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İcra komitesi erkcirı ve Stalin'le 
1 Kalenin arasında ihtilaf çıkmış! 

A tiir le ü 
otomobilde 

gu birşe 
-

ı a • 
Şef 'imiz, kendilerine başbakan ve bakanlarımızı 
takdim etti. İstanbul parlak bir şekilde donanmış

tır. Muazzam bir fener alayı tertip edildi. -------
Londrn 4 (A. A) - Salilhiyet· ı gün de Viyana"da kaldıktan sonra j Pari- 4 (H.ıcl)o) Jngiliz 

tnr ml'h:ıfilden ıılınon ınali'ımatn 14 veya 15 C)lulde İngiltııre'~e kralı ckizinci E<hnrd'ı hamil hu· 
göre, kral sekizinci EdYard ikı uç denecektir. luoaıı • 'ablin yatı hu eııLolı Dol· 

Amerika C. reisin su ika d -------------
Üzerinde bombalar bulunduğu halde yakala· 

nan suikasdcı bir komünisttir. 
' 

Fransız ordusu manevralar yaptı 

Leh, Fransız dösttuQu 
ku ve li bir safhada. 

Leh generalinin nut~u, Lehistanın 
Almanya tarafına geçtiği hak
kındaki şayialara bir cevaptır. 

Pari!!, 4 (H.ıJ)O) -
Yarın gcııenral l~idz 

• nıigly Pari ·c ge· 
lc:-cek 'e fe, knlli~\e 
tPzahuraıln kın~ ılaıın· 

<'aktır. 

Haririy e l>akom ge· 
nernlo iyn i lıir ıdya· 

fcı \"crecekıir. 

Paria, 4 (A.A) -
l~rnn ız ı;a;etcleri rci
eicuınur )L Ldını· 
nun, harLi)e haknnı· 

nın, general Ridz i· General Gamelen ve general Ridz Smigl 
nıigly'nin, Polonya hüyük elçi inin l\f. D:ılailier t:ırnfımlnn ~cref ine 
'c erkôoıharhiye rd i generııl Ga· verilt·ıı lıir Zİ)nfette general füılz 
llıelen·in huzurunda cereyan eden Snıigly bir nutuk söyliyerek ken· 
lı yük Fransız mnneudları hokkm· disine kar'ı gö lerilmi~ ol:ın ıııiea· 
du geniş ınolı'.iınat ,·ermektedir. Bu 1 irpcrvcrlikıc•n ılola)ı Fnınsız hü· 
nıancvralorJa bilha sn motörlü kuv- kumetine t~~ekkür ctmi~ ye şun. 
'"·tlerin hareketleri nazarı rlikkati lnn ilave etmiştir: 
cclbcylcnıiştir. Du motörlü kuvvet· General Gaınclcn'in geçenler· 
lcr ara ında 70 ton nğırh~ında nğır de Polonya ordusuna yapmış oldu-
hfıcunı tankları \'ardır ki, bunlar ğu ziyareti inde etmt>k ilzere çok 
l 1 kişilik mürettebatı, lopları, çif· derin Lir heyecan Ye çok samimi 
le ınitralyözleri ile hakikaten scy· hislerle Fransa'ya O)ak hasıığımdaıı 
Yar kalelere henzcmektedirlcr. Ilun· heri h:ına k:ır~ı gosterilcn dostluk 
Jarı kaplamakta olan zırhlar 0 de· hisleri Fransız ordu ve milleti ile 
rece gağlnmdır ki, on huçuk1uk Polonya ordu \'C milleti nraııında 
ı:tıcrıniler Üzerlerinde hiçbir tesir nıcYcut ıkı lıa~ları teyid eınıek· 
Ya l ıJ>arnamaktadır. Ancak otuz ıon te< ir. 
81 lctinde gayet ecri Hockis tonk· General Ridz Smigli her iki 
~n bilhassa nazan dikkati ccl· ordunun zaferlerini \'C Pilsudski'nin 
~tnıi~tir. harpten sonra Paris'c yaptı~ı ziya· 

Verdun, 3 (A.A)- Diin eabah -Sonu 6 ıncı sayfada-

M. Ruzvell 
\'aeingıon 4 (Rfülyo) - jo1.ef 

Ki< r.ı adında lıir ~nhı~ yaka
lıınrnış ve derhal nıalıkt'Ule)e \'c· 
rilnıiştir. jozef KJcru, reisi cumur 
1\1. Hıızvclı'i ölıliirmcgc kn dcııiğini 
söylemiş 'e filhakika, iiırri urıı· 

nıldıktn cı•lıiııdc küı;iik lıir lwııılıa 
bulunmuştur. l\1ütcrıısir, bu honıba 
ile rciı;i cumuru öldürecekti. 

• :e,·york 4 (lladyo) - H('iı;i 
curuur 1\1. Huzvdt"i öldiirnwğe 

ko deden komünist [ jozef} in iize· 
rintle Lir ılinamit kemeri de bu
lunmuştur. ,Fen aılamları, bu ke· 
merin gayet mahir kimseler tara
fından doldurulduğunu be) nn et· 
nıişlerdir. 

Yunanistan' da 
Ecnebi dövizi ~ak

lamak yasak. 
lstanbul, 4 (Hususi muha· 

birimizden) - Yunan hüku-
meti, yeni bir döviz kararna
masi neşretmiştir. Buna göre, 
ecnebi dövizi saklamak ya· 
saktır. 

S. M. Sekizinci Edvard 
maLahçe önüne gelmiş \'e lıütün 
Türk donanması tarafından selam· 
Jıınmıştır. Limanda bulunan bütün 
efiııelerde eeltim merasimine işt • 

ra'k: etmişlerdir. 

Atatürk, Başvekil İ&met İnönü 
ı.uınn V<"killerle birli"te kral 

rd . ,. .l c-tmiştir. 

usya' 

• 
1 t 

Rikof, Radek ve Buharin kat'i 
surette tevkif edilmişler. 

General Bluher, Japonya ile harp çıka
rarak rejimi devirecekmiş! 

Aşağıdaki haberler, Roma ,.e 
Beri in, y:ıııi Sovyct Rusya ale) lı
tan merkezlerin lıalıerleridir \'c 
Hııs)a mchafilince kat'i)etle tek
zip edil ıııcktedir. Sadece ,·erilmiş 

haber olarak bucları sfitunlarıınızn 
geçiriyoruz: 

Hoıno, ı (Rudyo)- Son alınan 
habere söre Sovyct Hu ya icra ko· 
mitesi komiserleri nrıısında mühim 
bir ihtilaf çıkmıştır. Bundan ba:ka 
Stulin ve Kalenin orasında du ih· 
tilfif çıktı~ı söylenmektedir. 

Uoma, 4 (Radyo)- Rikof, Ra· 
dek ve Bulıarin kat'i urettc tC\'· 
kir edilmişlerdir. 

Tevkifat bütün §iddetile dc
\nı l etmektedir. Mevkufların las· M. Stalin 

İatanhul Türk malbuııtı1 kralın · · d ı ·1 h ı· k mı n"omı lıenıcn SiLir)a',,·a "ü\ke· tında çalışmnkıaaır. Bu komite 
ıtıyaretı o ayısı e araret ı ma ·a· .. J ""' 

leler yazmakta ve Montrö'de fngi· dilmektedir. A) ni zamanda Gür- Gepeo şefi Jakodo, Visiski ve 
liz siyasetinin Türk siyasetini tak· eistnn 'dıı da geniş mik) a. ta le' ki· A~ranof 'taıı miirekkcptir. 1 apılan 
Yiyesindcn memnuniyetle bahset· fol yapılmaktadır. Gepco hir\Ok tnhorriynt, tc\•kifat ve inbizaınlar 
nıekte ve cTürkiye hfilün kunet· köylerin halkını tehcir etmiştir. hmılar tarafından yapılmnkt:ıdır. 
lerini ulhun müdafaa ve mulıofo· Derlin; •l (Rad)o) - SıaHn, Bıındnn lıa\ka Çekn'ya nıensup 
zasıoa ha retmiştir.,, Demektedir. Rn yn·nın Tro~ki tnraftarlarıııdan h<'.ş kişilik hir komite de, efaret· 
Gazeteler LÜyük başlıklarla kral temizlenıoeEİ faaliyetini bizzat ida· hanelerdeki Ru ·lıırm ahYalini tet· 
Ed\•ord'ı nlkışlamaktadırlar. re etmektedir. Bu hususta teşkil kik ile me~guldür. Bu komi )OD 

- Sorıu 2 inci sahifede - ettiği Lir tedhiş komitesi emri al· -Sonu 6 ıncı sayfada-................................................. ~ .......... ~ ............... ~ ...... ~ ........................ ~ ................................................ .. 
/spanya'da harp çok kanlı bir şekil aldı. Ih. 
tilcilciler zehirli gaz kullanmağa başladılar. 

run şehri yanıyor. Mu a-
cirlerın hali acıklıdır. -------------

Şimdiye kadar milislerden 34,000 ölü, 5,000 yaralı, 
asilerden 46,000 ölü, ~8,000 yaralı.'var. 

lrun'u bombardıman eden asi topçu~ar 
Pari~. 3 (A.A) - Eigaro gnze· 

tesinin ııcşrettiği bir Lizbon habe
rine göre, fepan)n iç harbindeki 
Z3) in tın hil:ını;osu şudur: 

llükfım t taraftarları 31,000 
ölü, 5000 yaralı, 

Asiler 
0

46,000 ölü, 8000 yaralı. 
llendaye, 4 (A.A)- Frentc Po· 

pulor gazetesi Mnclrid'de çıkan ko· 
münist ?ılundo Olnro \ 'C Barselon· 
da çıkan Sosyalist Solidaridat Ol· 

ncr gazetelerinin neşretmiş olduk· 
lan bir tebliği R)nen sütunlarına 
dcrcetmektedir. Bu tebliğde czcüm· 
le deniliyor ki: 

Kan dökmek elzemdir \ 'C mec· 
lıuridir. Fak:ıt kanın kırmızılığımn 

bizim gözlerimizi kornrtmamasına. 
heyecana düşürmemesine \'C bu 
euretle haksızlıklar yapmamasına 

saik olmamocına dikkat etmeliyiz. 
Karanlıkta çalı§an t dhi~ artık 

dinmelidir. Ve onun ) erine nıillı t 

ınalıkcrııeleri kııim olmalıdır. Eıter 

kan fctlakiirlığı lazımsa. öldürmek 
icabedi)Orsn Lütün dünyaııın bu 
tedbir]~ icabettiren e babı gor
mcsi ve nnlaoıaH da ayni derecerl~ 
Jıiıı ıııd ır. 

llendnye 4 (A.A) lruo bu· 
gün öğle üı:eri Lir ıi i tıın are ta· 
rafından bombardıman cdilmi.ıir. 

Diğer bir ii i ta)Yııre de İrun'ıı 
Foritnrabinya')n bn~lı)an yolu bom· 
lıardımıın etnıi~tir. 

1run'dan gd"n ve yaralıları 
taşınınkta olan birçok basta nakli· 
) e nrobalnrı Fraıı ız topraklarına 

girmekıedirlcr. 

Ilendaye 4(Rııclyo)- Mili lerin 
İrun'da tutmakla oldukları 400 
rehin e irin ha) ot ve mematınclan 

haber yoktur. 
Frnn n tnrnfındn muhacirlerin 

hali çok fecidir. Fran ız "lar bunlara 
azami suretle yardım etmektedirler. 

l iltica eden milisler, arkaların· 
da berşe) i boınbalamı~lar ·ve ilah· 
tarını Fran:ıız'lnra teslim etmişler· 
c'ir. A ilerden bir miralay Frnn ı:r. 
hudud muhafızlarına bundan sonra 
hududun kendilerine ait oldu~umı 

- Sonu 6ıncı ·sayfada -



Ata~ürklebüyükmil ·Günün elgraf Haberleri 
~afıralkı~la~~ılar. Adhakümd~~an-sa-~-a~b~~-n-ot-a-ve-rd-i~~~-l~st-a-nb_u_l~~~ 

' 

-Başı 1 inci sa/ıi/ede-
İstanbul, 4 (Hususi muha

birimizden) - lngiliz krala 
ve Hindistan imparatoru Sa 
Majeste 8 inci Edvard, bu 
sabah saat 11 de Nahlin yatı 

ile Dolmabahçe önüne muva· 
salat buyurmuşlardır. 

Nahlin yatı, saat onhire 
çeyrek kala Sarayburnu açık
larında görünmüştür. 89 ve 
92 numaralı İngiliz destroyer
leri ile Adatepe ve Kocatepe 
muhriblerimiz yatın sağ ve 
solunda ilerliyorlardı. Limanda 
bulunan bütün gemiler ve sa· 
hil donanmış bulunuyordu. 
Majeste'nin çıkacakları Top· 
hane rıhtımı da Türk - İngiliz 
bayrakları ile süslenmiş, yol
lardaki binalara da lngiliz bay
rakları çekilmişti. 

Sa Majeste VIII nci Edvard 
saat tam 12 de Nahlin yatın
dan ayrılmışlar ve 12, 15 te 
Taphane rıhtımına ayak has
mışlardır. Kral karaya ayak 
basar basmaz limanda bulu· 
nan bütün gemiler düdük ça
larak kendilerini selamlamış
lardır. 

Cumur reisimiz Atatürk, bü-
yük misafirimizi salonda kar· 
şılamışlardır. Cumur reisimizin 
refakatinde, Başvekil ismet 
lnönü, Hariciye Vekili Tevfik 
Rüşdü Aras, Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya. Milli müdafaa 
Vekili Kazım Özalp, Korge
neral Fahreddin Altay, fstan
bul Vali ve Belediye Reisi 
Muhiddin Üstündağ ve mai
yetleri erkanı bulunuyorlardı. 

Atatürk, salona giren Ma· 
jeste'nin elini sıkmışlar, ken
dilerine hoş geldiniz demişler 
ve refakatlerindeki zevatı Ma· 
jeste krala takdim etmişlerdir. 

Atatürk, muhterem misafir
leri ile birlikte salondan çık· 
taktan sonra açık bir otomo· 
bile binmişler, diğer otomo
billerde de Rüştü Aras, F ah
reddin Altay, Majeste'nin ve 
Atatürk'ün maiyetleri e-rkanı 
yer almışlardır. 

Atatürk ve büyük misafir
lerinin otomobilleri Beşiktaş · 
Şişli yolunu takiben lngiliz 
ıefarethanesine gitmiş ve Cu
mur Reisimiz ile Sa Majeste 
burada inmişlerdir. Sokakları 
dolduran binlerce halk, iki 
devlet reisini şiddetle alkış
lamıştır. 

12,35 te muhterem misafir
lerile birlikte sefarethaneye 
giren cumur reisimiz 12,55 e 
kadar burada kalmışlar ve 
sonra beraberlerinde Hariciye 
Vekili Tevfik Rüşdü Aras ol· 
duğu halde otomobille saraya 
avdet buyurmuşlardır. 

Jngilt~re kralı ve Hindistan 
ımparatoru Sa Majeste VIII inci 
Edvard, burada bir müddet 
daha kalmışlar, müteakiben 
otomobillerine binerek İstan
bul halkının coşgun tezahüratı 
arasında yatlarına avdet bu
)'91Duşlardır. Sa Majeste öğle 
~eğini Nahlin yatında yi
mişler ve saat üçe dğru yat· 
tan ayrılarak Dolmabahçe sa· 
rayma gitmişler ve cumur 
reisimiz Atatürk'ü ziyaret et
mitlcrdir. 

iki devlet reisi bir müddet 
fÖl'Üşmüşler ve sonra birlikte 
f'lorya'ya gitmişlerdir. Cumur 
msimiz ve muhterem misafir· 
leri, Florya' daki deniz köşkün
• iatirahat etmişler ve ora-

~8~m~:ı~0:~~ h=~~:~~~!~ Bütün çahşmalara rağmen, ispanya- Radyosu .. 
~:d~ik=~~Y~:11un~;;!!~ı:. ve ya her taraftan Cephane gönderiliyor Devl~t t~rafından 
A~am yemeğini Nahlin ya· _ • /şletı/mıye başlanJ,. 

tında yiyen Sa Majeste bütün Roma, 4 (Radyo) - Bar- Londra, 4 (Radyo) Barse- bitaraflıktan beklenilmekte lstanhul, 4 ( Hususi muha· 
gemilerin iştirakile yapılan selon'dan alınan bir habere lon'da İtalyan Paganelli'nin olan neticelerin suya düşmüş birimizden )-fstanbul Radyo 
muazzam fener alayını yattan göre, milis kuvvetler bir ltal- katli hadisesine burada büyük olduğunu ilan etmiş demek· .şirketi. bugünden itibaren hü· 
takip buyurmuşlardır. yan'ı öldürmüşlerdir. Bu ha· bir ehemmiyet verilmektedir. tedir. kumet namü hesabına işletil· 

Gece, cumur reisimiz ile ber ltalya'da derin bir infial ftalya'nın Barselon'a kuvvetli Londra, 3 (A.A) - Buraya mıye başlamıŞtırl teslim ve 

büyük misafirleri taksim bah- ve hiddet uyandırmış ve Bar- bir filo göndereceği söylen· gelen haberlere göre, Porte· tesellüm muamelesi bitmiştir. 
çesini şereflendirmişler, Bal- selon f talyan konsolosuna şid- mektedir. kiz hükumeti İspanya işlerine 
kan festival oyunlarında hazır detli protesto emri verilmiştir. Paris 4 (A. A) - Ovr ga- ademi müdahale hususunda 
bulunmuşlardır. Geç vakit Nah- Ayni zamanda, Barselon'a zetesinin Öğrendiğine göre, alınacak tedbirleri kontrol et· 
lin yatına dönen Sa Majeste bir ltalyan kruvazörü vasıl dün Portekiz hükumeti tara· mek için teşkil edilecek olan 
geceyi yatında geçireceklerdir. olmuş ve on bin tonluk bir fından hariciye nezaretine ve- beynelmilel komiteye iştirak 

Bütün lstanbul, baştan başa harb sefinesi daha gönderil- rilmiş olan nota lspanyol iş- etmiye hazır bulunduğuna in-
donanmış bulunmaktadır. Şe- miştir. lerinde gözetilmesi istenilen giliz hükumetine bildirmiştir. 
hir, gece nur içiddeydi. A ,- • A • Maamafih Portekiz hükumeti 

General Falıreddi~. Altag'ın vrupa da Siyası faalıyet bu kabulüne bazı şartl~r. k~y~ 
Çanakkale' dekı ızalıatı maktadır. Bunlardan bırıncısı 

Çanakkale, 4 (A.A) - Sa /ngiltere Kralının Türkiye'yi ziyareti bu komitenin selahiyet ve icra 
Majeste Sekizinci Edvard Kil- • • .. h . h ,. d. "d. kudretinin ilk celseden evel 
za'dan hareket edip Anbur- mevsımın en mu ım a ısesı ır. tesbit edilmiş olmasıdır. 
nuna azimetinde Orgeneral Paris, 4 (Radyo) - ispanya' da isyan ve dahili harb yü· Londra, 4 ( A.A) - Resmi 
Fahreddin kendisine lngiliz'le- zünden bütün Avrupa payıtahtları arasında da mütemadi siyasi bir membadan öğrenildiğine 
rin sağ cenahında başlıyan bir faaliyet devam etmektedir. Avusturya - Almanya uzlaşma· göre, Sovyet Rusya, Macaris· 
harb safahatı hakkında izahat sından sonra Macar naibi hükumetinin Şuşning ve Hitler ile tan ve Fenlandiya yakında 
arzetmiş, Kanlı sırtta ve Tek- mülakatı 'olmuştur. Triyanon muahedesinin de bugünlerde Londra'da toplanacak olan 
çam'da başlıyan bu izahat feshedileceği sanılmaktadır. lspanyol işlerine ademi mü
yolda harbten kalmış bazı Genera Rydz Smigli'nin Fransa'yı ziyareti gibi, diğer cihet· dahale tanzim komitesine iş
tahtelarz yolları ve üç metreyi ten mühim bir hadise vardır. tirak etmeğe muvafakat eyle-
geçmeyen tarafeynin siperleri Bu arada Bulgar kralı da Roma' da siyasi faaliyetlerde mişlerdir. 
hakkında verilen izahattan bulunmaktadır. Berlin 4 (A.A) - lngiliz 
sonra Mehmedcik abidesine Boris'in bugün de Prens Pol ile görüştüğü söylenmek- maslahatgüzarı M. Nevton ha
vanlmış, kralın abidede bu- tedir. Bu faaliyet de şayanı dikkattir. riciye nezaretine giderek Al
lunduğu tarihi vaziyet ekade- Asıl şayanıdikkat hadise, lngiltere ile Türkiye münasebet· manyanın lspanyol işlerine 
mi sineması tarafından tesbit lerinin seri inkişafıdır, lngiliz kralının ziyareti, bu mevsimin en ademi müdahale tanzim ko-
edilmiştir. kuvvetli bir hadisesidir. 

Bundan sonra Conk bayı
rına gidilmiş, Orgeneral F ah
reddin 7 ve 8 ağustos gün· 
lerinde Türk ordusunun düş
tüğü müşkül vaziyeti izah ve 
Atatürk'ün kumandayı eline 
aldıktan sonra hasıl olan sa· 
lahı ve artık mttkabil tarafın 
Conk bayırını elden kaptır
makla neticeyi nasıl kaybet· 
tiklerini ve Atatürk' ün taar
ruzu muvaffakıyetle intaç et
tikten sonra Conk bayırında 
muharebeyi nasıl idare. etti
ğini, tepede lngiliz siperle
rinde hala kuvvet dururken 
taarruzlarında kendini tutamı· 
yanTürk askerlerinin gerile· 
rinde kalan düşman kuvvet· 
lerini de nazan dikkate almı· 
yarak nasıl ilerlediklerini taf· 
silatile anlatmış, Atatürk'ün 
kurşun isabetile yüksek şah
siyetini bu millete bağışlıyan 
saatına kurşun isabet eden 
yeri göstermiş, halen meclis 
reisi sanisi bulunan Nuri Cön· 
ker'in bugün duran betondan 
yapılmış tarassut siperini gös
termiştir. 

Conk bayırı 111Uharebelerinin 
harbin esas neticesine ne ka
dar mühim tesir yaptığını tak
dir buyuran kral hazretleri 
bu izahatı çok dikkat ve alaka 
ile dinlemişlerdir. 

Bunlar, siyasi cephelerin büsbütün değişmek üzere oldugv u- m:syonuna iştirak mes' elesi 
hakkında görüşmüştür. Zanno· nu gösteren hadiselerdir. 

• ------- lunduğuna göre, Almanya ko· 
/tal) anın dııt siyaseti ıtimdilik misyon teşekkül eder etmez 

T T bir mümessil göndermeğe 
intizardan ibaret? mütemayil bulunmaktadır. Bu-

ı...r nunla beraber Almanya bu Parla 4 (Radyo) raria Mitli gazetesinin Roma nıubaLirinden al· 
dı~ bir habere göre, İtalyanın cihan hiiJisatıoda mesleği ıimdilik neti· mes'ele hakkında şimdilik res· 
ceye intizar etmektir. ltalya, en kiiçük bir hidi&enin bütün A\TUpap mi beyanatta bulunmak iste
bir anda büyük bir felıikete silrükliyeceğine emindir. Romanın Berlln memektedir. 
ile anlaşmıı olduğunu söylemek ~ok manasızdır. İtalya sadece İtalya Burgos, 4 {Radyo) - Asi 
politikasmı gütmektedir. hükumet, Madrid' e harb leva-

\ en enik 4 fRad yo) - hal yanuı han manevralannıo ilk saf haeı 
dün gece Y· pılmı,ıırr. İkinci safhası da bu sahalı olmuıtur. Bu manev- zımı verdiği için Fransa'ya 
ralara 200 tayyare ittirak etmiıtir. şiddetli bir nota göndermiş· 

Erzurum'da 
Bir şeker fabrikası 

kurulacak 
lstanbul, 4 ( Hususi muha

birimizden) - lktısat Veka
letince memleketimizde kurul-
ması kararlaştırılmış olan iki 
şeker fabrikasının yerleri tesbit 
edilmiştir. Bu fabrikalardan 
biri Erzurum civarında İnşa 
edilecektir. Diğer fabrikanın 
kurulacağı mahal için de tet
kikat yapılmaktadır. 

Muğla Ya 
Bir tef tiı heyeti gitti 

lstanbul, 4 { Hususi muha
birimizden ) - Dahiliye Ve
kaletinin gördüğü lüzum üze
rine, Muğla'ya bir mülkiye 
teftiş heyeti gönderilmiştir. 
------------~-----------

bul'a hareket etmiştir. 
lngiltere kralının Yanan 
Hükümetine teşekkürü; 

Çocuk esir

geme faaliyeti. 
Ankara 4 (A.A) - Çocuk 

esirgeme kurumu genel mer
kezi tarafından 18-8-36 dan 
1-9-1936 tarihine kadar bir 
ay zarfında 2153 çocuğa yar
dım edilmiştir. Bunlardan 561 
hasta çocuk ve anne genel 
merkezin polikliniklerinde ba· 
k,lm.ış ve tedavi edilmiştir. 
Ayrıca diş bakım evinde de 
415 çocutun dişleri bakılmış 
ve tedavi edilmiştir. Süt dam
lasından hergün 87 çocuğa 
parasız süt verilmiş ve bir 
ayda yekun olarak 1023 kilo 
parasız süt verilmiştir. 1080 
çocuk ve anne. genel merkez 
banyolarından istifade etmiş· 
lerdir. Yardım için genel mer
keze başvuran on yoksul ço· 
cuğa lira 64 para yardımı 
yapılmıştır. 

~ 

tir. Notada Madrid'e Fransız· 
gönüllü zabit ve neferlerinin 

• 
gitmekte devam ettiklerinden 
şikayet edilmektedir. 

Rus.Japon 
Uzak şarkta 
vaziyet nazik! 

lstanbul, 4 (Hususi muha
birimizden) - Uzak şarkta 
vaziyet nezaket kesbetmiştir. 
Resmi Sovyet makamları Man· 
çuko'da fena muamelelere ma
ruz kalmaktadır. Rus · Japon 
münasebatı, gittikçe gerginleş
mektedir. 

Kuba'da bombalar 
patladı. 

Havana, 4 (Radyo) - Bu· 
gün, meçhul şahıslar tarafın
dan vaz'olunan üç bomba, 
ani bir surette patlamış ve 
ve fakat hiçbir zarar verme· 
miştir. Hükumet, tahkikat yap-
maktadır. 

Belediyeler Ban· 

kası Kongresi • • 
Ankara, 4 (A. A) - Bele· 

diyeler bankasınm 935 hesap 
yılı umumi heyet toplantısı 

saat 15 te divanı muhasebat 
toplantı salonunda divanı mu
hasebat reisi B. Seyfi Oran' ın 
reisliği altında yapılmıştır. 

Umumi heyet ruznamede 
yazılı hususatı müzakere ile 
bilançoyu tasdik ve idare mec· 
lisini ibka etmiştir. 

Türk Dili 
Genel merkez 
kurulu intihabatı .. 

lstanbul, 4 (A.A) - Türk 
Dili knrvmu genel sekreterli
ğinden: 

Üçüncü dil kurultayı bitmiş
tir. 1<urultayın kabul ettiği 

yeni ana tüzüğe göre, k~rum 
genel merkez kurulu şöyle 
seçiimiştir: ' 

Başkan: Saffet Arikan (Kül
rür bakanı Erzincan saylavı), 
Genci sekreter: lbrahim Necmi 
Dilmen (Burdur saylavı), Üye: 
Besim Atalay {Kütahya saylavı) 
Ahmed Cevad Emre (Çanak· 
kale saylavı), Ali Canib Ôntem 
(Ordu saylavı), Hasan Reşid 
Tankut (Maraş saylavı), İsmail 
Müştak Mayakon (Siirt saylavı) 
Naim 'Onat (Konya saylavı), 
Refet Ülgen (Urfa saylavı). 

Yeni genel merkez kurulu 
toplanarak Etimoloji kol baş
lığına Hasan Reşid T~mkut'u, 
Gramer Sentaks kolu başkan· 
lığına Ahmed Cevad Emre'yi, 
Lugat filoloji kol başkanlığına 
Ali Canib Yöntem'i, Erim kol 
başkanlığına Refet Ülgen'i, 
Derleme kol başkanlığına Naim 
Onat'ı, yayım kol başkanlığına 
İsmail Müştak Mayokon'u seç
miştir. 

Fuad Bulca 
Rusya'da'! döndü. 
lıtanbul, 4 (Hususi muha

birimizden) - Rusya'ya git
miş olan hava kurumu baş
kanı Fuad Bulca, şehrimize 

dönmüştür. 

Bükreı elçimiz ve 
Romen dıf bqkanı .• 

Bükreş 4 (A.A) - Türkiye 
elçisi Suphi Tannövcr dış 
işleri bakanı tarafınnan kabul 
edilmiştir. 

Oradan avdet edilirken ken
dilerine tahsis edilen Atatürk' ün 
otomobillerini tetkik buyur· 
muşlar ve bu nezaket eserin· 
den ayrtca mütehassis olmuş
lardır. 

Dönerken Kilya iskelesinde 
kendilerine iştiyakla intiuu
eden halk ile ve bazı İngiliz 
tebaası ile konu;;m•ış ve mo
töre binerlerken Vilayet Vali· 
sine halkın gösterdiği tezahü
rattan ve asarı samimiyetten 
dolayı tekrar • tekrar teşekkür 
etmişlerdir. 

Atina, 4 (A.A) - lngiltere 
elçisi Yunanistan' da gördüğü 
hüsnü kabulden dolayı lngil
tere kralı Sekizinci Edvard'ın 
teşekkürünü başbakan B. Me
taksas' a bildirmiştir. 

FUARDA 

Kralın yatı şimdi saat 22 de 
maiyetlerindeki iki lngiliz ve 
iki Tü.rk torpido~u ile lstım· 

lngiltere elçiliği, lngiltere 
krr.lının Yunaflistan 'ı ziyareti 
münasebetile Majeste krala 
çektiği hararetli telgraftan do· 
layı izci teşkilatı başkanına 

da ayrıca teşekkür etmiştir. 
lngiltere kralı Yunan izci

liğine muvaffakıyetler temenni 
etme.ktec.\i,r. 

/f bankası maden kömürü ıirketle~i paviyonunu mut. 
laka görünüz, orada: 

Türli Antrasiti 
nin nerelerde kullanıldığını, nasıl yandığını ve sizlere 

ne f aideler temin ettifini göreceksiniz. 
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Taahhüd bedelleri - -
ve bey'iye aidatı. HIR 

K . .-b- l . d Of is U. Reisi azanç vergısı evanname erın e .• ·~-
ne suretle ayrılacak. Dün Kemal-

paşa'ya gitti .. 
Beyanname usulünde ver

giye tabi mükelleflerin tediye 
sırasında vergisi kesilmiş ta· 
ahhüt bedelleri ve bey'iye aidatı 
ve bunlara ait masrafları be· 
yannamelerindc nasıl göste· 
recekleri hakkında Maliye ve· 
kaletinden vilayete bir tamim 
gelmiştir. Beyanname usulün
de vergiye tabi olan ve ayni 
zamanda kanunun 8 inci mad· 
desinin birinci fıkrasında ya· 
zılı müesseselere karşı taah· 
hüt işlerine girişenlerle pul 
bayiliği yapan mükelleflerin 
verecekleri beyannamelerde 
vergisi tediye sırasında kesil
miş olan bu taahhüt bedelle
rile bey'iye aidatı ve bunlara 
taalluk eden masraflan ne su· 
retle göstereceklerinde bazı 
yerlerde tereddüt edildiği gö· 
rülmüştür. Kazanç vergisi ka
nununun 8 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yazılı mües
seselere karşı taahhütte bu
lunanların ve keza pul ve kıy· 
mefli evrakı bey'iye aidatının 

mükellefiyet şekli ve vergi 
nisbetleri kanunda hususi ve 
istisnai bir surette tayin edil
miş olması itibarile bunların 

beyanname vermeyi istilzam 

eden diğer teşebbüslerden mü· 
tchassıl karlara karıştırılarak 
32 inci maddede yazılı nisbet· 
lcre göre vergiy~ tabi tutul
ması doğru olmaz. Diğer ta· 
raftan, taahhüt bedelleri ve 
bey'iye aidatı hiçbir masraf 
tenzil ettirmeksizin tediye sı· 
rasında vergiye tabi tutulmak· 
ta olmasına binaen bu işlerin 
beyannameye tabi diğer iş
lerle mahrucen yapılması ha· 
linde umumi masraftan bun
lara isabet eden miktarın di
ğer karlardan indirilmesi de 
kabul edilemez. 

ye aidatının kontrolü teshil 
maksadilc beyannamede ay· 
rıca gösterilmesi lazımdır. 

Taahhüt veya bey'iye işleri 
birbirinden ayrı olarak idare 
edildiği takdirde bunların he
sapları da zaten ayrılmış ola
cağından bu hesapların ayrıl
masında bir gi.içlük olmadığı 
bildirilmiştir. 

Ankara Halkevi 
temsil kolu ---· ... ··---İzmir'e gelib 

Temsiller verecek. 
Memnuniyetle haber aldığı· 

mıza göre Ankara Halkevi 
temsil ve tiyatro kolu birkaç. 
güne kadar şehrimize gelecek 
ve burada müteaddit eserler 
temsil edecektir. Temsil edi
lecek eserler meyanında Re
şad Nuri'nin Hülleci ve İstik
lal piyeslcrile maruf bir Fran
sız muharrinin eseriııden dili· 
mize tatbik edilen Mahçublar 
ismindeki eserler vardır. An
kara Halkevi tiyatro kısmı 

direktörü Raşid Riza iki gün
denberi şehrimizde bulunmak
ta ve icabeden hazırlıklara 

nezaret etmektedir. Ankara 
Halkevinin İzmir'in kurtuluş 
gününe karşı gösterdiği bu 
alaka ve hassasiyeti memnu· 
niyetle karşılamamak kabil 
değildir. İki üç güne kadar 
şehrimize gelecek olan kafile 
Valimiz Fazlı Güleç'in tensibi 
ile Kız ve Erkek Lisrlerindc 
misafir edileceklerdir. Temsil· 
ler Halkevinde \'erilecek ve 
parasız olarak umuma açık 
bulundurulacaklır. Halkevinde 
hazırlıklar ikmal edilmiş gi· 
bidir. 

Sirk kumpanyası 
Dün geldi .. 

Panayır için Macaristan'dan 
beklenmekte olan Klukcfsi 
sirk kumpanyası Sürmene va
purilc şehrimize gelmiştir. Ha
kikaten göriilmeğe değer bir 
çok ynbani mahlUklar getiril· 
miştir. Kumpanya bugüıı, ya
rın Panayırda faaliyete geçe
cektir. 

Bu gibi müesseselerin bilu
mum hasılat ve masrafları 

mahruç bulunacaksa da tedi
ye sırasında vergisi kesilmiş 
olan taahhüt bedeli ve bey'iyc 
aidatının umumi muamele ye
kunundan indirildikten sonra 
ve bu taahhüt bedeli veya 
bey'iye aidatı ile umumi mua· 
mele yekunu arasındaki nis
bet dairesinde masariftcn de 
tenzilat yapılarak geri kalanın 
32 İnci maddesi mucibince 

18:ıam11&1a.mm............... 

Hava kuvvetlerini artı-
ran ulus hava tehlikesi-

Vergiye tabi tutulması ve bu ni azaltır. 

A relefon 2573 

gibi taahhüt bedelleri ve bey'i· Türk hava kurumu -ELHAMR 
--- - c ••• 

Bugün 

Berlin Olimpiyatları 
Jlk filimler geldi. Ynp .. lan kiişnd ıucrıır;imi, ınuıızzmıı r~smi ;;cı;itlcr, 

Oliınpiyacl mcş'all" i scıirilınesi, ilk ınüsab..ıl..alar \C gcıliLlcri. 
Me~hr oven dünya birincisi YAŞAR filimde. 

Kahraman giircşr;ilcrimiı:ıı ltıtanhula avdeti, 'apımla 
ve nhtımd:ı } apıl:ın i tiki .. 1 merasimi 'c tcznlıür.ıt. 

~---- TÜRKÇE iZAHATLI -----
4, ni zauuılhla geçı•n hafta yetişnı('diğiııılcn gö tcrilcnıi) ı ıı 'c Veııcuik 

arsıulusal film müsahab:.ıı ındn hirinciliği ilırnz rden:k 

Volpi kupasını kazanan 

Yaralı Ki.Jş 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Türkofis umumi reisi Doktor 
Mecdet Alkin, dün Kemalpaşa 
kazasına giderek üzüm vazi· 
yeti hakkında tetkikler yap· 
mıştır. Doktor Mecdet Alkin, 
bu tetkikat esnasında üzüm 
kurumu bağlarında Kaliforni· 
ya'nın Tompsons nevi tarzın· 

da ilaçsız ve güneşte kurutul· 
mak suretile elde edilen kuru 
üzümleri görmüştür. Kendisine 
Hayfa Tiirkofis mümessili Nu
ri' de· bu tetkik gezintisinde 
refakat etmiştir. 

Karpit inf ilahı 
Faikpaşa mahallesinde De

rebaşı sokağında 36 numaralı 
evde oturan Mahmut oğlu 8 
yaşında f smail ile kardeşi 11 
yaşlarında Said, Hüseyin oğlu 
10 yaşında lbrahim ve Rahmi 
oynarlarken Said eline geçir· 
diği bir miktar karpit'i bir 
tenekeye koymuş ve hep bir· 
likte kazdıkları bir çukura 
gömmüşlerdir. İbrahim, kib
ritle karpiti ateşlemiş ve bir 
infilak vukubulmuştur. Taş ve 
topraklar, Ibrahim'in yüzline 
şiddetle çarparak muhtelif yer· 
lerindcn yaralanmasına sebe
biyet vermiştir. Yaralı çocuk 
hastaneye kaldırılmıştır. Arka· 
daşları tutulmuşlardır. 

Calıskan bir memur ' ~ 
Belediye birinci mıntaka 

füniri Fahri, C. H. P. işçi ve 
esnaf kurumlan birliği daimi 
heyetince bırliğe aid resmi 
işlerde gösterdiği kolaylıklar· 
dan dolayı bir takdirname ile 
taltif edilmiştir. işçi ve esna
fın işlerine her türlü kolaylığı 
ve yardımı göstermek bir 
borçtur. Bu vazifesini ehem
miyet ve alaka ile yapan bu 
çalışkan memuru, biz de teb
rik ederiz. 

Fuarda kalabalık 
3 Eylul gecesi saat ikiye 

kadar fuarı ziyaret edenlerin 
sayısı 26,661 dir. Civar vila
yet ve kazalarla iç vilayetleri· 
mizden fuarı görmek iizcrc 
fzmire gclcıılcr pek çoktur. 

Uşakta bayram 
Uşak (Hususi) l cyliil Uşa

ğın kurtuluş günü idi. Çok 
büyük bir toplantı ve bayram 
yapıldı, Halk caddeleri dol-
durmuştu. Ordunun girişi tem
sil edildı. Halkevi başkanı Yu
suf Aysal güzel bir !:Öylev 
verdi. Bunu lıalkcvi adına 
Ayşe Onat ve Şahin Helvacı 
oğluğunun nutukları takibetti. 
Gece, halkevi bahçesi dona· 
tıldı, belediye meydanında 
mcş'aleler yakıldı, davul zur
nalar çalındı ve milli oyunlar 
oynandı. 

Yeni Maliye teşkilatı 
Yeni maliye teşkilatı kanu· 

nunun tatbiki nıünascbetile ma
liye memurlarıııdan açığa çıka
rılan memurların sayısı 58 i 
bulmuştur. 
Açığa çıkarılan memurlar 

arasında vergi tahakkuk me
murları <la vardır. Teşkilat 
henüz son şeklini almamıştır. Poula Vessely Reji: Villy Forst 

Dikkat : Cumn 'c cıımıırtcsi güııii Belediye daimi encümeni 

I"' A N A K K A L E Filmi ilave olar~k 
~ devam edecektır. 

Seanslar: 3-5-7-9, 15 Cumartesi Pazar 1 de başlar -
Belediye daimi encümeni, 

dün belediyede doktor Beh· 
çel Uz'un reisliği altında top· 
lanmış, bazı kararlar almıştır. 

'·Cellad,, gölünün suları 
denize akmağa başladı 

r 
Tire'liler 
bayram içinde. -------------

Tire semtinde feyezan kanalı açıl
ması devamdadır. 

Vali Fazlı Güleç, dün Tire 
kazasına giderek Tire'Jilerin 
kurtuluş bayramı tezahüra
tına riyaset etmiştir, ayni za-Torbalı'da Cellad gölünün 

kurutma faaliyeti çok ilerle
miştir. Denizden Cellad gölüne 
kadar açılmış olan ana kanalile 
göl arasında ince bir kanal 
vücuda getirilmiş ve göl su· 
!arı, bu kanaldan denize ak
mağa başlamıştır. 

Şimdiye kadar Cellad gö
Hindeki sulardan çekilen mik· 
dar 1,33 metreyi bulmuştur. 
Gölden lıergün bu kanal vası
tasile denize dökülen su mik
tarı iki santimetredir. 

Kış yaklaşmakta olduğun-

r 
c;ır 

dan bu sene küçük Menderes 
nehrinin taşkınına mani-olmak 
için tedbir alınmasına başlan· 
mıştır. Müteahhid, ana kanalı 
açmış olduğu için sekiz kazı 
makinesini Tire kazasına ge
çirmiş ve Tire'nin lşıklar-Rah· 
manlar köyleri arasında asıl 

feyezan kanalını açtırmağa baş
lamıştır. Bu sene Cellad gölü 
civarındaki köyler, su taşkının
dan zarar görmiyt.ccklerdir. 

Göl kuruyunca rniihim mik· 
tarda münbit arazi meydana 
çıkacak ve köykr lıal.'1 da 
sıtmadan kurtulacaktır. 

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

Bu şayiayı çıkaranlar hakkında 
takibat yapılmalıdır. 

Dün Borsada iizüm fiatlerini düşürmek için çok çirkin bir 
harekette bulunulduğu ve çirkin şayialar çıkarıldığı duyulmuş
tur. Bazı ihracatçılann işna ettikleri bu haberlere göre güya 
Almanya hükumeti, üzüm ithalatı ile üzüm foıtlcrini tahdid 
etmiş imiş. Derhal alakadarlardan tahkikat yaptık, bu haberler 
piyasada rol oynamak istiyen bazı kimselerin balonundan 
ibarettir. 

Müstahsillerimiz müsterih olsunlar. Miktarın tahdidine İm· 
kan yoktur, çünkü takas ve klering usulleri, böyle bir karar 
alınmasına manidir. 

Karadeniz Vapur 
Deniz üstünde cok rahat, cok 

' ' ucuz bir oteldir .. 

Karadeniz vapuru 
Deniz yollarının Karadeniz.. Ziyaretçilere gösterdiği bu ko· 

vapuru panayır rniinasebetile !aylık ve ayni zamanda f zmir 
seyyar bir otel halinde kulla- halkının lıu vapura istediği 
nılmak üzere getirilmiştir. Va- zamanda gidib eğlenmesi, te-
pur, hakikaten bu vasfı taşı· miz ve ucuz bir tarzda yemek 
maktadır. Mükemmel bir cazı, içmcbi lemin hususundaki him· 
zengin servisi ve içkisi vardır. rncti şayanı takdir biı hare-

kettir. 
Sivrisinek gibi endişeleri yok-
tur. Yatak fiatlerinin yüksek 
olduğu şayiaları tamamile asıl
sızdır. Birinci mevki 150, ikinci 
mevki 100, üçüncü mevki 75 
kurni'tur. Tek kamara (Banyosu 
dahil) 200 kuruştur. Otel kıs
mı ve servisi, en titiz ve en 

Roma Ticaret KonselJİmiz 
Fuar münasebetile şehrimizt! 

gelen Roma Ticaret konseyi
miz, Subhi Ziya, dünkü eks
presle lstanbul'a gitmiştir. 

Viltigetler U. müdürii 
Fuar münasebetilc şehrimize 

gelmiş olan Dahiliye vek5.leti 
vilayetler umum müdürü Fazıl, 
dün Ankara'ya gitmiştir. 

manda kazanın muhtelif iş

leri üzerinde de tedkikler 
yapmıştır. 

• Tire'nin kurtuluş bayramı, 
fevkalade tezahürat içinde 
kutlu lanmıştır. 
~~~~~~--~~./ 

Ne feci? 
Bir cocuk otomobil , 

altında öldü 
Dün E~refpaşa' dn Katiboğlu 

caddt:sinde feci bir otomobil 
kazası olmuştur. Torbalı' dan 
şehrimize gelmekte olan şoför 
Ahmed oğlu Rifat'ın idare· 
sindeki 10 numdralı otomobil, 
Hakkı oğlu beş yaşında Ha· 
san adındaki çocuğu çiğne· 
miş ve yaralar.a rak derhal 
ölümüne sebebiyet 'ermiştir. 

Otomobilin tekerlekleri, ço
cuğun başını ezmiştir. Kaza
dan sonra şoför tutulmuş, fa. 
kat yapılan tahkikatta şoförün 
kazada hiçbir suçu olmadı
ğından salıverilmesine karar 
verilmi~tir. Çocuk, ansızın oto· 
mobilin önünden geçmek İs· 
temiş ve altında kalarak ezil· 
miştir. 

Burnava'da orta 
mekteb acılacak .. , 

Burnava, nihayet orta ınek· 
lehe kavu~ m:ık üzeredir. l3u 
biiyük nahiyeınizdc şimdiye 
kndaı b:ıı iz şekilde orta ınek
teb ilıtiyacı var<lı. Fakat bina 
bulunamıyordu. 

Nalıiyc müdürü Şefik, bu 
ihtiyaçla alakar olmu..,, valimi
zin ve Maarif Vekföcti genel 
müfettHerinden Hikmet Tür
k'ün yardımları ile bir bina 
bulmuş ve Hikmet Türk bi· 
nayı elverişli görmüştür. Esas 
itibarile bunda mutabakat ha· 
sıl olmuştur. ---- _,, __ _ 

Dilekler 

Ya1ım1gar1 lamba 
lkı<., şmelı~ 'k Uluyol'dı ( ıo 

MrrdİH'n) knr~ı~rndnh rl k 
trik lambası on giırıJt nbrn 
yanmamaktadır. Bu yiizden 
yokuşta bazı kazalar bile ol
muştur. Belediye reisliğinin 
nazarı dikkatini celbederiz. 
Bu ev neden yıktırllmıgor? 

Herşeyi dürbin bakışı ilf' 
görl'n Belrdiye umumun ha· 
yatil{' alaka<laı olub maili in 
hidam bulunan Sı.: rvıliıııcsci l 
mcvkiiniıı Karaknpı caddcsin
dP kfıin 52 numaralı evi bun
ca müracaat ve şikayetlere 
rağmen şimdiye kadar hcdim 
ettirmemiştir. Bu yüzden ora
dan geçmek mecburiyetinde 
olanlar tehlike içindedirler. 
Civardaki evlerde oturanlar 
<la çok korkmaktadırlar. 

Her gün için yurddaşlara 
ölüm korkusu saçan bu evin 
biran evci yıktırılmasım iste· 
rız. (imza mahfuzdur.) 

temiz bir otelde bile başarıla· 
mıyacak bir zevkle hazırlan· 
mıştır. Yani bir misafir, bu
lunduğu yerde alkolini alabi
lecek, muzik dinliyecek, dans 
edecek, yemeğini yiyecek, ban
yosunu yapabilecek, temiz ve 
emniyetli bir muhit içinde, 
hem de çok ucuz şartlarla 
yaşıyacaktır. Dcnizyolları ida
resinin lzmir Fuarına gelecek 

DARÜLBEDAYİ ııımı 11111111 · · 
Ş. Tiyatrosu 
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Edebi, Tarihi, macera r~7ı1anı ~~;,=. (~:~:a~~:~L!zin Araplarla lngılızler arasın 
- Fakat Dük, sarfettiği fazla 

kuvvet hasebile yeniden bayıldı. 
-12-

Prusya kralı Kilyom, ış oda-

- Sir, dedi, 
hariciye bakanı, 

Roon ile birlikte 
mek istiyorlar. 

başvekil ve 
mareşal dö 
huzura gir-

birçl ok yedrlerinNde _ı11ı'.~a. veB iç- d k 1 b • h A d • 
me -r var ır. azı ı nın ur-

haniye Ilıcası .!le.~ Bozköy ya- a an 1 ır a ıse. 
kınında Elengullu Ilı~sı başta 
gelirler. Bu ikincisinin mevkii 
güzeldir. Kükürtlü ve Çelikli 

-·-
sında günün tahriratlarnın 
sonuncusunu imza ederken, 
hususi katibini çağırdı ve: 

Kil yom: 
- Pekala .. Buyursunlar! iki kaynağı, 5-6 çamur yeri, 

bir içme kaynağı, ayrıca Şaşa! 

İngiliz'lerden telefat var. Bahriye nazırı Samuel 
Hoar Hayfaya vardı, Kıbrıs'a geçti 

- Bunları götiirünüz.Dedi. 
Kral yalnız kalınca, geniş 

dairenin penceresine gitti ve 
dışarıdan gelen taze havayı 
teneffüs etti. Sarayın bahçesi 
beyaz ve kırmızı çiçeklerle 
süslü idi. Bahar dolayısile 
bahçede birçok ta kuş cıvıl
dayıp duruyordu. Kral bu çi
çeklerin görünüş ve güzel ko
kularile kendisinde taze bir 
hayat buldu ve bunu, bir te
bessüm ile izhar elti. 

Kral bu tarihte 69 yaşında 
idi. Kralın yüzünde derin bir 
sa'yin yorgunluğu olmakla be
raber, tatlı bir hal vardı. Şekli 
umumisi ile de, bir militarist
ten ziyade burjuvazi sımfı hali 
vardı. Evet, hakim ve çalış
kan, fakat ruh ve zekavet iti
barile daha geri idi. Bundan 
başka asker görünmek için 
fazla gayret sarfediyordu. 

Kendisi de, kardeşi Fredrik 
Kilyom gibi tahtın kendisine 
allah tarafından verildiği ka
naatinde idi, bunun için mil· 
let tarafından intihab edilmiş 
olan Land tag meclisin mem
leket ve hükumet işlerine ka
rışmasına çok kızıyordu. Maa
mafih kendisini Prusya hüku
metinin en evel gelen bir hiz
metkarı addetmekte, bunun 
için de hiç istirahat etmeden 
çalışmağı bir vazife biliyor. 

Orduyu, ordunun gösterişli 
olmasını çok seviyordu; Bunun 
için de ordu namına hiç bir 
masraftan çekinmiyor idi. 

im;'arator pencereden gene 
bu vaziyeti düşünüyordu. Fa
kat katib kendisini bu düşün
celerden çıkardı: 

ANAD u 
Giinlük siyasnl gazete 

S.ıhip 'c Laş) ~zgnnı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
l mum} ııe~rİ) ııt 'c pzı işleri 

rııüdııru: Hamdi üzh<'t 

İdarı•lıanc~i: -

İzıııi r ikinci Uc) lcr sokı.l~ı 
C. lfolk parti i Linıısı içinde 

fdgrı.lf: lımir A:\ADOLl 
1elt"forı: 2776 -:Po ı.1 kulu u 405 

ABONE ŞERAİTi 
\ ıllı ı 1200, altı ıl) lı~ı 700, üç 

aylığı jOO kurıı"ltır 

) ab. nu mrın }Pkt:tler için enelik 
nboııe lİ<'rcti 27 lıraılır 

Her )t•rde => kıırııştur -ınu grçmi~ nfüılıalnr 2J kuruştur. 

Dedi. 
Ağır adımlarla, omuzları 

biraz düşük bir halde koltu-
ğuna kadar gitti ve oturdu ve 
iki yüksek ziyaretçi birbiri 
arkasına içeri girdiler hürmetle 
eğilerek selam vazifesini yap
tılar. 

Kral: 
- Lütfen oturunuz! Dedi 

ve iki bakan birer koltuğa 

oturduktan sonra: 
- Sizi görmekle çok bah

tiyarım. Dedi. Üçiincü Napol
yon 'dan bilvasıta oldukça nazarı 

dikkati calib bir teklif almış 
bulunuyorum .. 

Bismark bu haberi duyunca 
biraz irkildi ve kulak kabarttı; 
kral sözüne devam eder.ek: 

- imparatorun maksadı 
bir harbırı önüne geçmektir. 
Üçüncü Napolyon, Prusya ta
rafından da ayni yapılmak 
üzere Avusturyanın silahlan
ma faaliyetine nihayet verme
ğe hazır olduğunu bildirmek
tedir. Dedi. 

Mareşal Dö Roon güldü; 
bu haşin askerin yüzüne gül
mek hiç yaraşmıyordu. Mare
şalın bu vaziyeti kralın bile 
hoşuna gitmedi ve: 

- Fakat, böyle bir teklifi 
ulu orta reddedemeyiz! Diye 
adeta bağırdı. 

Bismark, kral ile mareşal 
arasında hoşa gitmiyeck söz
ler teatisine mani olmak için 
söze karıştı ve: 

- Tabii reddedemeyiz! De
di, fakat kabulünü icabettir
miyecek şekilde, bir cevab 
verebiliriz. Mesela, Avusturya 
imparatorunun sade Bohem
ya' da değil, Venedik'te kuv
vetlerini azaltmağa davet ede
riz Fransova Jozef böyle bir 
teklifi hiç bir vakit kabul et
miyeccktir; çünkü V cncdiğ'i 
ve İtalya sahillerini elinde tut
mak ister. Viktor Emanoel'in 
kuvvetlerini Polonya ve Bres
kiya' da topladığı sırada, Avus-
turya Minkiyo'dan kuvvet çe
kemez! 

Sulhu samimi ve hakiki su-
rette seven kral Giyyom, iki 
öakanının harpcuyane tema
yüllerini hiç beğenmedi. 

- Sonu var -

Türk ulusu el attığı her 
işi başarı ile bitirmiştir. 
Hava tehlikesini yok et
mek için giriştiğimiz sa
vaş ta zaferle bitecektir. 

ulu 
ES Ki 

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 hazırlnr. 

Frnnsızca dili 1 L K kısmın ikinci sı.·ııfından başlar. 
Her iki lısma öğrenci kaydına 1 E Y L O L tarihinden 

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

suyu ayarında ve bir saat me
safede bir kaynağı vardır. Her 
iki Ilıca müteahhidlerin idare
sindedir. Burhaniye Ilıcaları 
nz çok tesisatlı ve bakımlıdır. 
Diğeri ise ihmal edilmiştir. 
Vilayet bu yıl 2000 lira ayır
mıştı. O da mektep inşaatına 
harcandı. 

Elengüllü Ilıcasına her yıl 
1500 aile gelir. Bazılan 15 
gün kadar kalırlar. Barınacak 
yerler, gayri sıhhi barakalar, 
çit damlar ve çadırlardır. Ya~i 
fayda yerine zarar da melhuz
dur. Çelikli suyun, inşa tarihi 
meçhul, fakat zelzelede çatla
mış muntazam bir banyosu 
vardır ki, Ilıcadan çok eski 
zamanlarda da istifade edildi
ğini göstermektedir. Bu Ilıcaya 
yalnız Vilayet halkı değil, ci-
var Vilayet ve kazalar halkı da 
gelir. Fikrimizce biraz himmete 
muhtaçtır. Bu yıl Vilayete 
1400 lira varidat girmiştir. 

4-5 bin lira harcanırsa bu para 
2 yılda alınır ve daimi bir 
varidat kaynağı temin edilir. 
Sağlık faydası da caba .. 

1111 ... a - Germencik yolu ber
battır. Bu yol ayni zamanda 
Tire - Germencik arasındaki 
birçok köylerin pazar yoludur. 
Her halde tamiri lazımdır. 

Bundan başka, bir saat uzak
tan getirilen suyun destisi 
evelce beş kuruş satılırken, 

müteahhit bunu inhisara aldı
ğı için şimdi bu rakamı yir
miye çıkarmış ve ayrıca, 40 
kilometrelik Aydın - Germen
cik nakliyatında 20 - 25 
kuruş alınırken Germencik'ten 
Ilıcaya ( 13 kilometre ) 40-50 
kuruş alınmıya başlamıştır. 
Çünkü bu da müteahhidin in
hisarındadır. Diğer bir nokta
da, Suların hala bir tahlilden 
geçirilip raporlarının verilme
miş olmasıdır. 

Gelecek yıl, bütün bu hu
suslar temin edilmelidir ki, 

Vilayet te, halk ta istifade etsin. 

Aydın hapis
hanesinde tetkikler .. 

Aydın, {Hususi) - Hapis
haneler genel espekteri Mu
tahhar dün ilimize gelerek 
Aydın ve Nazilli'de yapılacak 
asri hapishaneler üzerinde in-
celemelerde bulunmuştur. 

Bir zamanlar mevcudu sekiz 
yüzü geçen Aydın hapishanesi 
altlı-üstlü iki salondan ibaret 
binadadır. Yersizlikten mu
vakkat tevkifliler, ceza alanlar, 
katiller, kabahatlılar, borç için 
hapis edilenler hepsi ayni bi
nada bulunmaktadırlar. 

Yalnız genel savamanlıkça, 
bina içinde yaptırılan tadilat
tan sonra bunlar, mümkiin 
mertebe birbirinden ayrılmış
lardır. 

Kudüs, 4 (Radyo) - Dün Londra, 4 (Radyo) - Har- sıdır. 
Nablüs civarında Arap'larla biye bakanlığı, sekiz nakliye Press Association bu hu-
İngiliz askerleri arasında bü- sefinesi ile birinci merkez fır- susta diyor ki: 
yük bir müsademe olmuştur. kasının Filistin'e naklini em- Arab'lar şiddet hareketin-

ingiliz kuvvetlerini tayyare- retmiştir. den vazgeçmedikleri için İn-
ler himaye etmiştir. Bu tay- Londra, 4 {A,A) - Har- giltere hükumetinin uzlaşma 
yarelerden birisini ,. Arap'lar biye bakanlığı mehafilinden zihniyeti göstereceği sanılamaz. 
düşürmüştür. öğrenildiğine göre, Esseks eya- Filistin' deki lngiliz askerleri 

İngiliz'lerin bu müsademede Jetinde cereyan etmekte olan bugün on taburdur. Fakat bu 
zayiatı bir çavuş ve iki zabit manevralar yarıda bırakılmış kadar asker eğer manda al-
maktul, iki zabit mecruhtur. ve kıtalara kışlalarına dönmek tında bulunan bütün arazide 

Arap'ların zayiatı 10 mak- emri verilmiştir. örfi idare ilan olunursa hiç. te 
tuldür. Bundan başka 6 Arap Bunun sebebi hükumetin kafi değildir. 
daha 6 alayı da hava bom- Filistin'e yani takviye kıtaatı Öğrenildiğine göre, Filis-
bardımanı ile ölmüştür. göndermek niyetinde bulunma· tin' deki karışıklıklar netice

Büyük devletlerin deniz 
silahlanması. 

-------
Japonya faaliyete geçti. Amerika 

ve İngiltere endişededirler. Ja
ponyayı protesto edecekler. 

Tokyo, 4 (A.A) - 3 üncü 
Japon filosu 26 ağustosta 
Chengtu 'da vukua gelen ha· 
dise dolayısile Yangtzesiang' a 
hareket etmek emrini almıştır, 
3 üncü filonun kumandanı 
olan vis amiral Ofkava lzumo 
amiral gemisi ile Port Atur
dan Şanghay'a gelmiştrr. 
Chungking' deki iki gambot 
kalacak ve aşağıdaki yerlerde 
de birer gambot yer alacaktır. 
Bu yerler şunlardır: 

Nankin, Kukang, Hankeou, 
Changaha, ichang. 

Vaşington 3 (A.A) - Ame
rika Japonyanın haber vl!rdiği 
artırmayı karşılamak için de
nizaltı filosunu tezyide karar 
vermiştir. Şimdi Amerikanın 
denizaltı gemileri Japonyanın
kilerden fazla ise de bunların 
büyük bir kısmı eski sistem-
dir. Bundan başka önümüz
deki kanunuevelde deniz an
laşmaları ınusaddak suretleri
nin mübadelesinden sonra 
Amerika 40,000 tonluk deni-
zaltı gemisini hizmette ipka 
edecektir. 

Londra, 3 (A. A) - Daily 
Telgraf gazetesinin denizcilik 
muharriri Japonya'nın 11,059 
tonluk bir destroyer ve 15,598 
tonluk bir deniz:ıltı gemisi 

1 

muhafaza etmek istediği hak
kındaki Japon tebliğini mev
zuubahs etmektedir. Muharrir 
lngiliz hükumetinin bu Japon 
teşebbüsüne karşı şiddetli bir 
protesto da bulunacağını tah
min etmektedir. 

Morning Post gazetesine gö
re, Amerika hükumeti de Tok
yo hükumeti nezdinde buna 
bir protesto yapacaktır. 

Facia 
Bükreş, 4 (Radyo) - Bu

ka' da çocuklardan mürekkep 
bir grup, oynarlarken patla
mamış bir obüs bulmuşlar ve 
obüsü karıştırmıya başlamış

lardır. Obüs birdenbire patlı
yarak beş çocuğu öldürmüş, 
dört çocuğu da ağır surette 
yaralamıştır. 

Leh hududunda 
3 kişi tutuldu. 

Varşova, 3 (A.A) - Lehis
tan hudud muhafızları Krotes
zin yakıninde Alman Leh hu
dudunu geçmeğe teşebbüs 
eden üç şahsı yakalamışlardır. 
Bunların maksadı hükumete 
karşı mücadele için lspanyol 
yabancı lejyonuna gönüllü kay
dedilmek imiş. 

~ -
llzmir'in heyecanla beklediğil 

~·· .. :. '., ............. ·:"' .... .. , -;.~;;ı. • 
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sinde şimdiye kadar 401 kişi 
ölmüştür. Bunlardan 325 i 
Arap, 65 i yahudi ve 11 i ln
giliz askeridir. Birkaç bin de 
yaralı vardır. 

Londra, 4 (A. A) - İngil
tere Bahriye Bakanı Sir Sa
muel Hoar Arethusa kruva-
zörü ile bugün Hayfa'ya var
mıştır. Bu gece ayni kruvazör 
ile Kıbrıs'a hareket edecektir. 

Tebarüz ettirildiğine göre, 
Bahriye Bakanının Filistini 
ziyaretinin sebebi yalnız tek
nik deniz işleri ile alakadar 
olup siyasi hiçbir mahiyeti 
yoktur. 

Kudüs, 4 (Radyo) - D. 
N. B. ajansı bildiriyor: 

f ngiliz Arab görüşmelerinin 
başlanmış olmasına rağmen 

Filistin' de karışıklıklar devam 
etmektedir. Her gün ölüm ve 
yaralanma hadiseleri kayde
dilmektedir. Dün Dala yakı
ninde 50 kişilik bir Arab çe-
tesinin taarruzuna uğrayan 

İngiliz askerleri, şiddetli bir 
çarpışma sonunda bunları püs
kürtebilmiştir. ----
Şarki Kara
hisar Belediyesi. 

Şarki Karahisar, 4 (A.A)
Bugün toplanan belediye mec
lisi 1936 bütçesini tetkik ve 
tasdik etmiştir. Meclis kadın

larımızın manto giymelerini 
kararlaştırmış ve bu kararın 
Cumuriyet bayramına kadar 
tatbikini onaylamıştır. 

Loid Corc M. Hit-. 
ler'le görüşecek. 
Berlin, 4 (A.A) - Roytcr 

muhabirinin bildirdiğine göre, 
B. Loid Corç bu akşam Mü· 
nih'ten hareket edecek ve B. 
Hitler'le görüşmek üzere Berc
herstergaden 'e gidecektir. 

Miinih, 4 (Radyo) - Loid 
Corç, bugün, Almanya'nın 
Londra sefiri Dük Ribendrop 
tarafından kabul edilmiş ve 
müteakiben de, şerefine keşide 
olunan bir ziyafette hazır bu· 
lunmuşlur. 

birH~~~is~~ı~:r~~~ı1m~:ı~;n~:~-ıızıU S lz-ı• 
liyordu, bu tetkik bize bir ~ '-
müjde gibi geldi. 

Kemalpaşa 
Kaymakamlığı. 

Kemalpaşa kaymakamına bir 
ay izin verilmiştir. Vekaleten 
Burnava nahiye müdürü Şefik 
gönderilecektir. 1 Nöbetçi eczaneler f 

Bu a~aın Başturak'ta Sıh· 
hat, Karantirıa'da Eşref, Ke
mer'de Kemer, Eşrefpaşa'da 

Eşrefpaşa eczaneleri açıktır . 

g e 1 d i 
Kültürpark'ta 'oyunlarına 

Hususi muhasebe M. 
Vilayet hususi muhasebe 

müdürü Adil Sayar bir hafta 
izinle Balıkesire gidecektir. 
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S. M. Edvard'ı tanıyallm. 1 Borsada 
k ÜzUm satlşları: 

B .. " ı A • Büyu··k misafirimiz kendini dünyaya en ço ç Alıcı K s ~ UYUK TAR HI TEFRIK.A 1473 Atyoti bi. 8 . 

Birinci Fransova 
.,,8 sevdiren devlet reislerindendir. Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 376 H. Alyoti 7 625 
I': 186 M. j. Taran 12 75 
ransova, papazların vahşet ve taassubu Birçok yerleri gezmiştir. Halk arasında yaşamaktan, 181 Vitel 11 

karşısında çok aciz kalmıştı. spordan, denizden zevk alır. Merasimi sevmez. 192,5 F. Solari 8 
K 171 Ah. Muhtar 7 25 ralın ipek tenteli kayığı, defa onlar için değil, kendim Memlek~timizi şereflendire· olarak çıkmışlardı. Bu büyük mağa çalışır. Kendisini ışçıye 

140 
Şerif Remzi 

8 75 ~eni tamir edilmiş olan Lovrun için istiyorum! Sir, ben bir cek olan S.M. Edvard VIII ın imha boğuşmasının facialarını, ve ameleye bu kadar sevdi-
83 

Beşikçi z. 
10 50 ~skelesine bağlanmış, Sen nehri koca istiyorum! hayatı, dünya kamoyunun ona içinde yaşıyarak görmüş olan ren Sekizinci Edvard hiç şüp-

83 
inhisar ida. 

6 
Uzerinde sallanıb duruyordu. - Pekala.. Size bir koca karşı duyduğu sempati ve prens, ıstırab kıvranmalarının hesiz harb sonu lngilteresinde 

77 
K. Kazım 

8 75 ~ltı dane güzel kız sahilde vereceğimi. takdirin ne kadar haklı ve başladığı imparatorluğa karşı menfi bir amele hareketinin 
72 

Şerif Riza 
10 50 ralı bekliyorlardı. Bunlar ara· * • * yerinde olduğunu anlatır. bağlan gerginleşen bu dünya önüne geçmeğe tek başına 58 P. Kılark 

9 50 81
.nda, en gözde olan sarışın Kral, adeta bozuldu, ve S. M. Sekizinci Edvard 23 . parçalarını teker teker dolaş- muvaffak olmuştur. 

58 
Üzüm kuru. 

10 ~~lb~r, açık mavi ve çiçekli başka hiçbir şey söylemedi. haziran 1894 de doğmuştur. t.: Kanada'da harb sonunda Sekizinci Edvard'ın hususi S7 ]. Kohen 7 50 
ır ıpek elbise giymişti. Bu Kayıktan çıktı. Kralın geçtiği 1902 de, sekiz yaşında iken imparatorluk sevgi ve bağlı- hayatından parçalar 47 B. Alazraki 11 

~Zın yanına Fransova şeftali yerde keskin ve kuvvetli ıtri· tahsil hayatına başladı ve lığı diriltmeğe ve yaşatmıva §Sekizinci Edvard'm sesi mik- 21 j. Taranto 11 75 
~ıçeği elbise giymiş iki genç yat kokulan kaldı. 1907 de, denize karşı duydu- muvaffak olan onun sevimli rofona gayet elverişlidir. Ko· 20 Koope. itti . l2 
ıç oğlanı vermişti. An, kralı bıktırdığını sanı- ğu büyük ve sönmez sevgi teb~ssümü ve insal) kalbi ol- nuşurken konsonlarını gayet 19 D. Arditi 11 75 

Nihayet kral da göründü. yordu, bunun için bu defa bu beş senelik zamanda onu duğunu sciylemek hakikatin sarih ve tane La ne telcffuz 4 Sala. Cela r. 9 50 
Hiçbir şey söylemeden yerine kraliçeye çatmak tecrübesinde Osborn gemisine 2 sene mu- bir ifadesidir. eder. 3 T. Debas 6 50 
ıeçti ve hareket emrini verdi. bulunc.lu. Kraliçe Eleonor, Is- vaffakıyctlc hizmet görebile- Artık pn:ns dö Gal'i bütün ~Sekizinci Edvard'ın son sc- 3321 ,5 
la Kral, hergün yakılan insan- panyol kızları arasında halı cek kadar bilgi salıibi etmişti. lngiliz dominyonlarmn ımpn· yahatindcn evci yapı lAn he- 54335 
f" rın yanık et kokularından dokuyordu. 1911 de Oormul bahriye ıııck- rat<Jrluğıın prestijini dağıtan saha gfüe hütiin sc)ahatlcri 57656,5. 
ırar ediyordu. Paris civarında, Kral, vakıa çok çapkındı; tebini çok iyi bir derece ilt' kıymetli bir seyyah olarak 300,000 mil tulrnaktadıı . incir safi şiarı: 

tenha bir muhitte güzel kızlar fakat zevcelerine karşı çok bitirdi ve bu tarihte resmen görüyoruz: yeni Zelanda, C - ~Kraliçe Viktorya, heni.ız dört Ç. Alıcı K. S. 
a~asında bir miiddet vakit ge· nazik olmuştur. Ölen kansına fngilter e Veliahdı ilan olııııa - nubi Afı ika'ya, HinJisları 'a yaşında ikuı or'lıı "Cici ve 'l.27 .Ş . Remzi 8 625 
Çırecekti. Çiinkü Paris'e hakim olduğu gibi, şimdiki karısı rak Pr •ns Dögal unvanım gitti. Bu seri tmııamlcındıktan d ost tavuı lu bir <;.ı>cul.r,, diye 200 B. Alazraki 9 
değildi. Üniversite, parlamento Eleonor'a ~içbir kötü söz söy· aldı. sonra biiliin dünyayı dolaştı: tavsif etmiştir. 143 ş. Riza ha. 6 
h?Paz gtiruhu Paris'in hakiki lememiş, hürmet ve nezakette Bir müddet Pariste kalarak lspanya'yı, cenub Amerikasını, §Eskiden Lordlar kamar:ısmda 119 M. J. Taran. 7 75 
akimi idiler! kusur göstermemişti. Elconor Fram:ızca ve Fransız tarihi Birleşik devletleri gl'zdi. iiç taht vardı. Bunlardan biri 100 H. Şeşbeş 8 
Papazlar, kralın hemşiresi hu cihetten kendisine tescili ile meşgul olan Prens Dö~al 1928 de Cenub Afrikasın- Krnla; biri Kraliçeye, biri 82 B. Franko 7 

~argrit'i bile itizalle itham buluyordu. memleketine dönünce Mag· da bir av seyahatinde iken prens d ö Gal' e aitti. Şimdi 74 E. R. Roditi 8 
Cesaretini göstermişlerdi. Mar· Kraliçe de, kralın sadık ve daben kollejinc <lrvaın etti: habası S. M. Beşinci Jorj'un ise tek bir taht vardır. Çiiııkli 31 A. Muhtar 6 
rit'in halk içinde bir çuvala muti bir zevcesiydi. Prens Dögal burada talebeli- hastalanması iiı:crine memle- Sl!kizinci Edvard bekardır. 
. ağlanarak nehire atılmasını Bazı kral, derin iç sıkıntı- ğin bütiin şartları içinde ya- ketiııc döndü. Bu sırada, 35 ~ Sekizinci Edvard, hakikati 
ıstiyorlardıl ' sına uğrar ve saraya döndü- şadı. Asil ve tam bir İngiliz yaşında , <lünyayı dolaşmış, halde lngiltcre tahtına çıkan 

Kral Fransova, alim, edib ğü vakit, kraliçeden bir En- genci sıfatile sevdiği spor eğ- tecriibe görmiiş, insanlığın Edvard'ların sekizincisi değil, 
~~ şair dostlarından ancak dülüs raksı, arap oyunu ister- lencelerine iştirak etti. Tatil- saadet ve ıstıraplarının sebep· on birincisidir. fngiltcrc' de 
ırkaçını büyük müşkülatla pa· di. Eleonor ırkına mahsus lerini seyahatle geçiriyordu. lcrini öğıcnmiş olgun ve ka- Krallık yapmış üç Edvard da-

b~zl~rı~ pençe.sind~n kurtara- kıvraklıklarla ve Endülüs mu- Bu arada Almanyaya, Norve- mil bir insan olmuştu. ha vardır ki bunlar da (Yaşlı 
Mlrnıştı. Kalvııı f ırar etmiş, zikinin Melankolik nağme le- çc, Danimarkaya gitti. işle prens <lö Gal bu ek- EdvarJ), (Şehid Edvard) , (lti-
b aro Alpleri aşmış gitmiş, rine uyarak oynarken, kral, 1914 cilıan lıarbı o zaman siksiz ve tam bir devlet şefi rafçı Edvarc.I) ad!arile tarihe 

Unlarla beraber güzide bir bir kenarda derin bir hülya 20 yaşında bulunan prcnsın hiiviyctine sahib olarak, 21 geçmişlerdir. 
~ıf halk ta kaçmağa mecbur içinde bu raksı seyrederdi. talebelik hayatına nihayet ver- ikincikanun 936 da ve 42 ya- ~Sekizinci Edvard, henüz çok 
di~?'ıbştı. Fakat kral, çok sev- Kim bilir?. Belki de lspan- di. Askerlik vazifesine Eset'te şında sekizinci Edvard adiyle küçük bir yaşta iken ölen bii-

22 J. Tara. mah 11 
18 Benmayor 8 25 
16 P. Paci 8 
1032 

34630 
35662 

Zahire satışları: 

Ç. Cinsi K. S. 
675 Buğday 5 50 
208 Bakla 5 

1 Vag. Nohut 6 
73 B. pamuk 4'3 50 

K. S. 
18 
14 50 
18 
14 
12 50 
15 
15 
13 50 

7 
11 
12 50 
15 
11 25 
11 75 
14 
15 
14 
12 

9 50 
6 50 

K. S. 
8 625 
9 

12 
10 
10 50 
8 50 

11 
6 

11 
8 ~5 
8 

K.S. 
6 50 
5 
6 

43 50 gı ir adamı, Berken'i pa· ya' da esaret devrinin acı veya bulunan birinci tabur miila- Britanya imparatorluğu tahtı- yiik annesi Kraliçe Viktorya-
Pazl k l il d tatlı bir hatırası kendisini · ı· · ·ı b ı d s t arın an ı e erin en kur- zım ığı 1 e aş a ı. onra mn imparatoru oldu. nın ahirette ne mevki alaca-
lrrnağa muktedir olamamıştı. böyle daldırırdı! Fransadaki lngiliz kuvvetleri "'* * ğını mürebbiyesine sordu, mü· 

v ı k ·ı h.ld b Kraliçe, sadece kralın, ko- b k d · lc.I l'\ra, ayığı e sa ı en eri aş uman anının yaverı o u, Kral Edvard 1760 danberi rcbbiyesi; 
&ah·1 d I k p casının zevki ıçın emsalsiz Fi d 'd b" k h b 

Romanya dış 
Bakanı ve İtalya. 

~,·8,.1 e oğru ayrı ır en, a- an ır a ve ırço · arp ce · ilk defa lngiltere t:ıhtına çı- - Meleklerden sonraki mer-' surette rakseden bir kadın 
d ın bu cehennemi muhitin- helerinde çalıştı. Prens Dögal kan bekar bir kraldır. tebede mevki alacak .. 
c olurdu. Bu zamanlarda krali-

" 
11 uzaklaştığı ıçın ferah du- l bu harb yıllarında tam bir İngiltere' de ve lngiliı: domin- Cevabına biraz düşündükten 

ıUy0 d çenin köpeği, cücesi, spanya· k h- · · · · d k d" · 
r u. as er uvıyetı ıçın e en mı yonlarında yaşıyan kiitleler sonra şu mukabelede bulundu: G ~ d · dan getirdiği nedimeleri hep 

)' oz esı sanşın kadın da gösterir. hiçbir vakit bir kimseyi onu - Büyük annemın melek-&tıında idi. Kral.· gelirler ve mutbakta veya 1916 d Akd . f h d d l 

Roma, 4 ( Radyo ) - Ro· 
manya'nın ycnı Hariciye Ba
kanı M. Antoncsko, Kont Ci
yano 'ya bir telgraf göndermiş 
ve dostluk temennilerinde bu- · 

a ' enız se er e- sevdikleri kadar sevmemişler- lerin arkasın an gi cceg'" ini unmuştur. - B · fk · · · k başka bir salonda kraliçenin 
~ g .. 1:nımld 

1 rım sızın ço bu derin itaatını alay ederlerdi. yeti kurmayına tayin olunarak dir. işsizler kulübü onun ese- zannetmemiştim. Kont Ciyano' da mukabil te-
d oz u 0 uğunuz merkezin· _ Sonu var _ Mısır'a gitti. Dönüşte ltalya'ya ridir. işsiz erkek ve kadınlar § Halk, Sekizinci Edvar'dı mcnnilerdc bulunmuş ve tcşck-
b Cdir. Bu kadar küçük ağzın _ 1___________ uğradı ve Udui'de umumi ka- işsizliğin sefaletinden kurtul- Veliahtlığı zamanında sade, kür etmiştir. 
L u kadar çok yemesi cidden Türk havasmı güvene rargahı ziyaret etti. Buradan mı::k için bu kulübe gelirler, alelade ve herkes gibi bir ------- - ----
'llnet ı· kt ş· d" k k t k 1 k · mıştır: "Silindir şapka ve me-d e ayı ır. ım ıye a- avuş uraca o an hava Fransa'ya geçere lngiliz kuv- yerler. içerler, şakalaşırlar ve adam olduğu ıçın severdi. •t da d.. h · · rasim istemem, taş ve beton ) d" ort cmşırenız ve silahı " tayyare 11 sade vetlcrirıe iltihak etti ve harb kendilerini dost bir muhit Sekizinci Edvard da can sıkıcı 
c 1 k d · · · · ı k d ·· ı d h" h ı görmek istiyorum insan gör-4t I ar eşınız ıçın o mıyaca evletin ve devlet mUda- bitinciye kadar cephelerde do- içinde bulurlardı. Sekizinci toren er en ıç oş anmaz. 
her istediniz durdunuz.. faa bütçesinin mevzuu laştı, bir çok harblara girdi. Edvard, güler yü1ü ile bu ku- ~Sekizinci Edvard'ın kitap- mek istiyorum. 

S edi. olarak kalmamış, belki 1919 da, lrnrb sonunda İn- lübleri ziyaret eder, işsizlerle larla başı pek hoş değildir. § Kral Sekizinci Edvard'ın 
kt ı'tışın kadın, An'dı. Ve de daha fazla olarak hal- giltere'ye dönüş prens dö Gal görüşür, amelelerle arkadaşlık Bütün bildiklerini dünya ile dövizi eski bir dövizdir: (Allah 
kı~ın. sözlerine karşı göz bile km yurd sevgısme ve için yeni bir çalışma devresi- eder, maden kuyularına iner, doğrudan doğruya temasından ve hakkım!..) Fakat Kral, aile-

llıadan: yurddaş terbiyesine ema nin başlangıcı olmuştu. Bütün fakirlerin sefil evlerini ziyaret öğrenmiştir. sının şu diğer dövizini de t,;- Sir, dedi. Benim otuz net edilmiştir. dünya gibi İngiltere dom in- eder. mevkiinden istifade ede- § 1921 de Yorksavr sergisini unutmıyacaktır: ( Hizmet edi-

e kardeşim var!. Fakat bu Türk hat'a kurumu yonları da harbtan yıpranmış re.:.:kl.iihlıerİİk~e~s;eıiy~a;r.;d~ımmdaiii..iib.iiuiiiluİİnİl·mliollrglıalinliıllzeİİlllel.dl.ellnlllellrlie-şilöily•le-y•a•z--llİyİlo•r•u•ın•.)İm••••~~--""111111111._.._ ................. ._ ...... ~ .. ~~;.;_~~~.;m.-;~--;.;..;... .... . 
cuk, bu milletin nesli idi. Bu Ortadan taranmış, kuzguni sarkmış, yiirürkcn kollarını, 

• 

Dl~IK " e1<1r 
~· 

Yazan: Orhan~ Rahmi Gökçe 
'Zan ··1 k · d" tı'ıed; gu me ıste ı, güle-

01rrıtı~t Kafasının içinde birşey 
Lt tı. 

k rıak·k 
erı<Jisiı atle karşılaşmıştı. işte 
~ .. Pık hakkında ilk notu, 
\le.,Olişti~aca_.klı bir köy kızı 

1(.. · Gavur kızıl 
Ilı' qPı 1 1tıtan açı dı. Sırtında çitare 
\le ~}' ~ belinde kalın kuşağı 
~~İain~eında elfiye donu ile 
to.,Gnd·· var - yok, bir adam 
'atı İşi u. Başına da kenarı 
~e Re ~meli, küçücük bir tak-

)\ Çırrnişti. 
b 'Pının 1 . 

Ct, • açı ması ıle bcra· 
ı.11.. 1Çerid 
l «ır b· en sokağa doğru 

. it k k 
tı tGk.. 0 u sızar gibi oldu. 

1.. Utrne . 
~Ilı yı andıran bir hisle . 

, ,......,,, o • -

- Muhtar efendi - Dedi -
ben köyünüzün muallimesiyim. 
Emrim de İştcl 

Muhtar, alaca bulaca bir 
la~ gihi duruyor, hiç kımılda
madan ona bakıyordu. Sonra 
davrandı. Rizana hiç cevap ver· 
medcn içeriye seslendi : 

- Kız Ayşe! Oğluna söyle, 
samanlığa doğru çekilsin. Bir 
zenne hoca geldi! 

Muhtarın kalın, tok s sı, 
sanki kapıları, pencereleri ça· 
lan bir tokmak ımış gibi, 
birdenbire karşıki evin, daha 
altındakilerin, daha üstünde
kilerin kapıları açıldı. Birer 
baş gözüktü, üç-dört yalın 
ayak çocuk fırlayarak etrafına 

toplandılar. 

Herşry tecessüs kesilmişti. 
Bu yabancı köy taşlarının, 

kerpiç dıvarların, kiremitlik
lerin arasından sarkan hasla 
sararmış sazların bile kendi
sine baktıklarını sanıyordu. 

- Buyurun lHocahanım, 
sen de gel bakalım! 

Terddüde lüzum yoktu, gi
recekti. Kim bilir, belki de 
burada birkaç giinünü geçı
recckti. Esasen tcreddiid ede· 
cek ne vardı ki? 

Burası bir köydü elbet. 
Bunu kabul etmemiş miydi? 
Köyde, başka ne arayabilir, 
Buradan daha başka ne bek
liyebilirdi? Cemiyetin dıvarı

nın arkasında yaşıyan bu yer
ler, cepheden başka hiçbir 
şey görmemiş olan bu insan
lar, bir vatanla bir milletin 
parçaları idi. Bu köylü de bir 
milletin küçücük bir ifade ve 
aksi vardı. Şu yalın ayak ço-

pis ev, şu gübre, kum ve taş siyah, uzun saç'ar. ~ert, kes- bacaklarını aça aça giden bir 
dolu sokak, bir vatandı.. kin ve güzel bir çift kaşlar, kadındı. Ateşin karşısında kıp 

Kapıdan gırınce ayağının onun altında tatlı, derin bir kırmızı olmuştu. Sıvalı duran 
altında ratıp bir toprak bu- yumuşaklık ve utanç içinde sağ kolunun Üstü ile alnının 

terini sildi. lunduğunu anladı. Gcnış bir bakan bir çift iri, ela renkli _ Ooooh _ dedi _ belim 

avlı, ortasında bir kuyu ve goz.. ağrımış eğile eğile şöyle gel-
karşısında sıra sıra damlar. Ölçülü, biçimli bir burun, sene hoca h:ınıml 

Dıvarlarda salkım salkım küçücük, kıp-kırmızı bir ağız. Ve birden bire Rizan'a dikkat 
kuru ıneyvalar, mısır darılan Geniş omuzlar, güzel bir etti. kaşları hafifçe çatılır gibi 
ve daha farkına varamadığı göğüs ve tam bir vücud. oldu. Dudağım kıvırdı ve ba-
bazı şeyler. - Hoş bulduk kardeşimi şını kocasına çevirerek manalı 

Sol taraftaki köşede, açık Ona yaklaştı. Biri birine manalı baktı. 
bir oda kapısından ışıklar baktılar ve güldüler. Yanık Bu bakışı muhtarın kızı da 
geliyordu. Muhtar oraya doğ· Bekir' den sonra bir diğer görmüştü, Rizan da .. 
ru giderken, karşı damlarm çehre daha, kendisine yakın- Genç köylü kızın yüzü kıp 
kapısından bir hayalet sezdi : lık gösteriyordu. Arabacı eş- kırmızı kesildi. Anasının yap-

Bu, muhtarın oğlu olacaktı. yalan indiriyordu. Kapıdan tığı bir kabalık, bir nez~kct-
Evela muhtar girdi odaya. seslendi : sizlikti. Demek ki, Rizan, Cler-

Bir genç kız kapıya geleli. Bu, - Şuraya kapı arkasına hal onun üzerinde de fena 
uzun boylu, yanık yüzlü, başı bırakın. bir intiba bırakmıştı. Genç 
beyaz örtülü bir genç kızdı. Odanın köşesinde bir; ocak olmak, şehirli olmak sanki bir 
Elini göğsüne kor gibi yaptı : yanıyordu. Muhtarın karısı hata, bir suçtu. Bu bakışlnrda; 

- Buyurun -dedi- hoşgel- elindeki bakır kabı bırakmış - Allah allalı, böylesi de 
diniz hoca hanım! ve doğrulmuştu. Bu, yuvarlak, muallim mi olur, ne biçim şey? · 

Rizan dikkatle baktı : at suratlı, memeleri göbeğine • Sonu var· 



Sayfa 6 

MAHKEMELERDE: 

katili 
İrun sehri , 
alevler icinde. 

' ••••• 

5/9193b -.. 
Furunlanmış Ve uş 

•• 
-Başı 1 inci sahifede

Marangoz nıehmed gene karı ını bildirmiştir. Fran ız'lar hududtarı 
lYll t S yeniden tabiye etınİflerdir. llenılaye 

G CiA 
l ''ld •• •• ? hastııncsine 130 ağır yaralı ~filis 

nası o urmuş. getirilmiştir. 

Tepecik'te karısı Hamide'yi 
bıçakla müteaddid yerlerinden 
yaralıyarak öldürmekle maz
nun marangoz Mehmed'in 
muhakemesine dün ağırcezada 
devam edilmiştir. Kevser adın
da bir şahid dinlenmiş ve 
maznunun aleyhinde olan şu 
izahatı vermiştir: 

- Suçlu marangoz Meh
med 'le kız kardeşi Hayrünnisa 
evimizde idiler ve görüştüler. 
Bu görüşme cinayetten iki 
gün evvel oldu. Marangoz 
Mehmed, ablası Hayrünnisa'ya: 

- Abla! seninle aramızda 
eskiden geçmiş bazı mes' ele-
ler vardır, seninle helalaşmağa 
geldim dedi, bunun üzerine: 

- Hayrola oğlum, ne var, 
bir yere mi gidiyorsun? 

Diye sordum. Mehmed: 
- Bir yere gitmiyorum, 

yann karım Hamide'yi öldü-
rüp hapishaneye gideceğim, 
onun için helallaşıyorum 

Dedi. Ben de: 
- Kendine yazık 

sakın öyle birşey 
Gençliğin var. 

edersin, 
yap mal 

Dedim, Mehmed de şu ce
vabı verdi: 

- Hayır, ben pl~nımı çiz
dim. Beni hiçbir kimse bu 
fikrimden vazgeçiremez. Allah 
da, siz de şahit olun. Dedi 
ve çıkıp gitti. Diğer şahit 
Ganimet adındaki kadın da 
şunları söyledi: 

- Vak' adan birkaç gün 
cvel anasının evinde bulunan 
Hamide'yi evine getirmek için 
marangoz Mehmed'in annesine 
söyledim. Benimle birlikte Ha
mide'nin evine gitmek isteme
di, fakat Mchmed de çok 
yalvarınca kabul etti, birlikte 
Mehmed'in çalıştığı marangoz 
dükkanına gittik. Maznun Meh
med, karısı Hamide'ye veril
mek üzere bir mektub yazmış, 
bunu anasına okumak istedi. 
Anası okumamasını söyliyerek 
mektubu aldı, fakat Mehmed, 
son satırları okudu. Bu satır
larda: 

Bana Mehmed derle~ 
Kelimeleri vardı. Bu sırada 

mnznun Mchmed dükkanda 
bir tahta kaldırdı, altından 
uzunca bir bıçağı bize gös
terdi ve: 

- Siz ona söyleyin, sonra 
Hımmml Dedi. 

Gidip mektubu Hamide'ye 
verdik, Hamide ertesi gün 
kocasının evine geldi, fakat 
kocası Mehmed, gene kendi
sini dövmüş, kadın da elinde 
kocasının mektubu olduğu 
halde karakola gidip şikayet 
etmiş. Benim bildiğim bu ka
dardır. 

Mahkemece maznun Meh
med'in Konyada bulunan anası 
Ülfet'in, Konya mahkemesi 
vasıtasile ifadesinin alınma
sına karar verilerek muhake
menin devamı, başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Davııtlar köyü cinayeti 
Kuşadası kazasının Davutlar 

köyünde çoban Memiş'le hü
viyeti belirsiz birini öldür
mekle maznun Girit'li Mehmed 
Ali, Ahmed ve 1smail'in mu
hakmelerine Ağırceza'da de
vam edilmiştir. Bu celsl!de 
maznun Mehmed Ali'nin karısı 
Nl'sibe şahit sıfatile dinlenmiş 
ve demiştir ki: 

- Kocam, 9 Eyini kurtu
luş bayramı münasebetile iz
mir' e gitmişti. Ertesi gün köye 
döndü, maktul Memiş, kızım 
ile beraber bağda kalırlardı, 
fakat hiçbir vakit biz kendi
lerini yalnız bırakmazdık. Kıza 
tasallut ettiği için öldürtül
düğü yalandır. 

Maznun Mehmed Ali'nin 
kainvaldesi de ayni şekilde 
şahitlik etmiştır. Cinayet ye
rinde bulunan mavzer'in üze
rinde parmak izi mevcut olup 
olmadığı tetkik edilmek üzere 
mavzer, İstanbul' da• daktilos
kopi mütahassıslığına gönde-
rilmişti. Gelen cevap, dünkü 
muhakeme celsesinde okun-
muştur. Bunda; silahın üzerin
de tatbiki kabil parmak izi 
görülemediği bildirilmiştir. 

Bu tetkikler için muhake
menin devamı başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Asliyecezada 
Dün komünist 
Maznunların 
Tecziyeleri istendi. 

Komünist maznunlardan Hay
ri Tekin, Mehmed Emin, Is
mail, Salahiddin ve arkadaşı-

nın muhakemelerine dün şeh
rimiz Asliyeceza mahkemesin-
de devam edilmiştir. Bunlar; 
şehrin muhtelif yerlerine be-
yanname atarak teşkilatı esa
siye kanununu değiştirmiyc 
teşebbüs suçundan Ağırcezada 
muhakemeleri intaç edilerek 
dörder sene hapse mahkum 
olunduktan sonra hapishaneye 
gönderilmek üzere iken adliye 
koridorunda Enternasyonal mar-
şını yüksek sesle söylemek ve 
gürültü yaparak Jandarmalara 
karşı gelmek suçlarından maz
nundurlar. Muhakeme son saf
haya gelmiş olduğundan dünkü 
celsede iddia makamını işgal 

eden müddeiumumi muavini 
Hulusi Çağın tarafından iddia 
serdedilmiş ve maznunların bu 
suçu işledikleri delillerle ve 
şahitlerin ifadelerile sabit ol
duğundan cezalandırılmalarını 
istemiştir. Maznunlar, müda
faalarını hazırlamak üzere id
dianın birer suretinin kendi
lerine verilmesini istemişlerdir. 

Müdafaa için muhakeme 10 
Eylule bırakılmıştır. 

Tayyare, bugün artık 
vatan demektir. Çünkü 
vatanları korumak işin
de, tayyarenin rolü baş 
roldür. 

Türk hava kurumu 

-------------------------Mevlude davet 
Akhisar'lı merhum Ali Se

lim oğlunun ruhuna ithaf edil
mek üzere 6 -9- 936 pazar 
günü öğleyin namazını müte
akip Karşıyaka'da Soğ~kkuyu 
camiinc.le mevlut okutlurula
cagından bilumum ihvanı di
nin tcşrifl .. ri rica olunur. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastalık
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı -
Elhnmra Sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon : 3479 

• •'- -. . -~ "':' il . ' . - .. 

Alkazar muhasara altında 
Madrid 4 (Radyo) - Al· 

kazar sarayında mahsur bulu· 
nan bin kadar asi elan teslim 
olmamışlardır. Soldaki büyük 
kule de harap olmuştur. Dün 
ihtilalciler hiç ateş etmemiş
lerdir. Fakat bunların bir çı
kış hareketi yapmaları ihtimali 
olduğundan kapılara mitral
yözler yerleştirilmiştir. 

lrun işgal edildi şehir 
ateŞler içinde .. 

Berlin 4 (Radyo) - İrun 
cephesindeki D. iV. B. ajansı 
muhabiri bildiriyor: 

General Mola kıtaatı, bu 
sabah lrun'a girmeğe muvaf
fak olmuştur. Kıtaat muvak
kat mevzilerden taarruza kalk
mış ve ilk hücumda komü· 
nistlerin şiddetli ateşine ma
ruz kalmışlardır. Asiler de 
mukabil ateş açarak siperlere 
girmişler ve müteakiben de 
şehri işgale başlamışlardır. 

Komünistler, çok şehrin so
kaklarında parikcıtlar kurmuş
lar ve muhtelif yerlerden de 
büyük binaları ateşe vermiş
lerdir. Asiler, lrun'u ev ev 
zapta mecbur kalmışlardır. 
Kızıllar, evlerinin pencerele
rinden ateş etmişler, milliyet
perverler bu evleri el bomba
larile uçurmuşlardıı. Alevler 
içinde kalan şehir sokakları 
cesedlerle doludur. Asiler, ya
kaladıkları bütün komünistleri 
bila muhakeme kurşuna diz
mektedirler. 

Bugün~ İrun'dan Hendaye 
beş bin İspanyol iltica eyle
miştir. Bu hafta içinde Fransız 
hududunu geçenlerin adedi 
on bini aşmıştır. 
San Sebastigen 
de düşmek üzere: 

Paris, 4 (Radyo) - Gelen 
haberlere göre, San Sebasti
yen de sukut etmek üzeredir. 
General Mola, kan dökülme
mek için şehrin teslimini iste-
miştir. Asi kuvvetler, şehri 
hcrtaraftan ihata etmiş bulu
nuyorlar. San Sebastiyen va-
lisi Oyega şehri şartsız olarak 
general Mola'ya teslim ede
cektir. 

Barselon İngiliz konsolosu, 
Bolşevik'lerin tecavüzlerinden 
ve İngiliz müesseselerini işgal 
etmek istemelerinden dolayı 
protestoda bulunmuştur. 

Madrid'den gelen haberler, 
Largo Kabalcro'nun, hükumet 
teşkil ettiğini bildirmektedir. 

Paris, 4 (Radyo) - Paris'e 
Londra' dan gönderilen bir 
habere göre cumur reisinin 
yeğeni Milgara Azana milli
yetperverler tarafından öldü
rülmüşlerdir. 

Madrid, 4 (Radyo) - Asi
ler hesabına casusluk yapan 
ve aralarında ecnebiler de 
bulunan bir şebeke meydana 
çıkarılmış ve birçok kimseler 
tevkif edilmiştir. 

Estramarda şiddetli muha
rebeler olmuş, asiler püskür
tiilmüştür. Huesca, hükumet 
kuvvetleri tarafından ihata edil
miştir. Burada vukua gelen 
muharebede, ihtilalciler mi
lislere karşı zehirli gaı kul
lanmışlardır. 

Rabat, 4 (Radyo) - Asiler 
Benoye, Ganeravka Navera 
köylerini işgal etmişlerdir. 

Bir Arjantin kruvazörü Se-

Rutubet ve sıcakta katiyen şeklini değiştirmez 
kereste ararsanız 

ZINGAL GÜRGE 
• 
1 

ALINIZ 
,Mobilya, karoseri imalatı için ideal kereste GÜRGENDİR 

Satış mahalli: Hilal kereste fabrikası keresteciler. Telefon 3776 

Fransız ordusu- Rusya'da 
nun manevraları tevkif at Kaynanalar neden 

gürültücü ve 
gürültücü olur larnıtŞ 

---··.-----Baştarafı 1 inci sug/ ada
rcti hatırlatarak demi~tir ki: 

Den buradu nuırcşal Pilsuds
ki'nirı fikirlerirıi devam ettirmek 
için bulunmakla bahtiyanm. 

Gt'neral Fl'Bnm~ ordusunun bü· 

yük ~cflcrini hürmetle anarak söz
lcriui lıitirmi~ ve .M. Dalutlier ve 
Fransa orılu ve milletinin şerefine 
kadehini kaldırnu~tır. 

Hnimr, :3 ( A.A ) Cenı>ral 

Hi41iz Smigly ile gcnernl Gnıııdı:rı'in 
hazır huluuclııkları warıevralar Lu 
snlıalı şimal kıınetlcrinin bir hü
cumu ile hitam bulmuştur. Bu 
lıiicuuulun cvwl lıııreketc geçen 
tn11klar <;İsten istifade ednck ilk 
hcıleflı• rine Htrmı~lar rn makineli 
lıir alay da reııııptan tuarnıza geç· 
ıuişıir. 

Gı•ıı"ral Hitit. Smigly lııı~ııı;İ hir 
aralıa içinde nuınevrulonn bü) ük 

lıi r kmmnı takip ctıııi~ '" ınuki
neli bomba mancwııeı bilha~a 
alfika~ını eelbctıııiştir. 

"\uııı;i, 3 ( \.A)- General Hiclz 
Smigli ile general Gıııuelcn Xan-
si.de şarhııy, il hay 'e 20 ci kolor· 
d u k uıuandaaı tara fııııluu Staııislai 
meydanında toplanan halkın hl')'l'• 
canı ur:ısıııda karşılaıınıışlıırdır. Bir 

piyade alayı tarafıııdnn )llpılıın se· 
};im resminden sonra ıııLaf ir ı;c· 

neral resmigeçitle hazır huluııııııış

tur. Şehir hayrnm günlerine muh· 
suı< lıir canlılık gösterıncktc<lir. 

Hüki'ııııet daire i, otel \'e şclıir hü· 
tiiıı geı·e donunnıı~tır. 

Bu da bir sulh 
teranesidir! 

Brüksel, 4 (Radyo) - Sulh 
kongresi mesaisi başlamıştır. 
Muhtelif mes' elelerin tetkiki 
için komisyonlar teşkil edil
miştir. M. Jüo söz alarak de
miştir ki: 

- Amele sendikaları, har
ba karşı mücadele etmeli veya 
hususi hükumetler, silah tica
retini kontrol altına almalıdır. 
Devletlerden her hangi biri 
diğerine tecavüz ederse, bütün 
amele, mütecavize karşı cephe 
almalı ve umumi grev ilan et
mekle beraber bu devlete 
boykotaj da açmalıdır. 

..ı::m: ... Bllmmmcımmırrammm 
vil'e gelmiş ve Arjantin teba-
asını almiştır. 

Lizbon, 4 (Radyo) - Por
tekiz hükumeti Madrid sefirine, 
Portekiz topraklarını terketme
sini bildirmiştir. 

----··---
- Başı 1 inci sahifede -

Lon<lra st•f iri i\I. l\leski') i, Hnnıa 

sefarethanesi miişıwiri Gelfant'ı, 

Sofya sefiri füısko ikof'u, Aıina 
sefiri Deı;k.i'yi şüpheli görmekte
dir. Humlan lıaşka kontlra, Berliu, 

Pra~ Ye Stoldıolm scfaretlıancle· 
rinıle de tahkikat devam etmek· 
tcıli r. 

Belgrad, 4 (Radyo) - Krem
lin' de büyük bir endişe hükum 
sürmektedir. Bunun sebebi de, 
Ukranya, Kırım, Kafkas ve 
Uzak şark askerleri arasında 
gizli bir ihtilal cemiyetinin 
keşfedilmesidir. 

Sibirya başkumandanı gene
ral Bluher'i Troçki'le birlik 
addetmektedirler. Bu general, 
Japon'larla bir hadise çıkara-
cak, bu suretle çıkacak bir 
harb sayesinde Stalin rejimini 
devirmek fırsatını hazırlıya
caktı. 

Uzak şark ordusu siyasi 
bürosu şefi Arontan general 
Bluher'i nezaret altında tut
makta ve Moskova' dan emir 
ve talimat beklemektedir. 

Ukranya'da Sovyet meclisi 
reis vekili M. Kocubiski'de 
isyan hazırladığı için tevkif 
edilmiştir. 

General Kucubiski kazakla
rın Sonbahar manevralarında 
isyanıııı hazırlamakla maznun
dur. Birçok zabit ve memur 
da bu sebepten tevkif edil
miştir. 

Londra, 4 (Radyo) - Sta
lin şimali Kafkasya'ya Mareşal 
Buduyeni'yi kazakların isyanı
nın öniinü almak için gönder
miştir. 

Londra, 4 (Radyo) - Rus
ya' da yüksek mevkii haiz otuz 
kadar kadın tevkif edilmiştir. 

Moskova, 4 (A.A) - Ziraat 
halk komiser vekili M. Mura
lov'un yerine M. Demcenkoy 
tayin olunmuştur. 

Oslo, 4 (A.A) - Hariciye 
nazırı vekili Sovyet elçisine 
bir muhtıra vererek Troçki 
hakkında Sov1et'lerce yapıl
mış olan teşebbüsten dolayı 
teessüflerini bildirmiş ve siyasi 
faaliyetten vaz geçeceğini tah
riri olarak taahhüd etmekten 
imtina ettiği zaman Norveç'in 
Troçki'ye iltica hakkını verme
miş olduğunu hatırlatmıştır. 

Zira, insanın veya maymunuıı 
husyesinden alınan aşı uzu" 
parçası zamanla yavaş ya\'aŞ 
dumura uğrar. Her ne kad~r 
aşı yenilenebilirse de bu bır 
milyoner tedavisidir. Herkesin 
işi değildir. 

Andokrinlerin ilaçla teda· 
visi pek kıymetli bir usul de· 
ğildir. O halde sıhhatimiz 
üzerinde mühim rolleri olaO 
andokrin guddelerini nasıl iyi 
muhafaza etmeli ve nasıl te· 
davi ve idare etmelidir? 

Birkaç senedenberi öğleyin 
sıcaklarında dünyanın bütiiıı 
plajlarında ressamlara model 
olacak manzaralar görüliir· 
Başına bir havlu örterek vü· 
cutlarını ekmek gibi kızartı· 

ranlara tesadüf edersiniz. aı.ı 
surette denizlerde, nehirlerde, 
göllerde haki renkte bu ada111· 
lar ne yapıyor diye şaşma· 
yınız. 

Onlar hayatın malzeme ve 
mühimmatını hatırlıyorlar. Gii· 
neşin yakıcı harareti altındıı 
böbrek üstü guddelerini teıı· 

biye ediyorlar. Mizaçlarını ts: 
mir ediyorlar. Bu guddeleri 
canlandırmak için güneşte çıp· 
laklık kürü, tiroitleri canlao· 
dırmak için bol temiz havB 
kürü elzemdir. Bütün gudde' 1 

ler birbirine bağlı olduğııfl' 
dan bunları tedavi etmekle 
diğer bütün guddeler de tc' 
davi edilmiş olur. Eskiden ol· 
duğu gibi kaim elbiselerle 
gölgede U7.anıp istirahat et· 
mekte fayda yoktur. Plajd11 

çıplak kuma uzanarak uzoıı 
müddet vücudu güneşe arıet· 
mek lazımdır. Ne vakit viİ 
cudunuz esmerleşerek brofl: 
rengını alırsa güneşin sıhl~1 

tesirini yaptığından o vıık1t 
emin olabilirsiniz. Bu zi)'ıı 
banyosu esnasında teneffiİ5 

jimnastiği de yapmış olursfl' 
~ rıız, elbiseler hele koyu refl 

elbiseler ziyanın vücuda geı 
mesine mani olur. Siyah refl 

elbise giymek mahzende otur"' 
nıakla birdir. Açık renk ,.e 
ince seyrek elbiseler giyile· 

cektir. ~ 

İzmir sicili ticaret Anvers, 4 (Radyo) - Bu
rada bir vapura Madrid hü
kumetinin ısmarlamış olduğu 
800 mitralyöz tahmil edil
miştir. Metropol gazetesi, bu 
hareketi şiddetle protesto ve 
sosyalist bakanlara hücum et
mektedir. 

1 . b l d" . d memurluğundan: 
zmır e e ıyesın en 1 . 'd s ğ k ğınd9 

Perpinyon, 4 (Radyo) 
iki vagon gıda maddesi ve bir 
vagon mühimmat Madrid hü
kumetine sevkedilmiştir 

Bı avn müessesesi de Ma<l
rid' e göndermek üzere 10 top 
hazırlamıştır. 

Bu haberleri Onıanita. ga
zetesi de tasdik etmektedir. 

zınır e a ır so ·a 
62 sayılı a~anın 379 metre 31 numarada üzüm, zeytin}'D§l 

murabbaındakı 16 sayılı ar- . .. . ş··k ··zııde 
b 

ve saıre uzerıne u ru 
sası eher metre murabbaı f .1 H kk ıtıııd3 
ikiyüz elli kuruştan dokuzyüz smaı a 1 unvanı 3 e 

f t kt ·k bukerf kırk yedi lira elli kuru~. ~u- ıca~e ya'.ı~l a(I a 1 .c
1
n
8 

kso>') 
hammen bedelle başkatıplık- ycnı soyaut e smaı er . b 
teki şartname veçhilc 11/9/936 unvanını almış olduğundaıı ~~· 
cuma günü saat onaltıda açık yeni ticaret unvanı ticare~ ·Ji~ 
artırma ile ihale edilecektir. nunu hükümlerine göre sıcı cil 
iştirak için yetmiş bir liralık 1842 numarasına kayt ve te5 

muvakkat teminat makbuzu edildiği ilan olunur. ıı( 
veya banka teminat mektubu İzmir sicili ticaret meJll 
ile söylenen gün ve saatta luğu resmi muhrü ve 
encümene gelinir. 27-1-5-8 156 F. Tenik imzası 
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Sa~a7~ ..................................... __ ANADOLU_. ....................... _.._ .................. ... 

lzmir Komutanlıg-i ilanları Mst. Mev. Sat. Al. Ko. nundan; 
5191 936 ~ 

jlzmir harici askeri satın alma ilanları 
Manisa Askeri Satın Alma ~o. nundan: 

Mst: Mv. sat. al. ko. nundan: 
Kilo 
1500 ' Koyun eti 
725 Kuzu eti 

5250 Kesilmiş sığır eti 
1 - Deniz kıtaatmın yukarıda cinsi ve miktarları yazılı üç 

kalem et ihtiyacı açık eksiltme suretile münakasaya 
konmuştur. 

2 - ihalesi 8/eylul/936 sah günü saat onaltıda lzmirde 
kışlada Mst. Mv. sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 2012 lira 50 kuruştur. 
4 - Beher kilo koyun Ve kuzu eti için 35 sığır eti için 23 

buçuk kuruş fiat tahmin edilmiştir. 
5 - Teminat muvakkate akçesi 151 liradır. 
6 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

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

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatın· 

......_ dan evvel komisyonda hazır bulunmaları. 20-25-30-5 

Ms. Mv. Sa. Al. komisyonundan: 
Beher kilosu· 

Miktarı Tahmin edilen nun tahmin Teminatı mu· 
Cinsi Kilosu mecmu tutarı edilen fiati vakkate akçesi 

Lira K. K. S. Lira K. 
Un 197700 23229 75 11 75 1742 25 
Un 131200 15744 oo 12 oo 1190 oo 
Un 79200 .9504 00 12 00 712 80 
Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 

Kapalı zarf 7/eylul/936 pazartesi 16,30 da 
il CI CI il il 17 de 
CI U U 

11 11 17,30 da 
1 Mst. Mv. kıtaabnın yukarıda cinsi ve miktarları yazılı 

üç kalem un ihtiyacı üç kıt'a şartname ile ayrı ayrı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda iz
mirde 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 üçüncü mandelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve· 
sikalarile teminat muvakkate ve teklif mektuplarını 
ihale saatmdan enaz bir saat evevl komisyona vermiş 

'--- bulunacaklardır. 20 25 30 5 
Mat. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Her bir çiftine biçilen ederi (425) kuruş olan 9035 

2 

3 

4 

5_ 

çift harici ve 12.070 çift dahili fotin ile her bir met
resine biçilen ederi 250 kuruş olan (50000) metre 
kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla ayrı ayrı alına-
caktır. 
F otinlerin şartnamesini görmek isti yenlerin hergün 
öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
Fotinlerin ilk teminatı (5735) ve kumaşlannki (7500) 
liradır. 
F otinlerin ihalesi 7 /9/936 pazartesi günü saat 11 de 
ve kumaşlarınki ayni günün saat on beşindedir. 
Eksiltmelere girecekleri!} kanunun iki ve üçüncü mad-
delerinde yazılı belgelerle teminatlarını teklif mektup
ları ile beraber ihale saatından en az bir saat evvel 
M. M. V. Sat. Al. Ko. na vermeleri. 

'-. 20 25 30 5 19 
'---~~~--~~----~------------..;_---M s t. Mev. Satın Al. Ko. nundan: 

1 - Beher metresine biçilen ederi 75 kuruş olan 100 ila 
150 bin metre portatif çadır bezi kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 17 eylul 936 perşembe günü saat 15 tedir. 
3 - Şartnamesi 565 kuruşa M, M. V. satın alma Ko. nun-

dan alınır. 
~ - ilk teminat 6875 liradır. 
S - Çadır bezleri yerli fabrikalar mamulatından olacaktır. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve vesikalarile 

birlikte teklif mektuplarlnı ihale saatından en az bir 
saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver-

'-. mel eri. 30 5 1 O 15 190 

1 Mst. Mv. Sat. Al. Ko. dan: 
- Manisa merkezindeki tümenin hayvanlan için kapalı 

zarfla münakasaya konulan (590) ton arpaya ihale 
günü istekli çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 
maddesi mucibince bir ay zarfında pazarlıkla alınmak 

2 üzere münakasası uzatılmıştır. 

- Şartnamesi Manisa askeri satın alma komisyonunda 
3 her gün görülebilir. 

- ihalesi 21 /Eylul/ 936 pazartesi günü saat 16 da 
Manisa'da askeri satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

i - Muvakkat teminatı 1770 lira ve beher kilosunun mu-
S lıammen bedeli 4 kuruştur. 

- lsteldiler Ticaret odasında mukayyet olduklanna dair 
'-. Vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte belli gün ve 
~ve saatte komisyona müracaatları. 1 5 8 9 

l at. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
........ Yol yapısı harp okulu yollarının yapılması pazarlığa 

konmuştur. Keşif tutarı 23359 lira 43 kuruştur. Keşif 
Proje ve şartnamesi keşif tutan inşaat: şubesinden ve
rilecektir. ihalesi 8 191 936 sah günü saat on birde 
Yapılacaktır. 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü mad-
~elerinde istenilen belgelerle birlikte Bayındırlık Ba-
anlığından alınacak ehliyet vesika!arinı pazarlık gün 

"tie ~aatinde M. M. V. sttın alma komisyonuna ge-
~nk~ l 5 

1 - 100 ton ağır benzin satın alınmak üzere kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Hepsinin tahmin edilen bedeli 
32500 Jiradır. Şartnamesi 165 kuruş karşılığında M. 
M. V. satın alma komisyonundan alınacaktır. ihalesi 
17191936 perşembe günü saat 15 tedir. ilk teminat 
2457 lira 50 kuruştur: Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde istenilen 
belgelerle teminat ve teklıf mektuplarını ihale saatın
dan bir saat evvel satın alma komisyonuna vermeleri. 

30 4 9 13 189 

Mst. Mv. satın alma ko. nundan: 
Beher kilosu· 

Miktan Tahmin edilen nun tahmin Teminatı mu· 
Cinsi Kilo mecmu tatarı edilen fiati vakkate akçesi 

Patates 16800 1012 50 6 25 76 00 
" 5280 356 40 6 75 26 73 
" 4980 336 15 6 75 25 22 

Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 
Açık eksiltme 21/Eylul/936 pazaztesi günü saat 15 te 

" " .. " " " 15,30 da .. .. " '' " " 16 da 
1 - Mst. Mv. kıtaatmın yukarıda cinsi ve miktarları yazı 1 ı 

üç kalem patates ihtiyacı üç kıt'a şartname ile ayrı 
ayrı taahhüdünü ifa eden müteahhit nam ve hesabına 
açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda iz
mirde 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 - Epsiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve-
sikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saa· 
tından evvel komisyona müracaatları. 5 10 15 19 269 

Mşt. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - 811 kalem avadanlık malzemesi kapalı zarfla eksilt

meye konmuştur. 
2 Tahmin edilen bedeli (56000) lira olup ilk inanç pa· 

rası (4050) liradır. 

3 ihalesi 22 -10- 936 perşembe günü saat 15 tedir. 
4 - Şartnamesini almak istiyenler 280 kuruş mukabilinde 

M. M. V. sat. al. ko. nundan alabilirler. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme, artırma ve ihale 

kanununun iki ve üçüncü maddelerinde istenilen bel
gelerle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en geç· bir saat evveline kadar M. M. V. satın alma 
ko. nuna vermeleri. 268 5 20 5 20 

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

Cinsi Kilo 
Arpa 232630 

1 Turgutlu'da bulunan askeri kıt'atının hayvanları için 
yukarıda cins ve miktarı yazılı bulunan arpanın kapalı 
zarfla münakasasında verilen fiat pahalı görüldüğün
den bir ay müddetle Turgutlu'da askeri satın alma 
komisyonunda pazarlık suretile alınacaktır. 

2 Pazarlıkla ihalesi on bir Eylul 936 cuma günü saat 
16,30 da Turgutlu askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Turgulu askeri satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

4 - Beher kilosunun muhammen fiatı 4 kuruş ve teminat 
muvakkatesi 680 liradır. 

5 Taliplerin teminatı muvakkatelerile birlikte yukanda 
yazılı belli gün ve saatte Turgutlu' da askeri satın-
alma komisyonuna gelmeleri. 267 

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

çilen ederi 36 kuruş olan yüzbin metre yatak kılıflığı 
bez kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 23 Eylul 936 çarşamba günü saat 15 tcdir. 
3 - Şartnamesi 180 kuruşa M. M. V. satın alma komis

yonundan alınır. 
4 - ilk teminat 2700 liradır. 
5 - ·Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektÜplarını ihale saatinden bir saat 
evvel M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

249 5 10 15 20 

93 Numaralı Ulucak koope
ratifinden: 

1470 Numaralı Zirai kredi kooperatifleri kanununa göre 
kurulmuş olan 93 Numaralı Ulucak zirai kredi kooperatifi 
muamelatını 2836 sayılı kanunea uydurmamağa karar vermiş 
olduğundan tasfiyesine başlanmıştır. Kooperatiften alacaklı 
olanların bu tarihten itibaren ençok bir sene içinde alacak 
vesikalarını ve başka suretle iddia edebileceklerini haklarını 
heyetimize müracaatla kaydettirmeleri kooperatif merkezinde 
bulunmadıkları taktirde taahhütlü birer mektupla heyetimize 
bildirmeleri lüzumu ilan olunur. 257 

Çamaltı müdürlüğünden: 
Tavalardaki tuzları vagonlara yükleme işi ihale edilecektir. 

Bu gibi işler yapıpta bu defa talip olacakların pazarlık için 
Eylulün 7 inci pazartesi günü saat 3 çe kadar Tuzla müdür
lüğünde müteşekkil komisyona 300 liralık teminat akçclerile 
birlikte müracaatları ilan ölunur. 5 6 256 

Muham- Muvak-
Cinsi Miktarı eksiltmesi men fi . kat temi. ihale günü Saat 

Un 392 ton kapalı z. 13 kr. 3798 L. 17/eylUl/936 per. 10 
Nohut 20 il açık ek. 5 il 75 il il il .. 11 
Kuru 32 il il il 10,5 " 252 " il " " 16 
fasulya. 
Bulgur 45 " ll " 11 " 372 " 18/eylul/936 cu. 9 
Kuru 18 il .ı " 2,5 il 18 il " " •• 11 
soğan. 

Kuru 7 il " il 12 .. 63 il " 
,, il 17 

üzüm. 
l - Tümen Manisa merkezinde bulunan kıtaatın senelik 

ihtiyaçları olan yukarıda cins ve miktarları yazılı altı 
kalem erzak ayrı ayrı şartnamelerle münakasaya ko· 
nlmuştur. 

2 - Şartnameleri bedelsiz olarak Manisa tümen satın alma 
komisyonunda görlilebilir. Yalnız un şartnamesini 255 
kuruş mukabilinde mezkur komisyondan alınabilir . 

3 ihale günleri ve eksiltme usulleri muhammen fiatleri 
ve muvakkat teminatları yukarıda yazılmıştır. 

4 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına · dair ve· 
sika ibraz etmeleri lazımdır. 

5 Kapalı zarfta talipler muvakkat teminat makbuzu ile 
birlikte teklif mektupları münakasanın yapılacağı belli 
gün ve saattan en aşağı bir saat evvel Manisada as
keri satın alma komisyonuna vereceklerdir. Açık ek· 
siltmelerde istekliler muvakkat teminatlarile beraber 
muayyen olan vaktinde komisyona müracat etmeleri 
lfızımdır. 30 5 10 15 

Edremit askeri satın alma ko. nundan: 
1 - Edremit'teki birliklerin jhtiyacı için 10 ton koyun eti 

alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli 3500 liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
4 Eksiltme açık olacak 21-eylUl-936 pazartesi günü saat 

13 tedir. 
5 Muvakkat teminatı 262,50 liradır. 
6 isteklilerin belli gün ve saatta tümen satın alma ko· 

misyonuna müracaatları ilan olunur. 5-9-14-19 134 

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

lu lngilizce, Fransızca, Almanca öğretmenlerine yük
sek okullarda öğretmenlik yapmak selahiyetini ve ve-

2 

sikalarını ve bildilerini taşıyan İngilizce bir Almanca 
üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 
Bu örrretmenliklerin ücreti ders saatı başına 4 lira o 
5 liradır. 

3- Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservis 
ve niifus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı ve 
bulundukları memuriyetleri hal tercümesi ve bir istida 
ile Ankara'da M. M. V. ne istanbul'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. 

Türk Hava Kurumu 

Büyü Piyangosu 
21 inci tertip biletleri satılıyor 

Besinci keside 11-9-936 dadır • • 
Büyük ikramiye 35.000, mükafat 20.000 liradır. Ayrıca 

20.000, 12.000 ve 10.000 liralık büyük ikramiyeler vardır. 
Biletler hukiimet önünde direktörlük gişesinde ve bi

lumum bayilerde satılır. ·-İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
S N Lira K. . o. 
475 Burnavada eski lstanbullu oğlu namile maruf 2315 88 

ve şim manda mezarı mevkiinde 51 dekar 464 

metre boy ve içinde 24 ağaç. 
486 Burnava beyler sokağında 20 eski 18 taj No. lı 66 00 

110 metre murabbaı arsa. 

485 Kahramanlar eski aziziye şimdi aydın demiryolu 100 00 
s. 95 eski 13 taj No. lı 99,60 metre M. arsa. 

487 Burnava topçu kuyu s. 18 tai No. lı 121,31 121 31 

metre murabbaı arsa. 

488 Karatina fevziye s. 34 kapı No. lı 278 metre 150 00 
m. mesahalı ev. 

490 Buca aşağı mahalle çay sokak 4 eski ve taj 60 00 
No. h dükkan. 

493 Buca aşağı mahalle eski mecidiye yeni beledi· 70 00 
ye c. 62 eski 64 taj No. lı 62,56 metre m. 
dükkan ve arkasında arsası. 

494 Buca yukarı mahalle eski geniş yeni zafer c. 400 00 
62 eski 50 taj No. lı kahvehane. 

495 Buca aşağı mahalle uzun s. 38 eski 28 taj No. lı 100 00 
kahvehane. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinc! 
tertip tasfiye vesikasile ödenmek üzere onbeş gün müddetle 

arttırmaya konulmuştur. İha1esi 17/9/936 perşembe günü saat 
16 dadır. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine müracatları. 226 
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W. F. 
DerZE 

V.N. 
DEUTSCHE LEVANTE LiNIE 

"ARTA,, vapuru 5 eylul· 
. den 9 cyllılc kadar ANVERS, 
DIRECT, ROTTERDAM, 
HAMBURG, BREMEN liman
ları için yük alacaktır. 

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

"SOFIA,, motöru 24 cy!Ul
de beklenmekte olup 29 ey
lule kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG, BRE
MEN limanları için yük ala
caktır. 

• ne 

Hamburg - Brcmen, 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 

Marsilya ve lskcnderiye için 
9600 tonluk "Cairo City" va
~uru her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti75 saat, 
Port-Sait ve fskenderiye li

manları için "VELOS,, vapu
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha-

az Bar'ın 
Panayır münasebetile yeni hazırlıkları 

Türkovaz Bar onbeş kişiden mürekkep mükemmel 
bir varyete heyeti getirmiştir. 

akşamdan itibaren 

az Bar'da 
Garbın zengin numaralarını görmek mümkün olacaktır. 

Türkovaz Bar'ın yeni varyete heyeti 
Fuar zamanında en eğlenceli ve zevk

li gece hayatını yaşatacaktır. 

mutedildir. 
"ADANA,, vapuru 6 1 inci 

teşrinde beklenmekte olup 
10 1 inci teşrine kadar AN
VERS, ROTTERDAM, HAM
BURG, BRFMEN, limanları 

reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Boyalarındaki zarafeti ve sağlamlığı ile Avrupa mamulatıPB 
faik olan İstanbul doktor Halil Sezer karyola ve madeni eşys 
fabrikası mamulatını lzmir ~e havalisi acentesi bulunan yerıİ 

; kavaflarda 29-36 numarada Hüseyin Hüsnü Ôziş lüks mobifys 
841 lira 28 kuruş keşif bedelli olan Gazi ilk okulunun geri ve karyola salonunda bulabilirsiniz taklidlerinden sakınınız. 

kalan yapısının icra kılınan açık eksiltmesinde verilen fiat Nikel, nikelaj, bronz ve on iki renk üzerine muhtelif boyds 
layiki hadde görülmediğinden ötürü eksiltme müddeti 27 ağus- ve mektep karyolası daima fabrika fiatine satılmaktadır. ~ 

için· yük alacaktır. 
"ATHENA,, vapuru 15 lci 

teşrinde beklenmekte olup 20 
1 c f. teşrinde ANVERS, ROT.
TERDAM, HAMBURG, BRE
MEN limanları için yük ala

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentalığı 

tos 936 dan itibaren on gün uzadıldığından isteklilerin 2490 •tılllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor ,fllflllllllllllllllllllllllJll! 
sayılı yasa tarifatına göre hazırlıyacakları depozitolarının banka = ~ 

Limited 
acenlasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 caktır. 

mektubu veya vezne makbuz ilmühaberi olmak üzere ehliyet = A Kemal Tonay ~ 
vesikalarile birlikte ihale günlemcci olan 7 eylül 936 pazar· = • ~ 
tesi günü saat onda vilayet daimi encümenine gelmeleri ilan -Bakterigolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısrı~~ 

ARMEMENT H. SCHULDT olunur. 208 Basmahane istasyonu karşısındaki dibek sokak ba~ında 30 sayı· ~ HAMBURG r p o ..;;.;~.;....,;. ____________________ = lı C\' ve muayenehanesinde ııabah !'ant 8 den akoıııu snnt 6 il kadar 

B d 1 k dl• ekto·· rıu·· gu\J • • n = hastalarını kabul ec1er. ~ 11

TRGYBURG,, vapuru 10 t T A ayın ır 1 r - = Müracaat eden hastalara yapılması lfizınıgelen Mir tahlilüı ve~ 
eylulde tahliye için beklen- v apur centası de • - mikroskopik ınunycncleri ile veremli .hastalara yapılma ınn cevza ~ 

~~~~R~'.ubıR&'. R~;;~!~ ROY ~b f\~krn~~p A!S 4929 J~ra 80 kuruş keşif bedelli olup (zmir-~me yolunun iııf ÜlliıiiiıııiiiilıiiıllmiılıiıffiÜifıfttH\'ıi"(lıiTi~ÜıiT~İ;j::', ı:;ı;n ıııııı!!! 
DAM, HAMBURG limanları "GANYMLOES,, vapuru 10 9+300-8+0.70 nci kilometroları arasındaki şosenin esaslı 
için yük alacaktır. eyluldc gelip 14 eylulde AN- onarılması için yapılan açık eksiltmede verilen fiat layik hadde 

AMERiKAN EXPORT LINES VERS, ROTTERDAM, AMS- görülmediğinden ötürü eksiltme müddeti 27 /ağustos/936 dan 
"EXPRESS,, vapuru 10 ey- TERDAM ve HAMBURG li- itibaren on gün uzadıldığından isteklilerin 2490.sayılı yasa 

lulde beklenmekte olup 11 manları için yük alacaktır. tarifatına göre hazırlıyacakla11 depozitolarının banka mektubu 
eylUle kadar BOSTON doğru "ORESTES,, vapuru elyevm veya vezne makbuz ilmühaberi olmak üzere ehliyet vesikalarile 
NENYORK için yük alacaktır. limanımızda olup 4 eylulde AN- birlikte ihale günlemeci olan 7/eylül/936 pazartesi günü saat 

DEN NORSKE MIDDELHA VS VERS, ROTTERDAM, AM~- onda vilayet daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. 207 

LINJEN - OSLO TERDA~. ve .!-f AMBURG lı- I VYA l 1 ld 1 N manian ıçın yuk alacaktır. ve ISKAND NA iman- u e ge ip 5 eylUlde A -
"BANADEROS,, vapuru ~O "HERCULESu vapuru 19 lan için yük alacaktır. VERS, ROTTERDAM, AMS-

eylulde b~klenmekte olup Dl- eylulde beklenmekte olup 24 "BIRKALAND,, motörü 14 TERDAM ve HAMBURG li-
RERT DÜNKERK, HA VRE eylulde ANVERS ROTTER- eylulde beklenmekte olup manian için yük alacaktır. 
DIRECT, DİEPPE, DIRECT DAM AMSTERDAM ve ROTTERDAM, HAMBURG, "SARMCJA,. motörü 20 
ve NORVEÇ limanları için HAM,BURG ı· la · ·n .. k BREMEN, COPENHAGE, eyliilde gelip DUNKERG, ··k 1 kt ıman rı ıçı yu 
yu a aca ır. alacaktır. DANTZIG, GDYNIA, Gô- ANVERS, DANTZIG ve 

S. A. ROYALE HONGROiSE "TRiTON,, vapuru 30 ey- TEBURG, OSLO ve iSKAN- G O Y N 1 A limanları için 
DE NAVIGATION DANUBf- lulde gelip 5 birinci teşrinde DİNAVYA limanları için yük yük alacaktır. 
ENNE-MARITIME BUDAPEST ANVERS, ROTTERDAM, alacaktır, ilandaki hareket tarihlerile 

"DUNA,. vapuru 18 eyliil- AMSTERDAM ve HAMBURG "HEMLEND,, motörü 29 navlunlardaki değişikliklerden 
de BELGRAD, NOVISAD, limanları için yük alacaktır. eylulde ROTTERDAM, HAM- acenta mes'uliyet kabul etmez. 
BUDAPEST, BRA TİSLA VA, SVENSKA ORiENT LINlEN BTRG, BREM EN DANTZIG Daha fazla tafsilat almak için 
VIYENA ve Lf NZ limanları " NORDLAND ,, motörü GDYNIA, GôTEBURG, 05- 2ci kıordonda tahmil ve tahliye 
için yük alacaktır. 28 ağustosta ROTTERDAM, LO ve ISDANDINA VY A li- binas arkasında Fratelli Sper-

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"DUROSTOR,, vapuru 30 
eylulde 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 g.:lme 
tarihleri ve navlun tarif el eri 
bakında bir taahhüde girişi· 
lemez. Telefon No. 2008 2008 

Olivier v E Şürekası 
Limited 

V apar Acentası 
Birinci kordon Rces binası 

Tel 2443 
THE ELLERMAN Lf NES Ltd. 

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

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"SAM OS" vapuru 23 ağus· 

tos 1936 bekleniyor. Ham
burg, Bremen ve Anversten 
yük 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' c müracaat. 

HAMBURG, BREMEN, CO- manian için yük alacaktır. co vapur acentalığına müraca-
PENHAGE, DANTZIC, GDY- EGLUGA POLSKA at edilmesi rica olunur. 
NIA, GôTEBURG, OSLO "LEWANT,, motörü 1 ey- Tele. 2004 2005 2663 
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Bayındırlık 
den; 

direktörlüğün· 

3659 lira 24 kuruş keşif bedelli olan lzmir-Seferihisar yol~ 
nun O+ 000-11 + 925 kilometroları arasında yolun esaslı onll' 
ması için yapılan açık eksiltmede verilen fiat layiki hadd 
görülmediğinden ötürü eksiltme müddeti 27 ağustos 936 dl 
itibaren on gün uzadıldığından isteklilerin 2490 sayılı yss' 
tarifatına göre hazırlıyacakları depozitolarının banka mektU~ 
veya vezne makbuz ilmühaberi olmak üzere ehliyet vesikalafl 
birlikte ihale günlemeci olan 7 eylül 936 pazartesi günü sa' 
onda vilayet daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. 209 

Beyoğlu vakıflar direktörliİ; 
ğünden: 

ikinci Abdülhamid vakfı akarlarından Beşiktaşta akaretle~dt 
Spor caddesinde 47, 51, 86 numaralı üç evin apartman halı~ 
tahvili tadilat ve inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye korııl 
muştur. Keşif bedeli (16095) lira olan bu işin projesi, fe11 

şartnamesi eksiltme şartnameleri (83) kuruş mukabilinde ,~~ 
retlerde ikinci abdülhamid vakfi mütevelli kaymakamlığındr 
alınır. Muvakkat teminatı (1208) liradır. Eksiltme 16 fü 

0 936 çarşamba günü saat 15 de Beyoğlunda Telgraf sokağ_ııt 
Beyoğlu vakıflar direktörlüğünde toplanacak ihale komısf
nunda yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin mimar ve mühert

0 olmaları ve laakal (10000) liralık bir yapı işini teahhüt \( 
iyi bir surette başardıklarını gösterir resmi yerlerden getı. 
cekleri vesikaları lstanbul başmüdürlüğü heyeti fenniye5\ 
ibraz ile ayrıca vesika alacaklardır. Ancak bu muamele~ 
yevmi ihaleden sekiz gün evveline kadar olması şarttır. . 
vakkat teminat akçaları eksiltme tarihinden iki gün e~~lı~ 
kadar mütevelli kaymakamlığı veznesine makbuz mukabılıl'I 
yatınlacaktır. 26 30 5 10 142 

Bayındırlık direktörlüğÜll1 

den; · . ı 
620 lira 28 kuruş keşi bedelli olan Mersinli-Çamdibi r:~r 

nun 1+190· 1 +832 kilometroları arasında şosenin esasi.• n 
rılması için yapılan açık eksiltmesinde verilen fiat haddı j, 
görülmediğinden ötürü eksiltme müddeti 27 ağustos 936 ,1 
itibaren on g~n uzadıldığından istklilerin 2490 sayılı ~~ 
tarifatına göre hazırlıyacakları depozitolarının banka ~e~,rı 
veya vezne makbuz ilmühaberi olmak üzere ehliyet vesık~ ;I 
birlikte ihale günlemeci olan 7 eylül 936 pazartesi güo~ 
onda vilayet daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. 
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