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Askerlik müddetini artırmağa 

karar vermişlerdir. 
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'·----------------------------------.,_,--------------------------------------------------------------------------------"' Gemilerimiz Nahlin yatını karşıladılar. İngiliz bayrağı- Yunanistan Roma, Berlin haberlerine bakılır-
nı cektiler ve bahriyelilerimiz "Yasa,, diye bağırıstılar. r • ·d· sa Ru:;yada vaziyet cok karışıktır · .. · Taşızme gı ıyor. , 

Misafirimiz Çanakkale har~;:,6;;;;';ö!::r~~or Rus ordusunda ba 
hı hakkında ma Umat aldı. ı zı g~neraller tev-
' Şehitlikleri ziyaret edip çelenk koydu. İstanbul' 1 k_l_f _____ _ • 

baştan başa donatıldı. Haf ta sonunda Atatürkün Bevannamelerde, T roçki namına 
hususi trenile Istanbul'dan ayrılacaktır. .J intikam~almak lazımdır, denili}or. 

İstanbul, 3 (Hacl· 
yo ) - Nahliıı ) atı 
BuzcoııJn <muııdı· or 
senernl \C nıai)cli 

tnrofıoclnu kurşıl.111 • 
mıştır. 

Kral Fchord Ge· 
libulu0

) o ı;ıknıı. ,.e 
ıııezarlnn Zl)Dret et· 

nıiş 'e uı;.>z.:ırlara ı;e· 

lenkler koymuş. lıun· 
dan sonra harp saba:ıını gezmiş \C 

tekrar 'ota donmüştür. Krnl seki· 
zinci E"d, unl, f tııhul'Jon haftanın 
Hınuodn ayrılacak \•e l 1· ı'yliılılc 
l.ooclra\ln lıulıınaı·uktır. Bumıu için 
hava yolilc döııccek fnkııt \ iyunu· 

da lıir iki gün kolacaL.tır. 
Kocokpr d(' ıro>eri. 3 [Ana· 

dolu Ajnncrnm dc~lro) rnlı·ki mu· 

babiri) bildiriyor: 
İngihcr,· kr.ılı Sa M.ıj · ta Se

kizinci Ed,·ardı karşıl:ımağa memur 

orgeneral Fnlırcddin Alta),n hu· 
lunduğu Adatepc ele tro)cri ile onn 
refakat etmekte olun Kocntepe, bu 
aabah saat eekiz<lc İmroz açı\. la· 
rında bulunuyorlardı. O dakikada 
Sn Majc t .uın bulundukları Xalıliıı 

ya tile ) ata rcfııknt eılcn A 89 ve 
A 92 dc51roycrlcri ufukta gGziik· 
ınüşlerdir. 'ablin yalı, hafif lıir 
eeyirle yol nlmııktn idi. ne troyer· 
lerimiz tnm ant 8,30 <la sola hattı 

nizamında "ıılılin yıiıınııı yanın· 
dan B) KlTI l!eyirle Sf'ÇIDİŞ \'e ge• 
ınilerimizin sancak tıırııfında çimo· 
rivn ) apınış olan dcni:r.cilcriıniz Sa 

Mııjı· tn) ı iiç defa: 

- Ya~n ! 
Diye eı·lliınlnnıışlanlır. Hu mc· 

ta İm ccna~ındn g miler, grandi 
direklerine 1ngiliz b:ındırn~ını ı;ek· 

ll1işlerclir. --------------
Atatürk ve bü
Yük misafirimiz 

Mülakat mühim 
olacaktır. 

İetanlıul, 3 (A. \) - Cmmır') ı•t 
gnıete inclc ) unns N:ıdi, (İngiltere 
halı Türki)e ulannda haşlı~ile 
Yn:ı:nıış oldu~u baş yazı ıııdn Sa 
Mnjeeın eki?.inci Eıh·ıırd'ın, hü
.kr 1nıdar htınf'dnıılığıııın udı·ta le· 

lllcyYüz etmiş Lir siıııa6J olıluğııııu 
Ve bütün dünvıının takdirle sem· 
l•aıisini eclhe;tikıerı lıaşka Lnbnsı 
~~up le tahta geçince t\deta birJcn· 
ıırc lıükümdıır olmuş zehabı uyan· 
dırdığını yazdıktan sonra kralın 
tad\ ·ı , _,o ı c bütün <lünyn)a bahasının 
Nr-tli llnıü_ş .olduğu sulh yolunda yü· 
d Yeceğını vadetmiş oldu~llllU kay· 
etınektedir. 

lı Yunus l'.\adi, Sa l\lajc ıa km· 
tn ıı, Çanakkale hengamesinin en 

ülıiru 1 . . l A - k. ttliU • ~n ısı) clı o an t:ılur c 
L akı olacağım ,.e Vaktile Çanak· 
' 8 le'd tı" c Çıtrpışnn iki millet reisleri· 
•n sanıinıi l "k' l · · ·ı · h.ak'k te a ı cnnın tarı un 

~8~
1 aten miibim bir hii,•i esi ola· 

ç811
11~ \'c hu fe,·kallide tellıkide 

tnQ a kale'nin köprü \"nzifcsini sör· 
t olnıa ın h"d' . k .. ltt&ra ın a ıscnın ıymetını 

c'AUu yazıyor. 

Ilu dakikııdıı 1\ ıılılin 'ntı öudc , 
'c onu takilıcn A. 89 \l' A. 92 
Arla tepe \ e Kuı Jlf'pc destro) crJcri 
sola hııtıı niıamrnda Sa l\Iııjestn· 

nın Lir:ız s nnn topraklarımıza ilk 
<lcfn ayak Lıı ıwakları St"<hliillıahirc 

do~rn yol olnı,ıkındırlar. 

1 lnnbul 8 [Hu~u i muhabiri· 
mizdcnf ~Ji ar irimi:r. lnJıhz 
kralı Sa l\lajr ta Ed~md im :ıbah 

Çmıakkıılcye \'ll ıl olnıu~ Hl harp 
Saha ınclaki ıncuırlıl.lnn Zİ) arcl et· 
nıişıir. Orgcuernl Fahreddin Alt.ı\, 

İmroz arln·ı açıklarında Kocale~e 
clestroycriınizdcıı krnlm bulunduğu 

~'ahliıı yntııın ~ıkruış, Atatürk 
namına: 

lloş gddinit.. Demiştir. 
~.ı lıı jcstu knıl, zi~ aret ettiği 

ıııeııırlıkl:ıra çel .. ııklı•r koymuş ve 

Çımııkknlc h:ırlıı lıukkıııd:ı H·rilt'n 
i:r.ahalı tliııl('ınişıir. Yarm (Bu· 
gün( ant oııhirılc 1 ltınlıul'n 
gelt•t•ek, deııizyollnrı i:.lctnll' idarc
eioin nlıtıııııua \'ıkac11ktır. 

Şehir, S.ı l\fajc to'ııın lstunhu· 

la grlı•ceği lı:ıbl'ri iiz<•l'İııe hııgiin· 
den don:ınmı~tı. Kr:ıl ekizinei E<I-
vard'ı, rıbtımd:ı euınur rd imiz 
At:ıtiirk karşıl:ı)3Ci.lk \f' kral inci· 
liz ara)rna giclect>klir. Sonra Dol· 
nınbahr;e ı;arnpndn Atntürk'li zi)ıı· 

r(·t l')li)ecekıir. 
Kral sekizinci Ethıml, htnn· 

bnl'Jıın Yiynna ·ya gı•ı;cccl.ti r. Bu 

cyalıaılcri için Atatürk, kendi hu· 
u i ı; ., nlınt trenini :;n lııj ta'~11 

t:ıh"i" <'ılcc<'klcrclır. 
Gece, kral ı;eki:r.inci Ed\'ard şe· 

ref ine feucr aln~ lnn terıip edile· 
cckıir. 

Çıınakkale, 3 (A.A) - lııgilte· 
re kralı Sa Mojcstn Edı·nrd'ı kar· 
şıl:ınıayn memur Orgt>nerul !Falı· 

- Sorıu 2 inci sahifede -

Halllarımızın ihra
cı mes'elesi 

M. Metaksas 
Atina 3 (Unrl)o) - Bao\'ekil 

M. Metakı:as gazetelere bcyoıınttıı 

lı ulu nara k: 
Bir milli Y unnn fıı ka ı 

te icı ccliyorıım; Lu fırka, İtalyan 
faşist ,.c Alman na15yonnl sosyalist 
partilerinin aynidir. Jlu fırko yeni 
kanunu csa i) i ltıılyan yeni kano· 
mı e ıı i i c~ lan dahilinde vücuda 
getirecektir. 

Demiştir. 

IKremlin sarayında bir çelenk bulunmuş. 
1 ~ Şark ordusunda.~ihtilal çıktı. Kırım 'da 

suikasd hazırlıkları varmış .. 
Uoına, 3 (H:ıılyo)-

1\l hkov.ı'Jno ııon alı· 
nan h:ılıerlerc güre 
G epe o m e m u r 1 a r ı 
Prag ve JJerlin'e gri· 
miş \'e Sovycı cfn· 
rctlıanelcri c r k un ı 

lıııkkıncla gizli talıki· 

kata lı:ışlaını:larıhr. 

Evclki gün Krem· 
lin sara) ırıın iizerin· 
de ~ZinO\·yef ve Ka· 
mcncf'jn hatıra ı ııa· 

nııııa t diınlesi yazılı 

bir çelenk~ bulunmuş 

yeniden birçok te\'• 

kifat yapılnıı§tır. 

Kırırıı'ıla yüz· Troçki ve katibi .. 
lerce tevkifat yapılmıştır. -------

llerlin a (Haclyo) ...... Trans Haberler yalandır! 
Osenn ajansı bildiri)·or: 1 tanlıul 3 [Hu u i muhabiri· 

Gepeo, bütün Rusyado geniş mizden] - Avrup:ının muhtelif 

milletin iradesile hu milli tcşeh· takibat ve te\•kifat tc~kilütı pp· nıemhalanndnn hum) n gelen lıo· 

b ~ l b' . 
1 

. . 'k mı~tır. Gcpconun şefi Jakuda her lıerlerc ı•öre Son et Ru )·oda kan· 

Atina 2 (A.A) - Ketiınerini 

gazete ine ) uptığı beyıınatla ha~· 

baktın M ~taksıı nğu tosta vuku 
huian siya al değiomenin bt'i bir 
ihtiyaç neticesi oldu~unu kaydet· 
miş, memleket o zaman uçurum 
kenanndn bulunmak.ta \"e komü· 
nizm tehdidi, kan döküleceğini 

haber veren emareler teşkil et· 
mckte idi. Diz kralın tasvibi \"e 

use sarsı mnz ır ıman a gırıştı ·• cı • Demiştir. güo Sınlin tarafından kabul edil· şıklıklar vardır. Bu haberler gel· 
------- mekte ve faaliyet raporunu Lizzot nıekte de\·am edi)or. }~akut bnki· 

M l Ç k k 
vermektedir. Sovyet rejiminin te· katte do t mcmlckeıtc tam bir 

areşa a ma süktinct vardır. 
essüsünden beri görülmemiş dere· 

İstanbul 3 (Hususi muhabiri· cede büyiik bir temizlik faaliveıi Bu haberler, Sovyet füıS) a ' hükllnıet rcie.i Staline ynpılınağa 
nıi1.den) Genel kurmay ba•ka nnznn dikkatı celbetmektedir. - 7 " nı teşehlıüs edilen suikud münnse· 
l\lnrcşal :Fc,·zi Çakmak Jlopaya Kurneeof, Pulin, Sopoznifkof heıile L:ızı tc,kifnt yııpılmı~ olma· 

fuar -~~~~?:~~~!r:-·-·-·-·-·-·-·-·--=~':~!.~.~:~ .. !~YJ."..~<:.-:-_.-.!1~~~!.~~:~:t~:.ı;~.-·-·-·-·-·· 
Asilere göre, San Sebastiyen'de endişe var. 

Türkofis reisi, Dr. Mecdet, 
ve mahsullerimizi~ vaziyetleri 
hakkında da izahat veriyor. 

Türko/is reisi doktor 
Mecdel Af kin 

Fuar münıısebcıilc şclırimize 

gelen 'e fuar ile İzıııir
0

in iktıı;adi. 
muhtelif i~lcri üzeriııılc tetkikler 
yopan 1ktısarl \ ckiılcıi Türkofis 
rei"i doktor lccdet Alkin, Lugün 
trenle Ankorn') n hareket edec('ktir. 

Tiirkof i~ rciıoi, fuar n lıe) nclınilcl 
Lir mükerunıdi)cltc olma 1111 le· 
min için ıılınncak tedbirler üzerin· 

tk ılurınuştur. Diin kendLini gi\. 

rcıı ve ıctl:..iklcri hakkımla ınıılt"ı· 

mat isıiyen bir ınulıarririıııizc eu 

sözleri söylcmi~ıir: 
- :Fuarın b eynelmilel Lir ma· 

hi) f't alnın ı için çnlışılı) or. İktı· 
ead Yııkileti gelecek sene bütçeye 

claba fozl:ı tnlı~isat ko) acıktır. Bu 
bCnc İzmir fuarııııı i~tirnk eden 
dcvletlerdeıı lıaşka, diğer devleti'.!· 
riıı ılı' işıirnklcrini temin için cH·l· 
tlı•n t('şt-lılıü11lerde lrnlumılncaktır. 

D:ılıa şinıdidı·n hirkaç dcYlct Lu· 
rada pa\'İ)Oll tc i etıııcğc knrıır 
verdil..lcı ini lıilJirdilcr. Bunlar Yu· 
gusl:ı\ ya ile ı~ili ııııdir \ 'C Lclki 

ı-·ran~a ıla i~ıirak edecektir. 
Eili tiudp Tel-A \'İV panııprın· 

da hulunıl ııj'.;ıını smıı,ln pann) ır ko· 
ıniıcı;İ c·rkllnilc göriişmü~tüm, o 
vakit 193i ene i fuarına i~tirnkc 
karar 'crilıli~iııi bana SÖ) lı:cliler. 
\ e briki ~h .. ır lıfikıiıneti ıle Lu 
Eene paviyoııur.u clalııı geni,leıecek 
Ye daimi hir paviyon şckliıw soka· 

<'aktır. 

Türkiye mü tahsillerinin lzmir 
furırmn İ)llirnklcrini temin iı;in 
daha sa lı ıcd lıirlcr ıılma~ı da dil· 
şünüyonız. ı~uar için bir de ııi· 
zaınnnmc ihzar cdilccckıir. Bunda 
fuara işıirnkin şartları hakkında 
lıir takım hükümler lıulunocaktır. 

Be) nelınilcl fuarlar nıcvzuotırıı tet· 
kik ettiriyoruz. lluuuıı iı.in La) p· 
zig, 'iyaua, Prag, Paris, Brüksel 
ve Jlari lrnyuclıııilel fııarlıınnda 
tatbik olunan ni:r.am \e tnlinıatna· 

melcri gcıirttik. Kendi .ikıı ntli \ 'C 

içtimai Liinycnıizc en nıu\·afık bir 
şekilde muktezi hükümleri tcshit 

ederek Vekiller Heyetine arze· 

deceğiz. 

-Sonu Jüncü sayfada-

Belçika'dan milislere tayyare gönderiliyor. 

ltalya asilere (24) tayyare 
gönderdi. lrun taarruzu 
gittikçe kuvvetleniyor. 

Hükumetçi kadın askerler agnigorlar .. 
Burgoz 3 (Radyo) - General temizlenmesinden sonra Bilbaor· 

Mola, İnın nııntnkamnın temizlen· San Sehnetien batıına teca\•üz ve 

metini beklemektedir. Bu batUD taarruz emrini verecektir. 

I.iyej 3 (Rııclyo) fspan) aya 
l\ladri<lt• sönderilnıek üzere 800 
mitral) öz hazırlaııdığmı haber alan 

hük\ınıct )Cni<lt•n ve ''İthli ıcdbir· 

ln lııihıız etmiştir. 
.Maclı·itl 3 (Hodyo) İtııl)RU 

E-efarethıınc ve koıısoloslıaneqi Ali· 
kantC) e nnklcclilıuiştir. 

Pnris 3 (Hnd) o) - l\fndriclin 
resmi lıir tehliğinc göre bir İtalyıın 
vapunı \ igo li'llauına 24 İtalyan 
çıkarın1şıır. Buııu , Lir İngiliz \D· 

puru tayfacıı tc hit \C 1ııgiliz kon· 
solo uıın dıı habrrtlnr etıniftİr. 

Enday 3 (Had) o) A ilerin 
1rundaki fınli)eti, İ pan)a ile Frnrı· 
sanııı muvasala ını kc•mekıir. 

Bıır.,t'lon 3 (Hnıl)o) · Hukl'ı· 

mcıiıı Urogo .. ·.ıy vapurunda lııılu· 

nan a~keri <lirnnılınrp. Jıugüu tLi· 
lerdeıı Bıırselon kışla \ "C al:ıy ku· 
mandoıılarının muhakeme ini ynp· 
mış 1nsiya, Torio, I"' onnkon ve 

Gnrçiya Lminde be~ miralayı ölü· 
me mahk6m etmi~tir. 

-Sonu 6 ıncı sayfada-
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Cemiyette monc\ i bir ölçü buhranı 'ardır ,.e hunun sari, morazi 

lczalıüroıı, her } erde, lıcr koşcde kendisini gö teri} or. 
Bir aptal tanın m. Gnzete siit mılıınndo birkoç e:ıtaşma yaptı. Sonra 

hu düpc • düz cahili Lnmı gö tcrdilcr: 
Siz daha iyi lıilir iniz omınn, münevver Lir muharrir olacak! 

Dediler. Çiiııkü ı;ö[;ebili} ordu. Küstahlığına ve cür'etine, hottft bir 
gazetede adım gö ıcrcbilnıe ine karşı l\lulıorrin pn) esini almıştı. , imdi 
ırı~.ı gcçirilmi~ hir lıa tn u kııbağı gibi doln.ıyor. 

* * * Knh\Clıancde otunı}onız. Bir kıımldumn oı.Ju. Başımı çevirdim. 
Kelli ft>lli lıir zat içeri) c girıli. Herke ona haktı. O, hazırlanmış sahne· 
'e gir<'n \C rolünü çok i)İ hilen bir adam gibi o~ır a~ır, oıoritl'.'sinin 

dumanı üstünclr; )aklaştı. Oturanlardan hirisi andalynsım yerinden oy· 
uattı. Bir di~cri ll) ağını indireli. Bir başknsı <loğnılur gihi oldu. 

'\ onınıdukine sordum: 
Ne \'ar, ne oluyoruz? 

Kn~larıııı kaldırdı. Dir ça~ırmış gibi; 
Bilmem ·dedi· mu ıimce bir zat olneak. 

Bak an a, herkes tavır dcği,tirdi. 

* * * 

Kılığı iiyle gö•teriyor .. 

O dakikayı unutnmı}acn~ımı sanı} orıım. 
Arknda~ını kolumu dürttü. Bıına lıiriııi gösterdi: 
- Müthiş bir ıtclam • dedi • yaman zcku~ \ar •• 

TC )OplllıŞ }ıU Ddlllll, kimdir •diye Sordum• bir a)İm mi? Dirşcy 

mi keşfetmiş, )CDi bir doktrin mi komtŞU)OT? 
Yooook eanım!. 

- Dalkonıkluktn cci yok. Fakat ona dnlknvuk değil, ancak bir sa· 
11atkar, dcrıelıilir.. Cç )il c,•el çıılı§tığı müesseseden on Liıı lirn çnlmı~. 
Fnkat lıunu Ö) le knlıbınG t!Okmu~ \C ••• 

Dalın fazla dinlemedim; 
- Kafi!. 
Dedim ve orkadn,.ımın > anm cümlesine bir düğüm attım .. 

• * * 

• 
nanın v-
vetleri artırı aca tır. ---- . 

Yunanistan'da kumar yasak edildi. iskan mes'e-
lesi de kat'i şekilde bitiriliyor. 

Atina, 3 (Radyo) - Bugün, 
yüksek milli müdafaa meclisi 
toplanmış ve iki saat kadar 
müzakeratta bulunmuştur. 

Başbakan general Metak- lerinin ne suretle takviye edi-
sas'ın başkanlığında bulunan leceğini uzun müddet tetkik 
bu meclis, Yunanistan'ın do- etmiş, lazııngelen tedbirleri 
nanına, kara ve hava kuvvet- almıştır. 

Atina, 3 (Radyo) - Yunan 
ticaret nazırı, dün Berlin'den 
dönmüştür. Nazır, Almanya'ya 
kiilliyetli mikdarda şimendifer 
malzemesi ısmarlamıştır. 

Arap'lara taviz verilmesi teklifi 
İngiltere tarafından reddedildie 

Atina, 3 (Radyo) - Yuna
nistan'da kumar, sureti kat'i
yede yasak edilmiştir. Hüku
met memurlarının, kumar oy
nanan gazinolara devam etme
meleri için tertibat alınmış ve 
kendilerine tebliğat yapılmıştır. 

fü; et, lıir telakki, bir ölçü buhranı var.Harp onroc:ı inc:ımnın kafa ı, 

Londra, 3 (Radyo) - Alman haber alma bürosunun öğren· 
diğine göre, İngiliz kabinesi, Irak dış bakanınm fFilistin' de 
Arap'lara bazı tavizler verilmesi hakkındaki teklifi kabul et· 
memeğe karar vermiştir. O eyli Telgraf gazetesi Filistin' e Ya
hudi hicretinin tahdidi için kabinenin muvafakat edeceğini 
yazıyor. 

Atina, 3 (Radyo) - Yunan 
hükumeti, İkinci teşrin içinde 
Kral ikinci Y orgi adına; bir, 
üç ve 100 drahmilik yeni 
pullar çıkaracaktır. 

wl.itemncli)Cn dönen, yeni )Cnİ ufuklar \·e lıa\alnr <lola .. aıı Lir topaca hen· 
Zİ} ur. 

1 

lstanbul, 3 (Hususi muhabirimizden) - Irak hariciye nazırı 
Nuri Sait paşa, Bağdad'tan buraya geldi ve istikbal edildi. Ilu ınüvazencsizliktir ki yeni telakkilerin ) arnttığı kahraınnıılan he~· 

liyor, şımartıyor ''e başkalnrını da ll)llrtıyor .. Bulıran yalnız ik.tı adi ola· 
cak değiMir. 

Buhran n} ni :ıamnndn, işte hu şekilde kofalnra ve onlanıı tcliikki· 
lcrinc kadar burnunu wku} or. 

O. R. G. 

İspanya işlerine ademi müdahale 

Londra, 3 (A.A) - Alman haber alma bürosu kabinenin 
dün bilhassa Filistin mes' clelerile iştigal ettiğini öğrenmiştir. 

Sabah gazeteleri kabinenin Irak dış bakanının Arap'lara 
bazı tavizler verilmesini derpiş eden sulh teklifini kabul etme
meğe karar verdiğini yazıyorlar. 

Deyli Telgraf gazetesi kabinenin Yahudi muhaceretini tah
dide karar vermediğini bildirmekte ve Filistin'de örfi idare 
ilanının muhtemel olduğunu yazmaktadır. 

Takas 
suiistimali 

n k · ,. -d·::, • - .• ·d 122 mem~; ve tacir rorte ız ın ver ıgı cevap umı - l hk v ·1d· 

!Japonya yeni ge 
miler yaptıracak 
Bunu lngilte-
re 'ye de bildirdi . .. ma emeye erı ı 

feri aft-Üst ediyor. Istanbul, 3 (HrJsusi muha-
birimizden) - Takas suiisti
mali hakkında yapılmakta 
olan tahkikat sona ermiştir. 
Bu suiistimalle alakadar gö
rülen 32 maznun mahkemeye 
verilmiştir. Bunlar memur ve 
tüccardır. Memurlar hakkında 
ki lüzumu muhakeme kararını 
Şurayı Devlet tasdik etmiştir. 
Maznunlar arasında ticaret 
müdürü ile ticaret ve sanayi 
odası azaları da vardır. 

Paris, 3 (Radyo) - Porte· 
kiz hükumeti tarafından ispan
yaya hariçten yardım edilme
mesi hakkındaki anlaşmaya 
verilen cevap buraya gelmiş
tir. Bu cevap, bütün teşeb
büsleri suya düşürecek mahi
yettedir. 

Londra, 3 (Radyo) - Sir 
Con Simon'un riyasetinde M. 
Baldvin hazır bulunmadan ya-
pılan kabine • içtimaında is
panya mes'cleleri için teşkil 
edilecek muhtelit komisyon 
hakkında bazı devletlerin ce
vab vermemeleri de görüşü!· 
müştür. Cevab vermiyen dev-
letler Rusya, Almanya, Por
tekiz devletleridir. 

Paris, 3 (Radyo) - ispan
ya işleri ile iştigal edecek 
beynelmilel komitenin teşkili 
mes'elesi bugün mühim bir 
terakkiye maz~ar olmuştur. 

Sovyet Rusya, Macaristan 
ve Finlandiya'nın da muvafa
kat cevapları Fransız harici
yesine gelmiştir. Şimdi Al
manya'nın cevabı beklenmek
tedir. 

Paris hükumeti gibi, Londra 
hükumeti de Almanya'nın ce
vabının biran evvel alınma-

. sına gayret etmektedir. Al
manya'nın cevabı bugün ge
lirse komitenin faaliyete geç
mesi mümkün olacaktır. 

Portekiz'in cevabına gelince 
Portekiz hükumeti bugün ce
vap vermiştir. Fakat bazı ih
tirazi kayıtlar dermeyan et
mektedir. Bunlar hakkında 
ayrıca karar verilecektir. 

onura, 2 (A.A) - Times 
Bcrlin muhabiri 

Beynelmilel ademi müdahale 
komitesinin daveti hakiki bir 
ademi müdahale hakkında te
minatı ihtiva etseydi Alman 
hükumeti bu davet karşısında 
daha az mütereddit davrana-
caktı. Keza bu teşebbüs F ran· 
sızlar tarafından değil de İn
giliz'ler tarafından yapılmış 
olsaydı Alman hükumetinin 
şüpheleri daha az olacaktı. 

Fransa ve Bel
e ikada askerlik 
' ---... .f:I-•---

Hizmet müddeti 
artırılıyor .. 

Paris 3 (Radyo) - Pazar
tesi günü toplanacak olan 
kabine içtimaında askeri hiz
met müddetinin artırılması 

kararı verilecek salı günkü 
kabine içtimaında cumur rei-
sine bildirilecektir. 

Brüksel 3 (Radyo) - Bel
çika harbiye bakanı askeri 
hizmet müddetini 18 ay yap
mağa karar vermiştir. 

Muallimlerimiz 
Moskova'da 

Cim Londos 
Kaçıyor 

6 Eylülde İstanbulda 
1 bulunmaz~a mağlup 

ilan edilecek .. 
lstanbul, 3 (Hususi muha· 

birimizden) - Festival eğlen
celeri münasebetile tertib edi
len güreşlerde finale kalan 
Dinar'lı Mehmed'in Yunan'lı 

pehlivan Cim Londosla güreş
mesi kararlaştırılmıştı. Yunanlı 
Cim Londos, bu müsabaka 
için İstanbul'a gelemiyeceğini 
bildirmiştir. Hakem heyeti, 6 
Eylulde lstanbul'a gelib Di
nar'lı Mehmed'le güreşmezse 

Şeref /erine bir ziya. bu güreşçiyi mağliib ilan ede
cektir. f et verildi. 

1 

Moskova 3 (Radyo) - Kırk 
kişiden mürekkep Türk pe· 
dagok heyeti, buraya gelmiş 
ve parlak bir şekilde istikbal 
edilmiştir. Türk pedagokları 
şerefine verilen ziyafette Sov
yet-Türk kültür miinasebetleri
nin ehemmiyeti üzerinde du
rulmuştur. Türk öğretmenleri, 
Sovyet kültür müesseselerini 
ziyaret etmektedirler. 

Loid Corc 
' 

Münih'e vardı 
Münih, 3 ( Radyo )- Loid 

Corç, refakatinde meb'us olan 
1 oğlu olduğu halde saat 9,54 te 

buraya gelmiştir. 
Loid Corç, Hitlerle hususi 

surette konuşacak ve ondan 
sonr~ Paris yolule Londra'ya 

ı dönecektir. 

Londra, 3 (A.A)-japonya 
büyük elçisi bugiin lngilterc 
lıükfımetine bahriye meseleleri 
hakkında bir nota vermiştir. 
Bu nota ile Japonya Londra 
deniz anlaşmasının maddei mü
teharrikesine istinaden 11059 
tonliit~ torpido muhribi, 15598 
tonilato denizaltı gemisi bu-
lunduracağından İngiltere hü
kumetini haberdar etmektedir. 

Bir İngiliz nokta: nazarına 
göre, ınaddci müteharrikenin 
denizaltı gemilerine tatbiki 
lngiltere ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında denizaltı 
gemileri bahsında mevcut ahen
gi bozabilecek mahiyettedir. 

Londra'daki fikir Japon
ya'nın muahede çerçevesi da
hilinde torpido muhribi toni
latolarını denizaltı gemisi to
nilatolarına tahvil edip cde
miyeccğinin hukukçular tara· 
fından tetkik olunması ıçın 
geldiği merke\indedir. 

lzmir Fuarı ve /s. 
tanbul gazeteleri 

Istanbul, 3 ( Hususi ) -
Açık Söz ve Tan gazetell.!
rirıdeki başmakalelerde Baş
bakan ismet Jrıönü'nün İzmir 
fuarının açılışı münasebetilc 
İzmir' de irad ettikleri nutkun 
ehemmiyeti kaydediliyor, Ku
run gazetesinde Asım Us, 
bundan bahsederken f zrnirli
lerin büyük bir bayram ge· 
çirmekte olduğunu ilave 
ediyor. 

Kim mani olabilir? 
Aydın, ( Hususi ) - incir 

müstahsilleri hava kurumu his
sesinin yerinde alınmasına mani 
olunmasından bu hususu sağ
lamak üzere Ankara'ya bir 
heyet gönderilmiştir. 

Atina, 3 (Radyo) - Yunan 
hükumeti, mübadilleri tama
men yerleştirmiş ve iskan ga
ilesine nihayet vermiş olmak 
için esaslı tertibat almış ve 
büdçcsinc yeniden 50 milyon 
drahmi koymuştur. 

Atina, 3 (A.A) - Milli dö
vizi vikaye kanununun aley
hinde bulunan altı borsa sim
sarı ağır cezalara çarptırıl· 

mışlardır. Gazeteler borsada 
faaliyetin yeniden başlamış 
olduğunu bildirmektedir. Ve 
devlet eshamı ile endüstriyel 
kıym"tlerin çok alıcısı bulun
duğunu ve bunların yüksel

mekte olduğunu yazmaktadırlar. 
• 

ltalya manevra· 
ları bitti 

Roma, 3 (Radyo) - ltalyan 
manevralan, dün tamamen 
sona ermiştir. Manevralardan 
dönen moterize edilmiş asker· 
ler, Venedik sarayı önünden 
geçmiş ve Sinyor Mussolini, 
balkona çıkarak askeri selam
lamıştır. 

Vekillerimizin 
Şarkta tetkikleri .. 

İstanbul, 3 (Hususi muha· 
birimizden) - İktısad Vekili 
Celal Bayar ile Maliye Vekili 
Fuat Ağralı, ay sonunda Şark 
vilayetlerinde bir tetkik seya· 
haline çıkacaklardır. 

Türkiye - İngiltere 
fstanbul, 3 ( Hususi muha· 

birimizden) - Tiirkiye - İngil
tere Ticaret anlaşması, dün 
Londra'da hükumetimiz mü
messillerile İngiltere mümessil
leri ;orasında imza edilmiştir. 

Gömböş gidiyor 
Budapeşte, 3 ( Radyo ) -

Başbekan general Gömböş, 
bugünlerde mezunen Münih'e 
gidecektir. Bu sebeple uhde-
sinde bulunan Harbiye neza
'reti umurunu, Erkanıharbiyei 
umumıyc reisine devretmiştir. 

r 
Hiç durmadan mil

yonları emen havaclığa 
para yetiştirmek, ancak 
bütün ulusun ayni cö
mertlikle yardıma koş
masına bağlıdır. 
-;-- Türk hava kurvmu 
' ,,/ 

tatUrk 
Festival eğlen
celerine geldiler. 

lstanbul, 3 (Hususi muha
birimizden) - Cumur Reisi· 
miz Atatürk, dün gece lstan
bul belediyesi tarafından Bey
lerbeyi sarayında festival eğ· 

lenceleri yapılırken sarayı 
şereflendirmişler ve halk ara· 
sında oturmuşlardır. 

~~~~~~-~---~ 
Gandi hasta 

Varda, 3 (Radyo) - Garbi 
Hindistan' da malarya dan mus
tarip bulunan Gandi, hasta
neye kaldırılmıştır. 

Çin' de hadiseler 
Tokyo. 3 (Radyo) - Çin

ce Peşko'da vukubulan hadise 
münasebctile Japon uçuncü 
filosu, bu şehre hareket et
miştir. Bazı harb gemileri de 
Şanghay'a gitmişlerdir. 

Şeker sanayiimiz 
lstanbul. 3 (Hususi muhn· 

birimizden) - İki Alman mü· 
talıassıs, şeker sanayiimizi tet
kik için Turhal şeker fabrika· 
sına gitmek ii~ere buraya gel
miştir. 

Bulgar kralı Mus
solini ile konuştu .. 

Roma 3 (Radyo) - Bulgar 
kralı Borisin Venedik sara
yında M. Mussolini ile yap· 
tığı mütakat tamami\e hususi 
olduğu için bu hususta hiçbir 
tebliğ neşredilmemiştir. 

Fransa'da deniz 
Teşkilatının teftişi 

Paris, 3 (Radyo) - Bahriye 
Bakanı sahil.lerdeki teftişine 
devam ederek Şerburg' da ter
saneleri ve üssübahriyi de tef
tiş etmiştir. 

ikinci tr.htelbahir filosunu da 
gözden geçirmiştir. 

Bakan Ancak 1 O Eylulda 
Paris'e dönecektir. 

Bir hakim bir haf ta 
yatmış .. 

Pittoburg, 2 (A.A) - Ci
nayet mahkemesi riyasetine 
tayin olunan hakim Musman-
no vazifesine başlamadan evel 
bir hafta müddetle hapisha· 
nede hapisler arasında kal
mıştır. Hakim bu tecrübenin 
layikile vezifesini başarması 

için elzem olduğunu söylemiştir. 

Balon yere indi 
Varşova, 2 ( A.A ) - Po· 

lonya Aero klubünün haber 
aldığına göre Guersin tarafın
d:n idare olunan Brüksel adlı 
balon bir kar fırtınasına tutul
muş ve sekiz yüz kilometre 
yol aldıktan sonra Pazartesi 
günü saat 12 cie Smolenskin 
18 kilometre şarkında yere 
inmiştir. 

Mis af irim iz 
Ç.Kale harbı hakkın 

da izahat aldılar 
-Başı 1 inci sahi/ede

rettin Altay bugün .\datepe dcs· 
troycri ile lıuraya gelmiştir. Ada· 
ıcpe'yc Kol·ntepc·dc refakut etmek· 
tc idi. 

Fulırcttin \.ita) 'ı getirmekte 
olan Kocntepc limana girer girıneı 
\'ali 'c komutan de lrcyerc giderek 
k'!ndilerinc sefa geldiniz deıniş· 

lerdir. 
Sa Maje ta kral lıazrellcri ı;abııb 

boğaz dışmtla (lcstroycrlerinıiı 
tarnfındnn karşılanaenk ve Seddül· 

bahirde karaya çıkacaktır. 
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ihracı mes'elesi. H 1 H A B E IBazı Generaller 
--• ... ·•···•-- ı·evkif edildi ... 

-Başı 1 inci sahi/ ede-
Muharririmiz Türkcfis rei

sinden, üzüm, incir ve diğer 
mahsuller vaziyeti hakkında 
malümat istemiş ve Mecdet 
Alkin şunları söylemiştir: 

- lzmir üzüm piyasası nor
maldir, tamamen müstahsil ve 
ihracatçımn lehine inkişaf et
mektedir. Bidayeten 90 bin 
ton tahmin edilen üzüm re
koltesinin son kat'i tahminler 
neticesinde 60 bin ton olacağı 
anlaşılmıştır. Piyasa bunun 
tesiri altmdadır. Kaliforniya 
ve Avusturalya' da üzüm re
kolteleri tahminleri de ilk 
tahminlerin dununda tahak
kuk etmiştir. Bundan dolayı 
fiatlerin yükseleceği umumi
yetle tabii görülmektedir. 

incir, rekoltesinin kat'i 
sekli henüz tesbit edileme
miştir. Bununla beraber fiat
lerin geçen seneki fiatlerden 
biraz daha yüksek olacağı 
ümid ediliyor. Çünkü beynel
milel umumi konjuktur üzüm 
ve incir piyasalarının müsaid 
şekilde inkişaf edeceğini gös· 
teriyor. 

M~mleketimizin en mühim 
ihraç maddelerinden biri olan 
halılarımıza gelince alıcı 
memleketlerin döviz bakımm
dan aldıkları tedbirlerin tesi
rile maalesef ihracat durmuş 
gibidir. 

Bunu tekrar canlandırmak 
için halıyı ihraç ve teşvik 

etmek istediğimiz malların 
listesine idhal ettik ve hu· 
susi takasa mevzu olması 
esasını kabul eyledik. Aldığı
mız bu ve bunun gibi tedbir
ler sayesinde :halı ihracatımı· 
zın önümüzdeki senelerde 
daha fazla inkişaf edebilece
ği ümidini taşıyoruz. 

Sonra Ege mmtakasınm ne
fis ve rakipsiz yaş meyva ve 
sebzelerini bilhassa Suriye, 
Filistin ve Mısır gibi komşu 
memleketlere ihraç edebilmek 
imkanlarını araştırıyoruz. Bu 
maksadla Ege mıntakasma, 
bilhassa müstahsillerc amba
laj şekillerini göstermek üzere 
mütehassıs arkadaşlarımızı 
gönderdik. Ziraat ve iş ban
kalarının iştirakile 100 bin 
lira sermayeli bir limited şir
ket kurulması takarrür etti. 
Bu şirket şark vilayetlerinde, 
bilhassa Karadeniz mıntaka
sında yetişen elmalarımızın 
ınanipolasyon ve ihracile işe 
başlı y acakhr. 

Şirketin faaliyet merkezi 
Pazar (Karadenizdeki Atina) 
kazası olacaktır. Şirketin bu
rada elmaların kurutulması ve 
ambalajı için tesisat vücuda 
getirecektir. 

Şirketin l1mir'de bir şübe
sinin açılması mcs' el esi, şirket 
kat'i teşekkül ettikten sonra 
olacaktır. 

Bozulmağa müsaid istihsal 
rnaddelerimizin mebzulen ve
tiştirildikleri yerlerden ihti;aç 
olan yerlere bozulmadan na
killerini temin maksadile so
ğuk hava tertibatını haiz de
polar ve frigo motorlar frigo· 
rifik vagonlar tesis ve işletil
hlcsini kül hnlinde etüd ..ledi
Yoruz. Başka memleketlerde 
tesis edilmiş olan bu gibi de
Polarla işletilen frigo vagon 
ve motorların şekilleri, idare 
t~rzları, dahili tertibatları, ta
~ıfeleri hakkında mahallerinde 
ıncelemelcr yaptırtıyoruz. 

Alacağımız neticelere gpre 

Afyon - Isparta 
• 
iz mir 

Dün ilk tren geldi 
Afyon'dan Isparta yolu ile 

hareket eden ilk katar, De
nizli, Aydın ve Tornalı de
miryolunu takib ederek dün 
ilk ı:,ererini yapmış ve Afyon
dan lz oir'"' selamlar getirmiş
tir. Bu ilk katarın, Afyon'dan 
Isparta yolu ile gelişi müna· 
sebetile, birçok istasyonlarda 
halk tezahürat yapmışlardır. 

"' • * 
Aydın, ( Hususi ) - Dün 

lzmir' den kalkan ilk Afyon 
treni Aydın'dan geçti. Akşam 
saat 21,30 da ilk Ankara 
sür'at katarı Aydm'a geldi, 
halk istasyonu doldurmuştu. 

Tren halkın alkışları ve "Ya
şasın cumuriyet, bizi insan 
binecek vagonlara kavu;tur
du., sesleri arasında istasyona 
girdi. 

Halk gece yarısına kadar 
ana hattın son sistem vagon-
l~rını gezdi. 

Dün akşam çok iyi bir te
sadüfle, Türk Hava kurumu 
demiryolu boyundaki kahve
lerde eğlenceler tertib etmişti. 

Ankara postası buradan ge
çerken kahveleri dolduran 2 
binden fazla halk tezahürat 
yaptı, muzikalar çaldı, fişenk
ler ahldı. 
Aydın' lı misafirlerimiz 
Aydın, (Hususi) - ilbay ve 

Parti ilyön kurul başkan vekili 
Ihsan Kahya oğlunun başkan
lığında Urbay Karabudak'la, 
Halkevi başkam avukat Nt!şet 
Akkor, Başbakanımızı Aydın'a 
davet etmek ve fuarın açılma 
törenine iştirak etmek üzere 
dün lzmir'e gitmişlerdir. 

Nazilli'de bayram 
Nazilli'den gazılıgor: 
30 ağustos utku ve uçak 

bayramları Nazilli'mizde çok 
canlı ve parlak gösterilerle 
kutlulanmıştır. Gündüı şübc 
meydanında kutlulnma töreni 
yapıldıktan sonra hava kuru
mu adına ve bu giinün değeri 
hakkında konferanslar verildi. 

Gece her taraf aydınlatıl
mış ve halkcvinde gösterit 
komitesı tarafından Ergenekon 

piyesi temsil edilmiş manzumeler 
okunmuş ve bir de konser veril· 
mi~tir. 

Yardımın azı çoğu ol
maz. Her ferdin hava 
davasma göstereceği il
giden az çok bir fayda 
çıkabilir. 

Türk hava kurumu --memleketimizin muhtelif yer-
lerinde et, balık, süt, yumurta, 
peynir, yağ, yaş meyva ve 
sebze mahsullerimizin muhafa
zalarını ve arzettiğim gibi 
mebzulen yetiştirilen yerlerden 
büyük şehirlerimize bozulma
dan nakillerini temin için 
memleketimizin muhtelif yer-
lerinde depolar tesis edip 
devlet demiryollarında firigo
rifik vagonlar işletmeği, !muh
telif liman ve iskelelerimiz 
arasında frigo motörler ve 
bilhassa Ege mıntakasından 
Mısır, Surye ve Filistin' e bu 
maddeleri bozulmadan sür'atle 
nakledebilmek imkanlarını araş-
tırıyoruz. 

Henüz bu husustaki tetkik
lerimiz bitmediği için şimdi

dep kat'i birşey söylemek 
doğru olmaz. 

Fuara halk büyük 
alaka gösteriyor. 

Halkı rahatsız eden otobüscüler ceza gör
düler, Kocaeli öğretınenleri geldiler. 

-~· '!9 

Belediye ve fuar komitesi Güzelyalı'ya götürürken yarış 
reisi doktor Behçet Uz, dün edercesine sevkettikleri için 
akşam fuara giderek geç vak- sahipleri onar lira para ceza-

. te kadar bütün pavyonları gez- sına çarptırılmıştır. 
miş ve ekspozanların ihtiyaç- Kocaeli öğretmenleri 
larını, dileklerini, dertlerini Kocaeli öğretmenlerinden 
dinlemiştir. Bütün pavyonların 45 kişilik bir grup, dün eks-
gezilnıesi :mümkün olmadığın- presle şehrimize gelmişlerdir. 
dan bugün de henüz gezme- Öğretmenler fuarı, müzeleri, 
miş olduğu pavyonları geze- şehrimizbeki büylik mektep 
rck sahiplerilc konuşacaktır. binalarını ve Kadife kalesini 

Fuar sahası1 bilhassa akşam gezmişlerdir. Bugün de ted-
üzerleri ve gc:ce, çok kalabalık kiklerinc devam ederek yarın 
olmaktadır. Binlerce halk fuar Konya, Adana, Mersin ve 
sahasında neş' eli bir hayat Kayseri'ye hareket edeccklcr-
yaşamaktadır. Fuarla beraber dir. Öğretmenler Ankara'ya 
şehrimizde gece hayatı da da giderek çok kıymetli olan 
başlamıştır. bu gezintiler ini sona erdirecek 

Kemcraltı caddesinde bir ve mekt .: pler açıldığı vakit 
otel sahibi fazla ücret aldı- vazifelerine başlayacaklardır. 
ğından belediyece cezalandı- Misafirler, dün matbaamıza 
rılmıştır. Gene bu şekilde bir da gelmişler, gazetemiz tertib, 
taksi otomobili şoförü de tec- 1 abı tesisatını tetkik etmişler, 
ziye edilmiştir. iki otobiis, arkadaşlarımızla konuşmuş-
foardan aldıkları yolcuları, lardır. 

Yanık kilise cina
yeti davası. 
-------------

Karısının başını keserle parçala
yan Şakir neler söyledi. 

Karataş mahallesinde Yeni 
Türkiye sokağında Yanık ki
lisede kansı Emine'yi keserle 
başına vurmak suretile uyku 
esnasında yaralnyıb öldürmek
le maznun Şakir'in muhake
mesine dün şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde devam edil
miştir. 

Okunan istintak kararname
sinde maznunun Türk ceza 
kanununun 449 uncu madde 
mucibince muhakeme edilmesi 
istenmekte idi. Bu madde, on 
sekiz sene hapis cezasını istil
zam etmektedir. 

Maznun isticvaba başlandı 
ve vak'ayı şöylece anlattı: 

- Hadise günü babamla 
anam entari mes'elesinden 

kavga ettiler, annem babamın 
yatağından kalkarak bizim 

yatağımıza geldi ve uyuduk. 
Bir aralık annemin kolu yü-

züme çarptı, uyandım, baktım, 
annem kan içinde idi, babam, 

elindeki keserle annemin ba
şına ikinci darbeyi indirdi, 
ben: 

- Baba, yazık değil mi? 
Neden vuruyorsun? 

Diye bağırdım. 

- Size böyle anne yara
maz! Sus seni de öldiiriirüm. 

Dedi ve ben susmağa mec
bur oldum. Annem namuslu 

bir kadındır, hiçbir fenalığını 
görmedim ve hissetmedim. 

Diğer bazı şahidler dinlendi 
ve muhakeme başka bir giine 
bırakıldı. 

Trakya 
Muhteliti .. ---·· .. ·---
Pazar günü İzmir 
muhteliti ile kar· 

şılaşacaktır. 
Panayır münasebctile şeh

rimize gelmiş olan Trakya 
mmtakası muhtelit takımı, pa· 
zar gunu lzmir muhtelit takı
mı ile karşılaşacaktır. Ayni 
gün geçen haha başlıyan şild 
maçlarına da devmn t•dile
cektir. 

flk maç saat 13 de Ege
spor - Buca arasında olacak-
tır. Bu maçm hakemi Fehmi
dir. Yan hakemleri küçük 
Mustafa (A.0), Baha Konuralp 
{Altay). 

Saat 15 de J\ltny-Altınordu 
şilt maçı yapılacaktır. Maçın 
hakemi Sabri (İ. S.) yan ha
kemleri Ahmed Ôzgirg i•1 ve 
İsmail (Göztepe) dir. 

Muhteiit takımlar maçı saa. 
17 de bnşlıyııcaktır. Maçı 
(A.0.) dan Mustafa idare 
edecektir. 

Çağrtlan sporcular 
lzmir-Edirnc maçı için, aşa

ğıda isimleri yazılı sporc:.ılar 
pazar gl:nü saat 15 de spor 
lcvazımJarile birlikte hrılk sa
hasında hazır bulunacaklardır. 

K. S. K: Hilmi, ibrahinı, 
Melih, Asrın. 

lzmirspor: lbrahim, Fethi, 
Zihni, Nurullah, Adnan, Re
şad, Ömer. 

Burnava: Rasim 
Demirspor: Riza 
Göztepe: Mahmud, Halid. 

Gürültülü 
Bir Vak'a .. 
Hırsızların ardın
dan silah atıldı ... 

Karantina'da Mısırlı cadde
sinde bir vak'a olmuştur. Ha-
san oğlu boyacı Cemal'in 150 
numaralı evine dıvar aşmak 
suretile hırsız! k maksadile iki 
kişi girmiş ve Cemal'in kay
nanası tarafından görülmüşler
dir. Bunları tutmak için taki
bedenler arasında bulunan ha
pishane gnrdiyanı Mehmed, 
korkutarak durmalarını temin 
için siliihı üç el havaya almış
tır, Silah sesine yetişen dev-
riye memurları hırsızlardan 

sabıkalı Arap lbrahim'i yaka- 1 

lamıştır. Arkadaşının Boşnnk 
Cemal olduğunu söylemişse de 
Ccmal'in Kütahya'det mevkuf 
bulunduğu anlnşılmıştır. Tah· 
kikata devam edilmektedir. 

--······~·--·---Baştarafı 1 inci sııyf ada-
ve Jümid ismindeki generaller 
Kubuyanka hapishanesine 
atı lımşlard 'r. 

Bu generaller ayn höcre
lerc kapatılmışlar ve ihtilat· 
tan kat'i suretlt• menedilmiş· 
l<'rdir. Ayni lıapish~nedc g<'· 
n<'ral Pudna ve general Sokos· 
nikof'ta vardır. Bu iki gene
ral ali askeri mahkeme tara
fından muhakeme edilecek
lerdir. f tham ettikleri cürüm· 
lere nazaran kurşuna dizilme· 
!eri kuvvetle tahmin cdil
mektcdir. 

Berfin, 3 (Radyo) - Tas 
ajansının tekziplerine rağmen 
Sovyct Rusya'nın uzak şark
taki alaylarından b'rçoğu 
isynn halindedir. Ve Stalin 
harbiye komiserine Kızılordu· 
nun tasfiyesini knt'i ~urrlte 
emretmiştir. 

Kızıl ordunun sonbahar ma· 
nevraları bu sebeple tehir 
edilmiştir. 

1914 Sınıflarının umumi ve 
1915 sınıfının bir kısmı silah 
altına alınmıştır. Bunun sebe
bi dahili vaziyettir. 

Ordu nrasmda ihtilal br· 
yannameleri tutulmuştur; bu 
beyannameler orduyu isyana 
davet etmektedir; bunlar da 
11 Kızılordunun hakiki hali ki 
Troçkidir, Troçki için hare
kete geçmek ve intikam al
mak lazımdır,, denilmektedir. 

Bu hadiseler üzerine gene
raller arasında mareşal Voro
şilof'un riyasetinde bir içtima 
yapılmıştır. 

Bu içtimada ne kar.ır veril
diği hcniiz malum değildir. 

Yalınız lzvestiya: 
" Orduyu biran evel ve şid

detle temizlemek laıJmdır. Bu 
hadiseler, ihtilal tcşebblisleri
nin kat'i surette yayıldığını 
göstermektedir. ,, Demektedir. 

Berlin, 3 ( Radyo ) - Rus
ya' da yapılan tcvkifat şimdiye 
kadar 8000 adedine baliğ ol
muştur. 

Tas ajansı, Kırım'da hüku
met aleyhine bir suikast te
şebbüsü meydana çıkarılmıştır. 
Gürcistan'da bazı hareketler 
nazarı dikkati celbetmişlir. 

Stalin, Glircistan'da bizzat 
bir teftiş yapmağa karar ver· 
miş ve zırhlı bir trenle seya
hate çıkacaktır. 

Bundan başka şimendifer 
hatlarının, köprülerin ve gar
larııı sıkı bir muhnfozn ve 
kontrol altımı alınması da em· 
redilmiştir. 

- Karım Emine, öteden
beri bazı kimselerle, bilhassa 
Şakir isminde bir çocukla 
gayrimeşru münasebette bulu
nuyordu. Bunu hissetmiştim, 
hatta miiteaddid defalar ame
lelik etmek üzere mağazaya 
gitmemesini tembih ettim, fa
kat beni dinlemedi ve tütün 
mağazasına gitmekte devam 
etti. Vak'a günü bana bir 
gömlek dikmek üzere aldığı 
kumaşı dikmediğini gördüm, 
bu yüzden aramızda bir ağız 
kavgası çıktı. Bu münazaa 
üzerine karım yatağımdan kalk
tı ve çocukların yattığı yere 
gitti, orada uyudu. Ben o 
sırada kendisine: 

karaman sokağı cinayeti 
Karaman sokağında Kay

seri 'li Ali'yi öldürmekle maz

nun Reşad ve Mustafa'nın 

muhakemelerine dün ağırceza

da devam edilmiştir. Maznun

lar, müdafaa için hazırlana

madıklarını söyliyerek muha

kemenin geri bırakılmasını is

temişlerdir. Mahkeme heyeti, 

son defa olmak üzere muha

kemeyi bir hafta sonraya bı

rakmıştır. 

- "_. . ~?"· ,.. ....... ~-, • ·.-.. ••. ·~· .,. . ; ı i , 

- Artık mağazaya gilmi
yeceksin, senin fenalık yaptı
ğından şüphe ediyorum, de
dim. O vakit karım: 

- Senin gözünün önünde 
yapacağım işte bakalım, ne 
yapacaksın? 

Dedi, bu sözlerden çok hid
detlendim ve keserle vurdum. 
Sonra öldü. 

Şahid olarak dinlenen kati
lin klZI Halime, vak'ayı şöyle 
anlattı: 

----
Çocuk esirgemesi 
Ağustos ayı içinde çocuk 

esirgeme kunımu bakım evin· 

de (406) hasta çQcuk muayene 

ve tedav; edilmiş, ilaçları ve

rilmiştir. (28) ikiz çocuğa de

vamlı süt temin edildiği gibi 

(32) çocuğa da çamaşır da
ğıtılmıştır. 

ELHAM A relefon 2573 

Bu akşam 9,15 seansından itibaren 

Berlin Olimpiyatları 
İlk fılim!t•r gdıli. ) ap.luıı küşad nıcrac;iıni, ınua:ı:znın rr mi geçitler, 

Oliıupiy.ıd uıe~'ıılc i ~ı-tirilnıcsi, ilk miisabııkalnr ve gtıHlılcri. 

Me#ır oven dünga birincisi YAŞAR filimde. 
Kalmımnu glircşı;ilcriıniziıı f ı;taıılıulcı n' dcıi, \npur<Ja 
\C rılıtımtlıı )apılan i ıiklJ;ı] rncrıı imi ' '" tc:ı:nlıiir.ıt. 

.. ._ .. ._ .... TÜRKÇE iZAHATLI .. _. ........ 
A~ ııi znıunncl:ı geçen lınfıa yctişmcdi[;indcn ı;ii tHilrnıi) cıı 'c 't~nrdik 

areıu1u ı=::ıl film mii•zılınkncındıı Jıirinl"ili~i ilmı1 cdcrrk 

Volpi kupasını kazanan 

Yaralı Kuş 
Poula V essely Reji: Villy Forst 

Diklnı : Cuma ' c cunınrtcci p;iiofı 

Ç A N A K K A L E Filmi ilave olar~k 
devam edeccktır. 

Seanslar: 3-5-7-9, 15 Cumartesi Paznr 1 de başlar -
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Edebi, Tarihi, macera romanı Vaziyet malum. iş arayanlar 
şimdi parmağına fener takan, 
Diyojen gibi müessese mües
sese dolaşıyorlar. İşsizlik, bal 

110 .. 

- Böyle bir kudrete malik 
olmadan nezdinize gelmek ka
dar ahmaklık olamaz, değil mi? 
Benim size tavsiyem, bu işe 
polis karıştırmamaktır. Çünkü 
bu takdirde iş sizin tevkifiniz 
ile nihayet bulacaktır. Yalnız 
tevkif ile bitse yine iyi; fakat 
mahkumiyetinizi de icabettire· 
cektir. Kurşuna dizilmek te yüz
de doksan ihtimal dahilinde
dir. Sizin gibi bir zatın biriki 
saniye içinde dünyayı tcrket
mesi herhalde karlı olmıya
caktır. 

Casus Stübcr sükunu muha
faza etmekle beraher bütün 
vücudunun ani bir ra'şe geçir-
diğini saklıyamadı. 

Dük, amirane tavrını bırak
mayarak: 

- Bu dosyayı bana veriniz! 
Dedi. 

Ve cebinden saatını çıka
rarak ilave etti: 

- Karar vermek için size 
iki dakika mühlet veriyorum! 

Ve ellerini pantolonunun 
cebine soktu, beklemiye baş
ladı. 

Fakat Stüber inadından vaz
geçmemişti, küstah bir tavırla: 

- Ne bu vaziyetiniz, ne de 
bu emirleriniz benim için bir 
kıymeti haiz değildir. Dedi. 
Esasen bu komedi artık fazla 
sürmüştür. Sizin bu hareketi
niz ve ihtiyatsızlığınız bir ders 
icabettirmiştir. Ve ben bu der
si size vereceğim. 

Ve, dıvara yakın bulunan 
yazıhaneyi göstererek şunları 
da ilave etti. 

- Mevzuubahsettiğiniz dos
ya işte şuradadır. Fakat bu 
kadar mühim bir iş için nez
dime geldiğiniz vakit buradan 
canlı olarak çıkmağı düşün
mediniz. Halbuki buradan ber
hayat olarak dışarı çıkmıya
caksınız. 

Casus, elihi cebinden çekti 
ve tabancasını çıkardı. Ve 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip \c hnşyazgnnı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
L nıumi neşriyat 'e yazı işleri 

müdürü: Hamdi l\'üzlu•t 

ldarebane~i: -

İzmir 1kinci Be)Jer okağı 
C. Halk partisi binası içinde 

Telgraf: İzmir - ANA DOLU 
Telefon: 2 i76 -· Po ta kuıusu •10.5 

ABONE ŞERAİTi 
Yıllığı l 200, ıılıı ayJı[;ı 700, üç 

aylı~ı 500 kuruştur 
Yaban<'ı nıemlekeıler için senelik 

abone ücreıi 27 liradır 
Her yerde 5 kunıştur -Ü ge•;nıiş uuchalıır 25 kuruştur. 

Dük Lodovik'in göğsüne ni
şan aldı. Dük, vaziyetin vaha
metini hissetti, ani ve çevik 
bir hareketle kurşunun istika
metinden yana fırladı ve ken
di tabancasını da çekti. Fa· 
kat tabancanın istikametinden 
kafi derecede uzaklaşamadı, 
casus ateş ederek yan böğ
ründen vuruldu. Yalnız meta
netini kaybetmiyerek: 

- Haydi bakalım hain. 
İkimzden birimiz ölecektir! 
Diyerek ve can acısı, intikam 
hissile tabancasını casusun 
beynine nişanladı ve ateş etti. 

Çıkan kurşun doğruca ca
susun alnına saplandı: Casus 
bir yığın et gibi olduğu yere 
yığıldı. 

. . . . . . . . . . . . . . . 
Çok kan kaybetmesine rağ

men Dük, casusun gösterdiği 
yazıhaneyi açacak kadar ken
dinde kuvvet buldu, seri bir 
hareketle casusun cebinden 
aldığı bir deste anahtar işine 
yaradı. ilk açtığı gözde dos
yayı bulunca, gayri ihtiyari: 

- Zafer! Diye haykırdı. 
Dosyayı alırken artık bü

tün kuvvetlerinin tükenmek 
üzere olduğunu hissetti ve 
pencereye koşarak sesinin bü
tün kuvveti ile: 

- lmdad! f mdadl Diye 
haykırdı. 

Gecenin karanlıkları içinde 
bir adam bu feryadı duydu, 
hemen Stüber'in evine doğru 
koştu; bahçenin demir par
maklıklı kapısını açmağa ça
lıştı. Fakat heyhat! Kapıyı 
açmak mümkün olamadı. yal
nız açık pencereye bakınca, 
çevik bir hareketle pencer'-ye 
kadar tırmandı ve içeriye at
lamağa muvaffak ôldu. 

Stüber ile Dükün yerde 
kanlar içinde yattıklannı gör
dü. Ve dehşet içinde kaldı 
ve keskin bir ıslık çaldı. 

Bu ıslık üzerine civara koş
muş olan noktalar harekete 
geçtiler ve casusun evine 
doğru koştular. Bunlardan 
dördü kapı önünde kaldılar. 
Birinci adam, içeri girenlere 
evin her tarafını aramalarını 
emretti. Kendisi de hemen 
Dükün yanına koştu, şakak
lar!na su ve kolorıya serpti. 

lmdad geldiğini hisseden 
Dük Lodovik çabuk kendine 
geldi.· Ve hazin bir tebe~
süm ile: 

- Teşekkür ederim, Galif
fet! Dosya işte. Mareşala gö
türünüz, bu suretle Pibulet ve 
Hanri'nin masumiyeti de an-

ANADOU.: 1\1.ATB..AASIND.\ )aşılmıştır! Dedi. 
BASJJ..MIŞTJR 
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•• ' 
Yusuf Rıza Okulu 

ES K 1 

DAR ÜL '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 
kul tahsiline hazırlar. 

Fransızca dili 1 L K kısmın ikin~i sı.ııfından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 E Y L O L tarihinden 

"tibaren başlanacaktır. 

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

gibi bir meslek olmuştur. 

Bir müessesenin şefi, ken· 
disinden iş arayan gence sor· 
muş: 

- Mesleğin, san' atın nedir? 
O şu cevabı vermiş: 
- işsizlik .. 
-A canım, işsizlik meslek 

olur mu hiç? 
- Neye olmasın, kaç se

nedir bununla meşgulüm. 
Bir vakitler bizim Mehmed-

ciğe sormuşlar: 

- Oğlum, san'atın ne? 
Mehmedcik eevabı dayamış. 
- Askerlik .. 
- Amma da yaptın ha, 

orta zamanlarda paralı asker
lik meslek olurdu. Fakat şim
di öyle mi ya? 

- Neden olmasın .. Kur'anı 
çıktı. Arnavutluğa gittim. Ar-
kasından Trablus'a koştum. 
Terhis olmak üzereydim, Bal
kan harbı çıktı, yetiştim. Bal
kan harbt bitiyordu. Ve ben 
de köyüme döneceğimi sanı
yordum. Şap deyip umumi 
harb başlamasın mı? Tam dört 
sene de onunla geçirdim. Ve 
bu suretle, mesleğim askerlik 
olub çıktı. 

Mehmedciğin mantıkı ne 
kadar kuvvetli ise, yıllarca 
işsiz olarak dolaşanın sözü de 
o kadar doğru ve yerindedir. 

Uzatmıyayım. Geçenlerde 
tanıdığım bir genç, iş aramak 
için bir müesseseye başvur
muş. Boş yerimiz yok, deyip 
savmışlar zavallıyı.. Döne-do
laşa nafiz bir şahsiyetle tanış
mış ve bir tavsiye koparıp 
ayni daireye başvurmuş .. 

- Buyurun -Demişler- hay 
hay, derhal işe başlayın! 

Genç arkadaş, hayretle bak
mış ve dayanamayıp sormuş: 

- Birkac gün evel gelmiş
tim de bana iş bulunmadığını 
söylemiştiniz! 

Müessesenin şefi cevab ver
memiş, omuzunu okşamış ve 
çalışacağı kısma kadar götür
mek zahmetini yapıyormuş. 

Bilmem hatırlar mısınız: 
Nasreddin hoca bir gun 

evine giderken komşusu bir 
Bayan karşısına çıkmış. 

- Hocacığım, lütferı Şu 
kağıdı bana okuyuverir misiniz? 

Diyerek bir kağıt uzatmış. 
Hoca kağıda şöyle bir bak
mış: 

Hiyeroğlif gibi, berbad, kar
gacık burgacık birşey ve okun-
masına da imkan yok.. He
men uydurmasyon cihetinden 
başlamış okumağa: 

- Muhterem ve aziz kar
deşim efendim! 

Kadın, hocaya hayretle bak
mış: 

- Aman hocam -demiş- ne 
yapıyorsun sen? 

- Ne yapayım, mektubu 
okuyuveriyorum işte: 

- Mektubu mu, ,ne mek
tubu? O kağıd mektup değil, 
kocamın borç kağıdı! 

Hoca, afallamış ve yarı 
ciddiyetle şu cevabı vermiş: 

- Mademki borç kağıdı
dır, neden bana söylemedin 
de ben de o şekilde okuyu
vereyim? 

Bu fıkra ile bizim gencin 
iş hadisesi arasında az bile 
olsa, bir münasebet var
dır. Berveçhipeşin tavsiyeyi 
uzatmak, ondan aonra iş iste
mek gerektir. Çünkü hocanın 
yaptığı gibi, · borç senedini, 
mektup diye okuyorlar. 

Çimdik 

I' E 1. E. F O M . T 1:. 1 .t; A A f' ve TEL Si Z .J. E 

Romen harici siyaseti hak
kında dış bakanın beyanatı. 

M. Tituleskonun siyasetini harfi harf ine tatbik ede 
ceğini ve istikametini değiştirmiyeceğini söyledi. 
Bükreş, 3 (Radyo) - Ro

manya yeni hariciye bakanı 

M. Antonesko, harici ve da
hili matbuat mümessillerine 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- Romanya, an'anevi siya
setine devam edecektir. Bu 
siyaseti değiştirmek için hiç
bir sebep yoktur. 

12 Eylulde Bratislav' da top
lanacak olan küçük itilaf kon
feransına iştirak edeceğiz. 

Lehistan ile de münaseba
tımız dostanedir, bu dostluk 
daha fazla takviye edilecektir. 
Balkan itilafı ile dostane mü
nasebetlerimiz mazide olduğu 
gibi devam edecektir. 

Büyük devletlerle muahede
lerle bağlı değiliz; fakat Ro
manyanın bu devletlerle daha 
sıkı ve yakın münasebet tut
mak ihtiyacı büyüktür. Bunun 
için bu münasebetleri geniş· 
leteceğiz. 

İngiltere ile münasebetleri
miz her zaman sıkı bir dost
luk dahilinde devam edecek 
ve yeni akordlarla kuvvetlen
dirilecektir. 

lrki münasebetlerimiz biiyük 
olan diğer bir büyük devlet 
ile münasebetlerimizin inkişafı 
için mesai sarfedeceğiz. 

Yakın komşumuz Sovyct 
Rusya ve diğer komşularımız 

ile de dostluk kadrosu dahi
linde münasebetlerimizi idame 
edeceğiz. 

Almanya ile de bilhassa 
hüsnü münasebatın tesisini 
istiyoruz. Bu münasebetler 
takviye edilecektir. 

Uluslar sosyetesine gelince: ...................... 
Hava filolarımız her 

gün biraz daha kuvvetle
niyor. Bu gelişmeyi iste
diOimiz dereceye çıkar
mak için hepimiz hava 
tehlikesini bilen üye ya
zılmahyız. 

Türk hava kurumu 

Romanya mazideki siyasetine 
devam edecek ve sulhun temini 
için her zaman sosyete ile bir
likte çalışacaktır. 

Yeni kabinenin yeni siyaseti 

işte bunlardır. 
Demiş ve M. Titulesko'nun 

takibettiği siyaseti methetmiş 
ve bu siyasetin harfi harfine 
takibedileceğini de söylemiştir. 

Fransa'da iş - sermaye 
ihtilafı tazeleniyor. 

Bazı fabrika ve müesseseler ame
le tarafından işgal edildi. 

Paris, 3 (Radyo) - Fransa'da iş· sermaye ihtilafı Paris ve 
ayaletlerde yeniden şiddetlenmiştir. Bu hadise sağ cenaha 
mensub olan akalliyet fırkalarının . nazarı dikkatini c0lbetmiş 

ve bu sebeble birçok takrirler hazırlanmıştır. 

Sen E Uaz' da yeniden birtakım fabrika ve müesseseler 
amele taraf:ndan işgal edmniştir. Lil'de mensucat amelesinin 
davası henüz haledilmemiştir. 

• 
Belford'ta Dolfus iplik fabrikaları amelenin işgali altındadır. 

Grev hareketi Liyon'da azalmakta fakat Ardeş ve Drom'da 
artmaktadır. 

Birçok müessese ve fabrikalar ameleye izin vermiş ve ka
pılarını kapatmıştır. Yukarı Sadoada dökümhanelerden bir 
kısmı grev halindedir. Tolon tramvay müstahdemini grevi de 
devam etmektedir. 

Yugos-
1 lavya'da Hır-
ı vatlar .~~ziyeti. 
Başvekil, Hırvatlar 
şefi ile anlaşıyor 

Roma, 2 (A.A) - lstefani 
ajansının Belgrad'dan haber 
aldığına göre , Yugoslavya 
başbakanı Stoyadinoviç Hır
vat lideri Macek ile uyuşma
ya çalışarak Sırp-Hırvat ihti
lafının halli için kendine bazı 
imtiyazlar verecektir. 

M. Stoyadinoviç 1931 te
mel yasasının lağvına ve Yu
goslavya'nın idare istiklalini 
haiz dört vilayete taksimine 
razı olacağı söylenmektedir. 
Bu vilayetler Sırbistan, Bosna, 
Hırvatistan ve Slovakya'dır. 

Fransa -İspanya 
hududunda __ ............ .._ __ 

Fransız sefiri ile 
Bir hadise çıktı .. 

Paris, 3 (Radyo) - Maten 
gazetesine göre, ispanya ve 
Fransa halk cephelerinin sıkı 
münasebetleri yüzünden dün 
bir hadise çıkmıştır: 

Fransa'nın Madrid sefiri ve 
zevcesi, lspanya'dan Fransa 
arazisine geçerken milis kuv
vetleri tarafından hudutta tev· 
kif edilerek sefirin yanında 
lspanyol ırkından, fakat Fran~ 
sız tebaasında bulunan birisini 
almak istemişlerdir. 

Şimdiye kadar lzmirde görülmemiş müthiş bir 

Arada çıkan münakaşa üze
rine milisler sefiri silahla teh
dit etmişlerdir. Bu vaziyeti 
Fransız jandarması görmüş ve 
hemen sefiı in yardımına koş
muş ve bu suretle sefir tehli
keden kurtulmuştur. 

SiRI{ 
lzmir arsıulusal altıncı fuarı mUnasebetile kü'

tUrparkta bütün dünyaca tanmmış büyük 

KLUKEFSi SiRKi 
Fuarın resmi küşadından itibaren : 

KLUKEFSi SiRKi 
Husususi trenle Köstenceye ve oradan 6000 

hususi bir Türk vapurile l:ımire gelecektir. 

KLUKEFSi SiRKi 
tonluk 

40 büyük vagondan ibaret olup 100 adet muhtelif 
vahşi hayvan, 4 tane beheri 12 tonluk fil, aslanlar, kap
lanlar, ayılar, maymunlar vesair vahşi hayvanlardan 
mürekke tir. 

Malta'da yeni idare 
ve ltalyanca 

Malta, 3 (Radyo) - Yeni 
Malta kanunu ·esasisi muci
bince yeni idare şekli tesis 
edilmiştir. 

İngiliz ve Maltez dilleri 
resmi dil olacak ve ftalyanca 
mahkemelerden kaldırılacaktır. 

Selanik fuarı 
açılıyor. 

Veliaht ta mera
simde bulunacak ..• 

Selanik, 3 (Radyo) - Se
lanik fuarı pazar günü açıla
caktır. Panayırın açılma töre
ninde Yunan Ve!:ahtı prens 
Pavlo ile başbakan general 
Metaksas hazır bulunacaklar
dır. Veliaht bugün tayyare ile 
buraya gelmiştir. Kendisi, pa
zartesi günü tekrar Atina'ya 
dönecektir. Fuar münasebetile 
Yunan donanması da buraya 
gelecektir. 
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Birinci Fransova 
Orta Avrupa'ya bir bakış 1 Borsada 1 

BÜYÜK 
Avusturya başvekilinin izdi- Ç.o~: sal•Ş~.r~. K. s. 

TARiHİ TEFRIK.A d ·ı • •• •• ı rt 951 K. Kazım 9 

Çeviren: F. Şemseddin Benlioğ=::ı vacın a 1 erı suru en şa .. 759 Aİyotli bi~a. 97 7505 

14 
13 50 
15 Güzel Fransovaz'ı, kocası hayvan 

boğazlar gibi öldürdü 
Kralın adamı tekrar geldiği 

Vakit, Fransovaz kendisine bir 
altın çıbık verdi; mücevhera· 
tını hep eritmiş idi. 

- Krala bunu veriniz. Kral
ların verdikleri geri almaları 
adet değildir; bunun için o 
bana mücevherat vermişti; ben 
de kedisine bir altın çıbık 
Veriyorum. Mektublara gelince; 
Onlar hayatımın en aziz ha
tıralarıdır; bunların kendim 
İçin muhafaza ediyorum. 

Demişti. 
Kral birinci Fransova, sa

bık sevgilisinin bu inceliğini 
takdirden kendini alamadı ve: 

1 
lahtan, ne de şeytandan kork
madığımı kafi derecede gös
terir. Sizi unutmuş olan kral 
bana ne yapabilir, sanki? 

F ransovaz birden diz üstü 
çöktü, yüzü bal mumu kadar 
sarardı ve yere düştü. Kont, 
karısının ölümünü hissiz bir 
halde seyretti. 

Kadın son nefesinde: 
- Beni hayvan gibi ölnıc

ğe mi bırakıyorsunuz? Dedi; 
ve şu ctvabı aldı: 

- Bir köpek gibi, madam 

* * ... 
Kral bu haberi aldığı vakit 

ağladı; hele Marot tarafından 
kitabesi yazılan mezar taşını 

----- 366 H. A yotı 1 

Kral Alfons mütemadiyen kacıyor. Cekoslovakyada mühimmat 356,5 Albayrak ti. 9 25 
·k J b l d ' ' b · t .. k .. .. 277 Beşikçi z. 10 fabrı a arının aca arı uman ve asa ıye pus uruyor. 226 ı. kezdem 

8 

General Gamelen ve General Rilz Smigli konuşuyor. 

leket müdafaası için yeni bir 204 M. J. Tar. 10 
ıkanun çıkarmış ve her kud- 119 Şerif Remzi 8 75 
retin memleketi tahkim ve si- 118 Vitel ve şüre. 6 50 
lahlandırmağa hasredilmesini 103 Ah. Muhtar 9 
temm etmiştir. 100 Y. İ. Talat 8 75 

Meşhur Skoda cehennem 98 D. Arditi 9 SO 
fabrikaları yüksek ve büyük 8 75 
bacalarından gece ve gündüz 98 Hıırşit güneş 

75 kt>sıf dumnnlar püskürmekte- 85 Suphi Eınin / 

dir; l;üyiik irnbc fırınlarının 45 Talat Erman 11 50 
bacalaıındnn da kara duman- 29 Şt'. Riza ha. 11 75 
!arla karışık taşan alevler, 28 M. Ardıti 8 50 
Çekoslovakya'ııın nıilli asabi- 25 T. Debas 6 75 
yetini dört haksn VP haris 18 J. Kohen 10 75 

7 O. Efrli 12 50 komşusuna belagatle onlat- ~ 
maktadır! 4008,5 

* 50324,5 
* * Ya gc n ~ral Gaınelrn 'in Var- 54335 

11 
12 50 
13 50 
17 50 
19 

11 625 
14 50 
11 50 
12 25 
9 75 

13 25 
11 50 
13 
9 50 
7 25 

1 o 7"> 
13 

- Doğrusu, bir kadından 
Urnulmıyacak derecede incelik 
Ve cesaret gösterdi. Bunları 
Rene kendisine hediye ediyo
turn. Dedi. 

Merkezi avrupada bir ~cy-
görüncc: ler oluyor. Her gün bir sürp-

- Çok sevdiğim bir sima- rizle karşılaşıyoruz! 

mi dostları çok iyi bilirler ki, 
Madam Mariya Lederes, Şan
sölye Şuşning'in uzattığı <lost 
izdivacı kabul için bir şart 
koşmuştu: Şuşning'in siyasi 
hayattan vr Avusturya haşve
kalctinden kat'i surette çekil
mesi küçük Şansölye yam 
Dolfüs'ün akıbetine uğrama 
masıl Şuşning'in Madam Les
deres ile evlenmiş olması, 
hiç olmazsa Almanya'ya karşı 
muhalefetten vazgeç.mcsi de

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

yı saklıyan soğuk taş, dedi. Avusturya • Almanya uzlaş-
F ransovazın rakibi An ise: ması, siyaset sahnesinin en 

* * * - Çirkefi Allah bir daha büyük sürpriz oyunu oldu. 
Fransovaz, Şatobriyan şa· yere gündermesin! Dedi. Von Papen tam iki senedir 

tosunun bir vakitler krala -28- bu neticeyi eldt: etmek istc-
rtıahsus ve arabasının arabesk Edebiyat ve san' atın babası mckte; Şuşnig'de bu uzlaşına-
~czyinatlı, yaldızlı kubbeli da- Grev meydanından gelen ya imza koymak için iki şart 
•resinde birden kulak kapart- yanık insan et · kokusu üzerine ileri sürmekte idi: Avustur-
lı. Merdivenlerden birisi çıkı- Tribule krala: ya'nm istiklalinin Almanya 
>'ordu. Gelen Kont idi. - Bu koku, kızarılmış et tarafından tanınması ve Avus-

- Madam -dedi- dua e<li- kokusu!. Dedi. turya' daki Nazi fırkasının lağvı! 
iliz, çünkü artık hesab saati Kral, kederli bir tavırla: Hitler, Şuşnig'in bu iki şar- • * • 
&'eldi. - Sus, deliler üstadı, sus! tını kabul etmekle Avusturya Bu Avusturya-Almanya uz- M. Şuşning 

Fransovaz kocasının ayak- Dedi. Anşlüs'de'1 kurtuldu mu?. !aşması, Almanyn'nın şarka şova ve Lchistan'dan gördüğü 
larına kapandı: - Ah .. Ah .. Bu eşek sor- Von Papen'in siyasi haya- doğru siyasetinin yeniden fa- hüsnii kabul, ve buna ınuka-

- Bana merhamet ediniz, bonlular, bu Rafızı'ya ateşte tının en büyük muvaffakıyeti aliyete geçmesidir; bunun için bil Lehistan Diktatörii general 
·dedi- ne kadar seviştiğimizi kızartarak Latince öğretmiye işte buradadır; Çünkü.. Bu ' ilk ta~sim Ve)a ilhak Çekos- Briç Migli'nin Fransa'da gör-
llnutmayınız, rica ederim. çalışıyorlar. Sir, sen burada uzlaşma, Alınan- düğü tc?.ahiirat... 

- Madam, meşhur darbı herşeyin hakimi deg" ilsin? • A Alman siyasetine kendisini 
yanın vusturya- kaptırmış olan M. Bek şimdi llıeseli bilirsiniz·, "Yüzük ile G't d" deı·ı 

b - ı ıyorum sana, '· yı yutması için en milletinden ne kadar uzak düş-
aşlıyan aşklar bıçak ile ni- - Gideyim ama... Hele müsait bir yol de- tüğünü anlamaktadır. 

hayet bulur!., Derler. söyle, sen mi haklısın, ben mi? mektir. Fakat bu Merkezi avrupa vodvilinin 
. Bedbaht güzel kadın oda - Sonu var - bu da başka ve ibret verici 
ı · ----------- mukaveleyi yapmış 

mektir! 

139G Ş. Remzi 8 50 9 25 
456 F. Pakers 6 75 11 
416 Tütsü ile te. 6 50 11 
177 A. Muhtar 6 25 12 
175 P. Paci 6 75 12 50 
161 Göldcli İzzet 7 75 7 75 
151 B. Alazraki 6 10 
111 B. Franko 7 50 12 50 
100 Ş. Riza halef. 8 50 9 25 
87 lzzi ve Ali 6 75 6 75 
86 Binmayor 8 8 25 
84 M. J. Taran. 7 75 7 75 
50 Y. i. Talfıt 8 8 50 
41 Alyoti bira. 7 10 50 
34 Na. A. Hay. 7 50 7 50 
22 H. Şeşbeş 7 9 50 
l S. Siilcyma. 12 12 

3548 
31082 
34630 

Zahire satışları: 
K. S. 

Çınde bir köşeden diğer kö- " Scıhne darbesi ,, ... 
Şc k · · b' · Yangın yerindeki kulübeler olmak şerefi, Von * ------------
1 Ye açıyor ve sesının ütüu * * T k• f J 
ıı::uvvetile bağırıyordu. Bazı kimselerin yangın yer- Papen'in değildir! Kral on üçüncü Alfons, mer- Ür ıye • ta ya 

Ç. Cinsi 
240 Buğday 
31 Kumdan 
20 Burçak 

6 375 
5 50 

4 375 

K.S. 
6 375 
5 50 

4375 

Kont kapıyı tutmuş idi. V c: lcrin<le belediyeden müsaade * * * kezi avrupada küçük bir şe-
- Haydi Madam, gürültü almaksızın kulübeler yaptır- Ya kimindir? hirden daha küçüğüne göç Ticaret işleri için 

Ve • ti"" ı·· k H' dıkları görülmüştür. Belediyece K ı Alı edip durmakta! bı"r toplantı şırre ıge uzum yo . ıç Bir kadının! ra ,ons 
Olın b" k 1 k 'b" müsaadesiz yaptırılan kulübe l k • k dd d ·ı Halbuki lspanya'da arzın · l azsa ır ra ızı gı ı ce- Ag" ustosun altıncı günü Snlz- ova ya ya mu a er enı - Şehrimize gelmiş olan ita -
'at ti "I "· b"ld"" · · · · b ve dig" er inşaat menedilmiş ve k d" ar.cak orta devirlerde gördü-

e e 
0 megı 1 ıgınızı ıs at burg'un küçük Mariazel kilise- me le ır. ya ticaret konsiycmiz Suphi 

Cdin· d d' yıktırılmak iizere tedbir alın- B . k A ğü bir kanaat ve rejim kav- I 
B ız, e ı. t sinde sadece dört şahitten ve unun içın ıner czi vru- gası hüklim sürmektir. Ziya, dün akşam üzeri talya 

u sözler Üzerine Franso- mış ır. bir papastan baska hiç kim- pa' da yeni bir ., Tiyatro dar- 1·ıe· ticaret yapan lzmir'li tüc-
\taz 1 .. hl" • Daha dün denilecek bir za-b o dugu yerde durdu ve Hava te ıkesini bilen- scnın hazır bulunmadığı bir besi,, beklenmektedir. Ve Ma- manda saraylarından koğul- carları şehrimiz Ticaret oda-
ağırmaktan da vazgeçti. Gii- lerin arasına katılmıyan- nikah merasımı, büyiik bir car hiikümet naibi amiral muş olan bu kralın, sarayla- sı salonunda bir toplantıya 

~el başını ve kollarını ileri lar! acele ediniz. Yurd gizlilikle yapılmıştı! Horti'nin son katmerli müla- rına kavuşmak ümidine kapıl- davet etmişti. Toplantıya bir· 
ll~atarak: sizi ödeve çağırıyor. Yeni evlenenler Avusturya katı da buna delildir! <lığını sananlar aldanmaktadır- çok tüccarlar iştirak etmiş-

- Haydi vazifenizi görü- Türk hava kurumu Şansölyesi M. Kürt Fon Şuş- Çekoslovakya, Almanya ve lar; sabık kral: !erdir. Tiirkiyc-İtalya ticaret 
l\Gı. Dedi. ~ 1\1 b • J ı ning ile cihanın en maruf nl- Lehistan ve Macaristan arası- - Artık tahammül edemi- anlaşması hakkında Suphi 1( ıYÖ ete. ı eczane er b 

an içinde kalan Fransovaz . kol fabrikalarının sahibinin na sıkışmış bir devlettir. Yu- yorum; her gün bana, izim Ziya tarafından tüccarlara iza-
~alirn kocasına: Bu akşam Kemeraltı'nda dul zevcesi Madam Mariya tulınası kolay bir lokma sa- orada memleketin yeni yan- hat verilmiş ve tüccarlarımızın 
c - Kralın intikamımı ala- İttihat, Güzelyalı'da Güzelyalı Lcdercs idi! nılmaktadır. gınlar içinde kaldığını, bin- dileklrri tesbit edilmiştir. 
•~nı unutmayınız. Dedi. Irgatpazarı"nda Asri, İkiçoş- Görünüş itibarile çok basit Fakat, Çekoslovaklar mem- !erce kurbanın ölüp gittiğini Dr. Şaht 

akat katil hakim: melik'te lkiçeşmelik, Alsan- ve tabii bir hadise. Fakat ha- leketlerini şiddetle müdafaaya bildiriyor! Gazetelerin gelme-
k · 1 d" d .... k .. "k k b 1 k Berlin, 3 (Radyo) - Dr. \t - Madam, ·dedi- bugün cak'ta Jozef Jülyen eczaneleri kikatte çok mühimdir! arar vermış er ır. ıgı uçu · asa a ara açı-

,,aht .r. c h · · B ı D · t. FŞ Şaht, Prag'a gidecektir. 
f# 

1

~ım bu hareket, ne Al· açıktır. Çünkü, M. Şuşning'in sa mi- ';u~m~;ur~r~e~ıs~ı ~e~n~c;s~, ~n~ıe~m~-~i.yo;.r~u~ıı~1 .•. .;.;er~n~ış~ır;.. lim-~----------------
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QHlr 

Yazan: Orhan Rnlımi Gökçe 

ko:: Kahya kesilmcdin yn 
.. eı c· k" l ~oltı ıtte aşağı ı yo u tut, 

rıe ağını kaldır, gelene geçe
Sor 

Bu ... 
tuıa Soz, ihtiyar kadını, yav-
~ t~nba dokunulan bir kuluç

~ı . 
dcıtı b 1 çıldırtmıştı. Arkaların-

ağırıyordu · ......... s . . 
ltıllsı enı samanlık doğurt-

s ·ı 'urı k:nı .. ~aha zıkkım ol-
ekltıek 0 Ylunun sana verdiği 
a~rı. y Gözüne, dizine dur
}iltı d arın onbaşıya söyliye-

~· e gör .. 
ııan B k. • b k ' e ır e a tı. O ar-

tık hiç ses çıkarmıyordu. için
de derin bir hissin ses ver
diğini duydu. Dcmt:k ki Be
kir'in s "yledikleri hep doğru 
idi. O, köy içinde vatansız 
bir serseri idi. 

Ve bu akşam da kendi yü
zünden bu hakarete maruz 
kalmıştı. Bu küçücük insan 
fidanı, kurak ve yanmış bir 
toprak üstündeki bir ağaç yal
nızlığı içindeydi demek.. Ya
nına yaklaştı. Elini omuzuna 
koydu. Saçları ipek gibi yu· 
muşaktı Bekir'in .. 

- Çok ağır şeyler söyliyor yaşamak, susmak ve sus~ağa Bir müddet yürüdüler. Be- gibiydi. 
hk~ 1 k d k k b kir !>ir ko"'şcde dLırdu: Muhtann ka;--ısının önünde sana bu kadın! ına um o ma ·, eme · ı u 

Diye mırıldandı. Bekir cc- kadar korkunç birşeydi? - Ben -dedi- buradan öte- durunca, kapıdaki çocuk on-
D .. ·· d"' )'C gı0 lıneıı1 hocaı1ım. İşte, şu ' lara baktı. Bu çocuk yaş bir vap vermedi. uşun u : 

b hta ev. Bak sığır tczeg"rine uzattıg .. ı bir değ· - Öyle değil mi Bekir? - Evet -diye söylendi- iı:· cyaz ev, mu rın ı. • 
hk ka ) in O··nu··nde buruk bacak neg .. ı' havalandırıyor, sonra te-0 gene susuyordu. san kendi kendini ma fim • 1 ın - h 

1 k d t Zeg .. ,c vuruyordu. Pisliğin er - Bekir, başını kaldırsana ederse ve kendi isteği ile su- 1 ızı a o uruyor. 
b k V B k. b ·· l s"'y sıçrayışında keyifli kevifli gü-yavrum. Yüzüme baksan al sarsa, bundan o kadnr üyü e e ı r unu soy er o · J 

k lemcz döndü. Rizan birşey lüyordu. Bekir bilakis başını eğmişti. ve acı bir ıstırap çı mıyor. k 
hk ~ yapmak isledi : Bir gözünün siyahı ena-Ri?.an dayanamadı. Onu çe- Fakat şu susmağa ma um d d' · 

G il rına kaçmıştı. Bekir'in e ığı nesinden tuttu ve eg" ilerek Yanık Bekir gibi, her kötü - e . b"" 
D k ıd d. d" dog" rul Bacakları da cğrı- ug-baktı : şeye karşı, her tokata, her tü- iyece o u, ıyeme ı. 

k .. ·· h h k k dese de ne çıkardı? Onu ne· rü idi. Bekir'in uzun kirpikli göz- uruğe, er a arcte arşı d ? 
l k l " b· ı· d"? - Kızım, baban nere e leri kapanmış ve bu kirpikle- bi a kaydü şart susma azım reye çagıra ı ır 1 

rin arasından harikulade el- gelirse bu ne acı şey olur? Bekir bu akşam aç mı ka- Küçiik kız çocuğu ona cc-
A d k. k" " "k 1 kt b ? vap vereceg .. i yerde başını, maslara benziyen, iri, parlak vucun a ı uçucu men- aca ı aca a 

~•·ı· · B · 'ht" ~ M ı kl d ı t k kapının aralığından evin içine yaşlar yuvarlanıyordu. uı mı uzattı. u, gayrı ı ıyarı ernr ı · ar a nası ya aca -
b. h k tt" O ·· 1 k ? O ı ki k" uzattı. Ve hasta bir sesle: Rizan, şaşırmıştı. ôksüzlü- ır are e ı. guze çocu tı. mezarı ar ı. 
b 1 k. 'ki · d G"' l · · k k d - Bubaaaa -dedi- bir ga-ğün, yalnızlığın acılığı,. demek aşının yaş ı ırpı erıne o- oz crını sı ı sı ı yum u 

bu kadar acı ve kuvvetli idi? kundu. ve açtı. içini çekerek yürüdü. vur kızı gelmiş seni çağı-
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ltalua asilere 24 tauuare go-n /zmir sicili ticaret 
~ ~ ~ Memurluğundan: 

derdi• lrun'a 1 k ti• (Madenci Ziya Nayman] u-• aaruz uvve ı. caret unvanile lzmir'in Cuma: 

-Başı 7 inci sahi/ede
YüzLaşı Pereıparayı müebbet 

küreğe, yüzbaşı Lopes delirJi~i 

için bir timarhane) e konmağa mah· 
• kinn etmiştir. , 

Brüksel, 2 (A.A) - Bir 
lspanyol halk cephesi delege· 
sinin Liege silah fabrikaları
nın birinden mitralyöz satın 
aldığı hakkındaki haber te
eeyyüd etmektedir. Ga1eteler 
hükumetin sür'atle müdaha· 
lesini istemektedirler. 

Hendaye, 2(A.A) - lrunun 
dünkü • bombardımanı netice· 
sinde vukua gelen zayiat mik· 
tarile hasar derecesi henüz 
mahim değildir. 20 kadar 
binanın harap olduğu, iki ki· 
şinin öldüğü birçok kişinin de 
yaralandığı tahmin olunmak· 
tadır. Esirlere ne gibi mua· 
mele yapıldığı belli değildir. 

lrun 2 (A.A) - Halk cep· 
hesi, lrun bombardımanı hak· 
kında şu malumatı:vermektedir. 

Beş tayyare dün sabah lrun 
mevzilerini bombardıman et· 
miştir. Bombaların tahribatına 
en ziyade maruz kalan bina
lar cumuriyetçi merkez kollej 
gar binası ve halkevidir. 

Tayyareler bundan sonra 
La Puncha mevkiini bombar· 
dıman etmişlerdir. Guadalup· 
padaki tayyarelere karşı mu· 
kabele etmişlerdir. 

Rahat, 2 (A.A)- Dün saat 
13 te Sevile radyosu şunları 
bildirmiştir: 

T oledo vilayetinde son yap· 
tığımız harekat neticesinde 
Tage vadisi işgal olunmuş ve 
hükumet kuvvetleri mühim 
miktarda malzeme bırakarak 
kaçmağa mecbur edilmiştir. 

Hemen her gün tayyareler 
Madrid'i ve şehrin bilhassa 
kışlıa, bakanlıklar binalariyle 
tayyare alanlarını bombardı· 
man etmektedirler. Mütevali 
zayiata uğnyan hükumet tay
yare kuvvetleri şimdi bir haylı 
zayıflamış bulunmaktadır. 

lrun sivil ahaliden tahliye 
edildikten sonra esirleri bom· 
balanmıza maruz bulunan 
mıntakalara yerleştirilmiştir. 

Paris, 2 ( A.A ) - Havas 
ajansının Tanca' dan aldığı 
malumata rgöre lspanyol Fas'ı
nın her noktasında sükunet 
büküm sürmektedir. ihtiyaç 
tamamen temin edilmiş olduğu 
için asker toplaması talik edil
miştir. 

Paris, 2 ( A.A ) - Yanlış 
haberler neşretmekle suçlu ol-· 
masına rağmen Action F ran· 
caise gazetesi başmuharriri 
ispanya' ya Fransa' dan yapılan 
silah sevkiyatı hakkında ya
zılar yazmağa devam etmek· 
tedir. 

Paris, 2 (A.A) - Eko Dö 
Pari gazetesi Barselon' dan 
dönen sol cenaha mensub bir 
Fransız gazetesi muhabirinin 
raporunu neşretmektedir. Mu
habir cehennemden kurtulmuş 
olmak hissini beslemektedir. 
Gece ve gündüz siyasal düş· 
manlar kurşuna dizilmekte ve 
Barselon mezarlığına her gün 
kırk kadar ölü getirilmektedir. 

Hendaye 2 (A.A) - Bu 
sabah lrun ve San Sebastiye
ni kesif bir sis kaplamıştır. 
Geceleyin durmuş olan hare· 
ket saat onda tekrar başla
mış bulunuyordu. 

Hendaye, 2 (A.A) - Harp 
sahasının manzarası ihtilalci
lerin lrun önündeki hükumet 

,--------~-----------mevzilerine karşı dün yaptık-
ları kesif bombardımandan 
istifade ettiklerini göstermek· 
tedir. iki tarafın zayiatı çok 
büyüktür. Ölü ve yaralıları 16 
bin kişi olduğu hakkında ileri 
sürülen rakam ancak aspri 
bir had göstermektedir. 

Hükumet kuvvetlerinin ma· 
neviyatı asilerin topçu kuvvet
lerinin kendilerinden yüksek 
olduğunu anlamalarına rağmen 
fevkalade yüksektir. Buna~mu· 
kabil ihtilalcilerin maneviyatı 
bu derece iyi değildir. Saat 
11,30 da hiçbir top ateşi ol· 
mamış ve hiçbir tayyare gö· 
rünmemiştir. 

Paris, 3 (Radyo) - Havas 
ajansı, Hendayeden bildirıyor: 

Saat 18 de Beobiye asile
rin eline düşmüştür. Şimdiye 

kadar bütün taarruzlar lruna 
tevcih edilmiştir. 

San Sebastiyen' de endişe 
hüküm sürmektedir. Şehrin 
bugün tahliyesi emri verile
ceği sanılmaktadır: 

Bayon, 3 (Radyo) - Yüz
lerce yeni mülteci Fransa'ya 
geçmiştir. Bunlar Fransız me
murları sıhhi tedbirlerden 
sonra dahile sevketmekte
dirler. 

Sevil, 3 (Radyo) - Mad
rid 'e bir Rus ' generalı gelmiş 
ve milis kuvvetlerin umum 
kumandasını üzerine almıştır. 

Sevil, 3 (Radyo) - Mala· 
ga'nın muhasaraya alınması 
hareketi devam etmektedir. 
Havadan ve karadan Mala· 
ganın bombardımanı devam 
etmektedir. 

Grenata valisi , Burhor hü
kumetine iltica etmiştir. 

Tokyo, 3 (Radyo) - Tok· 
yo' daki ispanya sefiri asilerin 
bayrağını çekerek ayrıldığını 
ilan etmiştir. 

Bayonne, 3 (A.A)- Tren
te Popuların Oviedodan ha
ber aldığına göre, asilerin 
vaziyeti gayet kötüdür. Asiler 
bir haftanberi sudan mahrum 
bulunmaktadırlar. .Şehri kap· 
lıyan bir sis hükumetçilerin 
şimdiye kadar son taarruzu 
yapmı:larma mani olmuştur. 
Son hücumun bugün yapıl
ması pek mümkündür. Şehrin 
düşeceği muhakkak ev ya
kındır. 

Paris 3 (Radyo) - ispan
ya' daki korkunç müsademeler 
devam etmektedir, lrun etra· 
fında cehennemi bir faaliyet 
vardır. Beoliyo'ya taarruz da 
başlamıştır. 

Havas ajansının cephede 
bulunan muhabiri, asilere ye
niden dÖrt otokar ve 400 
Afrika'lı asker geldiğini bil· 
dirmektedir. Ayni zamanda 
mitralyözlü otolar ve makineli 
tüfekler de gelmiştir. Bunlar 
hemen cephelere sevkedil
miştir. 

Saat 11 ,30 da -iki hükumet 
tayyaresi imdad getirmişler ve 
milislerin müdafaa ve muka
vemetlerini teshil etmişlerdir. 
Vaziyet hükumet kıt' aları le· 
hine değildir. lrun'un müda
faası mezbuhanedir. Buna rağ· 
men, milisler son damla kan· 
lanna kadar müdafaa azmin· 
den dönmemişlerdir. 

Üç isi tayyare kibrit f abri
kasını bombardıman etmiş· 
lerdir. 

Burgos, 3 (Radyo) - Bur
gos hükumeti ecnebilerden 

yeniden asker toplamağa baş· 
lamıştır. Bu &skerler, harb 
müddetince çalışacak, harb
ten sonra istiyenler Lejyon 
taburlarında kalacaklardır. 

Londra, 3 (Radyo) - De· 
yil Meyil gazetesinin Sevilden 
haber aldığına göre Lilo ve 
Dabrel'de 30 papaz öldürül· 
müştür. 

Burgos, 3 (Radyo) - Onest 
Galenger adında zengin bir 
müteahhit şakiler tarafından 
dağa kaldırılartk bir ağacar 
bağlanmış ve tabanca ile ölüm 
halinde yaralanmıştır. 

iki yolcu, neden sonra ken
disini görmüş ve hastaneye 
kaldırmışlardır. 

Barselon, 3 (Radyo) - Al
kazar' da mahsur isi kuvvetler 
nevmidane mukavemette bulu
nuyorlar. Yiyecekleri tamamen 
tükenmiştir. Hükumet kuvvet
leri, yakında tanklarla asiler 
üzerane hücuma girişecektir. 

Şevki Suner 
Bir ay izinle lstanbul' da 

bulunan müddeiumumi mua-
vinlerinden Şevki Suner şeh
rimize dönmüş ve vazifesine 
devama başlamıştır. 

Kereste hırsızlığı 

ovası nahiyesine bağlı Yeni 
köyünde Maden işlerile uğra· 
şan Ziya Nayman'ın işbu tica· 
ret unvanı ticaret kanunu hü. 
kümlerine göre sicilin 1841 
numarasına kayıt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

İzmir sicili ticaret memur· 
luğu resmi mühürü ve 

F. Tenik imzası 

ROMATİZMA 
LUMBAGO 
SİYATİK 

nğııları T E S K 1 N 
ve izale eder. 

Karşıyaka' da Zafer sokağın· 
da Nihad karısı Necmiye'nin 
yeni inşa ettirmekte olduğu Her eczanede arayımz 
evde bulunan 115 liralık ke· lzmir Sulh hukuk mahke· 
resteden 50 liralığı bir hırsız mesinden: 
tarafından çalınmıştır. Hırsız 

lstanbul'da ticaretle meşgul 
aranıyor. 

Silah taşıyanlar Firuzan Ali ve Mehmed Ali 
ve lsmail karısı HÜsnüye şa· Kemer' de Sürmeli sokağında 

Mustafa oğlu Riza' da bir ka· yıan mutasarrıf oldukları iz. 
ma, amele Tahir ve Fehim'de mir'de Burnava Saitkuyusu mev· 
bir bıçak bulunmuş ve hak- kiinde şarkan sarı Mustafa, 
lannda takibata başlanmışbr. garben yol, şimalen Y orgi 

' tarlası, cenuben Alman kulesi 
Uçak, uzman, alan, han- ile çevrili 49611 No. lı ve 140 

gar, benzin yaO.. (Hava- lira değerli tarlanın 5/10/936 
cıhk deyip geçmeyiniz. pazartesi günü saat 15 te Sulh 
Bunlar her gün binlerce hukuk mahkemesi salonunda 
lirayı emiyor. Yardımın 

satışı yapılacaktır. Bu artır
arkas1nı kesersek baş-
ladıt)ımız işi yarıda bı- mada tahmin olunan bedelin 
rakmış oluruz. yüzde 75 nisbetinde bedel ve-

Türk hava kıırıımıı rildiği surette müşterisine ihale 
ı !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!11 ~; edilecektir. Aksi ha 1 de satış 

Küçük Haberler 
15 gün daha uzatılarak ikinci 
artırması 21 1101 936 çar· 
şamba günü saat 15 te gene 

Yeni ltalgan askerleri dairemizde yapılacaktır. 
Adis·Ababa, 3 (Radyo) - Gayri menkul üzerinde hak 

ltalya'ya dönen muntazam as· talebinde bulunanlar ellerin· 
kerin yerini tutmak üzere Mo· deki resmi vesikile birlikte 20 
gadisyo' dan asker celbedil- gün içinde dairemize müracaat 
miştir. etmeleri lazımdır. Aksi halde 

Atlas Okganııs'ıınııgeçecekler haklarında tapu sicilli malum 
Nevyork, 3 (Radyo) - At· olmadıkça paylaşmsdan hariç 

las Okyanusunu geçmek için kalacaklardır. Şartname 15/9/ 
hareket eden tayyareci Me· 936 tarihinden itibaren her
rille ile arkadaşı, saat 20,35 te kesin görebilmesi için açıkta 
Londra'ya varmışlardır. ve gayri menkulün evsafı şart-

Yugoslavga - ltalga namede yazılıdır. Müzayedeye 
Belgrad, 2 (A.A) - Resmi !ştirak etmek istiyenler kıy-

mehafil ile kat'i b:r anlaşma t" h · ·· d me ı mu ammenenın yuz e 
yapılıncaya kadar bir modüs 7 ,5 nisbetinde pey akçası veya 
Vivendi akdini görüşecek olan 

milli bir banka teminatı ibraz 
bir ticaret heyetinin yakında 
Romanya'ya gidecetini haber etmeleri lazımdır. Gayri ınen-
vermektedir. kuJün mükellefiyetleri satıcıya 
Komünist:er mahkum oldu. ve yüzde 2,5 delliliye ve ferağ 

Nevyork, 2 (A.A) _ Bre· harçları alıcıya ait olup ihale 
bedeli def' aten ve peşinen ve

men gemisinin hareketi esna· 
rilecektir. 

sında yapılan Nazi aleyhtarı I 
haleyi müteakip müşteri 

nümayişçilere iştirak etmif 
ihale bedelini tamamen ver

olan on komünist birkaç gü· 
ne hapse mahkum edilmiş· mediği veya veremediği tak-

dl.rde gayrı' menkul tekrar 15 
lerdir. Suçlular temyize müra· 
caat etmişlerdir. gün artırmaya konulup talibine 

------------ı ihalesi yapılacaktır ve ileride 
Herşeyi devlete bırak

ma, "devlet yapsm" diye 
bir yana çekilmek doöru 
deQildir. Devletle ulusun 
elele vererek bafaraca
Oı işlerin en başında ha
vacıh k vardır. 

Türk hava kıırumıı 

tahakkuk edecek ihale farkı 
hükme hacet kalmaksızın veci· 
besini ifa etmiyen müşteriden 
tahsil olunacaktır. 

Daha fazla malumat almak 
istiyenler dairemizin 936/1521 
No. lı dosyasına müracaatları 
ilan olunur. 

Türk Hava Kurumu 

Büyük ·Piyangosu 
21 inci tertip biletleri satılıyor 

Beşinci kefide 11-9-936 dadır 
Büyük ikramiye 35.000, mükafat 20.000 liradır. Ayrı 

20.000, 12.000 ve 10.000 liralık büyük ikramiyeler var 
Biletler hukumet önünde direktörlük gişesinde ve 

lumum bayilerde satılır. 

Devlet Demiryollarından: 
Aşağıdaki gayri menkuller 21 ·9·936 pazartesi günü 

15 te lzmir Alsancakta 8 inci işletme komisyonunda ayrı 
kiraya verilecektir. isteklilerin aşağıda yazılı miktarda mu 
kat teminat vermeleri ve ise girmeğe kanuni bir manileri 
lunmadığına dair beyannamelerle muayyen vakitte komis 
müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta komisyondan parasız alınır. 
1 - lzmir-Alsancakta birinci kordonda çelikel sokağı 

84 ve 586 kapı ve 40, 42 harita No. lı depolar bir sene 
açık arttırma ile kiraya verilecektir. Muhammen senelik 
bedeli 360 lira muvakkat teminat 2700 kuruştur. 

2 - lzmir-Alsancak istasyonu büyük holu içinde bul 
135 kapı ve A 59 harita No. lı satıcı barakası büvet üç 
için pazarlık suretile kiraya verilecektir. Muhammen üç sen 
kira bedelı 360 lira muvakkat teminat 2700 kuruştur. 

4 8 243 
Cer mühendisi yetiştirmek üzere beş ve cer kısmında 

rılmak üzere yirmi talebe Avrupaya tahsile gönderilecektİI 
Kabul ve müsabaka şerait hakkında Alsancakta 8 inci işletıllf-i 
müdürlüğünden malumat alınabilir. 

istekliler 19-9-936 tarihine kadar lstanbul mühendis mek· 
tehi müdürlüğüne istida ile müracaat etmelidirler. 

imtihanlar 21 ve 22 eylülde lstanbulda mühendis mekte" 
binde yapılacaktır. 241 

lzmir Muhasebei hususiye -mi 
dürlüğünden: 

Yeri 
Kestelli cad. eski M. H. tahsil Ş. 
Karşıyaka kemalpaşa cad. eski 
M. H. tahsil şubesi. 

Cinsi 
Dükkan 

No. 
140 
115 

Tilkilik eski M. H. tahsil Ş. .. 236 
Burnavada eski medrese binası " 

ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi gör, 
terilen akar kiraya verilmek üzere 3/9/936 gününden 3/10/93' 
perşembe gününe kadar bir ay müddetle ve pazarlık suretilf 
artırmaya çıkanlmıştır. TalipleUıı bu müddet içinde perşembe 

ve pazartesi günleri saat 9 dan 12 ye kadar depozito mak-
buzları ile birlikte encümeni vilayete müracaatları. 251 -# 

Kemalpaşa icra Memurlu· fazla izahat istiyenlerin bu gün• 
ğundan: den itibaren açık bulunan şart· 

Roma Bankası lzmir Şübe· nameyi görüp tetkik eyleme
sine 2020 liraya borçlu Bur· len ve bu mülk üzerinde bit 
nava' da mukim Kasabalı zade guna hak ve alacak iddiasuı· 
lbrahim 'in hacız altına alınan da bulunanların 20 gün zar 
Ulucak'ın Bayram kuyusu mev· fında tahriren daireye müra· 
kinde şarkan yol garben ka· caatla vesikalarını gösterme
radağlı mina ve su arkı şima· leri aksi halde tapuya müseC" 
len karadağlı cenuben dere ile cel olmıyan bu kabil hak "' 
mahdut ve Teşrinisani 1934 alacak sahiplerinin paylaşma· 
tarih 88 numaralı tapu senedi dan hariç tutulacağı ilin ohr 
ile mutasarrıf bulunduğu 3000 nur. Dosya numara 935/266 dır• 
lira muhammen kıymetli ve 253 
vaziyet zabıt varakasına göre lzmir sulh hukuk mahkeme-
tamamı beş hektar beş bin 
yüz kırk metre murabbaı 1 ()() 
ağaç zeytin için muteber ( faz· 
lası hazineye ait ) ve kısmen 
Tütün ziraatına elverişli zey
tinllğin nısıf hissesi satılmak 
üzere arttırmıya çıkarılmıştır. 

9 Teşrinievvel 936 Çarşamba 
günü saat 11 · 12 de Kemal· 
paşa f cra dairt>.sinde yapılacak 
birinci arttırmada teklif edile
cek bedel muhammenin kıy· 
metinin yüzde yetmiş beşini 

bulduğu taktirde ihale edile· 
cektir. Noksan bir bedel tek· 
lifi halinde müşterinin mülze· 
miyeti baki kalmak şartiyle 
arttırma on beş gün uzatılır. 

24 Teşrinievvel 936 Perşembe 
günü ayni saatta yapılacak 

ikinci arttırmada en son ve 
en fazla teklif edilecek bedel 
mukabilinde ihale edilecektir. 
Almak istiyenlerin muhammen 
kıymete göre yüzde yedibuçuk 
nisbetinde teminat akçası veya 
muteber bir Banka mektubu 
ile ihale günlerinde icra dai
resine müracaat eylemeleri ve 

sinden: 

lzmir Burnava Saitkuyusu me'i" 

kiinde malumulhndud 140 lir' 
değerindeki tarla izaleişuyd 

suretile satılığa çıkarilmış ,,e 

hissedarlardan lsmail karı•• 
Hüsnüye'nin ikametgahı mev 

hul kalmiş ve sabş günü ola" 
rak birinci 5 110/ 935 pazar 
teıi saat 15 ve ikinci 21/10/93' 
çarşamba saat 15 tayin ,,e 
keyfiyet aynca gazete ile iJitl 
edilmekle beraber mahkeme 

divanhanesine talik kıbn111lf 
olduğu tebliğ makamına lcailll 
olmak üzere ilin olunur. 

Zayi makbus 
lzmir idhalat gümrüğü ınil

dürlüğünden 30 kanunu_., 

929 tarihinde aldığım t7soJ 
numaralı ve 128 lira 80 "1J• 
ruşluk makbuz zıyaa u~ 
mışbr. Yenisini alacağımd-' 
eskisinin hükmü kalmamıftd: 

Limoncular çarşısı nu 
14 l..ıc Amado 



Panayır Müddetince 
Devam etmek üzere ... 

Paviyonumuzda ve mağazamızda 

o/o 10 Tenzilatlı 
Satış yapılacaktır 

••• 

Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarı 

lzrrıir Komutanlıfı ilö.nları 
Mat. Mv. sat. al. ko. rs. den: 

1 - Muhtelif yerlerde yaptırılacak olan 14 yeraltı tankla· 
nnın idari aartnameıindeki fıkrasındaki değişiklik do· 
Jayısile yeniden kapah zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 144956 lira 76 kuruş olup ilk 
inanç paruı 8497 lira 80 kuruştur. 

3 - ihalesi 16 191 936 çarşamba günü saat 15 tedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin şartnamesini 750 kuruş muka

bilinde M. M. Vekaleti satın a lma komisyonundan 
alınabilir. 

3 - ihalesi 4/9-936 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle ihale saatından 
bir saat evvel teminat ve teklif mektuplarını M.M.V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 21 4 19 8 2216 

- -__..,....., 

4 9/ 936 

Hellenic Lines W. F. H. VAN-
Limited Der ZEE & co: 

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

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo. Egytian Mail 
Line 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"ARTA,, vapuru 5 ~fiil

den 9 eyliile kadar ANVERS, 
DIRECT, ROTTERDAM, 
HAMBURG, BREMEN liman· 
ları için yük alacaktır. 

"PLANET,, vapuru 15 ey
liilde beklenmekte olup 18 
eylule kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları icin yük 
alacaktır. 

"SOFIA,, motöru 24 eyliil-

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City" va
~uru her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede-
cektir. de beklenmekte olup 29 ey-

Yolcu fiatinde tenzil8t: liile kadar ANVERS, ROT

Pire-Marsilya seyahat müd
deti75 saat, 

Port-Sait ve lskenderiye li
manları için "VELOS,, vapu· 
nı her haf ta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha-

TERDAM, HAMBURG, BRE
MEN limanları için yük ala
caktır. 

"ADANA,. vapuru 6 1 inci 
teşrinde beklenmekte olup 
10 1 inci teşrine kadar AN
VERS, ROTTERDAM, HAM

reket edecektir. Yolcu ve eşya BURG, BRFMEN, limanlan 
kabul eder. için yük alacaktır. 

Fazla tafsilat için Pasaport "ATHENA,, vapuru 15 lci 
yolcu salonu karşısında Lokal teşrinde beklenmekte olup 20 

1 Riz binasında. No. 168 1c1. teşrinde ANVERS, ROT-
Umumi Deniz AcentahOı TERDAM, HAMBURG, BRE-

Limited MEN limanları için yük ala-
acentasına müracaat olunması. caktır . 

...-----T-el.efo•n•:•3•t7l 1 ARMEMENT H. SCHULDT 

F il• s - HAMBURG rate I perCO "TRGYBURG,, vapuru 10 
1 T A eyliılde tahliye için beklen
y apur centası mekte olup ayni zamanda 

ROYAL NEERLANDAIS ANVERS, DIRCT, ROTTER-
KUMPANY ASI DAM, HAMBURG limanları 

"GANYMEDES,, vapuru 10 için yük alacaktır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
Üçüncü maddelerind~ yazılı belgelerle Bayındırlık Ba
kanhğından fenol ehliyetnamele1le birlikte idari şart· 
namede istenen ve behemehal verilmesi mecburi olan 
vesika!arla te~inat ve teklif mektuplarını ihale saatin-

eyliilde gelip 14 eyliilde AN- AMERiKAN EXPORT LINES 
VERS, ROTTERDAM, AMS- "EXPRESS,, vapuru 10 ey
TERDAM ve HAMBURG li- liilde beklenmekte olup 11 

1 1 manian için yük alacaktır. . eylUle kadar BOSTON doğru 
D "ORESTES,, vapuru elyevm NENYORK için yük alacaktır. 
D limanımızda olup 4 eylôlde AN- DEN NORSKE MIDDELHAVS 

den en geç b"° saat e~line kadar M. M. Vekaleti 
Wlll alma komisyonuna veroıeleri. 

"""'" 191 30 4 9 13 

Mat. Mv. SaL Al. K~. nundan: 
1 - ~seride yapbnlacak blorifer teıjsatı kapala zarfla 

eksiltıneye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli (145.200) lira olup ilk inanç par ası 

(851 O) liradır. 
3 - lhalesi.11/91936 cuma günü saat on beştedir. 
4 - Bu işe ait k~fname proje idari ve fenni şartname 

v~ ~ir c;.vrakı (726) "-uru-' qıukaqilinıfe M, M. V. sa.tın 
al•~ koıqisyo~undan alınır. 

S - ~itmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
fwünc4 maddc;lerjnde istenilen belgelerile bayındırlık 
lfakanlığından alınacak fenni ehliyetnamelerle birlikte 
idari şartnamede istenen ve bahuıµs verilmesi mec-
buri olan vesikalarla teminat ve teklif mektuplannı 
ihale saatından en geç bir saat evveline kadar M. 
t,(. V. satın almJ komil)'onuna vermeleri. 

'-....... 23 29 4 9 97 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Hala kıt' atwın 1548 lira lçırk se~iı kuru§ b~d~I ke· 

şifli tel kafes in.-abnın 2 Eyliil 936 tarihinde pazar-
lıkla yapılan eksiltmesinde verilen ffat babalı görül
düğünden ihalesi 5 Eyliil 936 cumartesi günü saat 
11 de lzmir' de kışlada Mst. Mv. satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

~ - Teminatı mu'(akkate akçesi 116 lira on dört kuruştur. 
- ~name ve keşifname her gün kom;syonda görüle

bilir. 
4 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
S ves;ka göstermek mecburiyetindedirler. 

- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve-
sikaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale sa-

"---.. atinden evvel komisyonda gazır bulunmaları. 250 

~Üatahkem mevki satın alma komisyonundan: 
- Hava kıt'atının 1400 lira bedel muhammenli açık 

eksiltme suretile münakasada bulunan kara nakliyatına 

2 
talip çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

- ihalesi 8 Eylül 936 salı günü saat 15 te lzmir' de 

3 
kışlada Mst. Mv.. sat. alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 
- Teminatı muvakkate akçesi 105 liradır. 

S - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
- lıtekliler Ticaret odasında kayıtlı olduldanna dair 

6 
vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

- EksaltmeJe iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve
ıikalan ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale sa-'1r-- atindcn evvel koıpisyonda hazır bulunmaları. 248 

1 at. Mv. Sat. al. ko. dan: 
- ~34 kilo doral boru çubuk saç levha ve perçin çivi 

ı ~palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
- !ahmin edilen bedeli 19900 lira 20 kuruştur. Ve ilk 

nıanç parası 1492 lira SO kuruttuır 

1!! VERS, ROTTERDAM, AMS- LINJEN _ OSLO 
N TERDA~. ve .~AMBURG li- "BANADEROS 20 1 manları ıçın yuk alacaktır. ,, vapuru 

"HERCULES a l 9 eylulde beklenmekte olup Dl-

Boyalarındaki zarafeti ve sağlamlığı ile Avrupa mamulatına 
faik olan lstanbul doktor Halil Sezer karyola .ve madeni eşya 
fabrikası mamulatını lzmir ve havalisi acentesi bulunan yeni 
kavaflarda 29-36 numarada Hüseyin Hüsnü Ôziş lüks mobitya 
ve karyola salonunda bulabilirsiniz taklidlerinden sakınınız. 
Nikel, nikelaj, bronz ve on iki renk üzerine muhtelif boyda 
ve mektep karyolası daima fabrika fiatine satılmaktadır. 

KASE 

NEDKALMiNA 
Tire Şarbaylığından: 

1 - 28/8/936 günlemecindeki ilk açık eksiltmesine istekli 
çıkmıyan aşağıda yazılı su saatları açık eksiltme müd-
deti 11/9/936 günlemecine rastlıyan cuma günü saat 
15 e kadar on gün daha uzatılmıştır. 

2 - Eksiltmeye konulan su saatlarının: 
0o 7 ,50 muvakkat 
teminat paralan 

Lira 

Muhammen 
bedelleri 
Lira K. 
3600 

Adedi 

300 

Nevi 

Türbin sistemin
de su saatı. 

270 

3 - Şartname ve mukavele projesi bedelsiz olarak urayı· 
mızdan verilir. 

4 - isteklilerin eksiltme gününden enaz üç gün evvel tek
lif edecekleri su saatlarınm birer nümunesini şarbay-
lığa teslim edip vesikalarını almaları ve birinci mad
dede yazılı gün ve saatta Uray daimi encümenine 
müracaatları gereği ilin olunur. 240 

A " v puru RERT DÜNKERK, HAVRE 
eyl~lde beklenmekte olup 24 DIRECT DiEPPE DIRECT 
eylulde ANVERS, ROTTER- • , 
DAM, AMSTERDAM ve v~ NORVEÇ limanları için 

HAMBURG 1. I . . "k yuk alacak_t_ır. __ 
alacaktır. ıman arı ıçın yu S. A. ROY ALE HONGROISE 

"TRiTON,, vapuru 30 ey· DE NAVIGA !ION DANUBI· 
lulde gelip 5 birinci teşrinde ENNE-MARITIME BUDAPEST 
ANVERS, ROTTERDAM, 1 "DUNA,, vapuru 18 eyliil· 
AMSTERDAM ve HAMBURG de BELGRAD, NOVISAD, 
limanları için ) ük alacaktır. BUDAPEST, BRATISLA VA, 
SVENSKA ORiENT LINIEN ViYENA ve LINZ limanları 

" NORDLAND .. motörü için yük alacaktır. 
28 ağustosta ROTTERDAM, SERViCE MARITIME 
HAMBURG, BREMEN, CO- ROUMAIN 
PENHAGE, DANTZIC, GDY-
NIA, GôTEBURG, OSLO 
ve ISKANDINAVYA liman
ları için yiık alacaktır. 

"BIRKALAND,, motörü 14 
eyliilde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
'BREMEN, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, Gô
TEBURG, OSLO ve ISKAN-
DINAVYA limanları için yük 
alacaktır, 

"HEMLEND,, motörü 29 
eyliilde ROTTERDAM, HAM· 

BTRG, BREMEN DANTZlG 
GDYNIA, GôTEBURG, OS
LO ve ISDANDINAVY A li
manlan için yük alacaktır. 

EGLUGA POLSKA 
"LEWANT,. motörü 1 ey

liilde gelip 5 eyllıldc AN
VERS, ROTTERDAM, AMS-
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yülC alacaktır. 

"SARMCJA,, motörü 20 
eyliilde gelip DUNKERG, 
ANVERS, DANTZIG ve 
G O Y N 1 A limanları için 
yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
2ci kıordonda tahmil ve tahliye 
binas arkasında F ratelli Sper
co vapur acentahğına müraca
at edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 

"DUROSTOR,. vapuru 30 
eyliilde beklenmekte olup 
KôSTENCE, SULINA GA
LAZ limanları için yuk ala- · 
cağı gibi BEOGRAD, NOVl
SAD, BUDAPEST, VIYENA 
LINZ limanları için dahi yük 
kabul edecektir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde ğirişi· 
lemez. Telefon No. 2008 2008 ......................... 
Olivier v E Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
THE ELLERMAN LINES Ltd. 

"FLAMINIAN,, vapuru ağus-
tos sonunda Liverpool ve 
Swanseadan gelip yük boşal
tacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"SAMOS,, vapuru 23 ağus· 

tos 1936 bekleniyor. Ham
burg, Bremen ve Anversten 

.!fk boşaltacaktır. -

Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak ye

rinde 681 numaralı ev kira
lıktır. Evde her türlü tesisat 
ve konfor mevcuttur. Görmek 
için Köprü bakkalı bay Ah· 
med' e müracaat. 
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Gümrük muhafaza tab 
tı~ alma komisyonu rıyase-
tinden: 

1 - Örgütümüz ıçın 125 ton lavemerin maden kömürü 
açık eksiltme suretile satın alınacaktır. ihalesi 14/9/ 
936 pazartesi günü saat 14 de Gazibulvarı Ziraat 
bankası ittisalinde 613 sayılı apartman üst katında 
gümrük muhafaza alay birinci tabur satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi hergün komis· 
yonda görülebilir. 

2 - Kömürün beher tonuna (13) lira (50) kuruş ve mecmu 
tutarına (2052) lira tahmin edilmiştir. Eksiltmeye 
iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2. inci ve 3. cü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
% de 7 /5 teminaş muvakkatalarmı lzmir ithalat ğüm
rük veznesine yatırıp alacakları makbuzu ihaleden en 
az bir saat evci komisyona vermiş olacaklardır. 

30 4 8 12 184 

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

lu İngilizce, Fransızca, Almanca öğretmenlerine yük
sek okullarda öğretmenlik yapmak selahiyetini ve ve· 
sikalarını ve bildilerini taşıyan lncilizcc bir Almanca 
üç Fransızca öğretm i alınacaktır. 

2 - Bu öğretmenliklerin ücreti ders saatı başına 4 lira 
5 liradır. 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservis 
ve nüfus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı ve 
bulundukları memuriyetleri hal tercümesi ve bir istida 
ile Ankara'da M. M. V. ne lstanbul'da Pangaltı'da 
Harbiye okulu K. müracaatları ve sarih adres yazma· 
ları lazımdır. Müracaatlar en geç 20/eylul/936 ya ka· 
dar yapılmalıdır. 24 D. 

. ' 

• 1 
..... " •• ' • ·~ .. • j .•· 

Panayır münasebetile yeni hazırlıkları 

Türkovaz Bar onbeş kişiden mürekkep mükemmel 
bir fJargete heyeti getirmiştir. 

Bu akşamdan itibaren 

Cü kov z Bar'da 
Türkovaz Bar'ın yeni Val"yete heyeti 
Fuar zamanında en eğlenceli ve zevk

li gece hayatını yaşatacaktır. 

Fiyatlar mutedildir. 
.: ' • ·..-·· • & •••• . . 

lzmir Milli Emlak Müdüriüğünden: 

Dosya 
No. 
118 

Peşin para ile nakit 
Kıymeti 

Karşıyaka donanmacı çakır oğlu sokağında 42 
eski 44 taj numaralı dükkan arsası. 

Lira K. 
40 50 

897 Turan caferitayyar sokağı 125 numara tajlı dük· 16 24 
kan arkasında avlusunu teşkil eden 40,59 metre 
murabbaı arsa. 

902 Karataş hali! rifat paşa caddesinde 254 kapı 29 07 
218 taj No. 96,90 metre murabbaı arsa. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile öden· 
mek üzere on gün müddetle artırmağa konulmuştur. ihalesi 
14191936 pazartesi saat onaltıdadır. :('1ıc1ların . Milli Emlak 
müdüriyetine müracaatları. 152 

.. 

I 

UPONUNU • AKLA 
Türk Hava kurumu Balıkesir 
şubesi başkanlığından: 

Balıkesir' de hükumet caddesinde uray kurağı karşısındaki 
arsaya kurumumuz tarafından yaptırılacak olan 10594 lira 41 
kuruş bedeli keşifli iş evinin 31/8/936 tarihindeki münakasa· 
sına giren olmadığından münakasa 11/9/936 tarihine kadar 
temdit edilmiştir. 

inşaata ait planlarla şartnameleri tedarik etmek ve bu hu· 
susta tafsilat almak istiyenlerin Ankarada Hava kurumu genel 
merkezine lstanbul, lzmir, Balıkesirde de şube başkanlıklarına 
müracaatları. 4 8 230 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Gayri mübadil bonosu ile 

Dosya 
No. 
898 Tepecik eski hekim koço yeni koco tepe so· 

kağı 22 eski 24 taj numaralı ve akşam soka· 
~ından 17 taj numara alan bodrum üzerine 
bir oda ve bir hayat ve mutbah gibi bir mahal 
olup ve bir miktar avluyu müştemil ev. 

Kıymeti 
Lira 

2000 

729 Buca aşağı mahalle eski mecidiye yeni bele· 6814 
diye caddesi 69 numarala ve çayır sokağında 
8 numara tajlı dıvarlı arsa. 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetleri münharıran 
gayri mübadil bonosu ile ödenmek üzare on gün müddetle 
kapalı zarf usulile artırmaya konulmuştur. ihalesi 14/9/9'36 
pazartesi saat onaltıdadır. Alıcıların Milli Emlak müdüriye· 
tine müracaatları. 153 ,,, 

-

Akhisar şarbaylığından; 
Fen şubesine aid işleri görmek üzere Güzel san'atlar aks· 

demisinden diploma almış bir mimara ihtiyacımız vardır. t80 
lira ücret verilecektir. Vesaiki kanuniyelerile birlil-te istekJile' 
rin Akhisar urbaylığına .. başvurmalarLilin . olunur. Tay.in "6 
tercih keyfiyetleri Bayındırlık bakanlığına aiddir. 30 2 4 


