanzim ede-
rek eksiltmenin yapılacağı saatten bir saat evveline kadar 
mezkfü komisyona vermeleri. 25 27 30 461 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
Beher kilosu-

Cinsi Miktarı Tahmin edilen nun tahmin Teminatı muvak-

Un 
" 
" 

Kilo mecmu tutarı edilen fiati kate akçesi 

197700 
131200 

79200 

Lira K. K. S. Lira K. 
23229 75 11 75 1742 25 
15744 00 12 00 1190 00 
9504 00 12 00 712 00 

Münakasanın şekli 
Pazarlık 

ihale tarih Gün ve saatı 
29/Eyliil/936 Salı 15 te 

" " " 15 30 da .. u u ,, 16 u 

1 - Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları yazılı 
üç kalem un üç kıta şartname ile ayn ayrı 23 eylıil 
936 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmelerinde hiçbir 
talip çıkmadığından hizalarında yazılı tarih gün ve 
saatlarda lzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma komis
yonunda ihaleleri yapılacaktır. 

2 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
3 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
4 - Eksiltmeye İştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3 üncü maddelelarinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale 
saatmda evvel komisyonda hazır bulunmaları 551 

25 29 3 7 513 

111111111111111111111111111111ı.. Doktor .. ıııırı 111111111111nııııııını• 
~ A.KemalTonay ~ 
-Bakterigolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mülahassısı = Basmahane istasyonu karşısındaki dibek sokak başında 30 sayı· = lı ev ve muaycnchnııesiuJ.c s:ılıah snnt 8 den ak~anı saat 6 a kadar = 
E hastalarını kabul eder. = 

Müracaat etlen hastalara yapılması lfizınıgclcn l!Dir tnlılil6.t ve = 
mikro kopik muayeneleri ile ,·crcmli lıastalara yapılmasına cevza = = görülen Pnomotor:ıks munycnchaııc.sinde muntazaman yapılır. S 

•ıııtııllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll1 Telefon: 4115 11111111• 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

150 ton hususi saç platinen 
Tahmin edilen bedeli 16500 lira olan yukarda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 13/11/936 tarihinde Cuma günü saat 15 le 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko-
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1237 lira 
50 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerininde 2490 numaralı 
kanunun 2 v... 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatta 
komisyona müracaatları. 23 25 27 29 468 

EDilak ve eytam bankasından: 
Esas Mo. Yeri No. sı Nevi Depozitosu 

T. L. 
621 Sinekli caddesi 45 Tabakhane 50 

enkazı. 

Mevkii numarası yakarda yazılı gayri menkulun enkazı artır· 
maya konulmuştur. istekli olan 28/9/936 pazartesi günü saat 
onda şubemizde artırmaya girebilirler. 552 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Yunanlı 

dosya 

71 Bayraklı Burnava caddesinde 55 No. h hane 
236 Alsancak lzmir bahçeleri sokağında 7 numa

ratajlı hane. 

Altı aylık 
ıcarı 

Lira K. 
18 
50 

70 Bayraklı Bumava caddesinde 57 No. lı dükkan 12 50 
Buca aşağı mahalle tahir sokağı 1,3,5 No. lı hane 31 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin altı aylık icara verilmek 
üzere on gün müddetle artırmaya konulr.ıuştur. ihalesi 5/10/ 
936 pazartesi günü saat onaltıdadır. 

Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine müracaattan. 457 

lzmir vi ayeti muhasebei hu
susiye müdürlüğünden: 

fdarei hususiyeye ait olup İzmir' de Kemeraltı'nda kain 3500 
lira bedel sabıklı Küçük salepçioğlu hanı üç sene müddetle 
kiraya verilmek üzere 15 -9- 936 tarihinden itibaren bir ay 
içinde pazarlıkla kiraya verilmek üzere artırmaya çıkarılmıştır. 
isteklilerin şeraiti öğrenmek üzere Hususi hesaplar müdüriyeti 
varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlcrl de ihale günü olan 
15 -10· 936 perşeembe günü saat 10 da depozito makbuzu ile 
birlikte Encümeni vilayete müracaatlan ilan olunur. 496 

:. R O M A T 1 Z M A 
1 LUMBAGO 
SİYATiK 

ıı~ıılan T ES K 1 N 
,.e izale eder. 

Her eczanede bulunur. 

lzmir Birinci icra Memur
luğundan: 

Alsancak Mesudiye mahal· 
lesi karakol sokağında 71 
No. da ikamet ~etmekte iken 

halen ikametgahı meçhul Gıla
disdikinson tarafına. 

Mazlum'a olan borcumuzdan 
dolayı tahtı hacza alınan Al
sancak Karakol sokağı 69 

: No. lu evin 24 Teşrini eve! 
936 cumartesi günü saat 11 
de paraya çevrileceği ilanen 
tebliğ olunur. 936/4403 

lzmir ikinci icra Memurlu· 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı tahtı 
hacze alınıp paraya çevrilmesi 
mukarrer 20 koyun 4 kuzu· 
nun birinci artırması 25/9/936 
Cuma günü saat 11 de İzmir 
Hayvan pazarında icra kılına· 
caktır. 93312148 

Mal birinci artırmada 26/9/ 
936 Cumartesi günü aynı sa
at ve mahalde icra kılınaca
ğından talip olanların • % iki 
buçuk dellaliye alıcıya ait ol
mak üzere mahallinde memu· 
runa müracaatları ilan olunur. 

Zayi 
Bu sene aldığım mezuniyet 

şahadetnamemi zayi eltim. 
Yenisini alacağımdan eskisi· 
nin hükmü yoktur. 

Edirne Şehir yatı okulu 
bu sene mezunlarından 

98 Nöber Osman 
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W. F. H. VAN-1Hellenic Lines Fratelli Sperco 
Der ZEE & CO. Limited Vapur Acentası 

V. N. Hamburg - Bremen, Rotter- ROY AL NEERLANDAIS 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE dam -Amsterdam ve Anvers KUMPANYASI 

"ANGORA,, vapuru 21 limanları için her ay munta· "HERGULES,, vapuru eylii-
eyliilde gelip HAMBURG, zam iki sefer yapacaktır. lün 29 una doğru limanımıza ge-
BREMEN ve ANVERS'ten Ren, İskandinav ve Baltık lip 24 eylule kadar AMSTER-
yük çıkarmıştır. limanları için doğru Konşi- DAM ANVERS, ROTTER-

"Tf NOS,, vapuru 24 eylul- mento ile eşya kabul eder. DAM, BREMEN ve HAM-
de bekleniyor, 29 eylule ka- Anglo. Egytian Mail BURG limanları için yük ala-
dar ROTTERDAM, HAM· caktır. 
BURG ve BREMEN için yük Line "CERES,, papuru 29 ey-
alacaktır. Marsilya ve lskenderiye için liile doğru beklenmekte olup 

"KYPHISSIAn vapuru 6 9600 tonluk "Cairo City,, va- yükünü tahliye ettikten sonra 
Bci. teşrinde bekleniyor, 10 puru her ay Pireden munta- BURGAZ, VARNA ve KÔS-
Bci. tcşrine kadar ANVERS, zaman iki sefer hareket ede- TENCE için yük alacaktır. 
ROTTERDAM, HAMBURG, ccktir. "HERMES,, vapuru 30 ey-
ve BRFMEN, için yükliyecektir. Yolcu fiatinde tenzilat: IUlde gelip 5 birinci tcşrine 

"GERA,, Vapuru 15 ilk Pire-Marsilya seyahat müd- kadar ANVERS, ROTTER-
tesrinde bekleniyor, 20 ilk deti 75 saat, DAM, AMS'fERDAM, BRE-
tcşrine kadar ANVERS, ROT- Port-Sait ve lskenderiye li- MEN ve HAMBURG için 
TERDAM, HAMSURG, ve manian için "VELOS,, vapu· yük tahmil edecektir. 
BREMEN için yükliyecektir. ru her hafta pazartesi günü saat "SATURNUS,, vapuru 11 

A THEN" motörü 26 ilk 12 de muntazam Pireden ha- birinci teşrinde gelip 14 bi-
teşrinde bekleniyor, 3 son reket edecektir. Yolcu ve eşya rinci teşrine kadar AMSTER-
teşrine kadar ANVERS, ROT- kabul eder. DAM ve HAMBURG için 
TERDAM, HAMBURG ve yükliyecektir. 

Fazla tafsilat için Pasaport SVENSKA ORIENT LINI.EN 
BREMEN için yükliyecektir. 

yolcu salonu karşısında Lokal "HEMLAND,, motörü 29 
AMERiKAN EXPORT LINES Riz binasında. No. 168 eylulden 3 birinci teşrine ka-

"EXAMINER,, vapuru 26 Umumi Deniz AcentahOı dar ROTTERDAM, HAM-
eylulde doğru NEVYORK'a Limited BURG, DANTZIG, GDYNIA, 
hareket edecektir. acentasına müracaat olunması. COPENHAGEN, GÖTHE-

"EXMOOR,, vapuru 17 Telefon: 3171 BURG, ve SKANDINAVYA 
ilk teşrinde bekleniyor, NEY- - limanlanna yük kabul ede-
YORK ve BOSTON için yük eylulde BURGA, VARNA, cektir. 
alacaktır. KÖSTENCE, SULINA, GA- "VASLAND,, motörü 13 

Olivier VE Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
LONDRA HATTI 

"DIDO,, vapuru 29 eylule 
kadar Londra ve Hul içi'l 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. 

BRISTOL HATTI 
"TORFINJARL,, 20 eylüle 

kadar Bristol için yük ala· 
caktır. 

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 istiyenler, ikinci kordon 
tahmil tahliye binası arka· 
sında FRA TELLl SPERCOI 
vapur acentalığına müracaat 
olunması rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 ........................ 
lzmir belediyesinden 

1 - Senelik kirası dörtyüz "EXMINSTER,, 30 ilk teş- LAÇ ve BRAfLA limanlarına birinci teşrine doğru limanı-
rinde bekleniyor, NEVYORK hareket edecektir. nııza gelerek 17 birinci teş· lira bedeli muhammenle hur-
ve BOSTHN için yük ala- SERViCE MARİTIME rine kadar ROTTERDAM, 
caktır. ROUMAIN BUCAREST HAMBURG, DANZIG, GDY-

PIRE AKTBRMASI SERi NIA, COPENHAGEN, Gô-
"DUROSTOS,, vapuru 30 

SEEERLER eylulde bekleniyor, KÖSTEN- TEBURG, STOKHOLM, OS-
"EXOCHORDA,, vapuru LO, ve SKANDINAVYA li-

9 ilk teşrinde PiRE' den SOS- CE, SULINA ve GALAÇ manlarma yük kabul edecektir. 
TON ve NEVYORK'a hare· limanlarile GALAÇ aktarması "VIKINGLAND,, motörü 30 
ket edecektir. olarak BELGRAD, NOVI- birinci teşrinde gelip 5 ikinci 

"EXCALiBUR" vapuru 23 SAD, BUDAPEŞTE, BRA· teşrine kadar ROTTERDAM, 
ilk teşrinde PIRE'den SOS- TISLAVA, VIYENA ve LINZ HAMBURG, BALTIK ve 
TON ve NEVYORK'a hare· için yük alacaktır. SKANDINAVYA limanları 
ket edecektir. GANADIAN PACIFIC için yükleyecektir. 

Sefer müddeti: STEAMSHIP LTD. SERViCE MARITIME RO-
PlRE - BOSTON 16 gün MEN KUMPANYASI 
PiRE- NEVYORK 18 gün QUEBEK ve MONTREAL "ALSA JULIA,, vapuru 25 

için her hafta LIVERPOL'dan lAld I k PiRE MAL 
DEN NORSKE MIDDELHAVS ey u e ge ere • -

hareket eder. KAMADA'nın TA MARSILYA ı· 1 LINJEN - OSLO ' ıman arı 
limanlarile dahili şehirlere İz· için yük alacaktır. 

"BANADEROS,, motörü mir'den direkt konişmento "SUÇEAVA,, vapuru 20 
halen limanımızda olup HA- verilir. b d b ki k 
VRE, DIEPPE, DUNKERK, irinci teşrin e e enme te 

Vapurların isimleri gelme olup 21 birinci teşrinde PiRE, 
ve NORVEÇ limanlanna yük tarihleri ve navlun tarifeleri MALTA ve MARSIL Y A'ya 
alıyor. h k d b' t hh'"d · · · mu"'tececcı'hen hareket ede-"BOSPHORUS,, motörü a ın a ır aa u e gırışı-
22 ilk teşrinde bekleniyor, lemez. Telefon No. 2008 2008 cektir. 
HA VRE, DIEPPE, DUN
KERK, ANVERS, DiREKT 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG,, vapuru halen 
limanımızda olup ROTTRR· 
DAM ve HAMBURG liman
larına yük alıyor. 

KENDlVIAL MAİL LINE 
"ABOUKIR" vapuru 30 

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

iSE DE NAVIGA TİON 
DANUBIENNE-MARITİME 

BUAPEEST 

davatçılarda demir hanı kar-: 
şısındaki 8 sayılı mağazanın 

bir senelik kirası başkatiplik

teki şartname veçhile 29/9/936 
salı günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için otuz liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatta encümene 
gelinir. 

2 - Senelik kirası elli lira 
bedeli muhammenle Kemer 
caddesindeki eski duhuliye 
barakasının bir senelik kirası 

başkatiplikteki şartname veç
hile 29/9/936 salı günü saat 
on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. İştirak için 
üç yüz yetmiş beş kuruşluk 
muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatta 
encümene gelinir. ı 

13 17 20 25 369 

j 

"DUNA" motörü 22 ey
lulde bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA Ti SLAV A, VIY ANA ve 
LINZ için yükliyecektir. 

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

,~.N~ .. ., 
JOHNSTAN WARREN Li-

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

oruuruu~ ... ··-. . . 
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KJIC 
sonııı ı u"'o.' o~~~ 

NEDKALMINA 
Askeri fabrikalar umum m • 
dürlüğünden: 

19/ 10/936 gününde ihale edileceği 1131517 eylul 936 g" 
gazetelerde ilan edilen dört kalem saç elektriolit ve fosfu 
h:ıkıı-larla tutv:ıya ait ilanın hükmü yoktur. 20 22 25 26 

Askeri fabrikalar 
dürlüğünden: 

350 ton elektrolit bakır 
Tahmin edilen bedeli 133000 lira olan yukarda miktarı 

cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
alma komisyonunca 11/ 11/936 tarihinde çarşamba günü 
15,30 da kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname altı r 
65 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muv 
kat teminat olan 7900 lirayı havi teklif mektuplannı mez 
günde saat 14,30 a kadar komisyona vermeleri ve kend' 
rininde 2490 numaralı kanunun 2. ve .3 maddelerindeki v 
ikile mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

23 25 27 29 467 

Elektrik ve Nitro Salloz boyası ile boyanmış muhtelif tip 
boyda karyolalar ile Nikel Nikelaj ve bronz karyolalan ni 
abajorlar, komodinler vesair muhtelif eşyalar ile umum se 
lerde birinciliği kazanmış ve her dürlü takdire mazhar ol 
olan İstanbulda Doktor Halil Sezerin karyola ve madeni 
ya fabrikasının bütün mamulattm topdan ve perakende ol 
Yeni Kavaflarda 29-36 numarala Hüseyin Hüsnü Ôzişin 1 
mobilya salonunda fabrika fiyatına bulabilirsiniz. Taklitlerin 
sakınınız. 

Askeri fabrikalar umum miJ 
dürlüğünden: 

100 ton elektrolit tutya 
Tahmin edilen bedeli 19000 lira olan yukarda miktst' 

cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğii s" 
alma komisyonunca 12//11/936 tarihinde perşembe günü 
15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
rak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 1425 lirayı havi te 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona 
meleri ve kendilerininde 2490 numarala kanunun 2 '11 
maddelerindeki vesaikle mt!zkur gün ve saatte komisyon• 
racaatları. 23 25 27 29 466 


