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ptını emrettı. rduya, bütün 
'-----·------------------------------------------------------·.-.--------------------------·---------------------------~ Yalnız maddi değil, manevi bir 

silah tahdidine ihtiyaç vardır. 

Eden'in dünkü nutku. 
------------Nasyonalizm inkişaf tadır. Vaziyet vahimdir. İhtilaflar art-

maktadır. Milletler demokrasiye inanmıyorlar . 
• 

• A 

ispanya hariciye nazırı da ''Asilere silah veriliyor. 
Madrid hükumeti zaferden emindir,, dedi. 

Cenc\'re, 2fı (Hııdyo)- Ct'nenc· 
ılcki faali) et. lıir lıııftalık hir ka-

noram:ısıııı ı.·izılik len sonra vnha

ıııct i sakhıın:ımı~ \ c ~unları f.Ö) lı·· Dil bayramı 
-- - rışıklıktıın 11oıırıı. ııncak bugiin ha- mi;tir: 

Bugün. dorılünl'Ü dil ba)r:ıını· kiki ~ckildc h:ışlıımış aılılolunaLilir. Burıul.ı lıulurı:ıııl.mlaıı lıiç-

nı kutlula}orıız. insanlık tarihinin M. Eılf'ıı a ıınıhlı·ıle bii~ iik lıir birisi \O:tiycttrn ıııeınııuıı gürünc-

en e~ki yaprnklıınnı kanştıran Türk nutuk ira<.lctmiş 'f' rnzİ)l'lİıı pa- -Sonu 6 ıncı sag/ada-
ılimar.ı n~p-) eni lıııkikııtlcr bularak -----------~=-===-=======---------

lı('nı ı.~~di aıııı dilini, hem ele lıir· Sur·ıye murahhas heyet· 
\'ok milletinin dilll'rinc ait mallı· 1 

\ -"' 

Habeşistanda italgan askerleri ve henüz işgal ·edilmemiş yerlerin haritası 

Mussolini'nin emri 
ıııaıı orta~a ..-ıkarmııı lıulıın11y11r. • • • • 

.... ı.:!~ir"k,)~:i .. ~:·\~~:::~~:·;~ reısı dedı_ kı: Habeşistanın her yeri 2-i haftada alınacaktır. Dev 
:'.:';'.-n~·ı:.;~~~ ·~~~;·i ~.: ·~~~·;~ Sözleri_ :r_a?~ış. an!a~ılmış. lskenderun, An- letlerle siyasal münasebet kurulmıyacak, lokarnoya 
hır ımk;ını "crnıek 1 ıeıııış \c ııç P

1 takya ışını ıkı hukumet konusacaklarmış. •d•[ • k • B R ' r •d• d ·ı · 
C\'el '\Ük ek lıimaYC \'C irşatlıınuda ~ gı ı mıyece tır u usya nın ZaTerı ır enı ıyor 
1 ürk' rlili tNkik 'l't'nıiyNini tC'~kil htıınhul 25 (lltı· • ' • ' • 

. . ıı i) - Suri) e mu- J,ondra •. 25 (Had"·o) - Habe• delt•gelerinin ,·azi· lcl'e~i ve ınüıstakhcl Jlabc,.istau namında bir )·er Lıra· 
cııııı,tır. " v " ' 

ilmi kanııllımlnn. vesikalara "" r:ılıhas heyeti ~rlıri· yeti hakkında Cemiyeti Akvam tarafından verilen ka· kılmıyııcağı merkezindedir. 
tetkiklere i tin:ıdeu yapılan üç ee· mizdcn Sııri} eye mil- rar. Loııdra mııtlıuatında ı;evinçle kar~ılanmıftır. Diğer tnraft:ın 1talya, hiçbir suretle devletlerle 

l · l te\ ec<·ihen harı· ket et- d 1 teıırik.i mesai ctmivecek, Lokarno konferansına lıilc 
uelik aruştınnnmo nctic~ en. ıem Homa'da ise, resmen mfitnlea dermeyan e i mc· " ' 

d·ı· · · mı~tır. lle\'<'l rı· i~i gitmiyecektir. ~ok zengin, hem <le Türk ı ı ıçın " mcktedir. Dunun la beraber İ) i ka) naklnrdaıı haber 1 Haı:im}· ül I:ta: i He Loııdra nıahnfili talya•nın bu karanru, l.oknnıo 
şerefler verici ulrnıı~tur. v • • alındılhna göre, M. Mu solini Cemiyeti Ak\·am komis- k " ı · t · s t R ' 

_1 •-· konu"ltım. 1 kcnde· ı;• ·onıernnsının top anmaunı ıs emıyen o\·ye u yanın 
A• clııılanan hııkiknt "uuur a.ı, ıı l d b l d l 1tal hl sl • ,. yon ann an azı ann a ça ı~sn yan mura ıa annın hir zaferi addetmektedir. Bu karann, küçük devletle-

'! ürk dili, lıCıtiiu tlillerin aıııısıJ.ıı-. run \e Antnkyu idıı- tl~rhal geri ı;ağırılmaeııııı enıreııni~tir. rin Cemiyeti Ak,ıım'a kar,ı itimatlıırım arttırmaga 
Dünyamızın en uzıık ııokıulanudıı, re i şeklinin Vrıııı<oadn Gene ayni şayiaya ı;üre; l\I. .Mu Qolini, henüz İta!· lıficlim ola<'ııl\ı ileri sürülmektedir. 
Tiirk dilinin tolıuınlarınrlıın nçıhnış oldugıı giLi aynen yıın işgali ıılııııdıı hulnnmıyan topraklann derhal zaptı Roma, 25 (Rııdyo) - Önümüzdeki teşrinievclin 
'c aşılnnımş lıirı;ok dillerin mcvcu· Suriye·yc deat'dildiAi iç·in ~arki Afrika lıalyan ordu u hıışkumandanlığına üçüncü günü Habeşi tan'a ililmhnrhın scnei deuiye· 

diyeti tı• hiı \.' C i hat ı•tlihai,tir.. lıakkın<.laJ..:i bcyıın:ı· emir ,crmi~tir. Hom:ı'tlaki kanaat, İtalpn fil.:rinin sidir. Bugün bütün İtalyan radyoları birçok kuman-
'I'ürk akınları, JDe". rnlar \.C <;İçt·k· ı ı ' k" 1 · • ı. l .1 l r ı 1 kl ı· tını ıın ı oıran :ı ı erı iki·üç hafta zarfında Halıe~i :an rn ıdimilen isti n eui- dıın arın koıııernn ıınnı neşrec ece - ere ır. 
ler tcınin e<len riizgiirlar gihi, bu işaretle Lunun hir sui ............................................. ~ ............................................................................................................................... .. 

ılili }U)llllŞ ve tam lıir lıfikiıniyctle ıcfclılıiimılen ibaret ( ,, Hava taarruzuna karşı 
lıaşka ülkı•lcrc götürmüştür. uldıı~unu ı;.öyleıli H' Suriye heyeti lstanbul'da.. nı·ı bayramı 

Gene ayni ara.ıırmnlar \C bu 
il . çok irj "CÇİ.llCll iki milletin bu iş Üzt•rillllc .karJCfÇC {;ÖrİIŞÜJI a11Jnşacak· yapılan denemeler. ıneyundaki Türk tarihi etiic t•rı, - " 

lıırını ilfm~ etti. lt-tıınbul matbuatı, lııı mevzu iizcriııcle büyük haesasiycı Halkevinden: 
ı\ilinıi:r.lc lınşlı) un hu t•ıı f'ski za· 
rııııııların. a\"ui z:ımııudn en ecıki gö tererc.k heyet rt•isiııin fl('yauatını tr.nkit etmekte herdcvııındır. 26·9·936 Cumartesi günü (bu-

• gün) dil bayramımız nıiinıısebctiylc 
'I'iirk kültürü ile de he:r.cnıııiş ol- ş 1 H b • • 
ıluklannı tebnrfü. ctıirmi~tir. Yani 1 · yapılncnktır. Hu tör · n~ aıt prog-an 1 ar 1 Yem Z Ualkevinclo saat 17 de bir tören 

iııs:ın oğullaruım en eski dili nn~ıl ram uşağııla yazılıdır: 
Tiirkçe itli) e, dhaııın en eı>l.:i kül- ------• - ı _ Türk dili inkılabı Iıak-
t iirii dı· geıw Türk kiiltiir~lür. Dün Ankara, da c, ok parlak te- kında öğretmen Mitat bir söylev 
1~~a~en l a:ka tı r ü olmıı,:;ına da vereı·ektir. 

İnıkfııı yoktu. Ç\iııkü ılil kültürü, h " tl k l d 2 - Türk ılili inkıh\bı hak· 
kiiltür dili yapar. Kunctli aıııı dil- ZQ ura Q arşı an f. kınJıı llüsı·vin Avni Ozan hir şiir 
lrr d:ıima kültürlü milleılerılc do· okuyaı•aktır: 
~ar. Kültürün iııki;vfıııda en km·· 3 - Erkek öğretmen okulu 

1 1 mcıunlnrııulıın Haif Altıok bir \t'.li ıın ~nr ıla gf'rıe kii türı ür. 
k 

şiir okuyacaktır. 
Sübut bulmuş itldi:ı da Tür _ 

1 - Bir !laııt kadar sıırccek 
ıliliııiıı , en J,.u\ \'etli külıiır dili ol· ı ıi oluıı bu sH) lev \'C ~iir er l'll son· 
•lıı~ıı ıııcrkcziııdt• dı gil midiı'1 rn .\ııkarn w 1 tnıılıul r.uhoları 

Atntiirk \ e Turk ılili kıırunıu tıırafınıl:ın wril('n ~ti\'lcYle~ din· 
l.ıı ) iiksck \e ı;eıiıı :ır:ıştırınn)I }ll· lcııiln·cktir. ' 
pıırken . ılıın)ıııım ılil lıil gııılt'riııi 
ılP <la'\~t ctlt."rek y<'ııi tt·:rleri t..ıırııl· 
t.ı) lıırdıı \e onlunıı föıfııııl l' konu~· 
ııınk <'İlıetiııe gitrııi~l <>rılir ,·t· lıu 

lıilı;inlı·r ı;ok y:ıkın bir :ıliikn ile 

lııı tezlerin yüksl'ldik ve 1-m "'tini 
ta elik etıni~lt'rılir. Bu ttı reılc )Clli 
'l'ürk tlıli ene) :ı ıııııın i -al·ı· ıi lıir 

ıl,ılıa nııla . ılıııı,.tır. 

Ciin<'Ş ılil tt'ori i, lıiiıiin lıu 
hakikatlerin kapıl:ınnı t11;aıı ilmi 
lıir nıuılıtıır halinde illi') ıl:mıla 

ıl urnı:ıktndır. \ ı· lıu analı tar. Lin

l<'rrc plıan<'ı kelime) i 111;arak p:ır· 

ı;:ılamış 'e oııl:ıruı ti1. Tiirk"lfı~iinii 

i lıat etmiştir. 
Bundan ıluydugumıız milli t;l•· 

rur ne kad .. r hii) iik olsıı )Criılir. 

Atatiirk' ün hi:r.e verdiği lıu ınıınev'i 

Jınz 'c saadet, tnri hinıiziıı ya prnkla· 

rıııı dıı şerefle doldurmnktaılır. 

Atntürk·e ve Türk lıilgiıılniue 

karşı şükranımızı kaydctııwkle Lü· 

Hin ) urddaşlann dun;ulnnna ter· 

<'Ünıau olduğumuza kauiiz. 

Büyük dil bnyrıım.nız kutlu 

l-larbigemizin son sene mezunları diploma tevzii 
merasiminden sonra .. 

lı-taıılıııl 2:i (ll11 -uı;İ mulıahiri· 
nıizılcn) f tanhııl , 1112 senedı·u
beri bağrında Larınılmlıgı llnrlıi)e· 

\'e ikiııl'İ sınıf tnlt•l11•siııılı:ıı 2001 

Eııwr he' cranlı lıir c-le hir ~öy· 
lcv \'erJ i: 

\Icra~İmıle, Surİ) c heyeti. Is. 
taubul kuman lam. a5keri ümcrıı, 

mcktebler tal ı lıcHtleri haz.ır • 
buhmulorlnrdı. Saat 10 da yapılan 
geçil ~esınindı·ıı s.>nra, Harbiyeli-

ler. ~f'hrin Lüyük: cadddcriııılı': 

- Y ıı~a. va rol! 
Sesleri ara ıııda geçtiler ve n· 

,ii·lt'rileıı 

ıiin 'ımlıla~lar 
\'ı•tli;lir'.e r. • 

giııı \ 'C aatte bü

lııı tfırcıı için da· __________ .,) 

Dünkü ve akşamki neticede halk büyük dik 
kat göstermiştir. Netice muvaffakıyetlidir 

Bundan evel Karşıyaka'da 
bir gece hava taarruzuna karşı 
ışıkları söndürme ve maskele
me tecrübesi yapılmıştı. Fakat 
o tecrübe, bir hafta çalışıldık
tan ve hazırlık yapıldıktan 
sonra olmuştu. Vali Fazlı Gü
leç, ani bir kararla lzmir'le 
civarında ayni zamanda yapı· 
lacak bir tecrübenin neticesini 
tetkik ve tesbit ettirmek mak· 
sadile dün bu fikrin tatbikatını 
yaptırmıştır, Tecrübe, gündüz 
ve gece olmak üzere iki şe· 
kilde yapılmış ve büyük mu-

vaffakıyetle neticelenmiştir. 

Bir gece evel otuz bin be
yanname bastırılmış ve evlere 
- Sonu 4 üncü sahifede 

Valimizin /zmir
!i:ere teşekkürü .. 

Valimi;ı: .Fazlı Güleç düukii 

denemeler h:ıkkınJ.uki ihtis:ısııtını 

hi:ı:c şu cümleler içinde anl:ıtnııştır: 

-- Gündüz \ e gece deneme
leri çok nıü bet ve güzel uetireler 

\·ermi~tir. Şehir lıalkma gösterdik· 

leri intizrııııdan rlıılnyı \'iliıycı na· 

-

ol un. 

Orhan Rahmi Gökçe 

ılen dün ayrılını~tır. Dün , hütiin 

İ stunhul lı:ılkı crkı•ııdeıı sokaklara 
ıWkülıııü~. Hıırbiyclilerini ıı~nrla

ınıığa çıkmı~tı. Salıahleyin sekiz 

otu:t.rla IJar}ıiye mektelıirnlc topl11-
nau talebe, dokuzılıı, yih'iiycrek 'e 

~arkı ııii)liyerck 'fnkE-im abidesine 

gelmişlerdir. Snat tam 9,30 d:ı. 

Ilnrhiveliler Ye binlerce halk Tak

sim ~eydanıın doldurmuotu. Har

biye bandosu JısıiklAl martını çaldı 

purlurla Haydnrpaşa·ya gittiler. Bu

rada, Selimiye' den gelen kıtaat, 

- Sonu 6 ıncı sag/ada- . Dünkü tecrübelerde gaz maskeleri ile çalışan itfaiyecilerimiz 



~ Sayfa2 .......... · . .. .. - - ,,... ~ . . . . AN~OLU~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~26m~6~ 

Japonya Şanghay'a dur-
1 madan ask~r çıkanyor. Haberleri Günün ·Telgraf 

'U2Li .. l!!:ll ............. llEl9Eml .... IC! .. !al! ....... IE'!lillillll ...................... . 

Habeşistan'ın kabulünden sonra Avrupa mat~uatı Münasebatın kesildiği yalandır. Japonlar · 
Bolşevizmi imhaya çalışıyorlarmış. 

ltalyan gazetelerine ·göre 
Yunanistan ····---Balkan antantın

dan çekiliyor mu? 
Şanghay, 25 (Radyo) - Bir 

Japon vapur\! Şanghay'a ye· 
niden bin bahriye silahendaz1 
çıkarmıştır. Japon sefiri, Çin 
ile Japonya arasmda siyasi 
münasebetlerin kesildiği hak-· 
kındaki haberleri tekzip et
miştir. Japonya; cenubi Çin'de 
bulunan bir fesad ve bolşe

vizm merkezini imha için ça· 
lışmaktadır. 

Tokyo, 25 (Radyo) - Çin
Japon gerginliği hala vahim 
bir safhadadır . .Şanghay'a yeni 
Japon askerleri çıkarılmıştır. 
Japon müfrezeleri Şapey ve 
Hankeo 'da birçok tevkif at yap
mışlardır. 

Bugün Japon'lar sokak baş
larına koymuş oldukları mit
ralyöz ve tankları geri almış
lardır. Vaziyet, beynelmilel 
bir ihtilafa meydan verecektir. 
Birçok Amerikan harp sefine
leri Şanghay limanına toplan
mıştır. 

Japon rrahafiline göre, Ja
ponya hükumeti Nankin hii
kümetinden şimali Çin'in kat'i 
muhtariyetini istiyeccktir. 

Tokyo, 25 ( A.A ) - Son 
haberlere göre Japon hüku
meti Nankin' deki büyük elçi
sine dış işleri bakam Sance 
ile yaptığı mülakatta müzake
releri bırakmak fakat Nankin· 
de kalmak emrini vermiştir. 

Hükumet: Mareşal Şank-Kay 
Şek ile mümkün olduğu ka
dar çabuk temas etmek lazım· 

......... -...~mm .. ._ ... 

Fakir kız ve er-
kek talebe icin 

' 
kolaylık 

Parti namına okutu
lacak talebe, imtiha. 

na tabi tutuluyor 
C. H. partisi namına, Türk 

Maaı if cemiyetinin lzmir' deki 
erkek talebe yurduna bu yıl 
da meccani talebe alınacaktır. 
Haber aldığımıza göre, geçen 
ve evelki yıllar da parti na
mına meccanen yurda alınmış 
olan talebe, bu yıl sınıflarını 
geçmişlerse kayıtlarını yenilet
tirerek yurdda kalacaklardır. 

Yurda yeniden meccanen 
girmek istiyenler arasında mü
sabaka imtihanına girebilmt!k 
için, sınıfını geçtiğine dair 
mektep idaresinden fakir ve 
kimsesiz olduğuna dair de ma
halle heyetinden musaddak 
birer kağıt getirilmesi lazım· 
dır. imtihana girmek istiyen
lerin evraklarile birlikte C. H. 
partisi Beyler sokağındaki bi
nasındaki daireye müracaat ile 
kayıtlarını yaptırmaları ve beş 
teşrini evel pazartesi günü 
saat 15 tc Parti binasında bu· 
lunmaları lazımdır. imtihan o 
gün bir heyet huzurunda ya
pılacaktır. Muvaffak olanlar, 
yurda alınacaklardır. 

Kız talebe yurduna da ayni 
şekilde talebe kaydedilecektir. 
Ancak kızların imtihan günü 
henüz tesbit edilmemiştir. 

İzmir lisesini bitirip te Üni
vcrsite'ye gitmek istiyen kız 
ve erkek talebe arasında da 
bir müsabaka imtihanı yapı· 
lacak ve bu imtihanda mu
vaffak olanlar, fstanbul' daki 
Ege talebe yurduna meccanen 
kaydettirileceklerdir. 

geldiğini büyük elçiliğe bil
dirmiştir. 

Şanghay, 24 (A.A)- Vazi
yet hala gergindir. Japon de
niz askerleri el' an Hong-Kev 
ve Sapei bölgelerinde devriye 
gezmekte iseler de münakalat 
kesilmiş değildir, Çin maka-

Japon ne/eri 
matı bu sabah Sapei'nin Ja
ponlar tarafından işgalini Ja· 
pon general konsolosu nez
dinde protesto etmişlerdir. 

Hankov hadisesi üzerine Ja
ponya' dan buraya sevkedilen 
500 kişilik takviye kıtaatı bu
gün gelmiştir. 

Şanghay, 25 (A.A) - Şan· 
ghay' da vaziyet gerginliğini 

muhafaza etmektedir. Öğleden 
sonra· karaya çıkarılan yeni 

Japon bahriye kıtalarile mev
cud Japon kuvvetleri 3600 ü 
bulmuştur. 

Siyasal malıafilde beslenen 
kanaata göre, Japon'ların Jou· 

re nehrine hakim bir noktada 
bulunan gümüş adayı işgal 

etmeleri muhtemeldir. Akşama 
doğru Japon'lar tanklarını hiç 

bir mukavemete rastlamadan 
beynelmilel koloninin kapalı 

mıntakasına kadar ilerletmiş
lerdir. 

Japon'lar bundan başka iş· 
gal ettikleri Çin mahallesini 

de sıkı bir nezaret altında 
bulundurmaktadırlar. Karaya 

çıkarılan askerler mekteplerde 
barındırıldığından bütün mek
tepler pazara kadar kapalı 
kalacaktır. 

Şanghay, 25 (Radyo) -
Japon'Jarın Şanghay'da aldık· 
ları haşin vaziyete rağmen Ja· 
ponya ile Nankin hükumeti 
arasında müzakereler devam 
etmektedir. 

İstanbul, 25 (Hususi) -
Tokyo' dan haber verildiğine 
göre, Japon bahriye nazırı 
Çin mes' elesi hakkında beya· 
natta bulunarak: 

- Çin mes' elesi şimdiye 
kadar çok konuşuldu. Artık 
filiyata geçmek zamanı geldi. 

Demiş ve elçinin Çin'den 
çekileceği tehdidinde bulun· 
muştur. 

Cenevre komedisi bir maskaralıktır, diyor. Bu ka
rarla Avrupa işleri daha karışacakmış. 

1 taubul 25 (llusu i)· - Pııri·· 
te çıkan Le Teıııps ı;nzete i Bııl· 
kan antantıııı uıc' zımbalı edı•Jl 
son bir )Bzısııııla, Yunnoi tnn'nı bu 
ııntanttan ~ckilccı·ğiui lıalıer 'l'f' 

mektcdir. Londra, 25 (A.A) - Deyli 
Telgrafa göre Habeş'lerin as
sambleye kabul kararından 
evel M. Eden bu temayüle 
mani olmak istiyorken bilahara 
Fransız hariciye nazırile konuş
muş ve bu karar çıkmıştır. 

Cenevre, 25 (A.A) - ltal
ya 'nın bu karar üzerine Mil
letler cemiyetinden, çekilmiye
ceği hakkında bir kanaat doğ· 
muştur. ltalya sadece zecri 
tedbirler esnasındaki hareketi 
daha ciddi şekilde muhafaza 
edecektir. 

Paris, 25 (A. A) - Sabah 
ve akşam gazeteleri, bu kararı 
heyecan verici bir hadise te
lakki etmektedirler. Bilhassa 
sağcenah matbuatı kararı şid
detle protesto etmektedir. 

Milano, 25 (A.A) - Gaze
teler, asamblenin kararını bir 
şuursuzluk olarak göstermek
tedirler. Bu karar Avrupa 

kargaşalığını arttırmaktan başka 
bir işe yaramıyacaktır. 

Popolo Ditalya bu haberi 
( Milletler cemiyeti esaretin 
mümessillerine hoşgeldiniz di
yor) serlevhası ile neşretmekte, 
Fransız ve f ngiliz matbuatının 
fikirlerine işaretle: 

1 - Bu karar, her iki hü
kumetin haysiyetlerine bir dar
bedir. 

Demektedir. Mesajeri, Ce
nevre' de oynanan komedinin 
bir maskaralık olduğunu ve 
ltalya'nın asambleden çekilme
sinin Avrupa işlerinin halli 
hususunda yeni müşküller çı
karacağını yazıyor. 

Berlin, 25 (A.A) - Berfin 
gazeteleri, bu kararı hakikata 
taban tabana zıd görerek bu
nun Avrupa siyasetinde karı· 
şıklık çıkaracağını kaydetmek
tedirler. 

Cenevre, 25 (A.A) - Ne
caşi dün akşam Paris'ten Lond
ra'ya müteveccihen ayrılmıştır. 

Cenevre, 25 (A. A) - Ge
lecek sene için assamblede 
gayri daimi azalık 9 dan 11 e 
çıkarılmıştır. Bu suretle mın· 
taka usulü yüzünden hariç ka
lan Asya ve Avrupa devletle
ri de temsil edilecektir. Avus· 
turya murahhası kararı kabulle 
beiaber bunun Avusturya'ya 
filiyatta bir şey temin etme· 
diğini söylemiş, Norveç mu
rahhası bu tarzın aleyhinde 
bulunmuş ve Cenubi Amerika 
devletlerinin sosyete de azal
malarına rağmen azalıklarını 

muhafaza ettiklerini İşaret ey· 
}emiştir. 

Berlin, 25 (Radyo) - Mat
buat Cenevre kararını beğen· 
memektedir. Alman gazetele
rine göre, Uluslar sosyetesi 
şüpheli bir teşekküldür, Bol
şevik'lerin bir organı olmuştur 
ve Almanya da bunun için 
sosyeteden uzak kalmaktadır. 

Paris, 25 (Radyo) - Fran
sız gazeteleri, Cenevre'nin Ha· 
beş murahhasları hakkında ver
miş olduğu karc..rı tenkid et· 
mektedirler. Bu gazetelere göre 
Uluslar sosyetesi bir müddet 
Fransa'nın, bir müddet de ln
giltere'nin nüfuzu altında kal· 
mış fakat bugün Moskova'nın 
nüfuzu altındadır! 

Evening Standar gazetesi: 
"Cenevre' de verilen bu ka· 

rar, ltalya'ya karşı şiddetli bir 
harekettir. Çünkü Necaşi'ye 

bir hükümdar muamelesi yap
mak doğru değildir. 

Bu hareketin manası şudur: 
M. Eden de- Cenevre de Lit
vinof' a tabi olmuştur.,, 

Demektedir. 
Cenevre, 25 (A.A) - Ce-

Mussolini /ngiliz ve Fran
sız sefirleri ile konuştu. 

M. Hitler, M. Mussolini'nin 
ne yapacağinı bekliyor. 
İngiltere, Almanya 'ya hususi bir 

hava misakı teklif etmiş. 
Londra, 25 (Radyo) - Almanya, lngiliz sual listesine he· 

nüz cevab vermemiştir. M. Hitlcr, M. Mussolini'nin hattı hare
ketini öğrenmek için beklemektedir. 

Bir habere göre, lngiltere, Almanya'ya verdiği son notada, 
Lokarno misakından ayrı olarak Garbi ,\vrupa'da hususi bir 
hava misakı teklif etmiştir. Bundan başka karalarda da zıman
lar vücuda getirilmesini istemiştir. 

Roma, 25 (Radyo) - M. Mussolini dün Fransa ve lngil
tere'nin Roma sefirlerini kabul etmiştir. Bu hususta büyiik bir 
ketumiyet muhafaza edilmektedir. Maamafih bu mülakatın 
Cenevre' deki son hadiselerle alakadar clduğu muhakkaktır. 

Vergiler hakkında yeni 
kanunlar hazırlanacak 

Maliye Vekili Fuad Ağralı vergi cibayet 
· usullerini tetkik edecek 

lstanbul, 25 (Hususi muhabirimizden) - Şark vilayetlerinde 
tetkikler yapmakta olan Maliye Vekili Fuad Ağralı, oradan 
cenubi vilayetlerimize geçecek ve halkın vergi hakkındaki di· 
leklerini dinliyecek, vergi cibayet usullerini tetkik edecektir. 

Fuad Ağralı, Ankara'ya döndüğü zaman, vergiler hakkında 
yeni kanun layihaları hazırlıyacaktır. 

nevre' deki umumi intiba M. 
Mussolini'nin Milletler cemi
yetine karşı düşüncesizce ha
reket etmiyeceği ve f tal ya' -
nın cemiyeti terketmiyeceği 
merkezindedir. 

Paris 25 (A.A) - Bütün 
gazeteler Asamblenin son ka· 
rarından sonra Mussolini'nin 
Fransız emniyet paktı siyase· 
tini akim bırakacak tedbirlere 
müracaat edip etmiyeceği mes
elesile endişeli bir tarzda 
meşgul olmaktadır. 

Temps gazetesi bilhassa bu 
nokta üzerinde durarak ltal
yanın milletler cemiyetinden 
çekilmemesi için elden gelenin 
yapılması zaruri olduğunun bu-

unn birinci derecede ehemmiyeti 
haiz bir mes' ele teşkil etme
diğini yazıyor. Ve Cenevre 
hadiseleri her halde beynel
milel buhranı vahim bir tarz-
da arttıracaktır, diyor. 

Macaristan da 
Sosyeteden çeki .. 'ecek mi? 

Budapeşte, 25 (A.A)- Ha· 
beş heyeti murahhasasının 
asambleye kabul edilmesi Ma· 
car salahiyettar mahafilinde 
birinci derecede ehemmiyeti 
haiz bir mesele olarak telakki 
edilmektedir. 

Bu kararın ciddi neticeler 
tevlit edecek bir buhran aç· 
makta olduğu ve ltalya Mil
letler cemiyetinden çekildiği 
takdirde Macaristanın'a Mill· 
etler cemiyetine karşı olan 
hattı hareketini değiştirmek 
mecburiyetinde kalacağı beyan 
olunmaktadır. ----

İbni Sina 
Büyük TUrk alimin 
löıumunun yıldönümU .. 

lstuubul 2;) (A.A) Türk ı:ı-
rib kurumu lmgüııkii toplaııtıı:nntla 

büyük Türk alirui lbni Sina'ııın 

900-l'ii ölüm yılını te •it etıne~e 
karar vermi~tir. Ilu münasebetle 
İlmi Sina"um tcrciinıeibnli, şalı~İ· 
yeti, tılı ve felsefo alcıuiııdeki lıü

yük ıuc\ kii, jlmiıı tf!rnkkisi.ııc biz· 
meli tebariiı: ettirilecek. f bni ina
nın gayri uıntbu \le henüz m:ılıim 

olmıymı eserlerinden bir kısmı 

metin olarak ncşrolunaeaLtır. 

Holı;r:ul, 4:; (Rad)o) - Hıılkıı~ 

antantı ,.c l.:ii~ük itilaf <lcvlctkJ1 
ınuralıha lıırı, bugün ) unıınistıuı•ıo 

Cı•uevre daimi murnbhaı;ı !\I. Mıw 
roliılis "in rİ) a ı•tiuılc lıi r içtinıo ) ııp· 
mı~l:ır \ ' C Cemiyeti Akrnnı ıniiııı· 

kerclcrini tetkik ctnıişlcrJir. 

Harb akademi-
si mezunları •• 

Elli altı subaya 
diploma verildi .. 

İstanbul 25 (Hususi) -
Haı b akademiii kara, deniz 
ve levazım kısımlarından çı~ 
kan 56 subaya bugün mera· 
simle diploma verilmiştir. 

Diploına1nr, Mareşal Fevzi 
Çakmak namına General Fah· 
reddin Altay tarafından tevzi 
edilmiştir. 

Nafıa vekili 
Trakya'ya gitti .. 

lstanbul, 25 (Hususi) - Na· 
fıa vekili Ali Çetinkaya, lstan· 
bul-Edirne şosesinin inşaatınt 

teftiş için Trakya'ya gitti. 

Mülkiye mek. 
tebi Ankara'ya 
nakledilecektir .. 

İstanbul, 25 (Hususi) 
Mülkiye mektebi, 15 Teşrini· 
evvelde Ankara'ya nakledile
cektir. Maarif vekili Saffet 
Arıkan, yeni mülkiye mektebi 
binası inşaatını teftiş etmiştir. 

Ankara konservatu.
varında tedrisata 

başlanıyor 
lstanbul, 25 (Hususi muha

birimizden) - Ankara kon· 
servatuvarı bu sene tedrisata 
başlıyacaktır. Konservatuvar 
musiki muallim mektebine 
bağlı olacak ve altı şubeyi 

1 ihtiva edecektir. 

Moskova sefirimiz 
' Başvekili ziyare tetti 

Ankara, 25 (Hususi)- Mos
kova sefirimiz Zekai Apaydın, 
Başvekil ismet lnönü'nü ziya
retle kendileriyle görüşmüş-

lerdir. 
Türk tarih kurumu bu i~le o • • dl 

me~gul olmak üzere profesör Şem· lımpıya ar-
cddin Güonltayın ba,kool1ğı ultıo- • 

<la daimi bir heyet teşkil etnıiııtir. da hafrıyat 
Abb~s.Hilmi Pş. yapılacak 
Surıye de kral mı IHitler Yunan'lılara 

olacak? 1 300 bin mark verdi 
lstanbul, 25 (Hususi muha-

birimizden) - Irak hariciye 
nazırı Nuri Said Paşa'nın, Su
riye'dc Abbas Hilmi Paşanın 
krallığı lehinde temaslarda bu
lunduğu Paris'ten bildiriliyor. 

Yeni icra 
kanunu projesi 

İstanbul, 25 (Hususi) . 
Sür'atle iş görülmesini temin 
için yeni bir icra kanunu pro
jesi hazırlanmaktadır. 

Maliye tedkik şefi 
İstanbul, 25 (Hususi muha

birimizden) - Rusya' da ted
kiklcr yapan maliye tedkik 
bürosu şefi Cezmi şehrimize 

dönmüştür. Seyahati hakkında 
bir rapor hazırlıyarak- maliye 
vekaletine verecektir. 

lstanbul, 25 (Hususi)- Ati
na' dan haber verildiğine gö· 
re, Alman devlet reisi M. 
Hitler, Yunanistan'daki eski 
olimpiya<.llarda hafriyat yapıl
ması için Yunan müzeleri mü-
dürlüğü emrine 300 bin mark 
tahsis ctmi~lir. 

Hafriyat için Alınan Maarif 
nazırının riyasetinde bir arkeo· 
log heyeti Atinn'ya gelecektir. 
------
Son at yarışları 
Pazar günüdür .. 

Pazar günü öğleden sonra 
Kızılçullu sahasında, yüksek 
kanlı İngiliz ve Arab atlarının 
iştirakile çok hararetli yarışlar 
yapılacaktır. Subaylar, Bayan· 
lar ve mekteplilere yarı yarıya 
fiat tenzilatı yapılmıştır. 

~ 

şekil, 
\ 

sollnl l:'lll'-•" b""'u~"'--
uı; sene . • 

ırnış. 
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- 26191936. Köstence 
(Düşündüklerim - H A B E R L E R -. 'transityolu Hava taarruzuna 

karşı miidaf aa 
Dün İzmir' de; mefruz bir 

hava taarruzuna karşı müda
faa denemeleri yapıldı. lzmir 
halkının bunda ne derece mu· 
vaffak olduğunu bilmiyorum. 
Ancak şu var ki, bu muvaf
fakıyet hiçbir zaman, halkı· 
mızda hava taarruzlarına ve 
sivil müdafaaya karşı kafi de-

( \ 
Şefimizin cevabı 
Büyük Şefimiz, Belediye 

reisi Dr. Behçet Salih'in fu
arın kapanışı münasebetile 
çektiği tazimat telgrafına aşa· 
ğıdaki cevabı lütuf buyur· 
muşlardır: 

üzüm fiatleri düŞe-ıizmir, Kı~ . .. k . ive Erkek lıselerı 

Diğer yollardan 
daha cok ucuzdur .. 

Köste~ce transit yolile lstan· 
bul' dan orta Avrupa şehirle
rine tek konşimento ile nakle
dilecek eşyanın, hamulenin 

U Selece tır Hangi .binalarda ez, .. 

recede bir malumat mevcud 
olduğunu gösteremez. Kaldı 
ki, yalnız malumat ta kafi 
değildir, bu bunu tatbikte is
tinası lazımdır. Tpkı, bir elek
tirik düğmesine basınca faa· 
liyete geçen bir fabrika inti
zamı ile .. 

F erdlerde, bu hususta derin 
bir lakaydi olduğunu da giz· 
lemiyelim. Biz; hiç şüphesiz 
ölümü hayatın içinde daima 
mevcud göıen ve onu gayet 
tabii, gayet basit telakki eden 
bir milletiz. Yani ölüm kor· 
kusu bizden uzaktır. Fakat 
düşünmeliyiz ki, ölmeğe karşı 
olan bu pervasızlık, yaşamak
tan ve ona muvaffak olmak
tan daha şerefli değildir. Çün· 
kü ferd ve cemiyetin yaşama 
savaşının arkasında, bir mil
letin varlığı, hayat ve istik-
lali mevzuubahistir. Binaen· 
aleyh, ölüme pervasızlık gös· 
terip, yaşama mücadelesini 
ihmal etmek kadar ağır bir 
hata ve ağır bir düşünceye, 
artık bu asırda kıymet ver
mek imkanı yoktur. 
Sinemaya niçin gidiyorsunuz? 

Medeni bir insan ihtiyacı 
duyduğunuz için .. 

Sporu niçin yapıymsunuz? 
Bedeni ve ruhi bir terbiye 

için .. 
Tarla, mağaza, masa, ma

den kuyusu ve denizdeki ça· 
lışmanız niçindir? 

Kazanmak ve yaşamak için 
Niçin okuyorsunuz? 
İnsan olmak, daha doğrusu 

adam olmak için .. 
Midenizi niçin dolduruyor· 

sun uz? 
Et ve iskeletinizc bir yaşa· 

ma kuvveti ve gıdası vermek 
için .. 

En basitten en mürekkebine 
kadar, bütün hayatınızın mü
cadelelerini, teferruatını, ide
allerini, felsefesini ve herşe
Yini düşüniip kendi kendinize 
sualler irnd ediniz. Bunların 
cevabı, nefsiniz için, aileniz 
İçin, millet ve memleketiniz 
İçin olacaktır. 

C; Arsıulusal lzmir fuarı
nın kapanışı münasebetile 
bana gösterilen temiz duy· 
gulara teşekkür ederim. 

K. Atatürk 
'- .,) 

Yunanistan' da 
yeni vergiler --····-.. --Seyahat etmenin 
önüne geçiliyor 
Şehrimizdeki alakadarlara 

bildirildiğine göre Yunanis· 
tan'da milli ekonomik korun· 
masına aid kanuna ilave edi
len ve mer'iyete konan mu· 
vakkat bir kanuna göre Yu
nanistan' dan çıkan her şahıs 
20,000 •drahmi vergiye tabi 
tutulmuştur. 

Memleket haricinde tcda· 
viye muhtaç olan hastalarla 
hariçte okuyacak talebe, ilıra· 
cat tacirleri yalnız 5000 drah· 
mi vergi ile ıniikcllef olacak· 
lardır. Ecnebi tebansı ve me· 
murlar ile diğer bazı eşhas 
bu vergiden muaftır. 

Kültürpark 
Daimi surette açık 

Kültürpark, belediye tara· 
fından daimi surette halkın 
istifadesine açık bulundurul· 
maktadır. Halkın kültürparkı 

kolayca gezmesi ve orada eğ· 
lenmesi için kordon otobüs
leri, fuarın açık olduğu müd
<letçe yapıldığı gibi Alsan
cak'a gidiş ve gelişinde kül
türparka uğrıyacaklardır. 

Kültürpark akşam iizerlcri 
çok kalabalık oluyor. 

Tütün istiyorlar 
Türkofise mü
racaat ettiler . .. 

Tiirkofisc müracaat eden bir 
firma, hususi takas suretile 

mühim miktarda Tütiin mübayea 
etmek istediğini bildirmiştir. 
Tütün satanların adresleri, bu 
firmaya bildirilecektir. 

-

T ariş tipleri yeni bir çığır açtı, 
ihracatcılar ne yapıyor? , ____ _ 

Vaktile alivre üzüm satış· vüçlerini ehemmiyet ve hassa· 
larında dü§ük fiatlerle taah- siyetle takibetmektedir. Berlin 
hütlere girişmiş olan bazı ih- Tiirk ticaret odasından şehri· 
racatçılar, son yağmurlardan mizdeki alakadarlara gelmiş 
sonra üzüm fiatleri yükselince olan bir rapora göre Almanya 
taahhütlerini yerine getirebil- piyasalarında da Üzüm ve İn· 
mek için yüksek fiatle üzüm cir fiatleri yükselmiştir. Bu 
almak mecburiyetinde kalmış· yükseliş, 100 kilo başına 1-1,5 
!ardır. Bundan <la tabiatile lira arasındadır. 
zarar görmüşlerdir. Onun için Bu sene, üzüm rekoltesinin 
bazı ihracatçılar, piyasada son vaziyeti karşısında üzüm 
üzüm fiatlerini düşürmek ta- fiatlerinin düşmesine imkan ve 
savvurilc bazı şayialar çıkar- ihtimal yoktur ve olamaz. Bi-
mışlardır. Haber aldığımıza lakis, fiatlerin yükselmesi bek-
göre bazı ihracatçıların piya- lcnmektcdir. Çünkli rekolte, 
sada çıkardıkları şayialar, Al- geçen ve evelki senelere na· 
manya hükumetinin üzüm it- zaran düşüktür. Ha~ların fe. 
halatını tahdid ettiği şeklin- na gitmesinden bağlar, çok 
dedir. Resmi makamlardan müteessir olmuştur. 
yaptığımız tahkikata göre bu Şimal ve Şark vilayetleri· 
haber tamamen asılsızdır ve mizde scyahata çıkmış olan 
böyle birşey vaki değildir. İktısad V ckilimiz Celal Bayar, 
yalnız Almanya' da ithalatı uzum piyasasının vaziyetini 
kontrol bürosu tarafından pa- hassasiyetle ve günü gününe 
muklara yapıldığı gibi üzüm· takibetmektedir. Vekalet, fiat-
lcre de fiat tesbit edildiği Ieri düşürecek hareketlere ka-
söyleniyor. tiyen meydan verdirmiyecektir. 

Pamuk fiatlerinin tesbiti, Fiatleri düşürmek kastile ha· 
pamuklarımızın Almanya'ya it· reket edenler ve şayialar çıka· 
haline sekte vermediği gibi ranlar tesbit edilecek olursa 
iizümler içinde böyle birşey bunlar hakkında tahkikat ya-
varsa Almanya'ya yapılacak pılacaktır. 
iizüm sevkiyatına sekte vermi· İzmir iizüm kurumunun, son 
yeceği tabiidir. Bazı ticaret defa tesbit ettiği muhtelif 
evlerinin Kemalpaşa, Turgutlu tipl<'r, üziiın i.>tandardizasyo· 
ve diğer bazı mühim üziim nunun bir başlangıcıdır. Ku-
lnıntakal,arında fiatlcri düşiir· ı~ h · d h 

nıınun ima at anesın e mu -
mck maksadile bir iki gün telif tip üzümler, büyük dik· 
mübayea memurlarını müba· kat ve itina sarfilc temiz ve 
ycadan menettikleri ve sonra nefis bir şekilde hazırlanmak-
düşük fiatlerlc mübayeaya tc· ta ve ihraç edilmektedir. Ya-
şcbbüste bulundukları duyul· kında Sovyct Rusya'ya mü· 
muştur, Fakat bazı zevatın, him miktarda üziim sevk ve 
müstahsilleri ikazı üzerine bağ· ihraç edilecektir. Ayrıca Av-
cılar, bu düşük fiatlerle mal rupa' da muhtelif ticaret oda-
satınamışlardır. larına da Tariş tipleri gönde· 

Tüccar memurları da yine rileceklir. Tariş tiplerinde taş 
eski yüksek fiatlcr üzerinden ve mevaddı ecnebiye kat'iyen 
üzüm mübayeasına deva~ et- yoktur. imalathanede taş ve· 
mişlerdir. İzmir Tari~ Uzüı~ saireyi üzümlcrderı ayıklamak 
Kurumu müdürlüğü, Uziinı pı· için yiizlerce işçi çalıştınlmak· 
yasasına Nazım rolü ifa et· tadır. Hususi bazı firmalar, 
mektedir. bazı tiplerde taş ayıklamasına 

Kıırum müdürü İsmail hakkı 1 1 
· 1 ·r 

Ji e liizum görınıyor arınış. a· 
V cral~ P_i_ya_s_·ada fi at tem ev· riş tiplerine nazaran diğer ha· 

Hava müdafaasını bilmek, 
Yemek yemeği bir ibadet gibi 
ihmal etmemekten, bir kravat 
takmaktan, bir sinemaya git
mekten daha az mı mühim
dir? Hatta, aralarında muka· 
Yeseye bile imkan var mıdır? 

k · liği ve mensu- 'z• ihracat evlerinin tipleri ara· 
sında keyfiyet noktainazarın

dan miihim farklar vardır. 

catı makinelerı. 

Hava miidafaasıııı her halde 
Öğrenmek gerek: 

Sanayii teşvik k~nunundan istifa
de edilerek ithal olunacak. 

Türk olduğumuz için, me· 
deni olduğumuz için öğren· 
lllek gerek! Gökçe ....___ ____ _ 
~rakya panayirleri 

Edirne, 25 (A. A-) - Son 
iki ay içinde Trakya'nın pa
tıayirleri ve hayvan sergileri 
İyi şartlar altında devam edi
Yor. Yeni yıl nadas zıraatı 
hemen her yerde başlamıştır. .. 

ELH 

Pamuk ipliği ve mensuca tı 

makinelerinin sanayii teşvik 
kanunundan istifade ettiı ilen k 
memlekete ne suretle ithal 
edileceği hakkında Vekiller 
Heyetince ittihaz edilen Kn
ıarname şehrimizdeki alaka
darlnra tebliğ olunmuştur. 

Bu kararnameye göre pa
muk ipliği ve mensucatı ma
k incl eıi ve yedek parçaları, g" 

A 
Bugün ye ni ıne\· imin ilk l•iiyii l-. f ilı•ıi 

Gönül Dedikoduları 
A1ARTHA EGGERTll 

GPorg A1cksnııılt'r - J'ı·liks Br('Fli;tl rrn -ıt ' c:clıcs 
J>unımmı l Jurnnlrl:ı : fııp:myn dahili i ıarbı V. ~. 

eskiden olduğu gibi umumi 
hüküınleH! gc)re ve İklısad Ve· 
kaletinin ınüsaadcsile ithal edi
lecektir. 

Bu makinelerden halen mü
esses fabrikalarda mcvcu<l 
olub da randımanlarını kay· 
betmiş bulunan ve müessesece 
yenilenmesi lüzumlu görülenler 
lkt ısa el ve Gümrük ve İnhisar
lar Vekaletlerinin mürakabesi 
altında memleket dışarısına 
çıkarılmak veya hu Vekaletler 
tarafından gönderilecek me
murlardan müteşekkil heyet 
öniindc hurda haline getiril
mek şartile yerlerine ayni mik
tlarda ycnilrrinin ithaline mü· 
saade edilecektir. Bu makine
ler, giimriik resimsiz ithal olu
nacaktır. 

Üzüm kurumu, yeni tipler 
ve imalattaki dikkat, itina ve 
nefaset ile üzüm imalinde yeni 
bir çığır açmıştır. Bazı ihra
catçıların, bu kadar fazla 
emek sarfı yüzünden üzüm 
maliyet fiatinin artacağını ileri 
sürerek üzüm kurumunun bu 
kadar mükemmel tipler vü
cuda getirmesini doğru bul
madıkları da duyulmuştur. lk
tısat vekaleti, üzüm ve incir· 
lerimizin istandardizasyonu 
işine büyük ehemmiyet veril
mektedir ve önümüzdeki sene, 
istandardizasyon işinde mühim 
ilerleyişler görülecektir. 

Ankara, 25 (Hususi muha
birimizden) - Tariş limited 
şirketi idaıc meclisi reisi ve 
azaları, bu ay başında lzmir'e 
giderek Tariş iizüm kurumun· 
da toplanacaklardır. Ayni za
manda kurumun, lzmir'deki 
imalathan~si ve yaptığı işler 
yakından görülecektir. 

acılacak? , 
Kız lisesi mülga Erkek mu· 

allim mektebine nakledilmiştir. 
Karataş orta mektebi de Til· 
kilik' e kaldırılmıştır. Karataş 
binası Kız lisesi emrine veril
miştir. Kız lisesi binası ise 
Erkek lisesine bağlanmak üzere 
bir şube haline çevrilecektir. ı 

Cekoslovak;>a 
' Rejisi 

mikdarına göre 100 kilo ba
şına Türk lirası olarak tabi 
olduğu ücretler hakkında Türk
ofis tarafından bir liste hazır· 
lanmır. Bu liste alakadar ih
racatçı tacirlere tevzi edil
miştir. 

Tarife; yaş meyva, cenub 
meyvası, taze sebze, yün, yu-
murta, afyon, deri, susam, halı, 
tütün, palamut, üzüm ve incir 
için, diğer hatlar tarifelerinden 
daha ucuzdur. 

ihracat vesika· 
/arının tevsiki .. · T ükiye 'den 

Tütün alacak ... j 14/5/936 Tarihli kaıarname· 
nin mer'iyetinden evel para
mızın kıymetini koruma karar
namesinin 32 inci maddesinin 

Çekoslovakya rejisi tarafın· 
dan Türkiye'den mühim mik
tarda tütün salın alınacaktır. 
Bunun için açılan münakasa 
şartnamesi, şehrimiz Türkofi· 
sine gelmiştir. ----

.Ehli Hay
lvan Sergisi. 
1 

ı 16 Birinci Teş-

tatbik cdildtği memleketlere 
yapılan ihracatın, mahalli güm· 
rüklerden alman ve Türk kon
solosluğunca vizeli bulunan 
\'esika ile tevsik edilmesinde 
mahzur görülmediği, f ktısad 
vekaletinden bütün alakadar-
lara bildirilmiştir. 

Z. U. müdürü lrinde acılacak .... , 
16 Birinci Teşrinde Burna· 

va'da Ziraat "mektebi bahçe
sinde Yarış ve Islah encüme· 
ninin ehli hayvan sergisi açı· 

lacaktır. 

Tetkiklerine 
devam ediyor 

' Şehrimizde bulunan ve zirai 

Sergide iki gün puvantaj 
ameliyesi yapılacak 18 Birinci 
Teşrinde sergiye hayvanlarını 

iştirak edenlere mükafatlar da
ğıtılacaktır. Sergi proğramları, 
bütün köylere gönderilmiştir. 

Bu seneki ehli lıayvaıı sergi
sinin çok alakalı olacağı tah· 
ınin edilmeklcdir. 

Piyasa vaziyeti 
Yeni mahsul zey. 
tinyağı bekleniyor 

Geçen hafta üzüm fiatlc
rindc görülen elli santimden 
1,25 kuruş arasındaki fiat 
yüksekliği, son giinlcrde te
nezzül etmiştir. Fakat üzlim 
fiatlcrinin daha yiiksC'lcceğine 
muhakkak nazarile bakılmak· 
tadır. incir satışları ve fiatler, 
normal bir şekilde devam et· 
mektedir. 

Piyasada sabunluk zeytin· 
yağı hiç kalmamıştır. Yeni 
mahsul zeylinyağları, henüz 
piyasaya gelmemiştir. Fakat 
yakında gelmesi beklenmek· 
tedir. 

Palamut mahsulü de henüz 
piyasanın ihtiyacınn yetecek 
derecede gelmemektedir. Pa
lamut mıntakalarmda istihsa· 
lata devam olunmaktadır. 

Yunanistan 
tütünleri 
Yağmurlardan zarar 

gördüler. 
Şehrimizdeki alakadcrlara 

gelen malumata göre, Yuna· 
nistan tütün rekoltesi, son 
yağmurlardan ehemmiyetli nis· 
bette zarar görmüştür. Bu 
sene havalar yüzünden Yuna· 
nislan tütünleri kalite itibarile 
zaten bozuktu. 

Nüfus başkatibine 
işten el çektirildi .. 

Nüfus müdüriyeti başkatibi 
Safi'ye görülen lüzum üzerine 
işten el çektirmiştir. 

tetkikler yapmakla meşgul 

olan ziraat umum müdürü 
Abidin Ege, dün Burnava z~· 
raat nıektebine giderek bağ· 
cılık, şarapçılık, zeytincilik ve 
saire şübclerini gezmiş ve 
mektepte lzmir'dcki ziraat 
teşkilatı ıııiidürlerinin iştirakile 
ynpılan toplnntıya reislik et· 
miştir. Bu toplantıda mekte· 
bin ve vilayetin ziraat işle· 
rindcki ihtiyaçları üzerinde 
ehemmiyetle durulmuş ve mu· 
sahabelerde bulunulmuş! ur. 

Muallim tayini 
Yeni ihdas edilen lzmir er

kek lisesi musiki stajycrliğinc 

Eyiib tayin edilmiş ve İzmir 
Karatnş ortamektcbi Tiirkçe 
öğretmeni Şazimcnd Bergama 
orta okulu ıTürkçc öğretmen
liğine naklolunmuştur. 

Tayin 
lzınir kadastro idaresinde 

35 lira maaşlı fen memurlu
ğuna Bursa kadastro fen me
ıııurlarıııdan Hikmet tayin 
edilmiştir. 

B. Dainıt encümeni 
Belediye daimi cncüıncni, 

dün Belediyede Dr. Behçet 
Uz'un reisliği altında toplan· 
mış, belediye işleri hakkında 
bazı kararlar almıştır. 

Vali muavini 
Rahatsızlığı yüzünden vazı

fesi başına gelcıniyen vali 
muavini Cavid Ünver iyileş· 
miş, dün makamına gelmiştir. 

H. Muhittin Çarıklı 
Balıkesir saylavı Hacim Mu· 

hittin Kezer, soyadım değiş· 
tirerek "Çarıklı,, olarak kabul 
etmiştir. Hacim Muhittin, Ba
lıkesir' de bulunduğu zaman
larda Çarıklı kaymakam ola· 
rak anılırdı. Bu sebeple, bu 
ismi tercilı etmiştir. 

Müsamere 
Burnava gençler birliği ta

rafından, ~lzmir lisesinden ye· 
lişcn gençler kurumu menf ea· 
tine pazar günü akşamı Bur
nava Kars mektebi salonla
rında bir müsamere verile
cektir. 
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Hava taaarruzuna karşı 1 Borsada 1 
yapılan denemeler. 

. 

·s~N ·I-IABE~ . 
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Ç. Alıcı K. S. K. S. 

~ m;z~~~:~:-. 1~ ;~ !~ Rus ordusu harba ısrar ve 

Dün saat onda hükumet parkı ve megdam bu haldeydi. 
-Başı 1 inci sahi/ede- bir anda şehir tekrar harekete 

dağıtılmıştı. Dün sabahki ga- gelmiş ve umumi hayat baş-
zeteler de beyannameyi neş- lamıştır. 
retmişlerdi. Geceki deneme 

Sabahleyin herkes işi ve Geceleyin yapılan ışıkları 
gücile uğraştığı sırada saat söndürme ve maskeleme tec-
9,30 da Vali Fazlı Gület;'in rübesi de tam bir muvaffakı· 
makamından telefonla Kadife yetle neticelenmiştir. 
kalesindeki itfaiye şubesine 
verdiği emir üzerine tehlike 
işareti olan ilk top atwmış ve 
bu işareti müteakip şehirdeki 
bütün fabrikalarla limandaki 
vapurlar fasılah olarak iki da
k\ka düdük çalmış, otomobil 
ve otobüsler de kornelerini 
öttürmüşlerdir. 

Polis ve Belediye zabıta me
murları ile bekçiler, aldıkları 
talimata göre halkın verilen 
tehlike işareti üzerine çatı ve 
ağaç altlarına saklanmalarına 
yardım etmişlerdir. Halk ta 
tehalükle buna şitab etmiştir. 

Vali Fazlı Güleç'in, saat 
21 de gene telefonla verdiği 

emir üzerine Kadifekalesin
den atılan tehlike topu ile 
limandaki vapurlar, şehirdeki 
fabrikalar düdüklerini, otomo
bil ve otobüsler kornalarını 
çalarak denemenin başladığın
dan halkı haberdar etmişler 
ve bütün şehirde biranda . . 

609 K. Kazım 9 15 25 

:~~ ~~ ~~;~~u ~ 25 
2

118~ enerı·i ile hazırlanıyor. 
361 Albayrak 9 7 5 

202 Ş. Riza halef. 9 25 18 50 •d .J d• k • K ı· 
200 F. z. Abduı. 9 50 15 50 Mareşal Voroşilof Rus or usuna ae ı ı: uvvet ı 
i:: t~~hen ~ ~~ ~~ so bir Rusya kapitalist dünyanın en büyük korkusu-
151 D. Arditi 11 17 l .J h • d f 
152 J. Tar. mah. 6 75 14 50 dur. Bu sebep e aaima azır vazıyette urma ıyız. 
132 Mani. B. ko. 11 50 18 50 
100 B. Alazraki 10 13 50 
49 P. Paci 6 625 7 
36 Beşikçi z. 10 625 10 625 
32 C. Alanyali 9 7 5 10 7 5 
30 Ş. Remzi 13 75 13 75 

7153 Yekun 
151768 Eski yekun 
158921 U. yekun 

incir satışları: 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

1246 Tütsü ile te. 6 50 15 
480 S. Süleyma. 9 125 16 
288 Ah. Muhtar 6 50 11 50 
250 İzzi ve Ali F. 7 75 9 50 
200 Benmayor 9 25 9 25 M. Stalin ve Mareşal Voroşilof 
198 B. Alazraki 4 75 12 

Moskova, 25 (A.A) - Milli reketlerinin kime karşı müte-152 F. Pakers 8 25 9 50 
müdafaa komiseri Mareşal Vo· veccih olacağını açıkça söy-

149 Ş. Riza ha. 7 SO 13 roşilof Moskova askeri mınta- Iemektedirler. 
144 Artür Lafon 7 11 R 

kası ' kuvvetlerinin yaptığı ma- Kuvvetli bir Sovyet usya 
127 S. Emin 11 25 12 25 

nevralarda söz alarak ezcümle kapitalist dünyanın en büyük 
92 J. Tara. mah. 9 50 11 75 B b bd d 

demiştir ki: korkusudur. u se e en o-
50 B. Franko 7 125 7 125 

- Gerek Moskova'nın as- layı daima hazır bir vaziyette 
45 C. Alanyalı 7 25 7 25 El d l keri mıntakası kuvvetleri, ge- bulunmalıyız. imiz en ge eni 
31 O. Eğli 9 50 11 25 

rekse işçi ve köylü kızıl or- söyliyebilmek için daha pek 
24 Ş. z. Galip 10 50 lO SO dusu her sınıf düşmanımız çok çalışmamız lazımdır. Fa-
49 M. J. Taran. 7 25 12 25 k k 1 

tarafından açılan silahlı barba kat şimdiden yü se ses e 
3475 Yekun 

ısrarla ve bolşeviklere has temin edebilirim ki düşmana 
89598 Eski yekun d' 

enerji ile hazırlanmaktadır. karşı koymaya ve iışmanın 
93073 U. yekun h ı d s d Kızılordu yabancı toprakları tecavüzü a in e ovyet ev-

i Zahire satışları: feth ve milletleri esir etmek !etinin bize hediye etmiş ol-
Ç. Cinsi K. S. K. S. için kurulmuş olmıyan yegane duğu teknik vasıtalarla ona 

6461 Buğday 4 875 6 375 ordudur. mukavemet etmeğe hazırız. 
205 Arpa 2 25 3 625 Kızılordu sırf büyük prole- Şimdiki halde kızılordu o 

21 Fasulya 11 11 ter devletinin müdafaası için derecede tekamül etmiş ve 
136 Kumdan 4 4 50 kurulmuştur. Sovyet Rusya harb hazırlığı ile o kadar 

10 Mercimek 7 7 şimdiye kadar şayanı nefret meşguldür ki büyük: vatanımı-
384 B. pamuk 44 50 45 50 iftiralara maruz kalmıştır. Fakat zın bütün işçilerine büyük sos· 

1 54 Yapağ 55 60 her dakika müsellah hücum- yalist eserlerini başarmaya 

amele ordusunun iyi hazırlan
mış ve talim görmüş kuvvet
lerinin himayesi altında bu
lunmaktadırlar. 

- - ---------
Fon Göbels 

Atina'dan 
Sofya'ya geçiyor. 

İstanbul, 25 ( Hususi ) -
Ati na' da bulunmakta olan Al-
man propaganda nazın Fon 
Göbels buradan Sofya'ya ge
çerek Bulgar ricalile bazı te
maslar yapacaktır. 

Alman nazırınm Atina'y1 
ziyaretinin tarihi bazı tetkikat 
için vukubulduğu hakkındaki 
haberler, hakikatte varid gö
rülmemektedir. 

Romanya' da 
Köylü partisi •• 

Bükreş, 25 (Radyo)- Mev
suk menabiden verilen haber
lere göre Başvekil M. Tata
resko, Milliyetperver köylü fır
kasının Teşrinievvel iptidala
rında yapacağı içtimaa müsa
ade vermiyecektir. 

Köylü fırkası Lideri M. Mat
yo, Fransa lehinde ve mua
hedelerin değiştirilmesi lehin
de bir nutuk iradına hazır

lanmaktadır. 

Çankırı haberleri 

Mahallelerde oynıyan ço
cuklar bile evlerine girmişler
dir. Bir dakika içinde bütün 
şehir cadde ve meydanları 
bomboş kalmıştı. Bunu müte
akib gaz maskelerini takmış 
olan İtfaiye ve Yardım kolları 
ile Kızılay yardım teşkilatı fa
aliyete geçmiş, şehrin muhtelif 
yerlerinde dolaşmış, yardım 
tecrübe esnasında hiç kimse
nin yerinden ayrılmadığı, İkin
cikordon' da bazı ticaretanele
rin önlerinde bulunan yük ara
balarının sokağa terkedildiği 
görülüyordu. 

9670 Kilo yapağ 55 60 lara da maruz kalabiliriz. Mü- rahat rahat devam edebile-Sokak kenarlarında arabalar 14 N h t 6 6 
böyle kalmışlardı. 0 u ------ tem.adiyen harba hazırlanan ceklerini söyliyebiliriz. 

Çankırı, 25 (A. A) - Dün 
öğledenberi il içinde dört defa 
yer sarsıntısı daha olmuştur, 

·zayiat yoktur. 
Çankırı, 25 ( A.A) - Hu-

Tramvay arabaları, olduk
ları yerde durmuşlar, müşte
rileri çatı altlarına çekilmiş
lerdi. Yalnız vapurlar, yolla
rına devam ediyorlardı. Fakat 
bunlardan iskelelere çıkan 
yolcular da iskelelerde kal
mışlardır. 

Tehlike işaretinden on da
kika sonra Çatalkaya istika
metinden hava filoları görün
müş ve şehrin üzerine gelerek 
yiiksekten uçmuş, bazı yerlere 
duman sütunları çıkaran mad
deler atmışlarrlır. Gündüz d e
nemesi, saat 10,25 te sona 
ermiştir. Atılan ikinci topla .----... -----1-. ANADOLU -----

Günlük siyasal gazete 

Salı il' ve ba~yazganı 
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l 'nıuıni llf')l'İ)al \C )CIZI j ~ [ı•ri 

nıiiıliirü: Hamdi l\üzlıı•t 

f darı·haıw~i: -

İ:tıııir İkinl'İ Ik) lcr ı;ol.. ,ı~ı 
C. Jlalk parti• i lıi ırn ı i~· ind~ 

Tdgnıf": lzıııir ,\ 'lADOI,U 
Tdcfoıı : ~ 776 -· Po,.la kutu,,u •IOS 
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Yıllığı 1200, altı a)lığı 700, üç 

a) lığı 5 011 kuruştur 
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abonP. ücrı• ıi 27 liradır 

1 ler ynde 5 kuruştur -'iiııii goçın i' nüshalar :!j kuruştur. 

ANADOLU l\IATBA.ASI.1'DA 
BASIDII~TIR 

ışıklar sönmüştür. Enis Behic düşmanlarımız beraberce ha- İşçilerimiz kızıl köylü 

Yalnız havagazı lambaları, ' 

ve susi idare namına bir nümune 
çiftliği ihdası genel meclisçe 
kabul edilmiş ve tahsisat ko
nulmuştur. Çiftliğin tesisine 

alınan tertibat sayesinde iki Ödemiş ve Tire'den 
dakika içinde söndürülmüştür. da··ndu". 

Fransa'ya bir heyet gidiyor 

Şehir biran içinde kapka-
ranlık bir hal almıştı. Bütün 
nakil vasıtaları durmuş, yalnız 

vazifcdar yardım ve itfaiye 
kolları, gaz maskeleri takmış 
olarak maskelenmiş ışıklı oto
mobillerle şehrin muhtelif 
semtlerine gidip·gelerek yar
dım tecrübelerinde lıulunmuş
lardır. 

Gece denemesi 20 dakika 
sürmüş ve ikinci işaret topu 
ile bütün şehir, tekrar ışığa 
kavuşmuştur. Gece denemesi 
esnasında bir tayyare uçmuş 
ve bir hükumet önüne, diğeri 
Kültürparka bir tanesi de Kar
şıyaka'ya olmak üzere üç ışıl

dak atmış ve bombalıyacağı 
yerleri tesbit etmiştir. 

Dünkü hava taarruzuna kar
şı korunma tecrübesi esna
sında saklanmıyarak açıkta 

dolaştığı görülen yedi kişi za
bıtaca tutulmuş ve beşer lira 
para cezasına çarptırılmıştır. 

Gündüz ve gece deneme
leri, büyi.ik muvaffakıyetle ba
şarılmıştır. ----
İngiliz kralının Yu-
nan kralına hediyesi 

Atina 24 (A.A) - lngiltere 
kralı Yunanistan kralına Saint 
Michel ve Saint Georges sı
nıfının büyük haç nişanını 

i tir. 

Ödemiş ve Tire kazaların
daki sanayi müesseseleri sa
hiplerile iş kanunu hükümleri 
hakkında görüşen iktısat ve
kaleti iş dairesi müdürü Enis 
Behiç, şehrimize dönmüştür. 
Tedkiklerine devam etmek
tedir. 

lngiltere Avrupa rejim başlanmıştır. . I . k k Alacahöyük hafriya-
IŞ erıne arışmıyaca tında bir mezar 

lşcilerin, /ngiltere - Fransa ve Rusya ara- D~ha bulundu .. 
' ... • • • Istanbul, 25 (A.A) - Türk 
sında askerı ıttıfak taleplerı yalandır. Tarih kurumunun Alacahöyük 

ita/ya ile hususi 
takas muameleleri 

Londra, 25 (Radyo) - Sendikalar kongresi. işçi liderinin 
itirazına rağmen, Fransa'ya bir heyet göndererek dönüşte parti
nin senelik kongresine bir halk cebhesi teşkilini kararlaştır-

mıştır. Madrid'ten dönen İngiliz heyeti de, silah ambargosu
nun Madrid lehine kaldırılması için İngiltere ve Fransa nez
dinde çalışacağını söylemiştir. 

hafriyatında yeniden bakır 
devrine ait zengin bir mezar 
bulunmuştur. Sekiz buçuk met
re derinlikte meydana çıkan 
ve asıl değerde yeni vesikalar 
veren bu mezar şimdiye kadar İtalya ile yapılacak husHsi 

takas muameleleri hakkında 
Vekiller heyetince kabul edi
len kararname şehrimizdeki 

alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

Londra, 25 (Radyo) - Salahiyettar mahafil, 
hükumetten Fransa ve Sovyet'lerle askeri bir 
istediği hakkındaki haberi tekzib etmektedir. 

bulunmuş olanların en iyi mu-
işçi partisinin hafaza edilenidir. 
ittilak akdini 

Başvekalete merbut mahafil de, Avrupa'nın hali hazır vazi-Bu kararnameye göre: İ 
· yeti hakkında büyük bir ketfımiyet vardır. ngilter't:! Avrupa'nın 

1- ltalya ile yapılacak hu- rejim işlerine karışmak niyetinde değildir. Çünkü böyle bir 
susi takas muameleleri hak-

vaziyet Avrupa'nın ikiye ayrılmasını mucib olacaktır. 
kmdaki 9-5-934 tarihli tali- ı·---------liil:ll-llİlll ______ _ 

·-~ matname ile vazedilmiş olan: I 
"Takas tetkik heyetine ve- öğretmenler okusun• 

rilecek beyannamede ithal İlk, Orta, Lise okullarının bütün kitapları geldi 
olunacak malın nev'i, miktarı Ah E • k• • 
ve kıymeti ile halya'daki sa- met tıman ıtap evı 
tıcının gösterilmesi,, mecburi
yeti kaldın lmıştır. 

2- Beyannameye satıcının 

ismi yerine ihracatçmın ismi
nin ve ithal edilecek mal ha-
nesine d e (anlaşma hükümle
rine göre İtalya' dan ithali caiz 
olan mal} ibaresinin yazılmas1 
muvafık örülmü tür. 

Müşterilerinin değerli ilgilerine dayanar;ıh. fzmir'c yara~acak 
şekilde genişleti imiştir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
.K iiltür Bakaulıgınm okul ki tııpları ile diğer hiilün eserleri gü
nü gününe tal.:ip eden ,·c en mJ.sait fiatlerlc sayııı müşteri-

lerini memnun eden İzmir"in biricik kitap ve kırtasiye deposudur. 

Hariçten siparişler iskontolu fiatle_rle ve sür
atle gönderilir. 

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

Taşlarla çevrili olan mezar 
odası ağaç ve kerpiçle kapa
lıdır. Ağaç tavan üstünde kur-
ban edilen hayvanların başile 
ayak kemikleri altında dizleri 
iskelet yanında altın, gümüş, 

ziynet eşyası, geyik heykeli, 
güneş kursu, 60 santim kut
runda büyük bir bakır kap ve 
diğer eserler bu mezardan 
çıkan vesikalar arasındadır. 
Bu yeni eserle Alacahöyük 
hafriyatı arkeoloji aleminde 
gittikçe ehemmiyetli bir mevki 
almaktadır. 

Necaşi Londra'ya 
döndü. 

Londra, 25 (Radyo) - Ne~ 
caşi ve maiyeti erkanı Cencv· 
re' den dönmüşlerdir. 
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Birinci Fransova ;~::,;:~:e·~uzikse-Milisle.r T oledo' yu aldılar 
verler sosyetesi 

BÜYÜK TARİHİ TEFRİK.A 
Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 

1 

Yeni Üçüncü Pol Hıristiyan hükümdar- ı 
ları Türk'lere Saldırmak istiyordu .. 

Eve1:0~:ş::1e~··ş•y•k· Asiler Bilbao kapısında! 
muzikseverler sosyetes;nin ter
tip ettiği çok güzel bir musiki 
gecesinde bulunduk. Fuar do-

Kral beşinci Corç: 
- Haşmetmaaba söyleyiniz 

ki, kızı yanımda mes'uddu; 
bundan sonra da ıstırab çek
rniyecektirl. Dedi. 

Kral birinci Fransova, onbeş 
ıündenberi Mödon'da hasta 
idi. lskoçya sefirini burada 
hasta halde kabul etti. Fakat 
kızının ölümünü bir türlü krala 
söylemediler. Doğrusu ... Fran
sova'nın gördüğü ölüm de 
hadden fazla olmuştu artık! 
Böyle bir haberi daha söyle
mek, krala inme indirmek 
demek olacaktı. 

Nihayet kardinal Loren'in 
gelmesini beklemeğe karar 
Verdiler, iskoçya sefiri de dön
dü ve bir mektub bıraktı. 

Baharın doğduğunu bildiren 
güzel bir günün sabahında, 
kral sabah yemeğini istedi. 
Bu sırada Kardinal Loren içeri 
girdi ve elindeki papağanı 
göstererek: 

- Sir, dedi. Bunu size ve
riyorum; bu mahlukta dimağ 
az, dil kuvvetlidir! Bilhassa 
sizin zavallı Tribuile'niz yerine 
&eçecektir. Çünkü az evel, 
bunun da cennete gitmesini 
kolaylaştırdım.. Sonra ... 

Kral üzüldü ve: 
- Kardinal... Rica cderfo1, 

kısa kesiniz. Bu sözlerin so
nunu biliyorum. 

- Maamafih, ben de zatı 
' asilanelerinc verilmek üzere 

bir mektub var. iskoçya kra
lından bir mektub .... 

Ver! 
Kral mektubu aldı, oku

Inağa başladı: 

"Monsinyor, fena bir habe
rin arzda hiçbir kimseyi mem
nun ctmiyeceğini bilmekle be
raber, kızınızın, sevgili zev· 
Cem in· ... 

leri merkezi Avrupa'dan tard 
ıçın birleşseler olmaz mı? 
teklifinde bulundu. 

Ve bu maksad~ vüsul için 
bitaraf bir memlekette muha
sım hıristiyan hükümdarlar iç.in 
bir mülakat teklif elti. 

Birinci f ransova, miilayim 
bir cevab Vt!rdi. Bunun üze-
rine papa üçüncü Pol Nis'i 
seçti ve hemen yola çıktı. Fa
kat } elmiş beş yaşında bir 
ihtiyar olduğu için ç.ok bati 
bir surette seyahat etti ve 
Roma' d,uı çıktığından tam bir 
ay sonra Nis' e vasıl oldu. 

Mevsim mayıs sonları idi. 
Nis, baştan başa guzel çiçek-
lerle siislrnnıiş idi; adeta bir 
cenneti halini almışb. 

imparator Şarlken de pa
panrn teklifini kabul etmiş 

hatta, papadan evel Vilfranş' e 
gelmiş ve yirmi sekiz harb 
sefinesi de limana d~mirlcmişti. 

Fransova'ya da haber ver
diJer. Kral F ransova, bütün 
saray mensupları ve hassa as
kerleri ile yola çıktı. 

Kral, yolda halk arasındaki 
hal ve vaziyetten milletin ar-
tık sürekli bir sulha şiddetle 
muhtaç olduğunu anladı. 

- Sonıı var -
-----------
Bergama 
hapishanesi .. 

---···-~-

47000 liraya 
insa edilecek .. .. 

Bergama'da yeni yaptırıla
cak modern c •zaevinin in~a
sına yakında başlanacaktır. 
Yapılan keşfe nazaran yenı 
cezaevi, 47000 liraya ınşa 

edilecektir. 
İnşaat münakasasının açıl

ması için Adliye Vekaletinden 
gelecek olan tahsisat beklen
mektedir. 

Kral F ransova burada dur- D 1 1 e k 1 0 r: 
du ve: 

- Ah.. bir felaket daha .. 
Dedi ve bayıldı. 

Ve biraz soııra ayıldı; kar
dinale elile işaret ederek: 

Bana ne kadar kalıyor?. 
Diye sordu. 

- Üç, Sir! Veliahd, Allah 
bütün Fransa'ya bağışlasın .. 
Monsinyor Dük Dangolcm ve 
Madam Margrit... 

- Hayır, dostum, hayır. 
Dört! Benim zavallı piç kızca
~ızımı unutuyorsun. O nasıl
dır, iyi midir? 

- Şişelerin gölgesi altında 
•ararıyor; sir! 

- Ah kardinal, ben men
fur ve mel'un bir adamım .. 

-30 -
Bir papa, bir imparator 

ve bir kral .. 

1
. Şark'taki garnizonlarını giz
~~c tahkim eden düşmanın 
ıkardiya'ya yeniden baskın 

Ve vurgun yapmağa koyuldu
tunu kral haber aldı. 

- Ne yazık, dedi. Mcmle
k~tin bir kısmını gene çapul-
~~ların ayakları altında, köy
tılerin hepsi kılıçtan geçiril
ltıiş, kızların ırzı payıma) edil
ltıiş. 

Bu sırada yedinci Klema
tıın yerine üçüncü Pol papa 
01rnuştu. Üçüncü Pol mutaas
&ıb bir ihtiyardı. İlk iş olarak: 

- Hıristiyan prensler ara-
1-tında boğuşacaklarına, Türk-

Çine':le Su derdi 
Tahminen on kilometre uzak

ta Çine kasabasına gelmekte 
olan meşhur Madran suyu 
yüksek dağ ve kayalardan şe
lale halinde bir kilometre me
safeye kadar gelir. Çine ile 
ve bu bir kilometre arasına 

eski b~lediyclerce temin edil
miş demir borular, vardır. Üç 
beş senedir bu borular bakım
sızlık yüzünden bozulmuş, ki
misi toprak içinde kalmış, ki
misi de derelere yuvarlanmıştır. 
Sularda şimdi açıkta ve top
raK üzerinden şehre 2'elınck
tedir. Buralarda Keçi ler, Ko
yunlar dolaşmaktadır. Ve pey
e.la olan çukurlara bir takım 
su kurtları dolmaktadır. Mev-
cut ve mükemmel boruların 
toplanması ve suyun eskisi 
gibi borular içine alınması 
ciiz'i bir masrafa. mütcvekkiftir. 
Belediyenin biraz harekete gel
mesi lazımdır. 

K. Işık 
Agdın'da parti kongresi 
Aydın, ( Hususi ) - İlimiz 

parti ocak ve kamun kongre
leri 15 ilk T eşrindc başlı yarak 
30 son Teşrinde bitecek İlçe 
ve İl kongreleri de İlk Kanun 
ayında yapılacaktır. ilbay ve 
parti başkanı Özdemer Giin
day bütün kamun ve İlçe kong
relerile ocak kongrelerinin ço· 
ğunda bizzat bulunacaktır. 

layısile İzmir' de bulunmakta 
olan İstanbul konservatuarı 
muallimleri çoktanberi özle
diğimiz zevkli muzik dakika
larını bize yeniden yaşattılar. 
Kons( rin birinci kısmında Ce
mal Reşid, Ekrem Tektaş, 
Cemil Dölener'in piyano, vi
yola, klaı net triyosu bize 
ıv1ozart'ın ilahi namelerini yük-
sek bir zevkle dinletti. Klar
netin tatlı kadansları, viyola-
nın hülyalı nameleri, piyano
uuıı ·parJak varyasyonları 18 
inci asrın bize hediye ettiği 
bu güzel eseri ne güzel can-
landırdılar. Konservatuar ke
man muallimi Ali Se7.'in pi
yanoda Cemal Rt ş:a' ın refa-
kati le (Defalla) nın (Jota) sını, 
(D'<orak)ın (Humoreaquc) ni, 
(Brahms)ın valsini kendisine 
mahsus temiz (Tonaite) s:le 
cidden nefis bir surette ya
şattı. 

De Falla'nın İspanyol nağ
meleri şimdi maalesef ihtilal 
içinde bulunan o aşk ve dans 
memleketinde bizi biran için 
dolaştırdı. Mes'ud Cemil'in bir 
melodisinden kendisinin ar~nje 
ettiği "Karadeniz havası,, isimli 
parça memleket nağmelerimi-

zin konser reperetuarlarımızı ne 
güzel bir şekilde zenginleşti
rebHec<'ğine canlı bir misaldir. 

Birinci kısım Ferdi Ştat
zcr'in piyanoda çaldığı Şopc-
nin µolonezi, valsi, Vclistin 
Rakoçi Marchc'sile nihayet 
bul<lu. 

Konservatuarıınızın değerli 
muallimi bu yiiksek ve icra 
güçlüklerilc dolu eserleri çok 
temiz bir teknik ve tatlı bir 
touche ile dinleyicilere sundu. 
Zor pasajlar, pa·fak kadanslar 
r.rtistin parmaklarından bütün 
inceliklerile çıktılar, yüksel· 
diler. 

ikinci kısım; kıymetli kom
pozitörümüz Cemal Reşid'in 
memleket havalarımızdan Zey
bek türkülerinin bizzat kendisi 
tarafından çalınmasile başladı. 
Artık Avrupada dahi tanınmış 
ve çok beğenilmiş olan değerli 
artistiınizin bize hediye etliği 

bu milli eserleri çok derin bir 
zevkle dinledik. Musiki inkı-
labımızın istediğimiz gayeye 
doğru koşmakta olduğu hak-
kındaki düşüncelerimiz kuv
vetlendi. Artık bizim de istik-
bal konserlerimiz de memle
ketimizin kokusunu taşıyacak 
eserlerimiz olacak, ve musiki 
dahilerinin eserleri arasında 
birkaç milli eserimiz, memle
ketimize has ve garp tekniği 
ile işlenmiş parçalarımız çalı
nacakl ır. 

Ferdi, Ali Sezin, Ekrem 
Tektaş, 1 !adiye, Glazcr'den 
mürekkcb Quintet, (Schubert)in 
(114: Op) unu o kadar temiz, 
ve iyi bir beraberlikle çaldı 
ki her parçası sürekli ve ye
rinde alkışlarla karşılanan kon· 
serin son kısmını teşkil eden 
bu parçanın bitmesile dinleyi· 
ciler bu musiki ziyafetinin hi
tama ermesi dolayısile müte
essir ve çalınan eserlerin ver· 
diği derin zevk içinde konser 
salonundan ayrılıyorlardı. 

Bu yıl konserlerine çok kuv
vetli bir programla başlıyan 

muzik severler sosyetesini kut
lular ve geçen sene olduğu 
gibi bu konserleri temadi et
tirerek ınuzik sevenleri haki
katen sr.vindirınesini dileriz. 

F. Onural 

Bazı cephelerde hükumet kuvvetleri ilerliyor. Ta 
laveraya da yaklaşmış bulunuyorlar. Reisicumur 

M. Azana'nın çekileceği yalandır. 

Milisler t.iremitliklerde müdafaada 
Lon ~ra 24 (A.A) - 800 

tonluk ve içinde miiltecilerle 
beraber 4000 yolcusu bulunan 
İspanyol Genova gemisi 2 Ey
luldenberi kayıptır. Gemi Va
lans'ya'ya müteveccihan San
tander limanından kalkmış, 
telsizlerle aranm1ş bulunama
mıştır. 

Londra, 24 (A.A)- Madrid 
prof esörlcrinden M. Kartilcho, 
burada, İspanya harbini dur
durmak lizcre İngiltcrc'nin lc

şcbbiisünü islemek niyctinde
<lir. Gazetecilere demiştir ki: 

-- İngiltere ve Fransa, ya 
münf crideıı veya nıiişlcrckc.:n, 
İspanya'yı mahvolmaktan kur
tarmak için her iki taraf nez· 
dine diplomatik memurlar gön
dermelidirler. 

Profesöre göre, harb durursa, 
her eyalette halkın dileğine 
göre hükumetçi veya asi ta
raftarı mahalli otoritelerden 
bir nevi federal idare kurmak 
mümkündür. 

Paris, 24 (A.A) - İspanya 
hükumeti bütün hususi nakil 
vasıtalarına vaz'ıyed etmiştir. 

Paris, 24 (A.A) - Alka
zar' da kısmen berhava edilib 
uzaklaştırılan asiler, Alkazar 
adlı bir gazete çıkarıyorlarmış. 
Muhteviyatından anlaşıldığına 
göre, asiler telsizle herşeyi 
lıaber alıyorlarmış. 

Toledo'da hükumetçiler ge
niş mikyasta faaliyettedirler. 
Başbakan Kaballero yeni zap
te<lilcn Toledo'ya gitmiş, milis 
kumandanları ile konuşmuş, 
kendilerini tebrik etmiştir. 

Madrid'e döndüğünde vazi
yetlen memnuniyetini söyle
miştir. 

Alkazar da tamamile işgal 
edilmiştir. 

Oviedo önündeki asilerin 
mevzilerine fasılasız hücumlar 
ya;:'ılmış ve bazl asi firariler, 
kendil~rine iltihak etmiştir. 
Guesta Las Albesaz' da birçok 
asi öldürülmiiştür. Samosier
ra' da hükumetçiler vaziyetle
rini takviye etmişlerdir. 

Barselon, 24 (A.A) - Al
bay Sandino, milislerin Hueseo 
mıntakasında çok ilerledikle· 
rini, bir sevkülceyş noktasına 

girerek bir tank, bir iaşe ka
filesi aldıklarını bildiriyor. 

Asi kuvvetler, Alkazar'da 
mahsur bulunan arkadaşlarını 
kurtarmak için ilerlemektedir
ler. Malaga' da, Franko'ya ilti
haka hazırlanan 250 bahriyeli 

kurşuna dizilmiştir. Toledo ka
pılarında şiddetli muharebeler 
olmaktadır. Asiler civardaki 
kasabaları zapt ile Bilbao ka
pılarına dayanmışlardır. Bu
rada şiddetli muhrebeler ol
ması muhtemeldir. Komünist 
partisi bir beyannamesinde, 
Madrid'e yapılacak taarruzu 
durdurmak için hazırlanılması 
lüzumunu ve vaziyetin vahim 
olduğunu bildirmiştir. 

Alman konsolosu keyfiyeti 
şiddetle protesto etmiş ve Al
man menafiinin himayesini, 
alınan evrakın iadesini iste
miştir. Madrid dış bakaıılığı 

tarziye vererek, bu tecavüzün 
hükumetin cınrile yapılmadı
ğını bwdirıııiştir. Hükumet kuv
vetleri Talavera'ya yaklaşmak
tadır. Ovie bombardımanı de-
vam etmektedir. 

Madrid, 25 (Radyo) - Sa
lahiyettar mahafil, Başvekil ile 
Reisicumur arasında ihtilaf 
çıktığını ve Azana'nın istifa 
edeceğini tckzib eylemektedir. 
Bu haber, Burgos radyosu ta
rafından uydurulmuştur. 

Moskova, 25 (Radyo) -
lzvestiya gazetesi, Rus'laı ın 
Madrid hükumetine silah ver
diklerini tekzib ederek, Al
man'ların ve İlalyan'ların Por· 
tekiz'le birlik olarak asileri 
tepeden tırnağa kadar silah
landırdıktan soma bu gibi 
haberler uydurmakta olc.lukla
rını yazmaktadır. 

Cenevre, 25 (A.A) - Uru
guay murahhası kendi memle
keti ile ispanya arasındaki 
münasebatın kesilmiş olduğunu 
Milletler cemiyetine bildir
miştir. 

Burgos, 25 (Radyo) - Nas
yonalistler Santonder yolu üze
rinde İtus mevkiini ele geçir
mişlerdir. Bilbao'da bulunan 
Kızılhaç teşkilatına, şr.hrc ta
arruz edileceğinden oradan 
ayrıl11Jası bildirilmiştir. Tole
do'da taarruza geçen Marki
sist kuvvetler püskürtülmüş
lerdir. On beş gün içinde, 
hükumete ait 22 tayyare dü· 

şüriilmüştür. Nasyonalistler ayni 
müddet zarfında iki tayyare 
kaybetmişlerdir. Madrid' de hü
kumet kuvvetleri lngiliz demir
yolunu zaptetmişlerdir. Hadise 
İngiliz maslahatgüzarı tarafın
dan protesto edilmiştir. Kala
lonya hiikumet azasından Es
pato, Fransk'ya iltica etmiştir. 
lspanyol Fas'mda isyan çıktığı 

haberi doğru değildir. 
Madrid, 25 (Radyo) - Ta

leveı a cephesinde hükumet 
kuvvetleri otuz kilometre ile
rilcmişlerdir. iki cephe üzerin
den harekata devam edilmek-
tcdir. 

Markisist Milisler Madrid'dc-
ki Alınan iş cephesi binasına 
g'rerek zorla tahribat yapmış
lar ve lazı evrak alıp götür
rııiişlerdir. 
------------! 
Fransız kabi-
nesi toplantısı .. 

Paris, 25 (Radyo) - Bugün 
Paris' de kabine meclisi toplan
mış ve saat 14,30 dan 15,55 e 
kadar müzakeratta bulunmuş
tur. Bu içtimadan sonra, baş
vekalet sekreteri M. Mok ka
bine içtimaı hakkında tebliğ 
neşredilmiyeceğini bildirmiştir. 

Yarın da ikinci bir içtima 
yapılacaktır. Bu sebeple M. 
Blum'un Cenevre seyahati bi
raz teehhür edecektir. 

Sabahki kabine içtimaından 
sonra, kabine tekrar El ize' de 
toplanınıstır. 

Müstemlekeler 
Yeniden tanzim 
Edilmeli . . ? 

ımış .. 
Liverpol, 25 (A A)-Lıbe· 

ral saylav Groh:ım Ohite ver· 
diği bir nutukta, en fazla müs
temlekeye sahib olan devlet
lerin İngiltere, Fransa, Porte
kiz ve İtalya olduğunu, halbuki 
bu halin sulha hizmet edemi
yeceğini, Almanya ve diğer 
hükumetlerin dileklerini tetkik 
için milletler cemiyetinin ten
siki ile bir komite teşkili lazım 
geldiğini söylemiştir. 

Danzig'te 
Siya~i partiler 

dağılıyor 
Varşova, 25 (A.A) - Dan

zig yüce mahkemesi, sosyalist 
sendikanın feshi hükmüne aid 
olan itirazı reddetmiştir. Bu 
re<l kararı, muhalifler tarafın

dan asabiyetle ve kanunu esa
si} e tecavüz şeklinde telakki 
edilmiştir. 

Komünist partisinin lağve

dilmesinden doğan itiraz da 
reddolunmuştur. 

lsvec kabinesi • 
Stokholm, 25 (A.A) - Ye-

ni hükumeti teşkilc memur 
edilen sosyalist partisinin li
deri iktidarı son defa elde bu-
lundurmakla olan Zi.irra par· 
tisine teşriki mesai teklifinde 
bulunmuştur. Zürra partisi 
bu$"iin öğleden sonra topla
narak müzakerede bulunmuş 
ve fakat hiçbir karar verme· 
den dağılmıştır. Parti yarın da 
müzakerelere devam edecektir. 

A·lmanya kuv
vetlerini arttırıyor. 

Berlin 25 (Radyo) - Al
manya hükumeti, Bcrlin'deki 
sefaretancler Ataşemiliter!erine 
6Tcşrinievelden itibaren askeri 
kuvvetleri 8 fırka daha attıra
cağını bildirmiştir. 
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M. Eden'in nutku. Filistin'de Şanlı Harbiye' 
-Başı 1 inci sagf ada

me1, Aı:ık görüşmek lazımdır. :'\ıt"

yoııali:ım Lüyük inkişaflar g(;sıer· 

mekte •e de' Icıh•r ara .. mdaki ihti· 
liflar bü)ük. bir tehlike arzcı· 

mektedir. 

Her devlet, başdöndurücü 
bir faaliyet· ile silahlanmakta 
ve bu yolun nereye çıkaca

ğını şimdiden tahmin mümkün 
olmamaktadır. 

Demokrasinin saltanatından 
sonra, Milletler şimdi demok
rasinin kudretine eskisi gibi 
inanmamaktadırlar. Fikirler, 
ikiye ayrılmıştır! 

Vaziyetin daha fenalaşma
ması için, ciddiyet lazımdır. 

Te.>anüt mecburiyeti vardır. 
Beynelmilel bir intizam tesis 
etmeliyiz. Aksi taktirde felaket 
üzerine koşmaktayız! 

Sulhun teminine çalışmak 
üzere bir Uluslar sosyetesine 
malikiz, sulh hakkındaki sa
mimi mesaimizi bu müessese 
dahilinde sarfetmeli ve sosye
teyi takviyeye çalışmalıyız. Sul
hun müdafaa ve muhafazası 
için en güzel vasıta budur. 

Bunun için her şeyden evel, 
sosyete organizmalarının en 
iyi şekilde işlemesini temin 
etmeliyiz. ikinci olarak, silah
lanma faaliyetini tahdit lazım
dır. Bu hususta samimi ve 
ciddi çalışmak mecburiyetini 
ileri sürerim. 

Avrupa devletlerini birbi
rinden uzaklaştıran en başlı 
sebepler, bu iki sebepten iba
rettir. 

Uluslar sosyetesini nasıl tak
viye etmeliyiz: Sosyeteye: men.' 
sup her devlet mes'uliyet .ka
bul etmelidir; Yeni yolda bu 
mes'uliyeti unutmamalıdır. Ci
han, istikrar etmiş bir vaziyet 
göstermemektedir, bunun için 
bazı gayri adil vaziyetleri dü
zeltmeliyiz. 

lngiltere hükumeti, asamb
lenin makanizmesini bu çık
mazdan kurtarmak için her 
yardımı yapmağa hazırdır. 
Londra'da Temmuz sonlarında 
kabinenin söylediği gibi bu 
hareketi kendimize siyaset itti
haz ettik; fakat bu hususta 
kifi derecede takviye edilmiş 
bulunuyoruz. 

Silahların tahdidine gelince: 
lngiltere ve diğer devletler bu 

sureti inkısamı da yoluna 
çarpışmalar Ankara' da 

konmalıdır. 

Üçüncü olarak silahlanma 
tahdidi Uluslar sosyetesinin 
umdelerinden birisi olmalıdır.,, 

Demiştir. 

M. Eden 

devam ediyor 
••••• 

Bir muharebede 41 
Arap öldü. 

Kudüs, 25 (Radyo) - Yafa 
garbında Arap'larla lngiliz'ler 
arasında şiddetli bir müsade-
me olmuş ve müsademeye altı 
tayy:ıre iştirak etmiştir. Arap
lar müsademe sahasında 41 
maktul ve mecruh vermişlerdir 

Londra, 24 (A.A)- Üçbin 
kişilik bir takviye kuvveti dün 
Hayfa'ya çıkmış ve bunların 
bir kısmı derhal Kudüs' e gön
derilmiştir. 

Kudüs, 25 (A.A) - Arap 
ve lngiliz kuvvetleri arasında 
40 Arabın İngiliz tayyareleri 
tarafından atılan bombalarla 
öldüğü ve yaralandığı ve diğer 
üç Arabın da lngiliz askerleri 
tarafından öldürüldüğü söylen-
mektedir. 

M. Eden'den sonra, lspan- Fransa grevi 
ya hariciye b~kanı M. Delvayo M Bl , b 
söz almış ve:Ispanya' daki da- • um un U Va-
hili harb üzerine izahat ver- ziyete nihayet vere
miştir. 

Madrid hariciye bakanı asi- ceği ümid ediliyor. 
lere silah ve m5himmat veril- Paris, 25 (Radyo) - Ayan 
diğini ve ambargonun bazı meclisi mahafilinde amele ha-
devletlerce hiçbir taahhüd ifa diseleri yüzünden büyük bir 
etmediğini ve bunları isbata heyecan vardır. Hükumetin 
hazır olduğunu söylemiş ve teminatı bu heyecanı teskin 
demiştir ki: edememektedir. 

"Madrid hükumeti zaferden 
emindir. Aksini iddia, hakiki 
inkardır. 

Hükumet ispanyol milleti 
emniyeti ve dahili ve harici 
sulh için asilerle mücadele 
etmektedir.,, Demiştir. 

Müzakeratın kifayetine ka
rar verilmiş ve nutuklardan 
bir kısmı yarına talik edil
miştir. 

Asambleden sonra, akşam 
üzeri konsey toplanmış ve 
danzig mes' el esini tetkik et
miştir. 
-----------

Leviski takımı 
lzmire geliyor 

lstanbul, 25 (Hususi) 
Bulgar Leviski takımı bazı 

maçlar yapmak üzere şehri
mize gelecek ve buradan da 
lzmir'e gidecektir. 

İtalya afyon alacak 
İstanbul, 25 (Hususi) -

ltalya hükumeti, memleketi-
mizden mühim miktarda afyon 
satın alacaktır. 

Patronların şikayetleri mü
temadiyen gelmektedir. M. 
Jozef Kayyo bir gazeteciye 
demiştir ki: 

- Bu hususta beyanatta bu
lunmak memleketin iktısadi 
vaziyetine ve hükumetin em
niyetine tamamen bir darbe 
vurmak teşkil edecektir. 

Bu hususta M. Blum'a geçen 
hafta kafi izahat verdim; M. 
Blum'un bu karışık vaziyete 
bir nihayet vereceğini ümid 
ediyorum. 

Paris, 25 (Radyo) - Ur.ıumi 
iş federasyonu icra komitesi 
bugün teavün deiresinde top
lanmıştır. M. Jüo öğleye ka
dar süren bir nutuk irad et
miştir. Bu nutukta amele -
patron davasını izah eden ha
tip biraz daha itidal lüzumuna 
işaret ve patronları da ittifaka 
davet etmiştir. 

Hatip; artık uzlaşma zama
nının geldiğine emin olduğunu 
söylemiştir. 

...... 
Parlak merasimle 

karşılandı 
-Başı 1 inci sahi/ede

Maltepe, Kuleli askeri liseleri, de· 
niz lisesi talebeleri bulunuyorlardı. 

Haydarpafıı, malıteri andınyordu. 

Ana, okul, kardeı ve n'~anlılann 

vedaları ~ok hazin oldu. Deniz 
lisesinde yapılan Harbiye arması, 

bandonun bulunduğu vagona aaıhlı 
ve Harbiyeliler, iki trenle saat 

21,15 de alkışlar arasında İatnn
burdan ayrıldılar. Tren hareket 

e<lerken, yarının kahraman zabit
leri nıarşlıtr söyliyoılardı. Tren 

giizdt•n kayboluncaya kaılnr men
diller sallandı ve uğurlandılal". 

Ankara, 25 (il usuei muhahiri
ıııizden) -, Harbiyeliler, bugün ö~-

ledcn sonra geldiler. f stnsyornla 
binlerce kişi tarafından karşılan· 

dılar. Gençlerimiz, ista&yondan doğ· 
rm·a ('UDHıriyet abidesine giderek 

çelenk koydular ve huradaa da 
yeni mekteblerine geçerek yerleş· 

meğe başladılar. Ankara bugün 
tarihi bir gün yaşadı. Herkes &e• 
vinç içindedir. 

Ankara'lılar namına şair Deh· 
ı;et Kemul Harbiyelilere hoşgcldi· 

niz demiş; halk 11okaLJarda kendi· 
)erine c;ic;ekler vermişıir. Bu ge<·e· 

ele Ycnişehil"'dcki orduevinde mek· 
teb mümessillerine bir ziyafet ve
rilmiştir. 

Danzig'teki 
hadise kapandı. 

----+-•----
M. Bek sosyeteye 

• rapor verıyor. 
Cenevre, 24 (Radyo) - M. 

Bek Haziran ayında Laypzig 
Alman kruvazörünün Danzing'i 
ziyaretinde çıkan hadise hak-

kında Milletler cemiyetine bir 
nota verecektir ve bu husus-

taki Alman - Leh muhabera
tını bildirecektir. 

Alman hariciye nazırı, mil
letler cemiyetinin Danzig ko
miserini ziyaret etmemesi için 
gemi kumandanına bizzat hü
kumetin emir verdiğini ve 
bunda serbest şehir ve Polon
ya hukukuna bir tecavüz dü
şünülmediğini temin etmiştir. 
Polonya, serbest şehire aid 
mes'elelerde eski uzlaştırıcı 

siyasetine devam edecektir. 

günkü vaziyet karşısında si- ,-IC:!--------• Zongulda'ğa 
500 Mahkum 
gönderilecek 

lahlanmağa devam edecekler- Türk Hava Kurumu 
dir. Mecburi olarak bu silah-

lanma uçurumu Üzerindt! ko- Büyük Piyangosu 
şacağız; yeni bir uzlaşma bu- lstanbul 25 (Hususi) Adli

ye Vekili Saracoğlu Şükrü lm
rali zirai hapisanesindeki ted
kiklerine devam etmektedir. 

lunduktan sonra, tabii biz de 
makul bir silahlanma faaliye· 
tine döneceğiz, bu hedef için 
herhangi bir devletle teşriki 
m~saiye hazırız. 

Maksad sadece maddi bir 
silahlanma tahdidi değildir. 
Manevi bir tahdide de lüzum 
vardır. Harbiye bütçeleri tet
kik edilmeli ve hakiki bir tah
did bütçeden başlamalıdır. 

Cenevre'deki yeni siyaset 
makanizmesi kuvvet, şiddet ve 
silihlanmıya avdet yolunu kat'i 
surette kapatmalıdır, çünkü 
böyle olmazsa, bütün Avrupa 
için felaket muhakkaktır. 

Bu hedef üzerinde umumi 
teşriki mesai bekliyorum. 

"Uluslar sosyetesi reformisi 
için herşeyden evvel Versay 
vesair buna mümasil muahe
deleri sosyeteden ayırmak la
zımdır. 

İkinci olarak cihanşümul 
bir iktısadi siyaset takibedil-

21 inci tertip biletleri satılıyor 

Altıncı keşide 11-10-936 dadır 
Büyük ikramiye 200.000, mlikafat 20.000 liradır. Ayrıca 

20.000, 15.000 ve 12.000 liralık büyük ikramiyeler vardır. 
Biletler hukumet önünde direktörlük gişesinde ve bi

bayilcrde satılır. 

Bir habere nazaran Zongul
dak kömür ocaklarında çalış
tırılmak üzere 500 mahkum 
gönderilecektir. 

Furunlanmış Ve Tam ~urutulmuş 

GÜRGENLER ZINCJAL 
DA BULUNUR 

Rutubet ve sıcakta katiyen şeklini değiştirmez, 
kereste ararsanız 

ZINGAL GÜRGENİ 
ALINIZ 

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

Yusuf Rıza Okulu 
ES K 1 

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

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

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

Fransızca dili 1 L K kısmın ikinci sı.ııfından 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, Telefon : 2914 

Manisa merkez müftülüğün· 
den: 

1 - Bir yıllık muhammen icar bedeli 2025 lira olan Ka· 
raosman zadelerden ölü Zahide'nin vakfına ait Çullu 
çitlliği ve müştemilatı 10 -10- 936 tarihinden 10 -10-
938 tarihine kadar iki yıl müddetle icar edilecektir. 

2 - Müzayede müddeti 21 -9- 936 tarihinden itibaren 
10 -10- 936 tarihine kadar yirmi gündür. 

3 - Taliplerin verdiği bedel haddi layık görüldüğü tak
dirde ihalei kat'iyesi 10 -10- 936 gününe müsadif 
cumartesi saat 12 de Manisa müftülüğü makamında 
icra kılınacağından pey sürmek ve müzayede şartlarını 
anlamak istiyenlerin teminat akçelerile birlikte her gün 
Uzunçarşı' da kain müftülük makamına müracaatlan 
ilan olunur. 26 30 557 

Emlak ve eytam bankasından: 
Esas No. Yeri No. sı 
C. 182 Aydın basan efendi mah. 66,68 taj 

hükumet bulvarı belediye 
karşısı. 
Ada 87 parsel 9 

C. 190 " Güzelhisar mah. tu- 7 " 
ran park caddesi. 
Ada 235 parsel 9 

Depozitosu 
Nev'i T . L. 
Mağaza 400.00 

Ev 140.00 

C. 191 Aydın veysi paşa mah. 5/8 " Dükkan 150.00 
Belediye cad. 
Ada 46 parsel 5 

C. 195 Aydın ramazan paşa mah. Bili No. Ev 
birinci sokak hükumet bul-

240.00 

varı. Ada 19 parsel 7 
C. 196 Aydın cuma mah. gazi paşa 

veya yedinci sokak. 
Ada 194 parsel 20 

C. 197 Aydın ramazan paşa mah. 
hükumet bulvatı yoğurt, 
yağ pazarı. Ada 35 parsel 1 

C. 198 Aydın cuma mah. üçüncü 
sokak bınarbaşı. 
Ada 195 parsel 1 

C. 199 Aydın zafer mah. 
Ada 120 parsel 3 

C. 200 Aydın köprülü mah. lnönü 
caddesi. Ada 426 parsel 11 

C. 201 Aydın zafer mah. dördün· 
cü sokak. Ada 138 parsel 1 

C. 214 Aydın güzelhisar mah. cu
muriyet sokak. 
Ada 243 parsel 15 

C. 216 Aydın hasan efendi mah. 
mimar kemal caddesi. 
Ada 355 parsel 1 

" 

il 

.. 
.. 
.. 
.. 

.. 

" 200.00 

Dükkan 300.00 

Ev 200.00 

" 360.00 

.. 240.00 

300.00 

.. 220.00 

. . 200.00 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri pe· 
şin para ile ödenmek üzere satışları 10/10/936 cumartesi gü· 
nü saat onda ihale edilmek kaydile açık artırmaya konulmuş-tur. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozitoyu Milli Aydın 
bankasına yatırarak yevmi mezkurde Aydın avukatımız bay 
Süleyman Eraydının yazıhanesinde artırmaya girmeleri ve yan· 
farında üçer fotoğraf getirmeleri ilan olunur. 26 9 569 --

Jzmİr Orta okullar satınalma 
komisyonu başkanlığından; 
Miktarı 

Adet 
300 

Tutarı 
L. K. 

2700 

Muvakkat teminat 
L. K. 

202 50 

Cinsi 

Kuru gürgenden ikişer 
kişilik talebe sırası. 

30 300 22 50 Kontrplaktan yazı tahtası 
Karşıyaka orta okul ihtiyacı için yukarıda cinsi, miktarı, tu· 

tarı, muvakkat teminatı yazılı "iki kalem eşya 26/9/936 tari· 
hinden itibaren 15 gün süre ile açık eksiltmeğe konulmuştur. 
13/10/936 pazartesi günü saat 15 te Kültür direktörlüğünde 
toplanacak komisyonumuzda üsterilecektir. istekliler teminat 
akçelerile tayin edilen gün ve saatta komisyona, fenni ye hu· 
susi şartname ve nümuneyi görmek istiyenler de her gün saat 
12 ye kadar Kültür direktörlüğüne müracaatlan. 26-2-6-11 s~J_ 

lzmir liman işletme müdür-
lüğünden; 

Birinciteşrin başından kış mevsımıne mahsus gece sefer 
programı tatbik edilecektir. Vapurların hareket saatlan iskt' 

568 
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.......___ lzmir Komutanlığı ilanları Mücellit lzmir harici askeri satın alma ilanları 

Sayfa 7~ 

Bumava Tümen Satın alma komisyonundan: 

Cinsi Mahalli Miktarı . Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 

M. M. V. satın alma ko. nundan: A ı • R 
1 - Beher metresine biçilen ederi 575 kuruş olan on bin 1 ıza 

beşyüz metre gabardin kumaş ile beher metresine bi-
Kilo min tutarı teminatı şekli 

Saman Gaziemir 40,000 600 45 Açık 81101936 Perşembe 10 
çilen ederi altıyüz yirmi beş kuruş olan on bir bin iki Yeni Kavaflar çar-
~~~akt~;~e kurşuni kaputluk kumaş kapalı zarfla alı- şısı No. 34 

2 .... ~1!!11 .. ~~ .. ~!!!!!!lm ... 
- Gabardinin şartnamesi 305 ve kaputluğun şartnamesi Kı·ralık EV 

Saman Ödemiş 57,000 855 65 Açık 8/ 10/936 Perşembe 11,30 
1 - Yukarıda miktar ve mahalleri yazılı samanltr açık eksiltme suretile münakasaya ko

nulmuştur. 350 kuruşa M. M. V. satın alma komisyonundan alınır. 
3 - Gabardinin ilk tem inalı 4268 lira 7 5 kuruş ve kaput-

luğun ilk teminatı 4750 liradır. 
4 Gabardinin ihalesi 29/9/936 salı günü saat 15 te ve 

kaputluk kumaşın ihalesi 30/9/936 çarşamba hünü sa· 
at 11 dedir. 

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

....___ meleri. 12 17 20 26 344 
Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - lzmir'de yaptırılacak olan altı yapı kapalı zarfla ek

siltmeye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 17 452 lira 14 kuruş olup ilk teminat 

parası 1309 liradır. 

3 - Keşifname ve resimleri 87 kuruş mukabilnde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınabilir. 

4 - ihalesi 8 /Birinci teşrin/ 936 pazartesi günü saat 
15 tedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde istenilen belgelerle Bayındırlık 
Bakanlığından alacakları fenni ehliyetname idari şart· 
namede behemehal verilmesi mecburi vlan vesaikle . 
birlikte teklif ve teminat mektuplarını ihale saatinden 
en geç bir saat evveline kadar M, M. V. satın alma 

......_ komisyonuna vermeleri. 20 26 1 6 483 
-----~-=-~~~.:._~~~~~~~~------~------------M s t. Mv. satın alma ko. nundan: 355 

Beher kilosu-
Miktarı Tahmin edilen nun tahmin Teminatı mu-

Cinsi Kilo mecmu tutarı edilen fiati vakkate akçesi 
L. K. L. K. L. K. 

1012 50 6 25 76 00 Patates 16200 
. , 5280 356 40 6 75 26 73 .. 

4980 336 15 6 75 25 22 
Münakasanın şekli 
Açık eksiltme 

İhale tarihi günü ve saatı 
28/Eylul/936 pazartesi 10 da .. " " " 10/30 da .. " " " 11 de 

1 Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları yazılı 
üç kalem patates ihtiyacı üç kıt'a şartname ile ayrı 
ayn taahhüdünü ifa edemiyen müteahhit nam ve he· 
sabına açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur, 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda f z
mir' de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
4 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

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

üçün~ü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi-
kaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatın
dan evvel komisyonda hazır bulunmaları. 12·17-22-26 

Mst. Mvk. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Beher kilosuna 80 kuruş kıymet biçilen 150 ton hint 

yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (120,000) lira olup ilk inanç parası 

(7250) liradır. 
3 ihalesi 14/10/936 çarşamba günü saat 15 tedir. 
4 - Fenni ve idari şartnamesini almak istiyenler 600 kuruş 

mukabilinde M. M. nden ve satın alma komisyo
nundan alabilirler. 

5 - Şartnameye girebileceklerin 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerindeki bilgilerle ihale gününden ve 
ihale saatından en geç bir saat eveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını kanunun emri veçhile mühürlü 
zarflar içerisinde M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. 28 11 26 11 136 

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

mek üzere 814000 kilo saman 7/10/936 tarih.ine 
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 teminatı muvakkatesi 1221 

liradır. 
4 - isteklilerin 2490 şayılı kanunun iki ve üçüncii nıad· 

dclerindeki vesikalarla teminatı muvakkate makbuz ve 
cklif mektuplarını havi zarflarını kanuni şekilde tanzim ede-
ek eksiltmenin yapılacağı saatten bir saat evveline kadar 
ezkür komisyona vermeleri. 25 27 30 461 

MsL Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - 8434 kilo daral boru çubuk saç levha ve perçin çivi 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 26880 lira olup ilk inanç pa· 

rası 2016 liradır. 
3 - Şartnamesini almak istiyenlcr 135 kuruş mukabilinde 

M. M. V. satın alma komisyonundan alırlar. 
4 - ihalesi 27 /10/ 936 salı günü saat 15 tedir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle ihale saatinden 
bir saat evel teminat ve teklif mektuplarını M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

11 26 11 25 340 

Köprü tramvay durak yerin
de 681 numaralı ev kiralıktır. 
Evde her türlü tesisat ve konfor 
mevcuttur. Görmek için Köprü 

2 - Münakasaları 8 -10- 936 perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 

· 4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 isteklilerin muayyen vaktinde Burnava' daki askeri satın alma komisyonuna ielmeleri. 

bakkalı bay Ahmed' e mür~caat 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
Muvakkat teminatı Tahmin edilen Tutarı Mikdarı Cinsi 

fi atı 
Lira Kuruş K. S. L. K. Kilo 
40 73 1 50 543 36200 saman 

116 25 5 1550 31000 arpa 
126 4 1680 42000 kuru ot 
202 50 1 25 2700 216000 odun 
198 75 1 35 2650 212000 maden kömürü 
787 . 50 12 50 10500 48000 un 
546 13 50 7280 66000 sığır eti 
Müddeti Saat ihale tarihi ihale günü münakasanın şekli 

1 sene 11 29/9/936 Sah açık 
5 ay 11 ,, ,, " ,, ,, 
1 sene 1 1 ,, ,, ,, ,, ,, 
1 " 14 " ,, " " " 
1 " 14 " " ,, ., ,. 
5 ay 15 ,, ,, 11 ,, kapalı zarf 
1 sene 16 ,, ,, .: ,, ,, " 

1 - Kırkağaç'taki kıtaatı askeriyenin ihtiyacı olan yedi 

2 

kalem erzaktan ikisi kapalı zarf usulile diğer beşi açık 
olarak cins ve mikdarları yazılı ayrı ayrı şartnamelerle 
hizalarında yazıldığı veçhile münakasaya konmuştur. 
ihale gün ve saatları tarihleri hizalarında yazılı olmakla 
Kırkağaç'ta piyade alayı satın alma komisyonu bina· · 
sında yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi hergün komisyonda bedelsiz olarak görü· 
le bilir . 

4 - İstekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 numaralı artırma ve 
eksiltme kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve 
şartnamelerindeki vesikaları ile kapalı zarflarını ve 
teminat mektuklarını ihale saatından bir saat evel 
komisyona vereceklerdir. Açık münakasalara iştirak 
edecekler teminat muvakkate makbuz ve yahut banka 
mektuplarını münakasa saatından evel komisyona 
vereceklerdir. 11 16 21 36 342 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
Muvakkat teminat Tahminedilen tutarı Mikdarı Cinsi 

K. 
13 
50 

Lira 
28 
67 

fi atı 
K. S. 
7 50 

15 

L. K. Kilo 
375 5000 kuru sokan 
900 6000 kuru uzum 

198 22 2640 12000 pirinç 

40 
50 

72 
140 

8 
13 
12 
8 

960 12000 nohut 
1872 14400 kuru fasulya 

94 
60 

1260 10500 bulgur 
800 10000 patates 

Müddeti 
5 ay 
1 sene 
1 .. 
1 ,. 
1 " 
6 ay 

5 " 
1-

2 -

3 

4 -

5 

Saat Tarih ihale günü Münakasa şekli 
14 28/9/936 Pazartesi günü açık 

14 ,, ,, " " " 
,, 

15 " ,, " .. " " 
15 " " " " ,, ,, 
16 ,, il " " " " 
16 " ., ,. it ,, ,. 
16 " " " .. ,, .. ,, 

K ırkağaçtaki kıt' aatı askeriyenin ihtiyacı olan yedi 
kalem erzak açık olarak cins ve mikdarları yazılı ayn 
ayrı şartnamelerle hizalarında yazıldığı veçhile müna· 
kasaya konmuştur. 
ihale gün ve saatları hizalarında yazılı olmakla Kırk
ağaç'ta piyade alayı satın alma komisyonu binasında 
yapılacaktır. 

Şarnameleri hergün komisyonda bedelsiz olarak görü· 
lebilir. 
isteklilerin Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair 
vesikn göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler (2490) numaralı artırma 
ve eksiltme kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve 
şartnamelerindeki vesikalarile ve teminat mektuplarını 
ihale saatından evel veya makbuzlarını komisyona 
vereceklerdir. 11 16 21 26 343 

Müstahkem· mevki satın alma komisyonundan: 
t - Tümenin Manisa merkezindeki kıt'atın senelik ihtiyacı 

olan 375 ton meşe odunu münakasaya konmuştur. 
2 - Şartnamesi Manisa tümen satın alma komisyonunda 

görülebilir. 
3 ihalesi 12 • 1. Teşrin· 936 pazartesi günü saat 11 de 

Manisa askeri satın alma komisyonunda ya?ılacaktır. 
4 - Eksiltme kaplı zarf usuliledir. 
5 Odunun kilosunun mullammen bedeli 1 ,45 bir kuruş 

kırk beş santimdir. Teminatı muvakkatesi 408 liradır. 
6 istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 

vesika ibraz etmeleri lazımdır. 
7 Teminatı muvakkate makbuzile birlikte teklif mektup· 

larının münakasanın yapılacağı belli saatten en aşağı 
bir saat evvel Manisa tümen satın alma komiyonuna 
vermeleri. 26 30 3 8 561 

22 26 30 3 485 

Burnova Tümen Satınalma Komisyonundan: 
1 - Gaziemir' deki alayın motöründe kullanılmak üzere 

ihtiyacı olan 12330 kilo mazot ile 1200 kilo vakom 
yağ açık eksiltme suretile münakasaya konulmuştur. 

2 - Açık eksiltmesi 8-10-936 Perşembe günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 1263 lira olub muvakkat teminatı 
95 liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnava'daki Askeri 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 489 26 30 3 

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

336,000 kilo un satın alınacaktır. 
2 Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 48720 lira bi

çilmiştir. 

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

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

Çanakkale Mst. Mv. Sat. AL Ko. dan : 
1 Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 

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

çilmiştir. 

3 - Jhalesi 8/ 10/936 tarih perşembe günü saat 13 te Ça
nakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır . 

4 İstekliler ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 
3665 lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3ncü maddelerin· 
deki vesaik ile bir saat evel komisyona müracat et
meleri. 20. 26. 29. 5 448 

, ........ mm ....................... .. 

M ektep Kitapları ---·---
Yavuz Kitapevinden: 

1 24 senedir lzmir ve hinter'3ndmm kitap 
ihtiyacmı temin etmeği şerefli bir vazife 
bilen müessesemiz busene : 

- Devlet Kitaplarının -
dahi satıcılığmı üzerine almıştır. 

ilk ve orta mektepler ile liselerde oku· 
tulacak bütün kitaplarm emirlerine ama
de olduğunu sayın öğretmenler ile taşra 
bayilerine arzederim. 

Adres : Yavuz kitab evi 
'~~~!!!!.!!!!~M:..:.:u:.:m.:a=r.:a~S:.6:..:K::e::m=e~ra::l::t~ı ~!::.' 

lzmir vilayeti Defterdarlı-
ğından;. 

lzmir' de Kilimciler' de 11 - 13 numarada tuhafiyeci Süley· 
man Fikri namına 934 yılı için tarholunan kazanç vergisi hak· 
kında temyiz komisyonunun 29 .4. 936 tarih ve 1853 sayılı 
nakız kararı üzerine tetkiki itiraz komisyonunca ittihaz olunan 
24 -8· 936 tarih ve 936/2402 sayılı karar Kanunu sani 934 

iptidasından sonra irada yapılacak tadilatın kazanç vergisi nokta
sından makabline şamil olmıyacağından gayri muaddel 250 
lira irad üzerinden vergi tarhını mutazammındır. Terki ticaret 

1 eden mükellefin nerede bulunduğu bilinmemesi hasebile mez· 
kur karar ilanen tebliğ olanur. 558 

~-ıı1111111m111111111111111111ı. Doktor Jı11111111111111111n1111111111~ 

: A. Kemal Tonay 
~Bakte,.igolog ;,e bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı 

Basmahane istasyonu karşısındaki clibck sokak bu§lnda 30 sayı· 
=: lı ev \ "C muayenehanesinde eahah sanı 8 den akşam saat 6 a kadar = 
- hastalarını kabul ~der. = 
=: Müracaat eden hastalara ) npılnın ı lli1.ım~elen sair tnhlil lh ve -
- mil.:ro kOJlİk muayeneleri ile veremli hııstalara yapılmasına ccvza -= görlllen Pııomotoraka muayenehanesinde muntazaman )'!•pılır. = 
•1111111111111111111111111IHI11111111111111111111111111liliil111 Tele I on : 4115 11111111• 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
M.M.V. Emakin inşaat şubesinde münhal bulunan ·bir mü· 

hendisliğe mühendislik diplomasını haiz bir mühendis alına
caktır. En son verilecek maaş 300 liradır. 

Talipler şeraitini öğrenmek ve fazla malumat almak için 
her gün M.M,N. inşaat şubesine müracaat edebilirler. 

20 22 24 26 462 

• 
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W. F. H. VAN-1Hellenic Lines Fratelli Sperco Olivier ~~Şürekası 

O L• • d lT A Lımıted Der ZEE & C • ımıte vapur centası Vapur Acentası 
1 V N. Hamburg - Bremen, Rotter- ROY AL NEERLANDAİS Birinci kordon Recs binası 
DEUTSCHE LEV ~NTE LlNlE dam -Amsterdam ve Anvers KUMP ANY ASl Tel 2443 

limanları için her ay munta- "HERMES,. vapuru 3o ey- LONDRA HATTI 
"ANGORA,, vapuru 21 lülde gelip 5 birinci teşrinc 

eylülde gelip HAMBURG, zam iki sefer yapacaktır. kadar ROTTERDAM, AMS- "DIDO,, vapuru 29 eyhile 
BREMEN ve ANVERS 'ten Ren, lskandinav ve Baltık TERDAM, ve HAMBURG kadar Londra ve Hul için yük 
yük çıkarmıştır. limanları için doğru Konşi- için yük alacaktır. alacaktır. 

"TINOS,, vapuru 24 eylUl- ınento ile eşya knbul eder. ..CERES,, vapuru 2 birin- "LESBIAN,, vapuru 9 teş-
de bekleniyor, 29 eyliıle ka- Anglo-Egytian Mail ci teşrinde gelip yükünü tah- rinevelc kadar Londra ve Hul 
dar ROTTERDAM, HAM- liyeden sonra BURGAS, VAR- içi}1 yük alacaktır. 
BURG ve BREMEN için yük Line NA ve KOSTENCE için yük "MARONIAN,, vapuru 19 
alacaktır. Marsilya ve Iskenderiye için alacaktır. teşrinevele kadar Londra ve 

"KYPHiSSIA., vapuru 6 9600 tonluk "Cairo City,, va- "SATURNUS,, vapuru 11 Hul için yük alacaktır. 
Bci. teşrinde bekleniyor, 10 puru her ay Pireden munta- birinci teşrinde gelip 14 bi- BRISTOL HATTI 
Bci. teşrine kadar ANVERS, zaman iki sefer hareket ede- rinci teşrine kadar ANVERS "TORFINJARL,, 20 eylüle 

ROTTERDAM, HAMBURG, cektir. §~~TE!D~~MB0°R~ST~~~ kadar Bristol için yük ala· 
ve BRFMEN, için yükliyecektir. Yolcu fiatinde tenziUU: yük alacaktır. caktır. 

"GERA,, Vapuru 15 ilk Pire-Marsilya seyahat müd- R ZELUGLA POLSKA "CE ES,, vapuru 21 birin-
tesrinde bekleniyor, 20 ilk deti 75 saat, ci teşrinde gelip 25 birinci KUMPANYASI 
teşrine kadar ANVERS, ROT- Port-Sait ve İskenderiye li· teşrine kadar ROTTERDAM, 
TERDAM, HAMBURG, ve manian için "VELOS,, vapu- AMSTERDAM ve HAMBURG· 
BREMEN için yükliyecektir. ru her hafta pazartesi günü saat limanları için yük alacaktır. 

ATHEN,, motörü 26 ilk 12 de muntazam Pireden ha· SVENSKA ORIENT LINIEN 
teşrinde bekleniyor, 3 son reket edecektir. Yolcu ve eşya "HEMLAND,, motörü 29 
teşrine kadar ANVERS, ROT- kabul eder. eylülde beklenmekte olup 
TERDAM, HAMBURG ve Fazla tafsilat için Pasaport ROTTERDAM, HAMBURG, 
BREMEN için yükliyecektir. yolcu salonu karşısında Lokal BREMEN, COPENHAGE, 

AMERiKAN EXPORT LINES Riz binasmda. No. 168 DANTZIG, GDYNIA, GO-
''EXAMlNER,, vapuru 26 Umumi Deniz Acentahğı TEBURG, OSLO ve ISKAN-

eylulde doğru NEVYORK'a Limited DİNAVYA limanları için yük 
hareket edecektir. alacaktır. acentasma müracaat olunması. 

"EXMOOR,, vapuru 17 "VASLAND,, motörü 13 
Telefon: 3171 b. · · t · d l" ROT ilk teşrinde bekleniyor, NEV- - ırıncı eşrın e ge ıp -

YORK ve BOSTON için yük eylUlde BURGA, VARNA, TERDAM, HAMBURG, BRE-
alacaktır. 

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

PiRE AKTBRMASI SERi 
SEEERLER 

"EXOCHORDA,, vapuru 
9 ilk teşrinde PiRE' den BOS
TON ve NEVYORK'a hare-
ket edecektir. 

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

Sefer müddeti: 

MEN, COPENHAGE, GO
KOSTENCE. SULİNA, GA TEBURG, OSLO, ve İSKAN-
LAÇ ve BRAİLA limanlarına DINAVYA limanları için yük 
hareket edecektir. alacaktir. 

SERViCE MARITIME SERViCE MARITIME 
ROUMAIN BUCAREST ROUMAIN 

"DUROSTOS,, vapuru 30 
eylulde bekleniyor, KOSTEN-
CE, SULINA ve GALAÇ 
limanlarile GALAÇ aktarması 
olarak BELGRAD, NOVl
SAD, BUDAPEŞTE, BRA
TISLAV A, VlYENA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

GANADf AN PACIFIC 
STEAMSHIP L TD. 

"ALBA JULIA,, vapuru 25 
eylülde gelip MALTA, MAR-
SIL YA ve CE.ZAIR için yük 
alacaktır. 

"SUÇEAVA,, vapuru 20 
birinci teşrinde gelip 21 bi-
rinci teşrinde PiRE, MALTA 
MARSiL YA, ve CEZAIR için 
yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
"SARMACJA,, vapnru 2 

birinci teşrinde doğru AN-
VERS, DANTZIG ve CDY-

"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 FRATELLi SPERCOJ 
vapur acentalığma müracaat 
olunması rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 -1 .................. . 
Ucuz, temiz, taze 

ilac ve tuvalet , 
çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Eczanesi 
Küçük salepçi hanı 

karşısında 

Birinci Smıf Mutahassıs PiRE - BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJEN - OSLO 

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

NIA !çin yük alacaktır. Dr. Demir Ali 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

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

"BOSPHORUS,, motörü 

verilir. 
Vapurların isimleri gelme 

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

acenta mes'uliyet kabul et
mez. Daha fazla tafsilat için 
ikinci kordonda tahmil ve 
tahliye binası arkasında Fra
telli Sperco vapuru acentasına 
müracaat edilmesi rica olur. 

Telefon: 2004 2005 2663 

Kamçı oğlu 
Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı -
Elhamra Sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon : 3479 

Askeri fabrikalar umum m · 
dürlüğünden: 

191101936 gününde ihale edileceği 1131517 eylul 936 gü 
gazetelerde ilan edilen dört kalem saç clektriolit ve fosf 
bakırlarla tutyaya ait ilanın hiikmü yoktur. 20 22 25 26 

lzmir Gümrük muhafaza al 
yı birinci tabur satın almak 
misyonundan: 

Muvakk 
· Miktarı Muhammen fi. Mecmu tutarı t. mikt 

Cinsi Kilo K. S. L. K. L. K. 
Sarımsak 160 35 56 4 20 
K. soğan 740 6 50 48 10 3 61 
Sabun 1200 35 420 31 50 
Makarna 3000 21 630 47 25 
K. fasulye 1480 12 177 60 13 32 
S. yağı 1470 88 1293 60 97 02 
Z. yağı 1300 47 611 45 83 
Gaz 3400 24 816 61 20 
Un 65000 13 50 8775 658 13 
Arpa 20000 5 1000 7 5 
Saman 03600 1 50 54 4 05 
Kuru ot 03600 4 144 1 O 80 
Pirinç 03200 22 704 52 80 
Z. tanesi 500 22 110 8 25 
B. peynir 730 33 240 90 18 07 
Sığır eti 7035 24 1688 40 126 63 
Koyun eti 936 35 327 60 24 57 
Müddeti ihale T. ihale günü Saatı Münakasanın şe 
10 Ay 7/10/936 Çarşamba 10 Açık eksiltm 
10 " .• .. .. 10 " " 
10 " " " " 10 " il 

10 .. .• .. " 10 " " 
10 " •. " 10 " " 
10 " .. .. " 14 il " 

10 " " " ,, 14 ,, " 
10 " " ,, " 14 " " 
10 " " '' " 16 Kapalı zarf 
10 " 81101936 Perşembe 10 Açık eksiltm 
10 .. .. " .• 10 .. ,, 
10 " " .. " 10 •. " 
10 " ,, " " 10 " " 
10 " " " .. 10 " " 
10 " " " .. 14 ,, " 
9 " " " " 14 .. ,, 
9 " " " h 14 " " 22 ilk teşrinde bekleniyor, 

HAVRE, DiEPPE, DUN
KERK, ANVERS, DiREKT 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

1 - Gümrük muhafaza birinci taburu eratı ihtiyacı ola 
j 17 kalem erzaktan birisi kapalı zarf usulile ve diğer 16 

1 

açık olarak cinş ve miktarları yazılı ayrı ayrı şartnameleri 

ARMEME.NT H. SCHULDT 
HAMBURG 

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

KENDIVIAL MAiL LiNE 
"ABOUKIR,, vapuru 30 

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

İSE DE NAVİGATION 
DAN UBİEN NE-MARITlME 

BUAPEEST 
"DUNA., motörü 22 ey

lulde bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA Ti SLAV A, VİYANA ve 
LINZ için yükliyecektir. 

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

JOHNST AN W ARREN Li
NE L TD. -- LfVERPUL 
"KENMORE,, vapuru 27 

• 

hizalarında yazıldığı veçhile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalenin tarih, gün ve saatleri alınacak maddeleri 
karşılarında yazıh olup ihale lzmirde Gazi bulvarında Ziraa 
bankası bitişığirıde 6/3 sayılı apartmanın üst katında Gümrü 
muhafaza alayı birinci tabur satın alma komisyonu odasmd 
yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri hergli:ı komisyonda parasız olarak g"° 
rülebilir. 

4 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dai 
vcsıka göstermek mecburiyetindedirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı artırma 1/ 

eksiltme kanununun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde ve şar 
namelcrin<lrki vesikalarile kapalı zarflarını ve teminat mektup 
larını ihale saatinden en az bir snat cvel komisyona ve 
ceklcrdir. Açık eksiltmelere gireccklt•r muvakkkat tcminB 
makbuz veya banka mektuplarını eksiltme saatinden evci ko 
misyona vereceklerdir. 22 26 30 31 494 

Devlet demiryollarından; 
Aşağıdaki gayri menkulle 9 -10- 936 cuma günü saat 15 tt 

lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda pazarlık suretile 
ve ayrı ayrı kiraya verilecektir. İsteklilerin gayri menkullc:f 
hizasında yazılan miktarda muvakkat teminat vermeleri ve 
işe girnıeğe manii kanuni bir halleri olmadığına dair beyafl' 
nameler ve aranılan vesikalarla muayyen vakıtta komisyon' 
müracaatları lazımdır. Şartnameler komisyondan ve Tire istııf 

yonlarında istasyon yazıhanelerinden parasız alınır. 
1 - Sağlık istasyonunda 10/ 11 harita numaralı büfe ve ev 

üç senelik kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 75 Jirll 
ve muvakkat teminatı 563 kuruştur. 

2 - Tire istas.)lOnuhda 18 harita No. lı büfe bir sene içifl 
kiraya verilecektir. Bir senelik kira bedeli 50 lira ve muvakk&t 
teminat 37 5 kuruştur. 24 26 524 


