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ispanya faciası 
Bir asi bölük, hükumet kuv

vetlerine iltica etmiştir. 

Atatürk büyü~ misafiri şerefine bugün Florya' da
ki köşklerinde ziyafet verecektir. 

Qemoluat misafirimiz taksi otomobili ile dolaş
!!· Yatla Bofaziçini de gezdi ve Adaya gitti. 

Sa Majeste Istanbul' dan ya bugün, 
yahud da yarın ayrılacaktır. 

-----""""'!""ı--•• ..... ._..~~~----~-
~lman radyosu bu ziyarete çok ehemmiyet veriyor. Misafirimiz, Atatürk'ü yatta 

bir kokteyl partisine davet etti. Samimi bir hava içinde bir saat görüştüler. ------·---·--··... .. ... -
Sovyet sefiri Sa Majeste'yi memleketine davet etti. Fakat 

program harici bir ziyarete imkan görülemedi. 
Sa Majeste'nin 
lattlnbul ziyareti. 

İngiltere kralı ve Büyük Bri· 
lanya imparatoru Sa Majeııte Seki· 
alnci Edvard, İ&tanbul'a ve Tilrki· 
)'e'ye feref ,·ermif, bizzat Türkiye
._ reisicumuru ve Tilrk tarihinin 
tll boyüAO Atatürk tarafından kar· 
lllaıımıı bulunuyor. 

Hidi1e11in, tarih bakımından 

lllç tilpbeaiz bir manası olmak ik· 
U.. eder. Son ilti asır içinde Tür· 
liye ile İıagiltere aruındaki milna· 
.... tleria eeyrine ve mahiyetine 
.... ılına. iki cepheli bir aa'.,.ma· 
~n, hu iki kudretli vo utl 
Mlleti mdtomadiyea Jlirbiri aley· 

dGf6rcl6ğ(l g6rilltır. Zam.ıııa ol
-... e.ld O.manh idarenin fıı. 
ıltere uranna kabul ettigi baıka 
-.ıahaleler ve - yaptığı mii· 
..... balar, bu anlapmamadığı had 
...... lere kadar süniklemittir. O.. 
-..ı.ı.Aın ton aciz ve peripniaidir 
~ fark iperile yakından alakadar 
0lınak zaruretinde bulunan İngil· 
'ere'yi de Oemanh camiası aleyhin· 
4e rol almak uziyetinde bırak· 
~,tır. Çünkü yıkılan imparator· 
...._ta, bu rold İngiltere oynamadığı 
'-kdirde, bir batkaeı alacaktı, ni· 
~İIQ Çarlık ve f ngiltere rekabet· 

1'1 tarıhi ukıalardır. 

Zaman, birçok ıeyleri. zihni· 
1ttlene beraber tHfiye etmiş hu· 
~ıayor. İki millet, karşılıklı me· 
'iJtt ve baııletlerini 1ık defa Ça· 
~kale\le, Kütelıuııoıarede tanulı· 
ll l', Bugün bütün İngiliz askerleri 
"llbftnevverleri, Çauakk. le'de \e· 
'llr gögsünü dünyaya kartı geren 
tlt it nıilletinin kahramanlığını tak· 

ediyorlar '\C anlıyorlar ki, bu 
~etin uhramanlığında insani, 
L ~ •i ve tarihi hir aııalet \"ardır. 

i:"ltere, reali8t bir zibniyt'lle ve 
L..~etli bir objeltif halinde bu 
~ati kabul etmiş bulunuyor . 
..: bQ itibarladır ki. iki memleke 
..... ~hl milnaıebetlerinde yeni ve 
~ lld bir aahife açılmıştır. Bunun 
~ ettiği mana iEe hidi1enin ta· 
4a L!•hemmiyetini doğuru,or •. Kal
~ bir fngiltere kralı ilk defa 
~ Tirkiye·yi ziyaret eıliyor ve 
~ lllld•. Türk milletini tamamile 
lıit eden, yani tam manaeile 

de•let reisi buluyor. 
}QA-il~_ .temHın beynelmilel ınlh 
~ teıirlerinden "CVel, iki 
~t ınmndaki faydalannı 
"t .. ~a almak IUımdır. Pren· 
~~rile ve otomatikman ittifak 
~ ıa nokta, insanlığı tehdit 
.... korkunç akıbete kaJlı derin 

•..:.:: Ae•gisi taıımakta olmaklı· 
L. - · Böyle bir dava uğrunda 
-~., . 
...._ erıp anlaımıı olmak, görü· 
-..ı teblik 
""" eye karp olan mukave-
~~rınıak demektir ki, buaun 
~ JGa &i 1Denfeatleri izah etmeğe 
~oktur. Nitekim Moatrö 
~ n parlak netioeleri, 

.;:... aalhperver emeller fiH. "ndl ... ,. __ 

Jstanbul, 5 (A.A) -
Majeste Sekizinci Ed· 
vard bugiln on ikiye 
on kala Galata yolcu 
aalonuna çıkmış, sıra 
siyle Sultanahmet ca· 
miini, Ayasofya mil· 
zesini ve k.apalı çar· 
şıyı gezdikten sonra 
aaat l 3,45 te yatına 

dönmilttür. 
1stınbul, 5 (A.A)

Matbuat geael direk· 
törlüğil tarafrndan ter 
tip edilen ve latan· 
bul'u ziyaretleri ha· 
braaı olarak Majeste 
kral Sekizinci Ed· 
vard'a takdim edil· 
........ :l.aubıd 
Abideleri~ tabü man Bigiik misa/i,.imiz lngiliz kralı Sekizinci Edvard 
zaralanm ihtiva eden gayet güael 
bir albüm bugün ma~uat umum 
müdürü tlrafından İngiliz sefirine 
takdim r.dilmifrir. 

İstanbul, 5 (A.A)- Sa l\lajeste 

Sekiziad Ed,·ard saat 14,45 te Dol· 
mababçe·ye gelerek Aıatürk"ü zi)a· 

rlt etmiştir. Sa Majeste kral sara· 
yın nhtımına çıktığı zaman bilyük 
bi1' memnuniyet duyduğu yüzün· 

den anlaşılıyordu. 

Madrid kabinesi komünistlere geç. 
ti. Asiler Madrid yakınindedirler .. 

Cumur reisimiz Atatürk yan· 
lannda dış işleri bakanı Dr. Tev· 
f ik Rilşdil Aras ve Londra büyük 
elçisi Fethi Ok.yar olduğu halde 
çok neş'eli bir tarzda Majes
te'yi l'lhhmdan karşılamış ve iki 
devlet reisi yan·)ana samimi konu· 
ıarak saraya girmişlerdir. 

lrundan sonra San 
Majeste kral cnmur reisimizin 

yanında yanın saat kadar kalmış 

ve çok samimi mülakat sırasında 

k.endilerlni yaıa bir kok.tey parti· 
sine davet rtmiştir. Atatürk bu 

- Sorıu 2 inci salıi/ede · -Sebastiyen'in de 
SUkUtU bekleniyor Acıklı bir kayıp 
Müth . k ıı·..c- h l · A" ·ı b. Türkofis müdürünü 

ış a ı""" sa ne erı var. sı er ır 

köprü de vahşetin en büyüğünü işlediler. kaybettik 

400 milis, 300 asi öldürüldü. Bey 
ne/milel kurum faaliyete geçti. 

Merhum Ziya Organ 

lrun ceblıesinde dsiler 
fki ay e'el lstanbul'da bir 

ameliyat geçiren ve tehrimiae dö· 
Sevil, 5 (Radyo) - General 

Mola kıtaatı Televera şehrini zap
tetmişler ve dört tayyare, on top, 
birkaç mitralyöz ve kamyon ele 
geçirmi9ler, 400 nıilis öldürmüş-

lerdir. ihtilalciler timdi Madrid'e 
l 17 kilometre mesafede bulunmak· 
tadJl'lar. Toentarabia bombardıman 
edilmittir. Bu tehir de dilfllıek 
11ereclir. Em tapuya dahilir .... 

zm Saluzar Madrid'Je kurşuna di- nen Türkofis İzmir şubesi mildü{ 
zilmişttr. Denizden ve karadan 

rü Ziya Orgun. milptelıi olduğu 
kuşatılmış bulunan San Sebastien 

be) in veremi ( Menenjit Tiiberkü 
de ihtilalciler eline geçmek üzere-
dir. General Mola Burgos'a tlön· loz) hastalığmdan kurtulamıyarak, 
müıtür. General, San Sebastiyen ,.e evelki gece hayata gözlerini ebe· 
Bilbao 'ya karşı bir taarruz planı diyen yummuştur. 
huırlamaktadır. Hueeca'da çarpı· Merhumun cenazesi, dün Fmra· 
oan genenl Franko kuvvetleri de l zıeariye haatahanesiııden kaldırıl· 

-Son S inci -.itala- -Sonıı 3ilncü •aı/ada-

M. Stalin ve Mareşal Voroşilof 

Molotof ve Kalenin çekileceklermiş. 
Restofta amele, müdürlerini öldürmüş 

Giircistanda yeni 
bir ihtilal teşkilatı 
daha keşfedilmiş -Rusyada askeri bir Faaliyet, Kafkasyada 

tedhiş, Ukranya'da açlık varmış. Stalinin 
bazı akrabaları da maktul bulunmuşlar •• 

Sovyet ale) htnn istllS) onlann, 
Ruııya hakkmdaki iddialı haberleri 
denm etmektedir. Banlamı bir
çoıunun ne aebcble ortaya atıldığı 
ve Sovyet ajansı tarafından kat· 
iyeıle tekzip edildiği unutulma· 
mabdır. 

Dünkü haberler fÖ) ledir: 
Paris 5 (Radyo) - Moskou· 

dan alınan haberlere göre ,·aziyet 
Rusya'da çok anormaldir. Tc~kifat 
denm etmekte ,.e çok artmak· 
tadır. Şimdi merkezi Asyadaki 
cumoriyetlerde de tevkifat başla· 
mıştır. 

Kafkas'ta tedhiş devam et· 

mektedir. Tiflis ,.e diğer şehir'er· 
de binlerce kişi tevkif eeilmiş ve 
hunlıır arannda So\yet rüeaası da 
urdır. Stalin'in akrabasından Noe 
Dugaçh·illi ve Lonyaca maktul ola· 
rak bulunmuşlardır. Kınında Sov· 
yet hükümet reisi İbrabimon da 
maktul olarak bulunmuştur. 

General Vaspil)ef Yufanın dul 
kansı da ayni suretle bulunmuştur. 
l\lethur :Finlandiyalı kowilnistleri 
Mnsej ile Rovyo da Sibiryaya net'· 
yedilmişlerdir. l\loskovada temizlik 
sür'atle bitirilmiş demektir. 

-Sonu 6 ıncı sag/ada-

M. Titulesko, siyasi bir rol oy
nıyacak mı, oynamıyacak mı? 

Bilkreş 5 (Radyo) - İyi haber alan mehafile göre Romanyadaki 
tahrikıita nihayet vermek, köylü partisi lideıleri Manu v • Mihalaka 
kar~ı gelmek için Tatareako Alman dostu Goko parıi~i ile birleşmiştir. 
General A\eresko da Tataresko'ya )ardım ncletmi~tir. 

Bükreş 4 (A.A) - Gazetelerin haber 'erdiğine gör..: münakaldt haş· 
kanı M. Eraoaoreci M. Tituleskoya mülaki olmıtk için Bükr.·ş'ten hare· 
ket etmiştir. Söylendiğine göre başbakan münakalat nazırını kıırı~ıklıklar 
tevlidi siyasal nümayişler tertibi veya gazele ne~riyatı sureıile hükumet 
ve millete hiçbir miltkilat çıkarmamak lazım geldiğini M. Titulesko'ya 
bildirmege memur etmiştir. 

İki zıd nazar noktası 

Fransa askeri kuv
vetini arttırıyor. 

Almanya ise müstemleke istiyor 
ve buna hakkı olduğunu bildiriyor 

Paris ı (A.A) M. Blum ile 
M. DalaJierin harp malzemesi 
stoklarını muntazam ordu efradı 
mik.tannı arttırmak ve ordunun 
motörleştirilmesioi tacil etmek su· 
retile Fransa'nın müdafaa siste· 
mini takYiye etmek ta&&\·vurunda 
bulunmakta iseler de askeri hiz· 
met müddetini arttırmağı düşün· 

memektedirler. Muntazam kuvvet· 
lerio 100 binden 200 bine çıkarıl· 
ması muhtemeldir. 1stibkimlar 
mmtakaBlnda yeni kı~lalar in~ası 

ihtimal dahilindedir. 

Berlia 4 (A.A) - Bavyeradaki 
' Reich valisi general 'on Ekp Al· 

manyanw e01elinin Versay mua· 

- Sonıı 3.ncii •"6/ada - M. Leon Blıun 
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Majeste lstanbul- ,- Günün Telgraf Ha'he'rleri 
da taksi ile dolactı - • • • 

-Başı linci sag/ad~-. -cumur reisimiz Atat:!: ya- Nur en berg ko ngresın de ~aur:,aonmisütnaı?;m 
daveti meserretle kabul et- rm Florya' daki köşklerinde aı A 1 Ali 

mişlerdir.H büyük misafirleri kral sekizinci 
Majeste kral saat 15,20 de Edvard şereflerine bir ziyafet 

saraydan ayrılmışlar, Atatürk vereceklerdir. Yarın Moda 
tarafından rıhtıma kadar uğıtr· koyunda kral şerefine deniz 
lanmışlardır. yarışları yapılacaktır. 

Kral yata dönmüştür. lstanbul, 5 (Hususi muha-
lstanbul, 5 (A.A)- Majeste birimizden) - Kral sekizinci 

sekizinci Edvard T opkapı sa- Edvard, bugün akşam üzeri 
raymm hazine dairesini ve Nahlin yatı ile Boğaz içinde 
müzeleri gezdikten sonra Nah- bir gezinti yapmış ve sonra 
lin yatma dönmüşlerdir. Büyükada·ya gitmiştir. Adanın 

lstanbul, 5 (A.A)- Cıımur güzel manzaralarını seyreden 
relSI Atatürk refakatlerinde Sa Majeste, bu gezintiden 
başbakan ismet lnönü, harici· çok memnun kalmışlardır. 
ye vekili Dr. Aras, Londra Kralın, İstanbul' dan hare
büyük elçisi Fethi Okyar ve ketleri Pazartesi gününe tehir 
hariciye vekaleti genel sekre· etmeleri muhtemeldir. 
teri Numan Men~mencioğlu İstanbul, 5 (Hususi muha· 
olduğu halde Nahlin yatına birimizden) - Bugün Yavuz 
gitmişler ve yatta Majeste kral zırhlısında Kral sekinci Ed
tarafmdan karşılanmışlardır. vard'ın Nahlin yatına refakat 

Almanya harekete gelecek, Führer askeri kuv
vetlere hitaben bir nutuk irat edecektir. 

~~--------------Berlin, 5 (A.A) - 7 ili 14 Eylulde Nurenberg'te toplanacak olan Alman Nasyonal Sosya-
list partisinin yıllık kongresinin programına göre, 8 Eylulde Alman matbuat şefi Dr. Detrich 
yabancı matbuat mümAsillerini kabul edecek ve Führer de Alman hükumeti mümessillerile 
ıörüşecektir. 

9 Eylulde kongre açılacak ve kültürel mes'eleler mevzuu bahsolacaktır. 
10 Eylulde Alman iş teşkilatını teftiş edecek ve bir geçit resmi olacaktır. 
11 Eylulde matbuat işleri görüşülecek ve Führer siyasi şefler ile müzakerede bulunacaktır. 
12 Eylulde Stadyumda Hitlerci gençlik teşkMatı toplantısı olacak ve Alman iş cebhesi teş-

kilatının yıllık kongresi açılacaktır. 
13 Eylulde hücum kıtaları, muhafaza kıtaları ve Nasyonal Sosyalist motörlü kıtaları Hitler'in 

önünde geçit resmi yapacaklardır. 
14 Eylulde kara, deniz, hava ordulrı tezahürleri olacak, Führer orduya bir hitabe irat ede

cek, geçit resmi yapılacak ve akşam saat 19,30 da kongreye nihayet verilecektir. 

Uzak Şark'ta h&di
seler eksik değil. 

Almanya' da 
Yahudi 
Düşmanlığı 

Yattaki kokteyl partisi de· eden desruyelerdeki İngiliz 
rin bir samimiyet içinde geç- deniz zabitlerine bir çay ziya· 
miştir. Atatürk ve Majeste feti ve öğle üzeri de Perapa
kral bir saatten fazla böyle lasta bir ziyafet verilmiştir. 
bir samimi hava içinde gö- lstanbul, 5 (Hususi muha- Japonlara göre mütecaviz Rusya, Artık şiddetini 
rüşmüşler ve müteakiben Cu- birimizden) - Alman rad· Rus~va 'va go" •e Je 'apon,va.'. Kaybediyor mu? 
mur reisimiz refakatlerindeki yosu, lngiliz Kralı sekizinci 'J • ' a~ J4 ._, 

1 Berlin, 4 (A.A) - Alman-zevat ile yattan ayrılmışlar ve Edvard'ın stanbul'da Cumur Moskova, 4 (A.A) - Dış işleri komiserliği ikinci ~ark bü-
ya yahudi kültür kurullarını Dolmabahçe'ye avdet buyur- Reisimiz Atatürk'ü ziyaretle- rosu şefi Koslovksyi ziyaret eden Japon maslahatgüzarı M. 

S k S h d d h f ı ·1 b" s · · murakalieye memur olan B. muşlardır. rinden bahsederken bu ziya- a on ovyet u u mu a ız arı ı e ır ovyet rtayyaresmm 
1 28 A T h. k d h d d k J Hinkel bugu-n kültürel siyasa-stanbul, 5 (A.A)- Bugece retin muhakkak siyasi ve mü- ğustosta ang mg mmta asın a u u u geçere apon 

1 t ki · J • • t t t · t• da yahudi mes'clesi hakkında stanbul büyük misafiri Ma- him tarafı bulunduğunu bil- opra arına gırme ermı pro es o e mış ır. 
B t t "dd ti dd d M K 1 k" 27 Ağ verdiği bir konferansta demiş-jeste sekizinci Edvard'ın şere- diriyor. u pro es oyu şı e e re e en . os ovs ı us· tir ki: 

fine baştan başa donanmış lstanbul, 5 (Hususi muha· tosta Japon Mançuko askerlerinin bir gün evel Sovyet muha-
b f 1 k t t 1 · · b' t k d' · · t t t · - Almanya'da yahudilere ulunmaktadır. En güzel ge- birimizden) - Majeste Seki- ız arına arşı a eş e me ermı ızza en ısının pro es o e mıs 

ld ğ h •· J t t tamamen yahudi bir kültürel celerinden birini yaşamakta zinci Edvard, bugün öğleye 0 u unu a,.,.r a mış ır. 
ı M K l k. t 'ht h"'d' · t hk"k' · ı ı cemiyet teşkil imkanı verilmi•· olan stanbul şehri halkının kadar Nahlin yatında istira- . os ovs ı o arı e a ısenm.. a ı ını ve suç u arın y 

b tecziyesini istemişti. M. Koslovski bundan sonra müsbet ve tir. Yahudi kültür cemiyetleri u sabahtan beri kendi arala· hat etmişlerdir. b 1 
d doğruluğu kontrol edilmiş malumata istinat ederek Sovyet ir iğinin yüz binden fazla 

nn a bulunmakta olan lngil· Saat 11,50 de karaya çıkan h d h f l J ki I h kk d azası vardır. Yahudilerin Ber-
tere kralının bu misafirliğini Sa Majeste, Karaköy - köprü u ut mu a ız arının apon topra arma geçme eri a m a 
k Japon hükumeti tarafından alman haberlerin kat'iyyen asılsız lin'de ve Kolonya'da birer 

utlamak için Nahlin yatı yolundan ve halkın tezahürab ld 1 tiyatrosu mevcud olduğu ~bi 
önünde tertip ettiği deniz fe· arasında geçerek Sultanahmet 0 uğunu söy emiştir. 6 ' _____ ...__ ayrıca seyyar tiyatrolan ve 
ner alayı çok yüksek bir man- camiine gitmiş ve camii gez- öldürülen ltalyan Berlin'de ve diğer birçok yer-
zara arzetmekte idi. Denilebi- miştir. Büyük eseri takdirle lcrde senfonik orkestraları 

)
lir ki lstanbul limanında bu- seyreden Sa Majeste, buradan Dokuz çocuklu bir aile reisidir. ltalya vardır. Bu hal Almanya'da 
unan bütün gemi ve nakil Ayasofya müzesine gitmiş ve • ..-

ta•mı·nat ı·stı·yecek 1 yahudilere karşı yapılan mu-vasıtalarmın hemen hemen 40 dakika kadar tetkikler yap· M • 

hepsi bu tezahürata iştirak mıştır. Roma, 5 (Radyo) - Madrid'deki ltalyan büyük elçiliği Ali- amele hakkındaki şayiaları 
' ki d J B 'd 9 k b b b 1 kat'i olarak yalanlamaktadır. etmiştir. Ayasofya müzesinden çık- centea ya na e i miştir. arselon a çocu a ası ir tal-

Londra, 5 (Radyo) - Son taktan sonra Kapalı çarşıya yan'm idam edilmesi efktrı umumiyece heyecan uyandırmıştır. Ruzvelt' e auikasd 
gelen haberlere göre, lngiltere giden kral, bazı mübayeatta Neden idam edildiği malum değildir. Ancak dini bazı tasvir- yapacak adam! 
kralı 8 inci Edvard, yarın bulunmuş ve 13,30 da Nahlin ler bulundurmasından dolayı katledildiği söyleniyor. Dahili 
(Bugün) Atatürk'ün hususi:tre- yatına dönmüş, saat 14 de harbm başlangıcındanberi bu da dahil öldürülen ftalyan'larm Nevyork, 5 (Radyo) - Dün 

ı 1 k tevkif edilen ve Ruzvelt'e bom-nile stanbul' dan hareket ede· yatile Boğazda bir cevelan sayısı 6 yı bulmuştur. Şarselon talyan onsolosu şiddetli pro-
cektir, yapmıştır. testo da bulunmuştur. Ancak Madrid'deki zayıf hükumetle her ha atmak istiyen komünist 

Rus sefiri, kral Edvard'ı zi· fstanbul 5 (Hususi muhabi· hangi bir görüşmiye girişilmiyecek, yalnız tazminat istiyecektir. Jozef Ruğman'm deli olduğu 
anlaşılmış ve serbest bırakıl· yaret ederek kendisini Mos· rimizden) fstanbul gazeteleri· ---

kova' ya davet etmiş ise de nin, bugünkü sayıları lngiliz 4 Eylu· ı Sıvas kon mıştır. 
kral Londra'ya dönmek mec- kralı Sekizinci Edvard'ın Is· - Gümrük umum 
buriyetinde olduğundan bahis- tan bul seyahati resimleri ve gres ·ı g u·· n u·· müdürü geliyor .• 
le itizar beyan eylemiştir. yazıları ile doludur. Yunus 

1 • f stanbul, 5 (Hsusi muhabi-Kral, ~ stanbul'dan doğruca Nadi Cumhuriyet gazetesinde 
V ------- ------ rimizden) - Gümrük' umum 

iyana'ya gidecektir. Majeste sekizinci Edvard'ın L • b l J k l 
lstanbul 5 (Hususi muhabi- lstanbul seyahatini tahlil ede- lSe inası Sa OnUnaa Uf andı Ve müdürü Nedim, bugün deniz-

yollan işletmesinin vapurile 
rimizfden) - Büyük misafiri· rek Balkan festivali münase- hatı~nler SO~vlevler Verdı·ıer. İzmir'e hareket etti. 
miz ngiliz kralı sekizinci Ed· betile şenlik yapan şehrin, I" 'J 
vard, bugün lstanbul'daki kıy kralın gelmesile daha büyük Sıvas, 5 (A.A) - Türk binlerce yurddaş tarafından Kudüs'te 
metli cami ve müzeleri gez- bir şenlik yapmakta olduğu- kurtuluşunun ilk adımı olan 4 coşkun bir heyecanla ziyaret Müsademe/er. 
miş ve bunlardaki eserler ile ğunu ve lngiliz milletile Türk eylul Sıvas kongresinin top· edildi. Gece büyük bir fener 
alakadar olmuş, kendilerine milleti arasında bir elele ver- !andığı günün yıldönümil' dün alayı yapıldı. 600 davetliye 
verilen izahatı dinlemiştir. me hareketine doğru gidil- Sıvas'ta fevkalade parlak me· müsamere verildi. 

Cumur reisimiz Atatürk, diğini yazıyor: rasimle kutlandı. Şehir baştan Bugün ve bu geceyi ayakta 
dün Sa Majestenin davetini Açık Söz gazetesi de hal- başa donanmış ve Cumuriyet ve neş' e içinde geçiren Sıvas 
kabul ederek Nahlin yatma kımızın, kral sekizinci Ed- alanında birçok taklar kurul- Atatürk' e bağlılık sesleri ve 
gitmiş ve orada uzun müddet vardın şahıslarına ve şahısla· muştu. Bu kutsal günde bu- heyecanı ile baştan-başa coş· 
kalarak kralla görüşmüştür. rmda lngiliz milletine göster· lunmak için komşu il ve ilçe- kun bir tezahür alanı oldu. 

lstanbul S (HususAı muhabı'. diği sevgi duygularının bir lerden de birçok kimseler b 1 Gece u mut u gün şerefine 
rimizden) - İngiliz kralı se· anlaşmaya amil olacağım ya- gelmiş idi. büyük bir balo verildi. 
kizinci Edvard, bugün İngiliz zıyor. Tören varlığımız tarıhinin 
sefirliğine gelmiş ve lstanbul- Sofya 5 (Radyo) - lngiliz başlangıç yeri olan lise binası 
da bulunan İngiliz tebaalıları kralının pazartesi günü Bul- önünde yapıldı. Hatiplerin bu 
kabul ederek görüşmüştür. gar topraklarından geçmesin- günün Türk'ün hayatındaki 

Sonra şehri g€z:niye çıkan de kral Boris istasyonda biz· müstesna ehemmiyetini teba-
kral, merasim yapılmasını is- zat istikbalde bulunacaktır. rüz ettiren nutuklarından son-
temediği için bir taksi otomo- Emniyet işlerinin teftişi ra askeri kıt' alan, halk ve es-
biline binerek gezmiştir. Sa Emniyet müfettişi Kazım ve naf teşekküllerinin iştirakile 
Majeste'nin bu gezintileri es· Şükrü Saip Ankara'dan ~eh· büyük bir geçid resmi yapıldı. 
nasında halk, büyük tezahürat rimize gelerek Emniyet müdür- Müteakiben bu varlık gü· 
yapmıştır. Şehir baştan· başa lüğü muamelatını teftişe baş· nünün yaratıcısı Atatürk'ün 
donanmış bir haldedir. lamışlardır. şeref verdikleri tarihsel salon 

Hakimler tasf iye.i 
İstanbul, 5 ( Hususi muha

birimizden ) - Yeni adliye 
kadrosu çıkınca, 60 hakim 
tasfiyeye tabi tutulacaktır. 

Adis-Ababa maslalıatgüza-
rımız geldi. 

lstanbul, 5 ( Hususi muha· 
birimizden ) - Adis -Ababa 
maslahatgüzarımız Nizameddin 
Cibuti'den buraya gelmiştir. 

Kudüs, 5 (Radyo) - Bala 
köyünde yeni ve mühim bir 
müsademe daha olmuştur. Bu 
müsademeye 6 lngiliz tayya., 
resi iştirak ebniştir. Müsademe 
çok kanlı olmuştur. 

Londra, 5 (Radyo) - Filis· 
tin' e sevkedilecek yeni lngiliz 
kuvvetleri ile Filistin' deki ln
giliz askeri miktan 17 ,()()() 
olacaktır. 

Bulgar Kr_alı 
Belgrad' dan geçti 

Belgrad, 4 (A.A) - Mem
leketine dönmekte olan Bulgar 
Kralı Boris Yugoslavya Kral 
naibi prens Pol'un sayfiyesin· 
de tevakkuf etmiş ve orada 
başbakan M. Stoyadinoviç'i 
kabul eylemiştir. 

Hükumet ıiddetli 
hareket etmektedir. 

İstanbul, 5 (Hususi muha· 
birimizden) - Ati na' dan gelen 
haberlere göre, Metaksas hü· 
kumeti, komünistlere karşı çok 
şiddetli hareket etmektedir. 
Son defa olarak neşredilen 
bir kanunla komünistler tama· 
men ezilmektedir. 

Çekoslovakya -
daki son suikasJ 
Maslahatgüzarın bir 

protestosu .. 
Varşova, 4 (A.A) - Lehis· 

tan maslahatgüzarı dün Parg' da 
dış bakanlığına bir nota ve· 
rerek Çekoslovakya devletinin 
emniyetine karşı suikasd te· 
şebbüsile maznun Johan Bocek 
isminde birile diğer bazı kim· 
seler hakkında Maehr'.s Ostran 
mahkemesinde görülen muha· 
keme esnasında müddeiumu
minin bu şehirdeki Lehistan 
işgüderini methaldar göster· 
meğe çalışmış olmasını pro· 
testo etmiştir. 

M. Hitler 
Loid Corç'la uzun 
Müddet konuştu • .. 

Berlin, S (Radyo) - Devlet 
Reisi M. Hitler, Almanya'ya 
gelmiş olan Esbak lngiliz Baş· 
vekili Loid Corc'u kabul et· 
miş ve kendisile uzun müd· 
det görüşmüştür. 

Bertin, 5 (Radyo ) - Loid 
Corç, Münib' e avdet etmemiş· 
tir. Siyasal mahafil dahi, Loid 
Corç'un ne yaptığını ve nerede 
bulunduğunıJ bilmemektedir. 
Bazı rivayetlere göre Loid 
Corç, Salı günü Hitler'in say· 
fiyesinden dönecek ve Münib 
yolule Stodgara gidecektir. 

M. Azana da 
Cepheye gitti. 

Madrid, 5 (Radyo) - ispanya 
reisi cumhuru M. Azana, cep· 
heye gitmiş ve hükumet kuv· 
vetlerinin cesaretini arttırmak 
için teşebbüsatta bulunmuştur. 

Asiler, Madrid'e müntehi 
yolları açmak ve yeni hücum· 
lar hazırlamakla meşguldürler. 

M. Eden 
Londra S (Radyo) - Lord 

Eden'in sıhhi ahvali, düne 
nisbetlc bugün biraz iyilet· 
miştir. Doktorlar, hastanın 
akibetinden endişe etmekte
dirler. 

Talebe kongre•i 
lstanbul, 5 (Hususi muhabi· 

rimizden) - Balkanlar arası 
talebe kongresi, Eylulün yir· 
misinde burada toplanacaktır· 

Menemen'de bir lı8.di# 
Menemen, (Hususi) - Ki

zımpaşa mahallesinde Hanya'b 
Mustafa ile Konya'lı Ali ka~ 
etmişler, Mustafa bıçakla Alı 1' 
koltuğu altından yaralaaalft 
o da çakile Mustafa'yı 3 yeriır 
den yaralamak suretile mu1'J"' 
bele etmiştir. Ali' nin y.,
ağırdır. lzmir Memleket hast"° 
nesine kaldınlmıştır. 

Bir tagin 
Menemen, (Hususi) - Td1:; 

rirat katibi Cemal Bayın • 
tahrirat katipliğine tayin e 
miştir. 



• 6191936 __________ .... __________ ANAOOt.0 ________ llİll ___________ Sayfa 3 • 

~ada-Sırada: 1 .~ .............................................................................................. F ransa as-
$ehi~ Tiyatrosu Ş E H 1 R H A B E R L E R İ heri kuvvetle-

lzmir'de 
fstanbul Şehir tiyatrosu iz

mir' e geldi. Türkiye'nin en 
güzide san' atkarJarından bü
yük bir kısmının da dahil 
bulunduğu bu kırk iki kişilik 
grub, bu defa çok sessiz ha· 
reket ettiler. San'atkarlarımız 
esasen mütevazidirler. Amma, 
biraz da bizim meslek arka
daşlarının dalgın veya ters 
taraflarından esen derin bir 
hava içinde kalmış olacaklar. 

Behzad'da, Hazım'da, Vasfi 
Riza, Mahmud, Muammer' de 
hep burada. Bedia, Şaziye ke
za .. Fakat bizim ( Babıali pi
yasası ) ağzını kapamış, ço· 
cuklara hiç ses çıkarmıyor. 

Evelki akşam "deli doluyu" 
oynamışlar .. Yine bizim kalem 
erbabı söyliyorlardı: 

Mükemmel, hatta şaheser .. 
San'atkarlar, bütün varlık ve 
kabiliyetlerini aksettirmişler. 
Seyirciler de kadar mümkün· 
se o kadar gülmüşler. (Bitta
bi gülmenin de bir hududu 
vardır. Mesela bendeniz, çok, 
Zor gülen bir bedbahtım sinir 
ınes'elesi mi nedir bilmiyorum.) 

Muzik de keza; çok yüksek
miş. Orkestranın başında Kon
servatuannın maruf müzisyeni 
Cemal Reşid'de varmış. Be
nim tanımadığım, fakat san'at 
kıymetleri çok yüksek bazı 
müzisyenleri de ( Şehir ban
dosu müdürü Cemil, Ekrem 
Besim Tektaş, Sezai Şirin, 
l;ediye Çermayevski, Ferdi, 
Galzer ve saireyi de) aralarına 
almışlar. 

Bu akşam da "lüks hayat,.ı 
oynıyacaklar. Aşağı yukarı, 
lüks hayata çoktan mahrum 
kaldığımız için, onu karşıdan 
seyredip halimize gülmek fena 
birşey olmıyacaktır sanırım. 

Yani şehir operet~ fuarın 
~ir kahkaha parçası halinde 
ırniş. Bu akşamdan itibaren 
ben de bu sıraya girip bir 
koltuğa oturmak kararını ver
diın amma, günah dediğimiz 
llesnenin bırakıp bırakmıya
cağını kestiremiyorum. ( Mak
sadım, parasızlığıma işaret dc
~ek değildir. Saıı'atkfırlarıını.z 

1 
ıraz. hesaplı cihetten iki bi

ct göndermişler. Bir tanesini 
~aranti etmeğe çalışırım. Yal-
llıı şu bizim günde 18 saat 
'İiten iş müsaade ederse) .... 

Atina'da 
Türk-Yunan 
tecim ofisi 
teshil edildi. 

~ 

Türkiye ile Yunanistan ara
sında tecim inkişafına çalış-
mak ve iki memleketi alaka
dar eden ticari ve iktısadi 
mes' eleleri tetkik etmek ve 
ticaret erbabını iş yapmak 
istediği mallımat ve izahatı 
vererek tenvir eylemek turizm 
ve iktısadi mahiyette görüle
cek diğer işlerle meşgul ol-
mak uzere Atinada "Türk
Yunan tecim ofisi,, namı al
tında bir ofis teşkil edilmiş

tir. Heyeti idareye reis sıfati

le iktısat ve maliye nazırı 
Jorj Pesmazoğlu' dan ikinci 
reis sıfatile At.ıina ataşe ko
mersiyalı Dr. Naci Adaydan, 
ikinci reis muavini sıfatile 
mubadelatı ticariye Yunan 
şirketi genel direktörii Şarl 
Traversaros' dan, genel sekre
ter sıfatile tüccardan Platon 
Hacımihali' den ve aza sıfatile 

Atina-Pire baş konsolosu Ka
mil Mümtaz Akay, sabık iktı
sat nazırlarından N. Kanelo
pulos, Atina tecim ve endüstri 
odası başkanı K. Maneas, Yu
nan ali iktısat meclisi azası 
ve bank nasyonal direktörü 
V. Simonidis, Vio A. şirketi 
direktörü A. Mihailidis seçil
mişlerdir. 

'----
Yasüzümler 

~ 

Bozuk çıktı .. 
Karşıyaka'lı Cenan son defa 

yaşüzümün hüsnü mu haf aza 
edilebileceğini ve tecrübe ya
pılmasını vilayet makamından 
rica etmişti. Bu tecrübesini 
Ağustos ayının 13 üncü günü 
yapan Cenan'ın ilaçladığı 
üzümler Türkofiste heyet hu
zurunda mühürlenmişti. Yirmi 
bir gün geçtikten sonra dün 
açılan üzümlerin bozuk oldu
ğu görülıniiştür. 

Fuara sirk tc gelmiş. Yani 
fillt>r, ayılar, ıırnymunlnr, şun
lar, bunlar oynatılıp sıçratı 
lacak. T csadiif Raşid Riza da 
burada. Sirk haberini alınca, 

- Eyvah, demiş, bizim İs
tanbul'lu çocuklar şimdi ııe 
yapacaklar! 

ATelefon 2573 

• Bugün 

Berlin Olimpiyatları 
f)li h~ filiınlcr ;:?el<li. Yup,lıın kuşad mrraeimi, muıızz:ıııı rf'snıi ~eı:iıJcr, 

Qıpıyad mc~'ale İ setiriJmcsi, ilk lllÜRabakaJar ve galiLJeri. 

A1e§hr oven dünya birincisi YAŞAR filimde. 
Kı:ıhrtınıoıı ı;ürı·ş~ilcrimiziu 1 ıııııbııl:ı o\df'li, \apurda 

'7 Ye nhtıruda yapılııu istikhul mer:ı!i'.iıni ve ıczalıiir:ıt. 

~>' . TÜRKÇE iZAHATLI -----
tıı lanıanda gc\'l'n hafta )'Ptişıııe<ligindru gostcrill.'miyen \ 'C \ cu~ılik 

ar rnhı"al film müı:ıahaka"ınıla lıirim·ili~i ihraz cılnek 

Volpi kupasını kazanan 

Yaralı Kuş 
~0ula V essely Reji: Villy Forst 

Ç A N A'K 'K'A''L"E"' g~:~mi ilave olar~k 
S devam edecektır. 

eanslar: 3-5-7-9, 15 Cumartesi Pazar 1 de başlar 

S'0ıırama ilave olarak: Büyük misafirimiz lngiliz kralı 
ırı Q Najeste sekizinci Edvard 

V/ Çanakkale'deki harp sahalarını ziyareti ve Istanbul'da 

11 Onderimiz Atatürk t%~~~r~aı~::~::~~--

Bergama Halkevi bandosu 
• 

iki yankesici 
•• 

lstanbul'dan geldi, 
Fakat tutuldu .. 

Fuar münasebet ile İzmir' e 
geldikleri ve burada yankesi
cilik faaliyetine geçecekleri 
zabıtaca tesbit edilen İstan
bul'un yankesicilik hocaları 
sayılan meşhur sabıkalılardan 
genç Ahmed'le İnebolu'lu Mus
tafa, taharri memurları tara· 
fından şehrimizde yakalanmış
lardır. 

Zabıtamız, bunları bir otel
de yakalamış ve paraları bu· 
lunmadığını söyledikleri halde 

• • 
rını arttırıyor .. .... -
-Başı 1 inci sahi/ede

hedesi ile elinden alınmış olan 
müstemlekeleri istemekte ol
duğunu Euroaische Reeuede 
yazmış olduğu bir makalede 
beyan etmektedir. 

General Nazi partisinin 
müstemlekat bürosu şefi ve 
Alman müstcmlekat birliği 
reisidir. Generalin bu bapta 
irat etmiş olduğu deliller 
şunlardır: 

1 - Almanya'nın elinde 
ı nüfusuna kafi gelıniyecek de

recede ufak ve dar arazi 
vardır. 

Bergama, (Hususi} - Halkevimiz, yeni bir bando teşkil et- Üzerlerinde elli lira kadar pa-
miş ve bando, ilk defa, 30 Ağustos bayramında çalmış, hal- ra bulunmuştur. 

2 - Bu arazide esaslı ip
tidai maddeler istihrnl edile
memektedir. 

kın heyecan ve sevincini arttırmıştır. Başında kıymetli bir mu· 
allim de vardır. Halkevinin bu eseri, Bergama'lıları çok sevin· Rüşvet mes 'ele-

3 - Müstemlekelerinden 
mahrum kalmış olan Almanya 
ikinci derecede bir devlet 
\'aziyetinde bulunmaktadır. 

_d_i_rm_i_şt_ir_. __ --===========:...._ _____ sinin iç yüzü nedir? 
Evkaf icra takib memurlu

ğunda iken matbaacı Sabahid-Acı ki ı bir kayıb. din' den rüşvet aldığı iddiasile 
tevkif edilen ve işten el çekti-

Aiman müstemlekat birliği 

Alman müstemlekelerine ko
nulmuş olan haczin kaldırıl
masını ve Almanya'ya iade 
edilmesini istemektedir. Alman 
müstemlekelerinin haczi çok 
ağır bir adaletsizliktir. Zira 
devletler Congo muahedena
mesinin 1 1 ·ci maddesi muci-

-Başı 1 inci sahi/ede
mış ve A ri kaLristaua defoedil· 
nıiştir. Ct>ııaze alayımla, vali Fazlı 

Güleç, heleıliyc reisi Jlel1<;N Pz, 

nı unvin Suad ~ urılkoru, lınnkalar 

ruiidürlcri, dıwııir rüesası, iktısat 

'ck1ilctiııi11 1wıir\leki tcşkilfıt mü

dürleri hazır lıulunruuş, vali, mer

lıumıın mezarı başında bir nutuk 
irmlederck, nıütc,•cffanın mezİYCl· 

" }erinden lıa~Qeylcıııi,tir. l\lezara, 

İkıısat vekili Cclfıl llapr 'c Tür

k of is, ticaret odıılorı, bor n, l1nu
k:ılnr nıımrnu 25 çelenk konınııştur. 

Bıı iiliioı . .Anadolu tıılırir aile
sini çok hii) iik bir ıees~lir,c dii
şürnıii~liir. Mı•mlckctin t~miz lıir 
rıaı:;iyes.ini, ıııliııı•\' er Lir şalı ... ip~· 

ıini ka) Leli ik. Kederli ailesinin, 

Josılurıııııı elcııılcrİm' iştirak ı•dcr, 
geri) c kalnıılara baş sıı~lı~ı (lilcriz. 

• • • 
Valinin nutku 

Vali Fazlı Güleç, merhum 
Ziya Orgon'un mezarı başında 
hazin bir hitabede bulunarak 
demiştir ki: 

- Arkadaşlar; 

Şimdi ebedi habegahına 
terkelliğimiz kıymetli arkada
şımız Ziya, güzel huyu ile ve 
dürüst ahlakile, nezake~ile 

Üstadın, şu zarif nükte ile 
ne demek İstediği maliırndur. 
Fakat ben operet lırycliııc da 
hil olsaydım ltcndisine şu ce
vabı verirdim; 

- Ustadım, sen de Anka
ra'dan gelecek olan cırkndaş
larııı da ayni rekabet karşısın
dasın.,. 

Malum ya: Raşid Riza da 
Ankara' da ki arkadaşlarile oyun 
verıneğe gelmiş. 

Bunu düşüne <lüşiine otobüse 
bindim. Arka taraf.ma biri 
erkek, biri kadın iki yolcu 
girdi: Dikkat etmedim. Bir 
aralık şu sözleri işittim: 

- Bilet parasını sen mı 
vereceksin, ben mi'? 

- Sen!. 
- Yok canım.. Nasıl olur 

böyle şaka! 
- Peki, ben vereyim .. 
Bu son ciimlcyi bir kadın 

söylemişti; ayni sesi biraz 
sonra gene duydum; 

- Ayol Hazım, biletçi bizi 
aldattı galiba! 

- Neden? 
- Yirmibeş kuruş verdim. 

İki bilet kesti, üstünü vermedi. 
Baksana, bilette beş kuruş 
yazıyor .. 

Halbuki Şaziyc'yi iki kişi 
aldatmıştı: 

Evvela Hazım, sonra biletçi. 
Ben oracıkta indiğim için 

ne yaptılar, bilmiyorum. 

** 

--------
hepimizi kendisine bağlamıştı. 
Ben merhumu bir yıldanberi 
tanıyorum. Bu müddet içinde 
kendisine karşı beslediğim iyi 
duygular, her gün biraz daha 
kuvvetlenmişti. Benden önce 
tanıyanları da bu histe müş-
terek buldum. Daha henüz 
çok büyük hizmetler yapacak 
bir yaşta iken bizden ayrıl
mıştır. Kendim ve Cumuriyet 
hükumeti adına teessürlerimi 
ifade ederken hepinize baş 
sağısı dilerim: 

Ziya Orgon, merhum dok
tor Emin paşanın oğuludur. 
f stanbul' da Beşiktaş'ta 1890 
tarihinde doğmuştur. 

İlk orta ve lise tahsilini 
İstanbul'da yapmış ve yüksek 
tahsilini de lstanbul Huku· 
kunda ikmal etmiştir. 

Paris'te Hukuk tahsilini te
kemmül ettirdikten sonra bir 
müddet de Londra'da bulun
muştur. Bilahare hariciyeye 
intisap etmiş ve Berlin sefa· 

rethanesi üçiincii katipliğine ta-
yin edilmiştir. 

Umumi harpte Rus'lar ile 
yapılan Brcstlitovsk muahede-
sine memur heyete kitabet 
vazifesile terfik edilmiş ve 
gösterdiği ınuvaffrıkıycıtrn do
lnyı ikınci katipliğe terfi cttı- ' 
rilmiş, Berlin sefarethanesinde 
uzun seneler çalışmıştır. 

Refikasının ecnebi olması 
st-bebile hariciye mesleğinden 
ayrılmış ve bir müddet Al
manya' da bir şirket müdürlü
ğündt! bulunmuştur. 

Bilahare Berlirı sefirliğinden 
çekilen Mahmud Muhtar pa
şanın daveti üzerine Mısır'a 
gitmiş ve Mahmud Muhtar 
paşanın tesis ettiği bir şir
kette iki sene müddetle mü
dür olarak çalışmıştır. 

1931 Senesinde Mustafa 
Şeref beyin lktısad vekilliği 
zamanında ilk ihracat ofisinin 
muhaberatı ecnebiye şefliğine 
tayin edilmiş ve o zamandaıı
beri İktısad vekaleti merkez 
teşkilatında raportörliiğe kadar 
yiiksr ldikkn sonra Türkofisin 
Mersin şubesi, nıüdürlüğline 
tayin edilmişti. 

rilen Servet'ten bir mektub 
aldık. Mektuptan anladığımız 
şudur: 

Memur Servet, matbaa sa
hibinden icra masrafı olarak 
bu parayı alıb icra dairesine 
götürürken, zabıtaca celbedil
miştir. Ve buna rüşvet etiketi 
verilmiştir. Servet diyor ki: 

Bu, ne rüşvettir, ne de baş
ka yolsuzluk. Kanun, rüşvet-
teki evsaf ve şartları açıkça 
tayin etmiştir. Halbuki ne 
amirim, ne zabıta bu ciheti 
araştırmamıştır. Bu suretle is-
mim matbuata bile aksetmiş, 
benim gibi sadık bir memurun 
istikbalile oynanmıştır. Matbaa 
sahibi benim düşmanımdır. Se
beb de, füzuli yer işgalinden 
dolayı dairemin hukukunu vi-
kaye ile cebri surette kendi
sinden 200 lira tahsil ettiril
miş olmaklığımdır. Bundan do
ğan kin, bu şekle sokulmuştur. 
30 saat hürriyetimden mahrum 
bırakıldım. Fakat yükst k idclin 
makamı, benim rüşvet alma
dığımı gördü, beni serbest 
bıraktı. Halbuki benim memu
riyetim de elimden gitmiş bu· 
lıınuyor. Hakkımı Cumuriyetin 
yiiksek nınknmları lıu uıundn 
arıyncrığını . 

Tür kof is reisi 
Şehrimizde bulunan ve ik

tısadi tetkikler yapan Türkofis 
U. reisi doktor Mecdct Alkin, 
dün Çeşme'ye gitmiştir.~ Bu
gün Ankra 'ya gidecek ve 
Uşak'a da uğrayarak halıcılık 
işleri üzerinde tetkikler yapa
caktır. 

bince Avrupa harbını müs
temlekelere teşmil etmemeği 
resmi surette taahhüt etmiş· 
lerdir. Congo muahedesini 
ihlal eden devlet Almanya 
değildir. Şarki Alman Afrika
sındaki mulıasematı 5 ağus
tos 1914 tarihinde bir İngiliz 
kruvazörü açmıştır. Vilsonun 
14 maddesinin 5 cisi miis
temlekat ınes' elelerinde ha· 
kem usulüne müracaatı der
piş etmektedir. Versay nıua
hedenanıesinin 119-cu mad
desi bu maddeyi ihlal etmiş
tir. Alman müstemlekelerinin 
kıymeti tesbit edilen tamirat 
bedeli arasına ithal edilme
miştir. Binnetice Almanya es
ki müstemlekelerinin iadesi 
talebini hukukan doğru bul
maktadır. 

Pnris 5 (Radyo) - Cumur 
reisinin riyasetinde yapılacak 

kabine içtınıaıııa askeri müta
lıas ıslar da ıştirak edecek v 
orJuııun t{'Z) ıdı, makineleş

tirilmesi gönişiılecek ve ağlebi 
ihtimal birçok milyarlı!: tahsi
sat kabul edilecektir. 

Söke Halkevinde 
Söke' den yazılıyor: 
Sö~e Halkcvi temsil ve mu

siki kolu şehrimizde, Halkevi 
sahnesinde bir konser vermiş, 
bir de (Gaye peşinde) ~dlı 

Ağ1rcezaga verildiler iki perdelik bir piyes temsil 
Tcpccik'teki bir incir hah- etmiştir. 

çesinde incir çalarken görül- Kuşadası kızılny kurumunun 
dükleri için bahçe sahibi Mus- daveti üzerine Kuşadasına gi-
tafa oğlu Rasim'i döverek ölü- den temsil ve müzık kolu, bir 
münc sebebiyet vermekle maz- konser vermiş ve (Bir facia ) 
nun Eınin oğlu lsmail, Ferhad adlı eseri oynamıştır. İyi bir 
oğlu Cavid ve Said oğlu Ra- gece geçirilmiş ve misafirler, 
mazan haklarında birinc·i nıüs- gece yarısı tezahüratla uğur-
tantiklikce yapılmakta olan lanmıştır. 
tahkikat bitmiş ve Türk ceza Ziyaret 
kanununun 452 nci maddesi Şehrimiz Amerikan general 
mucibince muhakeme edilme- konsolosu, dün Vilayet maka-
leri ağırceza mahkemesine mında Vali Fazlı Gülcç'i zi-
sevklerine karar verilmiştir. yaret etmiştir. 

18 Nisan 1935 tarihinde de 
terfian lzmir şubesi müdürü 
olmuştu. O zamandanberi İz
mir muhitine kendisini sevdir
meğe ınuvaff ak olmuştu ve 
halen şehrimizde vazife gör
mekte idi. 

~ .. . ., 
llllllj ııııııı . • 

Fransızca, Alman'ca ve ln
giliz dillerini kendi ann dili 
kadar bilir ve konuşurdu. Ga
yet hall\k \'<' terbiyeli hi 
zattı. 

DARULBEDA YI 
Şehir Tiyatrosu 

Fuar tiyatrosunda: Bu akşam (Saz -
Caz), Pazartesi (Lüks llayat), 

Salı (Lüks Hayat) 

' 

BÜYÜK OPERET --

'illWP!~---
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Edebi, Tarilıi, macera 

- Çok iyi bilirsiniz ki Land· 
tağ harba aleyhtardır. 

Bismark, kralın bu sözüne 
karşı, sinsi sinsi güldü. 

- Sir, dedi. Bu cihet bizi 
hiç alakadar etmezi 23 eylul 
1862 de beni başvekalet mes
nedine getirmek lütfünde bu
lunduğunuz zaman, bu halk 
yığınına ben, hükumeti idare 
için icabeden herşeyi yapaca· 
ğımı ve icabında diktatörlüğe 
kadar yürüyeceğimi anlatmış
tım. Bu meclis bütçeyi tasdik 
etmediği zamanlar, krali bir 
irade bu işi yoluna koyma
dı mı? Ben başvekaletimi, 
1850 kanunu esasisi hüküm· 
den iskat edilmiş gibi yapı· 
yorum. Landtağ, mütemadi
yen bağırıyor, matbuat ta bu 
gürültülerle hemahenk olarak 
çalışıyor. Ne güzel işi Gaze
telerini menetmeklc matbuat 
direktörlerini kolayca imana 
getirmesini biliyorum; benim 
anladığım, bizim hükumet, 
hiçbir sebeb altında hedefin
den ayrılamaz. Biz şimdiye 
kadar hedeften şaşmadık, 
çünkü kavvet, bize hakkı da 
bahşediyor. 

Kral bu sözleri hem dinle
yor, hem de başını sallıyordu. 
Maamafih Bismark daha mü
layim hareket liizumunu hissetti: 

- Sir, zatı haşmetmeabı
nızın basiretkarlığı sayesinde 
Roma ile olan tesanüdümüz, 
silahlanmak hususundaki ka
rarımız devam etmiştir. Bugün 
en kuvvetli bir orduya mali
ğiz,ki bu ordu bizim yarınki 
haşmet ve büyüklüğümüzün 
aleti<lir! Dedi. 

Fakat, miilayimet ile başlı
yan bu sözler, sonlara doğru 
yükseldikçe yükseldi, adeta 
bağırır gibi oldu. 

Kral: 
............ 1a1 ...... :1P.2.1 

ANADOLU __ .. __ 
Giinlük siyasal gazete 

.. alı ip w b.ışya:ı:gam 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
l nı mııi neşri) nt 'c ) nzı işleri 

nıiıclürü: Jlnrudi ~iizhct 

ldnrehane~i: -

lzmir İkinci R<')for okıı~ı 
C. Jlıılk partisi lıinaııı iı;irıı1P 

Tt·lgrnf: İzmir A ".\ADOLU 
Tcl<'forı: 2776 •• .l"osta kulu u 105 

ABONE ŞERAİTi 
Yıllıj!ı 1200. .ıhı a) lı~ı 700, üç 

aylı~ı 500 kuruştur 
l. ahancı memlekNlcr içiıı senelik 

ahoııe ücreti 27 liradır 
Her }Crdc S kunıştur -Günii geçnıi~ nü h:ılar 25 kuruştur. 

A ADOLl MATBAASINDA 
BAS IJ~!\IJ~TH< 
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Landtag'ın feshini mi isti
yorsunuz?. Diye sordu. 

Tabii! Çantamda, fesh ira
desini de imzalanmak üzere 
getirdim! 

Kral gülmekten kendini ala
madı: 

-M. Bismark, görüyorum ki 
hiç vakit kaybetmek istemi
yorsunuz! Dedi. 

Bismark kralın bu sözlerin-
den memnun olmadı ve: 

- Çünkü kaybedecek vakit 
yoktur! Dedi, Siyasi vaziyet 
çok gergindir; bundan üç ay 
ovel Holsteyn'de M. Gablenç 
tarafından ihdas olunan ha
dise gibi bir hadisenin çıkma
sına bir daha meydan veril
memek lazımdır. 

Mareşal Dö Roon'da: 
- Dük d'Ogüstenberg hala 

Glukotod'da bu harekete de
vam ediyor .. Dedi. 

Kral, hala mütereddit idi. 
Eli ile favorilerini okş~yordu. 
Fakat bu elin hafifce titrediği 
görülüyordu. 

- Pekala, dedi. Mücadele· 
yi kabul etmek lazım, her şey· 
den eve! muzaff~r olmak hu
susunu temin etmelidir. 

- Evet, bizim de fikrimiz 
budur! Hatta dün akşam Roon 
ile gayet mühim bir görüşme 
yaptık ve bugiin bilhassa bu
nu zatı asilanelerine arz için 
geldim! Onbeş güne kadar 
Holsteyn'i işgal edebileceğiz. 

Hiç şüphesiz Avusturya pro· 
testo edecektir; sonra? Biz de 
Cerman konfederasyonundım 
cekilınesini istiyeceğiz. Bu da 
tabii harp demektir! Çünkü 
Avusturya buna muhalefet ede
cektir. Roon ile Moltke'nin 
kuvvetli surette temin ettik
lerine göre de 1806 da Na
polyon'un yaptığı gibi yıldı
rım kadar seri bir zafer ka· 
zanacağız! 

Bismark'ın sözlerinde teshir 
edici bir kuvvet vardı; sulh
perverliğinc rağmen kral man
yetize edilmiş gibi idi. 

- Fakat, konfederasyona 
dahil p .. enslerin fikir ve tarzı 

hareketleri acaba ~e olacak? 
Dedi. Bunlar da bize mu

hasım vaziyet alacaklardır. Sa-
nıyorum. 

Mareşal Roon çelik gibi ba
kışını kralın gözlerine dikti : 

- Bu hareketin tam bir 
zafer temin etmesi lazımdır, 

sir! Dedi. Prusya'nın Alman 
prenslikleri üzerine hegemon
yasına mümanaat imkanı ver
memeliyiz. Bunun için bu 
prenslere hareket zamanı bıra
kılmamalıdır, hareketimiz ani 

- Sonu var -
,l ....... Hlll~m.llDMmmP.mm ... l'.-ı:mmrö:-.ml 

Yusu za kulu 
ESKİ 

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

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

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

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

itibaren başlanacaktır. 

Müracaat zamanları : Saat dokuzdan on yediye kadardır. 
Kestelli caddesi, No. 76, Telefon : 2914 ............................................. 
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180 Albayrak 7 , --117 Beşikçi o. M. 9 11 25 

103 s. Celardin 8 10 sojHalbuki G. Franko bunu ispata hazır olduğunu, 
96 A1yoti bira. 11 37 5 12 
89 ş. Riza ha. 11 25 14 so esirler arasında Fransız'lar bulunduğunu söyliyor. 
83 Ş, Remzi 1 O 50 11 50 

Paris, 5 (Radyo) - Hari
ciye Nazın, ihtilalcilerin Fran-

51 D. Arditi 11 50 · 13 75 
32 A. R. üzüm. 12 50 13 
13 P. Klark 11 11 50

1 
sız Fas'ından yardım gördük-

7 S. Gomel 8 50 16 50 leri haberini resmen tekzibet-
2817 50 T. 

57667 
60484 

incir satışları: 
Ç. Alıcı K. S. 

37 5 B. Alazraki 6 50 
215 P. Pajı 8 25 
176 K. Kazım 9 40 
175 H. Şeşbeş 8 75 
119 M. J. Taranto 9 
90 Fesçi İzzi 6 50 
83 F. Pakers 6 625 
62 B. Franko 7 375 
51 A. Karasu 7 625 
41 izzet Göldeli 7 25 
34 A. Haydar 8 25 
30 A. Lefon 7 50 
24 E. R. Roditi 11 50 
1475 

35652 
37127 

Zahire satışları: 
Ç. Cinsi K. S. 

2986 Buğday 5 75 
1 Vagon Arpa 3 50 

76 Kumdan 5 25 . 
13 Nohut 6 
63 Fasulya 8 
16 B. pamuk 43 
25 K. kepek 3 375 

miştir. Sağ cenah gazeteleri 
beynelmilel köprü hadisesine 

büyük ehemmiyet vermekte, 
Fransız büyük elçisinin de 

K. S. hudut ta anarşistler tarafın-
10 dan tehdit edilmiş olduğunu 
8 50 
9 40 yazmaktadırlar. Jur gazetesi-
8 

75 
nin bir haberine göre, Nor-

1 veç'ten gelen ve 200 mitral· 
~ yöz yüklü bulunan. bir vapur, 
6 50 
7 25 Verdun limanında yiikünü bo· 

7 SO şaltmış ve bunlar fspanyol hü· 

7 625 
kum etine teslim edilmiştir. 

11 1 Londra, 5 ( Radyo ) - ls-
8 25 panya işlerine ademi müdahale 
7 50 için teşkil olunan beynelmilel 

11 50 komi le, Salı günü Londra' da 
ı toplanacaktır. 

K.S. 
6 75 
3 50 
5 25 
6 
8 

43 1 
3 375 

Borgos, 5 (Radyo) - Ge
neral Kabenella gazetecilere: 

- İrun müselles cephesinin 
elimize düşmesi le ispanya' <la 
dahili harp yeni ve nihai bir 
safhaya girmiştir. 

--~~~---------~----

Bilyano · Sen Sebastiyen de 
askeri planımızı tatbik etmek· 
teyiz. Madrid üzerine taarruz, 
muhasaranın tamamlandığı gün 
yapılacaktır. Cenup ve şimal 
kuvvetlerimizin de Madrid ha-

Sa Majeste'nin 
İstanbul ziyareti .. ----·· .... ---

Bele ika 
' Yeni askeri 

tedbirler alacak .. 
Brüksel 5 (Radyo) - Bel

çika kabinesi, bugün toplan· 
mış ve iki snat kadar müza· 
kerede bulunarak umumi va
ziyeti tetkik eylemiştir. 

------------------tilmeden insani bir maksatle 
yapılan teklife Madrid hüku
metinin "İsyanı bastırmak üze
re imkan olan her çareye baş 
vurulacağını,, bildirdiği beyan 
edilmiş ve bu vaziyet karşı· 

sında yeni ve ciddi tedbirler 
ittihaz edileceği de ilave olun· 
muştur. 

Deyli Telgraf gazetesi: 
"Madrid hükumeti yanlış 

bir yoldan yürümekte ve fos
lih edilen ameleye söz geçi
remiyen ispanya kabinesi de 
istifaya mecbur kalmıştır. Ye
ni Kabalero kabinesi Şayanı 
dikkat bir hadisedir.,, Demek
tedir. 

Mütekaidler ve iktısadi 
buhran • • 

vergısı. 
•• ------------------

Ucretli vazife alan mütekaidlerin 
vergileri hakkında bir tamim geldi 

Kabiııe, gelecek haftn as
keri komit"·yi toplantıya da· 
vct ı:<lecek ve izahat vere-
cektir. Belçıka başbakanı M. 
Vanzelat, o gün radyoda mü· 
him bir söylev verecektir . 

g e 1 d • 
1 

Kültürpark'ta oyunlarına başladı 

• 
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lrun'dan sonra San Sebas\\. 
yen'in de sukutu bekleniyor 

' 18 •• k•• B• . . F upnu 
ırıncı ransova 1maçlar 
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79 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu maçı ile Altay - Al-

F ransova, Adli ıslahat olarak çok tınordu şildi var. 
afır cezalar ihdas etti. Edirne muhteliti genç oyun-

culardan müteşekkildir. Buna 
Kral tarafından sevilmedi

ğini kendisine söylİyen dam 
dônörlerine, kraliçe Eleonor 
bir gün: 

- Ona malik olmak şere
fine ve onunla beraber yaşa
mak zevkine sahibim ya .. Fran
sa'ya kraliçe olmak en büyük 
bir şeref, ve kralı sevmek de 
en büyük bir zevktir! Dedi. 

Fakat kocasile kardeşinin 
arasını bulamıyordu. Madam 
sağ iken, iki rakib hükumdarı 
uzlaştırmak için birlikte çok 
çalışmışlardı. 

Vakıa, birinci Fransova bu 
uzlaşmıya taraftardı. Fakat ra
kibinin tefevvuk iddiası buna 
imkan bırakmıyordu. 

Maamafih, Madamın ölü
münden sonra da kraliçe kar
deşile kocasının arasını bul
mak hususundaki mesaisinden 
geri durmadı. Nihayet ticari 
bir muahede akdi zeminlerini 
hazırlamağa muvaffak oldu. 

Herşey hazırlandığı halde, 
sekizinci Hanri'nin ve Papa
nın entrikaları üzerine bu 
mes'ele çatallaştı, ve birinci 
F ransova annesinin matemini 
bahane ederek bu muahcdenin 
müzakeresini talik etti. 

Bunun üzerine Eleonor me
yus oldu, halı dokumak ve 
dua ile iştigale başladı. Kral 
da kendini ava daha fazla 
kaptırdı ve yeni saraylar, şa
tolar inşasına daldı. 

Bu aralık Kollej dö F rans
ta ders kürsülerini çoğalttı, 
cehaletle mücadeleye çalıştı; 
krallık matbaası teşkil etti, 
nadir ve kıymetli kitapları bas
dırttı. 

Mişel Anj' dan şaheserlerinin 
birisini Fransa için istedi. 

Adli ıslahat için hukuk mü
tahassıslerile müzakerelerde 
bulundu; Adliye işleri rezil 
bir hal almıştı! Maznunlar, leh 
ve aleyhte bir karar almak 
İçin beş veya altı sene zm
danlarda çürüyerek bekli
Yorlardı . Kararları da ne da-

nunlar bulunuyordu! Bazı maz
nunlar da esrarengiz surette 
höcrelerinden tagayyüb etmiş 
bulunuyorlardı! Mahkum olan
lar, yahud karar beklemek için 
zındanlar da çürüyenler, ancak 
hakimlerin istedikleri rüşveti 
veremiyenlerdil 

Para kuvveti sayesinde 
insan ölmezi sözü bu yüzden 
darbımesel haline girmişti. 

Haydutluk bu sebepler al
tında karlı bir meslek ve san'at 
olmuştu. Bir haydud, müsade
mede maktul düşmezse, vur-

duğu paraların bir kısmını 
vermek suretile kendisini kur
tarabiliyordu. 

Yeni adli teşkilat mühim 
ve korkunç idi. Haydutlar he-

men asılacaklardı. Kanunun 
cürüm addettiği şeyler, şiddetli 
cezalara tabi idi. Bu cürüm· 
lerle zan altına alınanların 

muhakemesi çabuk görülecek. 
Fakat beraat kazanmaları pek 
çok şartlarla mümkün olacaktı. 

Yeni ceza kanunu çok ağırdı. 
Sarhoşluğu kendilerine adet 
ittihaz edinmiş olanlar zındana 
atılacak ve ceza göreceklerdi. 
Sarhoşluk cürmile zındana 
üçüncü defa girenler de idam 
olunacaklardıl miizevirlerle, if
tira edenlerin, yalan, dediko-
du çıkaranlann dilleri deline
cekti! Halk kılıç, kama, sopa 
taşıyamıyacaklardı . Mürabaha· 
cı •Ve muhtekirler, mucib ol
dukları zararları tazmin edin
ceye kadar zındanda kalacak
lardı. 

Kanunun şiddetini bilfiil 
göstermek için birkaç muhte
kir zındana atıldı; birkaç mu
rabahacı ve halkın gıda mad
deleri üzerinde ihtikar yapan da 
umumi pazar ve panayırlarda 
asıldılar. 

* • • 
iç oğlanları kralın elbisesini 

değiştiriyorlar. Krala y; niden 
ağır kokular sürüyor. 

- Sonu var-

mukabil f zmir muhteliti Vahab, 
Sayid, Hakkı, Fuad gibi dört 
oyuncudan mahrum olduğu 
gibi Altay - Altınordu şild 
maçı münasP.betile hu iki ku· 
lübümüzden de oyuncu alına-
madığından lzmir'in Edirne 
karşısına çıkaracağı B. takımı 
ile elde edeceği netice tahmin 
edilemez. Maamafih öğrendi
ğimize göre Edirne'lilerin kar
şısına şild maçları için uzun 
zamandanberi çalışmakta olan 
fzmirspor takımının bazı hat
larında ufak bazı tadilatla çı
karılması ihtimali vardır. Bu 
takdirde anlaşmış bir takım 
olarak bu şekil tatbik edilirse 
misafirlere karşı iyi bir netice 
elde edileceği daha ziyade 
kestirilebilir.. Altay - Altınor-
du maÇ'lna gelince her iki ta
raf ta en iyi birer oyuncusun
dan mahrumdurlar. Kuvvet 
itibarile her iki takım da ayni 
derecede olduğundan maç 
heyecanlı ve alakalı olacaktır. 

6 Eylulde yapılacağını evel
ce bildirdiğimiz deniz eğlen
celeri, proğramın daha zengin 
olmasını temin maksadile 13 
Eylule tehir edilmiştir. Bu 
müsabakalara iştirak edecek 
ve kazananlara ikramiyeler 
verilecektir. 

Bu eğlenceler lnciraltında 
yapılacaktır. Hazırlanan proğ
ram hafta içinde ilan edile
cektir. 

Futbol ajanlığınca lzmir seç
me takımına çağırılan oyun
cular şunlardır: 

Karşıyaka' dan: Selim, Ci
had, Hilmi, Asım, İbrahim, 
İzmirspor'dan: İbrahim, Fethi, 

Zihni, İsmail, Adnan, Nurullah, 
Reşad, Ömer, Göztepe'den: 
Mahmud, Halid, Demirspor' -
dan: Riza, Burnava' dan: Rasim. 

Maçların hakemleri 
Saat 13 de Buca - Egespor 

"Orta hakem Fehmi (Altay) 
yan hakemleri Küçiik Mustafa 
(Altınordu) Baha Konuralp 
Altay) ... 

Saat 15 de: Altay - Altın
ordu: "Şild maçı, orta hakem 
Sabri (f zmirspor) ·Ahmed Ôz-

Vacı, ne de dava edilen ve 
ne de samiler anlıyamıyorlardı. 
Çünkü... Bunlar latincc verili
Yordul.. 1 Nöbete. i eczaneler 1 girgin ve lsmail (Göztepe).,, 

Saat 17 de: Edirne - lzmir 
Birçok defalar zındanlarda, 

höcrelerde unutulmuş, açlıktan 
Ve susuzluktan ölmüş veya 

.,:çanlar tarafından yenmiş maz-

Bu akşam Kemeraltı'nda 

Hilal, Karataş'ta Santo, Keç~
cilerde Yeni lzmir, lrgatpaza
rı'nda Asri eczaneler açıktır. 

• 
•1eır 

5 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Diyen bir ifade \iardı. Muh
~r, vaziyeti kurtarmak istedi. 

dada da soğuk bir hava 
esmişti muhakkak ... 

- Gel gel hoca hanım, otur 
şu • d B ~. ının ere.. enim karı yor-
6\lndur da .. 

l<ızı da ilave etti: 
arı - Hem de çok yorgun 

•ın .. Ondan .. 
h· Ri.zan, genç kıza yaklaştı, 
,ibır şeye aldırmadığını ifade 

en bir tavır takındı: 
~.;- Yorgundur tabii.. Ne 

~ın, köy hayatı .. 
ele endisine gösterilen min

te otururken muhtar yaklaştı: 
iıd-Hoca hanım -Dedi- şu ka

•nııı verin de bizim onba-

şıya bir göstereyim! 
içinden, sert ve keskin bir 

itirazın fişek gibi namludan 
çıktığını duydu: 

- Jandarma onbaşısına mı; 
ne münasebet? Ben bir mu
allimim onbaşının ne emrimle, 
ne yapacağım işle alakası ola
bilir.. Bu köyde sadece, sizi 
düşündüm ve emriıJiP göster
mek istedim. Hem de maarif 
başkatibi .. 

Muhtar derhal atıldı: 
- Ahmed Bey değil mi, 

Ahmed Bey .. Büyük adamdır o! 
- Bilmem orasını.. Fakat 

size bir mektub göndermişti. 
Buyurun, onu alın. 

Ve Rizan mektubu çıkarıb 

seçme takınılan maçı "Orta 
hakem, Mustafa (Altınordu) 

yan hakemleri: Fehmi (Altay) 
Sabri (lzmirspor).,, 

• 
muhtara verdi. Muhtar hiç ses 
çıkarmadan, çıktı. Kaıısı Ay
şe de bir aralık ortadan kay
bolmuştu. Kızları ile yalnız 
kalmıştı. 

- Şöyle yaklaşmaz mısınız? 
Dedi. Genç kız, ürkek ve 

garip bir güzel mahluk gibi 
sür'atle etrafına baktı: 

- Utanırım sizden! 
Diyebildi. Bunu söylerken 

o kadar cana yakın, o kadar 
samimi idi ki, Rizan bir kat 
daha sevindi. 

- Nç var utanacr.k! Ben 
de sizin gibi, sizin yaşta bir 
kızım.; Adınız ne sizin? 

- Fatma!.. 
Rizan Bekir'in cevabını ha· 

tırladı ve güldü. 
Annenizin de Ayşe idi 

değil mi? 
Öyle .. 
Bir oğlan kardeşiniz var 

demek? 
- Efem, iki yaş büyüğüm! 

Kur'ası çıktı, gitmedi. Şimdi 

- Başı 1 inci sahifede -
:Madrid'e doğru 25 kilometre iler
lemişlerdir. Tolı•do yakıninde diirt 
hükumet tayyaresi düşürülwiiştilr. 

Madrid harbiye nazırına ait 
olan ve iı;inde bir Fransız komü
nist kadını ile ılaha hirkaı; k.i~i 

bulunan bir otomobil ele geçiril· 
mi,, Burgos'a getirilmiştir. Hur-

1 gos'a mühim miktarda harp mal· 
zem esi de getiril ıniştir . .Milliyetper· 
verler Alona} ,.e Oarrera mevkile
rini zaptetmi9ler, 270 marks-ist öl· 
dürmüşlerdir. 

Hendaye, 5 (Radyo) - Dün 
lruu'un zaptı esnasında müthiş 
katliam sahneleri görülmüştür. 
Şehri müdafaa edenlerin tah· 
liye sırasında sisten istifade 
ederek ilerlemiş olan Mola 
kıtaatile karşılaşmışlar ve çoluk 
çocuk, hepsi de öldürülmüş
lerdir. Bidassoa sahilini takib 
eden bir nasyonalist kolu da, 
beynelmilel köprüyü geçmekte 
olan kadınları ve çocukları 

mitralyözle doğramışlar, birçok 
analar ve babalar, çocuklarının 
cesetlerini çiğniyerek köprüyii 
geçerek Fransız hlıduduna ilti
ca etmişlerdir. f run 'da esir 
edilenlerin kaffesi kurşuna di
zilmişler, lrun katliamı, Bada
coz katliamından daha feci 
olmuştur. Asiler San Sebas
tien 'e taarruza başlamışlardır. 
Mühimmat yoktur. Şehrin va
ziyeti ümitsizdir. Dün gece 
tamamen asilerin eline geçen 
f run yanmış yıkılmış harab 
olmuştur. 

Madrid, 5 (Radyo) - Ce
nevredeki Kızılhaç bürosu, 
Madrid ve Burgos'a iki kızıl
haç heyeti göndermiştir. Bu 
iki heyetin lspanya'ya gitme
sile, beynelmilel bir kurum 
ilk defa olarak süel grupla 
temasa girişmiş olmaktadır. 

Hükumet kuvvetleri Huesca 
şehri kapılarına dayanmış
lardır. 

Bir asi~ölük, hükumet kuv
vetlerine iltihak eylemiştir. 

Tolevera ve OPbpera cephe
lerinde milliyetperverler hezi-
mete uğratılmışlardır, Goada
ramn' Jnki topçu kuvvetleri 
Puerto'dakı asilere aicJ nıulıim
mat depolarını uçurmuşlardır. 
Sen Ref ael' de 300 asi öldü· 
rülmüş, esir alınmış, harb mal
zemesi ele geçirilmiştir. Ma
yom adasından gelen bir telg
rafta, hükumete sadık donan
manın asi şehirleri bombardı
man ettiklerini bildiriyor. 

Londra, 5 (Radyo)- Madrid 
de kabinenin sukutu ve yeni 

kaçak geziyor .. 
- Nasıl olur, ayıp değil mi, 

vatani vazifeden kaçılır mı hiç? 
Jandarma onbaşısı görmiyor 
mu bunu? 

- Görmez olnr mu: gece 
gündüz beraber dolaşıyorlar. 

Meyhaneci gavur gibi rakı 
içip duruyorlar.. 'Şübc sor-
muş ta, "Buralarda yok,, diye 
yazmış İzmir' e!.. Ben bilirim 
o herifin muradı ne emme!. 

- Hangi herifin! 
-Onbaşının hoca hanım, on-
başının.. Aman anam duyma
sın. 

Duymaz Fatmacık, duy
maz. Sen söyle bakayım! 

- Bende gözü var mun
darın .. Candarmalığım bitirince 
burada kalacakmış ta .. Ne bi
leyim artık. Sığırtmaca varı
rım, ona varmam.. Bıyıklarını 
burka burka köyün her pen
ceresine, her kapısına goz 
diken arsızın biri.. 

Ayak sesleri geliyordu, sus-

-hükumetin komünist Largo 
Kabalero tarafından teşkil edil
diği haberi Londra' da menfi 
tesir husule getirmiştir. 

Lizbon, 5 (Radyo) - Bur
gostan gelen haberlere göre 
Alkazar' da muhasara altında 

bulunan asiler 41 gündenberi 
mukavemet göstermektedirler. 
Maamafih yardım beklemekte· 
dirler. 

Mahsur asiler 400 zabit, 
700 Jandarma ve birkaç yüz 
sivil ve kadın ve çocuktur. 

Berlin, 5 (Radyo) - Doyçe 
Çaytung, lrun'un zaptını çok 
mühim görmektedir. Bu ga
zeteye göre vaziyet artık asiler 
lehine inkişaf edecektir. 

Bugos, 5 (Radyo) - inın 'un 
baştan·baş ·yandığı yalundır, 
Kırk kadar yangın çıkmış ve 
şehir kısmen yanmıştır. 

lstanbul, 5 (Hususi) - Son 
haberlere göre, asiler Mad
rid 'e hakim tepeleri ele ge
mişlerdir 

Hendaye 5 (A.A} - Halk 
Fonturabie'den çekildi. Gua
delapu kalesi muhafızı da halk 
arasında Fransa'ya kaçtı ve 
hareket esnasında, rehin 160 
kişinin hala mahpus bırakıl
dığını söyledi. 

lrun hala yanıyor. işgalin 
son dakikalarında şiddetli so
kak muharebeleri olmuştur. 
Fransa'ya iltica eden Milisler 
derhal silahtan tecrid edil
mektedirler. Behobia' dan mi
lisler çekildiler, Fransa'ya il
tica ettiler. Hudut köprüsü 
şimdi asilerdedir. Bunlar, bey
nelmilel köprüye mavi ve kır

mızı bayraklarla; gelerek; 
- Yaşasın Fransa, yaşasın 

ispanya! 
Diye bağırmaktadırlar. 
Hendaye, 5 (Radyo) 

(Sensebastiyen) ile Fransız hu
dutları arasındaki muvasala 
kesilmiştir. Bu tar aflarda asi
ler tamamen hakimdir. Dlin 
asilerin yakalıya\Jildiklcri ko
münistler, tamamf'n kurşuna 
Jiıılnıiştir. Bugiiıı ..::t>sc dleı i 
yakılmnktnd11. 

Viyana, 5 (A.A) - Avus
turya Milletler cemiyetine mü
zaheret birliği bütün dünya
daki mümasil birliklere müra
caatta bulunarak bu birlikleri 
İspanya' daki dahili harb es
nasında yapılan vahş .. t hare
ketlerini hükumetleri nezdinde 
protesto etmekte ittifaka ve 
bu hususta Milletler cemiye-

tular. Bu gelen muhtardı. De
minki asık çehreden artık eser 
kalmamıştı. Ağzı bir karı ştı. Bir 
temenna etti: 

- Vallaha hoca hanım, be
nim aklım ermcdiydi de .. Mek
tubu götürüp imama okuttum. 
Ahmed Bey senin için çok 
iyi yazmış.. Biz böyle ufacık, 
tefecik... Darılma amma, doğ
rusunu söylerim ben ... 

- Darılmam, darılmam muh
tar efendi .. 

- Hani, çocuk yaşta bir
şeysin diye... Sonra ... 

- Muhtar söylemedi, sustu 
- Söyleyin rica ederim, 

darılmıyacağım, dedim .. 
- Yüzün de açık a hoca 

hanım .. 
Muhtar bu söylediği şeyin 

gülünçlüğünü kendisi de anla
mış olacaktı , gülerek odadan 
fırladı. Fatma'nın da içi büs
bütün rahatlamıştı. Yavaş bir 
sesle sordu: 

tinin konseyinin derhal bir 
karar almasını talep eylemeye 
davet etmiye karar altına al· 
mıştır. 

Hendaye, 5 (Radyo) Good
loppa kalesinde bir aydanberi 
rehine olarak tutulan Valeko 
adlı, zengin bir lspanyol ka· 
leden kaçmağa ve Hendaye' • 
ye gelmeğe muvaffak olmuş
tur. Gazetecilere verdiği iza
hata göre bu kalede bugün 
kurşuna dizilmeleri muhtemel 
160 kişi daha vardır. 

Son zamanda, kaledeki gar
diycnlar işden çıkarılmış, yer
lerine anarşist gardiyanlar ge
tirilmiştir. Bunlar, bir nazırın 
oğlu ile arkadaşlarını kurşuna 
dizmi~lerdir. 

Hendaye, 5 ( A. A. ) -
lrun'un sukutu üzerine San 
Scbastien ile bütün kara mu
vasalası kesilmiştir. Rehine 
mahiyetinde saklanan 400 esi
rin akıbetleri hala meçhuldür. 
Asiler bu muvaffakıycti me· 
todlu ve soğuk kanlı hareket
leriyle kazanmışlardır. 

Behobia Üzerine hücumdan 
evel Penbelune'den takviye 
kıt'alarının gelmesini bekle
mişler ve ancak ondan sonra 
harekete geçmişlerdir. 

Madrid, 5 (A. A.} - Yeni 
hükumet Sosyalist M. Largo 
Cabrallero'nun başkanlığında 

kurulmuştur. 
Lizbon, 5 (A.A) - General 

de Llanonun Sevil radyosun· 
dan bildirdiğine göre, Marki
sistler üçüncü defa olaı ak 
Mayo. k adasına ask .. r çıkar
mıya teşebbüs etmişlerdir. Fa
kat bu kuvvetler hedeflerine 
varmada:l püskürtülmüşlerdir. 

Paris 5 (A. A) - ispanya 
reisi cumuru dün ansızın Si
erra cebhesine giderek vazi· 
yeti tetkik ve askerleri teftiş 
eylemiştir. 

Hendaye, 5 (A.A) - Yan
makta olan ve adeta bir ateş 
kordonu teşkil eden binalar 
asileri lrun merkezini işgal et
nwkten nıcııelmt ktt-dir. Bun

ların salMlı.ı kadar Lekh.•mfk 
mecburiyctın<le oldukları sa
nılmaktadır. 

lrun'da kalan iki, üçyüz ka
dar hükümet taraftarı son mü
dafaa teşebbüslerinde bulun
maktadırlar. Asi kuvvetlerin 
San Sebasticn etrafında olan 
tepelerden geçerek bu şehre 
doğru ilerledikleri sanı!mak-

- Lüt/erı çeviriniz -

- Senin yüzün hep böyle 
açık mı? 

Evet Fatma! 
- Sokakta da hal.. 
- Evet, her yerde!.. 
- Sizin oralarda da hep 

böyle mi gezerler? .. 

- Gençler böyle gezerler .. 
Ve bu da yeni başladı. 

Fatma'nm iri gözlt'rİ hay
retle, biraz da gıpta ile onu 
süzüyorlardı .. 

Bir saat sonra yemeklerini 
yimişlerdi. ilk defa Lir köy 
sofrasında oturmuştu ve Fatma, 
tcrliyerek, titreyerek, kusur 
işlememek için, hcrşeyin en 
temizini ona ydiştirınek için 
öyle çırpınıyordu ki ... 

* ~ * 
Fatma ile bir odadn }ata-

caktı. Genç kı7., kalın çifte 
şilteleri üslü yerli dokuma 
kilimli lıa~ıra sererken; 

- Sonu var -
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(iürcistan' da yeni 
bir ihtilal teşkilatı 
daha keşfedilmiş 

-Başlara/ ı 1 inci sugf ada-
Londra, 5 {Radyo)- Deyli 

Meyl gazetesi, bugün Sovyet 
ittihadının büyük bir müşkülat 
içinde kaldığını ve Stalin'in 
tutunmak ~için son kuvvetini 
sarfetmekte olduğunu yazmak
tadır. Bu gazete diyor ki: 

"Moskova' dan her istikamete 
birçok asker sevkedilmekte ve 
Kremlin muhafız kıtaatı tama· 
men değiştirilmiştir. 

Bütün devlet işleri, komi· 
serler heyeti, milli müdafaa 
işleri hep yeniden teşkil edil
miştır. 

General Şaprosini Kot ve 
erkanıharbiyesi üzerine ağır 
mes'uliyetler yüklenmektedir. 
Bunlar, Stalin ve Voroşilof 
aleyhine hareketin nazımı ad· 
dedilmektedir. 

Ukranya' da açlık hüküm 
sürmekte ve halk haşin bir 
muameleye tabi tutulmakta
dır.,, Demektedir. 

tadır. Asiler Fransa hududunu 
kesmek ve lrun'u tamamile 
işgal eylemek için arkada kafi 
miktarda kuvvet bırakmakta
dırlar. 

Guadelupe kalesi birkaç 
kişi tarafından hala müdafaa 
olunmaktadır. Saat 13 te 10 
ita 20 hükfimetçi İrun kö;"'· 
rüsü üzerinde mukavemet ey-
lemekte ve bu esnada kam
yonlar ve otomobiller halkçı 

cephe müdafilerini Fransa'ya 
geçirmekte idi 

Bazılari da otomobil depo· 
sunu ve garı yaktıktan sonra 
Fortarabie'ye ricat etmekte 
idiler. Miliscılerin birçoğu hu
susi trenlerle Barselon·a git
mek üzere hareket eylemiş· 
lerdir. 

Madrid, 5 (A.A) - Alkazar 
ve Toledo' da asilerin vaziye
tinin çok tehlikeli olduğu söy
lenmektedir. Madrid gazetele· 
rının haber verdiğine göre, 
Griedo şehrinin imdadına ko
şan iki asi kolun askeri zabit· 
lerioe karşı isyan ederek bun· 
!ardan çoğunu kurşuna dizmiş
lerdir. El Socialista gazetesi 
diyor ki: 

Gabisa bölgesinin iki vila
yetindeki büyük garnizonların 
şeflerine karşı isyan ettiği 
sanılmaktadır. Bu isyan hare
ketinin Carogne ve Jolal'da 
bilhassa şiddet gösterdiği söy
lenmektedir. 

Barsclon, 5 (A.A) ~ Yeni 
Madrid hüklımeti bl;Jrada iyi 
bir tesir yapmıştır. Umumi
yetle zannedildiğine göre, Asi
lere karşı yapılmakta olan 
mücadelede daha ziyade cner
şi temin edecektir. 

Brüksel 4 (A. A.) - Sulh 
dünya kongresi dün akşam 
binden fazla murahhasın hu· 
zum ile Şenlikler sarayında 
açılmıştır. Lord Roberd Cecil 
otuz yedi milletin murahhas
larına hoşamedi beyan etmiş 
ve müteakiben M. Kot kong
renin muhtelif milletlerin mil
letlerin milletler cemiyetinin 
gayretlerine müzaheret ve sul· 
hu muhafaza etmek hususun
daki hareketlerini hemahenk 
kılmak gayesini elde tutmak 
tasavvurunda bulunduğunu söy
lemiştir. 

İspanyol murahhası Carlos 
Alvares yumruğunu kaldırmak 
suretile kongreyi selamlamış 
ve şiddetle alkışlanmıştır. Di
ğer murahhaslar da ayni hare· 
kette bulunmuşlardır. 

Bundan başka M. Heryo 
bundan on iki sene evel Fran· 
sa namına aşağıdaki formüle 
istinaden vücuda getirilmiş bir 
protokol şeklinde sulh kanu
nunu vücuda getirmek ıçın 
sarfetmiş olduğu mesaiyi ha· 
tırlatmıştır. 

M. Heryo'nun bahsettiği 
formül şudur: 

Hakem usulü emniyet silah· 
ları tahdit. 

M. Heryo sözüne devamla 
demiştir ki: 

iyi düşünelim harbe karşı 
yegane çaremiz, yegane umı· 

dimiz milli sahalarda elde 
edilmiş olan neticeleri bey· 
nelmilel sahada elde etmek
tir. Akdedilmiş mukavelelerin 
halelden vikayesini temin ey· 
lemektir. Bir müddet evel 
durmuş ve fakat yeniden ve 
sür'atle başlamış olan silah
lanma yarışına mani olmağa 
da çalışmak icabeder. 

M. Heryo silahların imali 
hususunun millileştirilmesi ile 
mütekabil yardım esasını da 
müdafaa etmiştir. 

Paris, 5 {Radyo) - Mosko
va' dan Ajans Havas'a bildi
riliyor: 

Ukranya, Kmm ve Kafkas
ya' da köylü ve miistahsiller 
arasında nazarı dikkati calip 
bir kaynaşma vardır. Askeri 
kuvvetler her tarafa emre ha
zır bir halde teksif edilmiştir. 

Roma, 5 (Radyo) - Stalin 
ve Voroşilof'un planları ko· 
münist gençliğine istinat et
mektedir. 

Riga, 5 (Radyo) - Tiflis'ten 
alınan son haberlere göre 
Gürcistan' da yeni bir ihtilal 
teşkilatı keşfedilmiştir. Bu leş· 
kilata Gürcistan şimendiferleri 
umum müdürü de dahildir. 
Birçok tevkifat daha yapıl
mıştır. 

Roston 'da çelik imalathane
leri amelesi müdürlerini öldür· 
müşlerdir. Bu ameleler tevkif 
edilmiştir. 

/zmir Komutanlığı ilanları 
Mst. Mev. satın alma komisyonundan: 

Beher kilosu· 
Miktarı Tahmin edilen nun tahmin Teminatı mu-

Cinsi Kilosu mecmu tutarı edilen fiati vakkate akçesi 
Nohut 31850 2707 25 8 50 203 05 
Kuru fasulya 77600 7760 00 10 00 582 00 
Bulgur 96800 12100 00 12 50 907 50 
Münakasanın şekli lhale tarihi gün ve sa atı 
Açık eksiltme 14/Eylul/936 pazartesi 15130 da 
Kapalı zarf " il ,, 

17 de 
" " " " " 17/30 da 

1 - Mst. Mv. kıt'aatının yukarıda cinsi ve mikdarları 
yazılı üç kalem erzak ihtiyacı ..üç kıt'a şartname ile 
ayrı ayrı nohut açık eksiltme kuru fasulya ile bulgur 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - İhaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda 

3 
4 

İzmir' de kışlada Müstahkem mevki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 
Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 - Eksiltmiye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve uçuncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikaları ve teminat muvakkateleri ile açık eksiltme 
için muayyen saaatta kapalı zarf içinde teminat ve 
teklif mrktuplarını ihale saatından en az bir saat evel 
komisyona vermiş bulunacaklardır. 28 2 6 11 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mst. Mv. in göstereceği yerde 2864 lira yirmi iki 

2 

kuruş bedel keşifli bir tesis açık eksiltme 9\lretile 
münakasaya konmuştur. 
ihalesi 22 -Eyllıl- 936 salı günü saat on beşte lzmirde 
kışlada Mst. Mv. salın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 215 liradır. 
4 - Sartnamek, keşifnamc ve resmi her gün komisyonda 

5 
görülebilir. 
f stekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
vesikalarını ve ihaleden laakal sekiz gün evvel bu 
işi yapabileceklerine dair İzmir Nafıa fen heyetinden 
alacakları ehliyetname vesikalarını komisyona göster· 
mek mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve
sikaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale sa· 
atinden evvel komisyona gelmeleri. 

6 11 15 20 

Müstahkem mevki satın alma komisvonundan: 
1 lzmir' de yaptırılacak inşaat k~palı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. 
2 

3 

4 
5 

Tahmin edilen bedeli 41279 lira olup ilk inanç parası 
3131 lira 18 kuruştur. 
Şartnamesini almak istiyenler 210 kuruş mukabilinde 
M. M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. 
ihalesi 23 -9· 986 çarşamba günü saat 14 tedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
ve üç .. cü maddelerinde uazılı belgelerle Bayındırlık 
Bakanlığından alacakları fenni şartname ile idari şart
namede istenen ve behemehal verilmesi mecburi olan 
vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin
den en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

6 • 12 17 22 277 

Deniz levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 
bedeli "19250,, lira olan ''25000,, kilo sadeyağı 7 Eylül 936 
tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf usulile 
alınacaktır. 

Muvakkat teminatı "1443,, lira ''75,, kuruş olup şartnamesi 
komisyondan her gün parasız verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi 
muhtevi kap al zarfı belli gün ve saattan bir saat evveline 
dar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 

22 26 31 6 86 

Bayındırlık direktörlüğün
den; 

Bayonne, 5 (A.A) - Mad
rid hükumetine ait bir topçe
keri kendi isteğile Fransız 
mıntakasında karaya oturnıuş
ıur. Bu gemi asilerin eline 
geçmemek ve şimali lspan· 
ya' daki asi kruvazörler tara
fından bombardıman edilme
m;Jk için bunu yapmıştır. 

4699 lira 66 kuruş keşif bedelli İzmir-Torbalı-Tire yolunun 
50+000·54+ 100 üncü kilometrolar arasındaki şosenin esaslı 
onarılması iÇin yapılan açık eksiltmede verilen fiat layiki hadde 
görülmediğinden ötürü eksiltme müddeti 27 ağustos 936 dan 
itibaren on gün uzadıldığından isteklilerin 2490 sayılı yasa 
tarifatına göre hazırlıyacakları depozitolarının banka mektubu 
veya vezne makbuz ilmühaberi olmak üzere ehliyet vesikalarile 
birlikte ihale günlemeci olan 7 eylül 936 pazartesi günü satıl 
onda vilayet daimi encümenine gelmeleri ilan o lunur. 210 Berlin, 5 (Radyo ) - İcra 

komitesi reisi M. Kalenin ve 1 
M. Molotof da istifaya hazır Türk Hava Kurumu 
bir haldedirler. 

Moskova, 5 (Radyo) -Tas 
ajansına göre, Rusya dahili 
ahval ve Rusya' da kıtlık ol· 
duğu hakkında hariç matbu· 
alta neşredilen haberler tama
men yalandır. 

Büyük Piyangosu 
21 inci tertip biletleri satılıyor 

Beşinci keşide 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 hukumet önünde direktörlük gişesinde ve bi-

6 /91936 

Çamaltı müdürlüğünden: 
Tavalardaki tuzları vagonlarara yükletme işi ihale edile

cektir. 
Bu gibi işleri yapıpta bu defa talip olacakların pazarlığı 

için eylul 7 inci pazartesi günü saat 3 e kadar Tuzla müdür
lüğünde müteşekkil komisyona 300 lira teminat akçeleri ile 
beraber müracaatları ilan olunur. 

Çamaltı müdürlüğünden: 
Tavalardaki tuzları vagonlara yükleme iş_i 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 akçelerile 
birlikte müracaatJarı ilan ölunur. 5 6 256 

i lan 
lzmir - Göztepe 

Amerikan kız k ol
leji 

Yeni öğrenci kaydına başlanmıştır. Kayt zamanı pazardan 
başka hergün 9 · 12 ye kadardır. 

Eski öğrencilerin kayıtlarını yeniletmeleri lazımdır. 
Bütünleme imtihanları eylulün 19, 21, 22 inci günlerinde 

yapılacaktır. 
Derslere birinci teşrinin ilk günü başlanacaktır. 
Leyli öğrenciler Eylulün otuzunda okulda bulunmalıdırlar. 
Fazla malumat almak istiyenlerin Kollej direktörlüğüne mü-

racaatları. Telefon No. 3401 

Müdüriyet 
Devlet demiryollarından: 
Aşağıdaki gayri menkuller 18-9-936 cuma günü saat 15 te 

İzmir - AJsancak'ta 8 inci işletme komisyonunde üçer sene 
için ayrı ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin aşağıdaki mik
tarda muvakkat teminat vermeleri ve aranılan vesikalar ve işe 

girmeye kanuni manileri olmadığına dair beyannamelerle mu· 
ayyen vakitte komiyona müracaatları lazımdır. Şartnameler ko· 
misyondan ve Selçuk istasyon yazıhanesinden parasız alınır. 

1 - Alsancak istasyonunda 60 numaralı büfe pazarlık 

2 

usulile kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 540 
lira, muvakkat teminat 4050 kuruştur. 
Selçuk istasyonu karşısında iki dönüm tarla, açık 

artırma usulile kiraya verile<.ektir. Muhammen kira 
bedeli 15 lira, muvakkat teminat 113 kuruştur. 

6 10 242 

Çamaltı müdürlüğünden: 
inhisarlar idaresi Çamaltı tuzlasında yaptıracağı 2133 lira 

39 kuruş keşif bedelli betonarme su deposu kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Proje keşif ve sair evrak Çamaltı müdürlüğünden alınabilir. 
Eksiltme 15 ·9- 936 salı günü saat 11 de tuz1ada yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 160 liradır. İsteklilerin ihale tarihinden 
evvel gelerek vaziyeti mahallen tetkik etmeleri ve bu gibi işler 

yaptıklarına dcıir vesikalarile birlikte münakasa günü tuzlaya 
müracaatları ilan olunur. 6 8 9 281 

lzmir 2 inci icra Memur- 75 şini bulmazsa dahi ihalesi 
luğundan: yapılacaktır. Gayrimenkul üze-

Hullısi ve lbrahim Nevzat rinde intifa vesair suretle her 
ve Mefharetin Başlı oğlu Hak· hangi mükellefin hak talebin-
kıy' a ipotek bedelinden bor· de bulunursa yetlerindeki res-

i 
mi vesika ile birlikte 20 gün 

cundan dolayı zmir' de birin· 
1 zarfında icraya müracaatları 

ci. sultaniye mahallesinde ki· lazımdır. 
çeşmt:lik caddesi Eşrefpaşa Hakları tapu sicilince ma· 
mevkiinde tapunun 39 ada ve Ium olmıyanlar paylaşmadan 
34 parsel numarasında kayıtlı hariç kalacaklardır. Müşteri· 
Yusuf dede vakfından muka· den yüzde iki buçuk dellaliye 
taalı ve 1300 lira kıymeti ister, satış peşin para iledir. 
muhammeneli 469 vergi nu- Arttırmıya çıkarılan hane ile 
maralı bir bap hane ile ikinci arsanın Yusuf dede vakfından 
sultaniye mahallesi Eşrefpaşa mukataalı olması hasebile 47 
mevkinde Yusuf dede vakfın- lira 85 kuruş mukataa ücreti 
dan mukataalı beher metresi müşteriye aittir. Şartname 29· 
2 lira hesabile 258 lira kıy- 9-936 tarihinden itibaren her· 
mcti muhammineli 129 metre kese açık bulundurulacaktır. 
murabbaı arsa satılığa çıka- Taliplerin yüzde 7 buçuk te· 
rılmıştır. Birinci arttırması 9- minat akçası ve bank itibar 
10-936 tarihine müsadif cuma mektubu ve 934-3408 dosya 
günü saat on birde yapılacak- numarasile ikinci icraya mü· 
tır. Bu arttırmada satış bedeli racaatları ilan olunur. 
tahmin olunan kıymetin yüzde 934-3408 273 
7.5 şini bulursa en çok arttı
rana ihalesi yapılacaktır. Aksi 
takdirde en çok arttıranın ta· 
ahhüdü baki kalmak şartile 
satış 15 gün daha uzatılarak 
2 inci arttırması 26-10·936 
tarihine ınüsadif pazartesi gü
nü saat 11 de yapılacaktır. 

Borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı K mevki meriyete 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
lımir · Birinci beyler sokağı· 
Elhamra Sineması arkasında 

No. : 55 

f run cephesi, 5 ( A.A ) -
İrun yangını yavaş vavaş sön· 
mektedir. Gece bir müddet 
rüzgar kesilmiş olduğundan 
evlerin büyük bir kısmı kur
tarılabilmiştir. Askeri vaziyette 
değişiklik yoktur. Beynelmilel 
f run köprüsü hala on milis 
tarrfından müdafaa edilmek
tedir. 

Bu sene Sovyet Rusya' da 
rekolteler umumiyet üzere mü
kemmeldir. 

lumum bayilerde satılır. girdiği tarihten sonra olması 

"•----------------------•~ 1 hesabile 2 inci arttırmada % 

Telefon : 3479 
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Hellenic Lines Olivier VE Şürekası lzmir Tramvay Ve 
6191936 ... 

Limited Limited Elektrik Sosyete. 
Vapur Acentası sinden: 

Devlet demiryolları Afyon 7 inci işletme 
müdürlüğünden: 

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

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

Anglo-Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City,, va· 
puru her ay Pireden munta· 
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire·Marsilya seyahat müd· 

deti75 saat, 
Port·Sait ve lskenderiyc li· 

manian için 11VELOS,, vapu· 
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha· 
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
UmumT Deni% AcentahGı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 ..................... 
Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

''GANYMEDES,, vapuru 10 
eylulde gelip 14 cylulde AN
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 19 
eylulde beklenmekte olup 24 
eylulde ANVERS, ROTTER
DAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

"TRiTON,, vapuru 30 ey· 
lulde gelip 5 birinci teşrinde 
ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAMveHAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

" NORDLAND ,, motörü 
28 ağustosta ROTTERDAM, 
HAMBURG, BREMEN, CO
PENHAGE, DANTZIC, GDY
NIA, GôTEBURG, OSLO 
ve ISKANDINAVY A liman· 
lan için yük alacaktır. 

''BIRKALAND,, motörü 14 
ey~iildc beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
BREMEN, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNlA, -Gô
l'EBURG, OSLO ve ISKAN
DINAVY A limanları için yük 
'lacaktır, 

t l "HEMLEND,, motörü 29 t Gide ROTTERDAM, HAM· 
0 'fRG, BREMEN DANTZIG 
CDYNIA, GôTEBURG, OS· 
lo ve ISDANDINAVY A li· 
ltıanlan için yük alacaktır. 

EGLUGA POLSKA 
''SARMCJA,, motörü 20 

zıulde gelip DUNKERG, 
C NVERS, DANTZIG ve 
~kO Y N 1 A limanlan için 

alacaktır. 
tı ilandaki hareket tarihlerile 
avlunlardaki değişikliklerden 

DCcnta mes'uliyet kabul etmez. 
lc~ha fazla tafsilat almak için 
b·' kıordonda tahmil ve tahliye 
~nas arkasında Fratelli Sper· 
't \'a~ur acentalığına müraca· 

tdılmcsi rica olunur. 
'7 Tele. 2004 2005 2663 

l(ffahk Ev-
lirı~Öprij tramvay durak ye· 
lıkt e 681 numaralı ev kira· 
'tt k' Evde her türlü tesisat 
İ~irı kn_fur _mevcuttur. Görmek 
~· opru bakkalı bay Ah· 

e ınüracaat. 

Birinci kordon Rees binası 
Tel 2443 Şebeke ameliyatı dolayısile 

LONDRA HATTI cereyanın 7 I 9 I 936 da saat 

"TRENTINO,, vapnru 9 
eylule kadar Londra ve Hul 
icin yük alacaktır. 

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

"POLO,, vapuru 8 eylulde 
beklenmekte olup Londra ve 
Anversten yük çıkaracaktır. 

"DlDO,, vapuru 29 eyliile 
kadar Londra ve Hul için yük 
alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 9 teş
rinevele kadar Londra ve Hul 
için yük alacaktır. 

"MARONIAN,, vapuru 19 
teşrinevele kadar Londra ve 
Hul için yük alacaktır. 

LIVERPOL HATTI 
"FLAMINIAN,, vapuru 10 

eylule kadar Liverpol ve Glas· 
gew için yük alacaktır. 

"MARDINIAN,, vapuru 17 
eylulde Liverpol ve Svansea· 
dan gelip yuk çıkaracak ve 
ayni zamanda 23 eylule kadar 
Belfast, Liverpol ve Glaskov 
için yük alacaktır. 

BRISTOL HATTI 
"TORFINJARL,, 20 eylüle 

kadar Bristol için yük ala· 
caktır. .................... 

9 dan 12 ye kadar Tramvay 
caddesinde Mualltm mekte· 
binden Teşvikiye sokağına ka
dar, Teşvikiye, Tire Kapusu 
sokaklarile Halil Rifat paşa 
caddesinde ve mücavir sokak· 
~arda kesileceği sayın abone· 
lerimizce bilinmek üzere ilan 
olunur. 

lzmir belediyesinden 
Belediye kimyahanesi için 

alınacak başkatiplikteki şart

name bağlı listede ve 49 ka· 
lemde yazılı kimyahane alatı
nın açık eksiltme ile ihalesi 
11191936 Cuma gününe temdit 
edilmiştir. Hepsinin bedeli 
muhammeni beş yüz doksan 
yedi lira iki kuruştur. iştirak 
için kırk yedi liralık muvak
kat temınat makbuzu ile söy
lenen gün ve saat on altıda 

encümene gelinir. 276 

fzmir inhisarlar Başmüdür
lüğünden: 

Kokluca barut dcpolannda 
dıvar, hudut tel örgüsü, top· 
rak siper, pcnçerelere tel ka
fes yaptırılacak ve demir ka
paklar ahşaba tahvil ettirile· 
C\!ktir. 

Keşif bedeli 2315,46 mu· 

1 - 7 inci işletme mıntakası ihtiyacı için iktiza eden balast 2490 sayılı kanunun 32,33 cü 
maddeleri mucibince k .. palı zarf usulü ile eksiltmeğe çıkarılmış ise de talip zuhur 
etmediğinden aşağıda gösterilen ilan veçhile ikinci defa olarak eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak yerler ve buralardan alı
. nacak balast miktarlarile muhammen bedelleri ve iktiza eden teminat miktarları ve 

teslimat müddetleri aşağıdaki ccdvelde gösterilmiştir. 
3 - Alınacak balast, cedvelde gösterildiği veçhile altı gruba ayrılmış olup her grup esyrıca 

ihale olunacağından bu her gurup için ayrı ayrı teklif yapılacaktır. 
4 - Eksiltme, devlet dcmiryolları balast mukavelenamesi, kapalı zarf usulü ile balast ek

siltme şartnamesi ve bayındırlık işleri genel şar namesi mucibince yapılacaktır. istek· 
liler bunları Afyon'da 7 inci işletme müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen 
alabilirler. Ve izahat isteyebilirler. 

5 - Eksiltme~ 16-9-936 tarihine tesadüf eden Carşamba günü Afyon şehir istasyonunda 
7 inci isletme binasındaki komisyonda saat 16 da yapılacağından istekliler, 2490 sa
yılı kanuna ve 4 üncü maddedeki şeraite tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve 
teklif mektuplarını havi zarflarını m•zkur tarihte ~aat 15 e kadar komisyon reisliğine 
tevdi etmiş bnlunacaklardır. 

1 
Gurup Bulunduğu 
No.su hat 

il 

111 

iV 

v 

Eskişehir 
Afyon 

Afyon 
Akşehir 

lzmir 
Afyon 

iz mir 
Afyon 

İzmir 
Afyon 

Ocak ve topla 
ma yerleri 

Kim. 

40+000 
95+800 

227+900 

185+000 
186+000 

223-249 

267-282 

Balast 
miktarı 

M3 

1000 
1000 

3000 

1000 
1000 

5000 

3000 

Mu ham men Muvakkat Teslim 
bedel teminat müdde· 

Lira 

1200 
1200 

3600 

1200 
1200 

4500 

2700 

Lira 
ti ay 

180 4 

270 6 

180 4 

337,5 6 

202,5 6 

Balastın 
cinsi 

Ocak kırma 
balastı 

" " 

" " 

Toplama ve kır· 
ma balast 

" " 

W. F. H. VAN- vakkat teminatı 167 liradır. lzmir 
isteklilerin keşif ve şartna· VI 1 Af yon 400+500 8400 8400 630 7 Ocak kırma 

balast. DerZEE& CO. 
meyi görmek üzere ihale gü· ----------------------------------;~r=:~ ~~~I ;; _9_;;~ it;~~~ , 111111111il11111ilil111111111111~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il llllllJ' V.N. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
saat 15 de başmüdürlüğümüz- E ! ~ · 5! 

"ARTA,, vapuru 5 eylul- dekı· komı'syona c:relmelerı·. 5 ~ • § 
den 9 eylule kadar ANVERS, 6 S U ~ 5 

6 ıo 239 - a -
DIRECT, ROTTERDAM, D . . . 

276 
~= \ 1 / I l · §_ 

HAMBURG BREMEN 1 emırcı ıcrasının nu- 1 17 
, iman· 5 S I ı § 

lan için yük alacaktır. marasından: := 1 • tJ 5 
"PLANET,, vapuru 15 ey· Alacaklı; Demircinin Hacı = ........, = 

tülde beklenmekte olup 18 Hasan mahallesinden Kadir ~ _.... § 
eylule kadar ANVERS, ROT- oğlu Hulusi. 5 § 
TERDAM, HAMBURG ve Borçlu, Demircinin Minnet- 5 ~ 
BREMEN limanları icin yük ler köyünden Salihli koca çeş· :: e 
1 k me mahallesinde kunduracı = S: aaca tır. = = 

"SOFIA,, motörü 24 eylUl- İbrahim usta nezdinde iken ~ § 
de beklenmekte olup 29 ey· elyevm ikametgahı meçhul 5 § 
lule kadar ANVERS, ROT- olan Demirci'nin Minnetler ~ § 
TERDAM, HAMBURG, BRE- köyünden Kıcır oglu İbrahim § § 
MEN limanları için yük ala· kızı Fatma. ES $ 
caktır. 125 Lira evrakı nakdiye § § 

alacak. - -
"ADANA,, vapuru 6 1 inci ~ Sallamlıkta - ayarda - kıymette § 

teşrinde beklenmekte -olup Demirci'nin Minnetler köyü §_ BIRINCJ 5_ 
10 1 inci teşrine kadar AN- çay dere mevkiinde kain bir _ _ 
VERS, ROTTERDAM, HAM- dönüm 25 arşın bahçe ve 376 ES § 

sehim itibarile l6l sehim ..le. _§ 9 milyondan fazla kul
1

amlmakta 5 BURG, BRFMEN, limanlan 't - Fuarda 24 numaralı paviyon -
için yük alacaktır. ğirmen ipotek. ;; % 10 Fuar tenzilatı 3 

"ATHENA,, vapuru 15 lci işbu emrin tebliğinden iti- 5 Fazlı Balkan 5i 
teşrinde beklenmekte olup 20 haren 30 gün içinde borcu 5 ~] iş Bankası karşısında § 
1 c 1. teşrinde ANVERS, ROT. ödemeniz ve takip talebine $ ~ t Mustafa Balkan hükumet konağı § 
TERDAM, HAMBURG, BRE· karşı bir diyeceğiniz varsa § C», Mehmet Fevzi Balcılarda • = 
MEN limanları için yük ala- tebliğ tarihinden itibaren bu § § 
caktır. itirazınızı icra dairesine bildirip § § 
ARMEMENT H. SCHULDT bedava vesika almanız lazım· § § 

dır. İtiraz etmediğiniz veya = § 
HAMBURG 30 gün içinde bcrcu ödeme· =: § 

"TRGYBURG,, vapuru 10 diğiniz takdirde rehin satıla· ES § 
eylulde tahliye için beklen· cağı ihtar olunur. Borçlunun =: 5 
mekte olup ayni zamanda h ld - = 

ikametğahı meç ul o uğun· ~ __IJ 
~~~~R~!~ 3~ ~ ~~;n~~~ ;;,n ilanen tebliğ olunur· 

27 1 ~ lllllllllllllllJlllllllllllllllll lllnll 111111111111111111111111111111111ilil111il111il11111111111111111111il111111111111111111111111111111111111111 ~-
için yük alacaktır. de BELGRAD, NOVISAD, /zmir harici askeri satın alma ilanlan 

AMERiKAN EXPORT LINES BUDAPEST, BIµ TISLA VA, 
"EXPRESS,, vapuru 10 ey- VİYENA ve LINZ limanları 

lulde beklenmekte olup 11 için yük alacaktır. 
eylule kadar BOSTON doğru SERViCE MARITIME 
NENYORK için yük alacaktır. ROUMAIN 

DEN NORSKE MIDDELHAVS "DUROSTOR,, vapuru 30 
LINJEN • OSLO eylulde . beklenmekte olup 

"BANADEROS,, vapuru 20 KôSTENCE, SULINA GA· 
eylulde beklenmekte olup Dl- LAZ limanları için yuk ala· 
RERT DÜNKERK, HAVRE cağı gibi BEOGRAD, NOVl
DIRECT, DIEPPE, DlRECT SAD, BUDAPEST, VIYENA 
ve NORVEÇ limanları için J...INZ limanları için dahi yük 
yük alacaktır. kabul edecektir. 

S. A. ROYALE HONGROlSE Vapurların isimleri gelme 
DE NAVIGATION DANUBI-

1 
tJrihleri ve navlun tarifeleri 

ENNE-MARITIME BUDAPEST 1 bakında bir taahhüde girişi· 
"DUNA,, vapuru 18 eyliil· . lemez. Telefon No. 2008 2008 

Bumava Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
Cinsi Mahalli Miktarı Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 

Kilo min tutan teminatı şekli 

Makarna Tümen birlikleri 43,600 8931 671 Kapalı 11/9/936 Cuma 10,30 
Şehriye " " 17,150 3516 264 Açık 11/9/936 Cuma 11 
K. fasulya Merkez 53,500 5350 402 Kapalı 11/9/936 Cuma 15,30 

1 - Tümen kıt'alarının ihtiyacı olup yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem yiyecek hi-
zalarında gösterildiği şekilde münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaları 11/9/936 cuma günü hizalarında yazılı saatlarda yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. 
4 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesikalarla teminatı 

muvakkate makbuz veya banka mektuplarile birlikte muayyen vaktinde Burnava' daki 
Askeri satın alma komisyonuna gelmeleri ve kapalı zarfla yapılacaklar için teklif mek· 
tuplarım münakasa saatından bir saat evvel komisyona vermeleri. 25 29 2 6 99 
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Sıhhat ve içt·mai muavene 
vekaleti hudu ve'sahiller sıh-
hat umum mü ürlüğünden: 

1 - Kuşadası kazası sahil sıhhiye idaresinin önünde yaptı· 
rılacak rıhtım ile bahçe dıvarlarının inşası lzmir Nafia 
müdürlüğünce tasdik edilen keşifname mucibince 1051 
lira bedelle ve 26·8-936 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaata aid proje ve şartnameler Kuşadası sahil 
sıhhiye idaresi memurluğunda bulunmaktadır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için şartnamede yazılı 
evsafı haiz bulunmak ve eksiltme başlamazdan evel 
keşif bedelinin ~o 7 ,5 nisbetindeki pey akçesinin ya-
tırılması mecburidir. ı 

4 - Eksiltmeye girecek taliplerin kanuni ikametgah gös
termeleri ve bu işi yapabileceklerine dair nafıa mü-
dürlüğünden alınmış vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

5 - ihale 1 O eylul 1936 ta rihine rastlıyan perşembe günü 
saat 15 de Kuşadası kazasının limanaki mevkiinde 
kain sahil sıhhiye binasında yapılacaktır. 

6 Talip olanların yukardaki şartlar dahilinde ve göste
rilen günde Kuşadası sahil sıhhiye idaresi memurlu-
ğuna müracaatları ilan olunur. 117 25 29 2 6 

Aydın N f a ·· lüğü en: 
1 - 14191936 pazartesi günü saat 15 te Aydın daimi en

cümeninde 11231 lira 93 kuruş keşif bedelli Aydın -- Çine 
yolunun 28+ 730-33 + 975 kilometreler arasında 12 adet 
beton arme menfez inşaatı eksiltmesine istekli çıkmadığından 
20 gün müddetle ve pazarlıkla yeniden eksiltmeye çıkanl
mıştır. 

2 - Eksiltme şartnamesi fenni şartname, keşif evrakı pa
rasız olarak Aydın Nafıa müdürlüğünden verilecek tir. 

3 - Muvakkat teminat 842 lira 39 kuruştur. 
4 - isteklilerin teminat mektubu, vekaletten musaddak 

ehliyeti fenniye vesikasını 14191936 pazartesi günü saat 15 e 
kadar vilayet encümenine vermeleri ilan olunur. 

29 2 6 10 173 

Akhisar şarbay ığından; 
Fen şubesine aid işleri görmek üzere Güzel san'atlar aka

demisinden diploma almış bir mimara ihtiyacımız vardır. 180 
lira ücret verilecektir. Vesaiki kanuniyelerile birlikte isteklile
rin Akhisar urbaylığma başvurmaları ilan olunur. Tayin ve 
tercih keyfiyetleri Bayındırlık bakanlığına aiddir. 30 2 4 6 

lzmir Vakıflar direktörlüğün.; 
den: 

Lira 
400 Kıllı oğlu vakfından tilkilik c. hamam No. 354 

50 Esnaf şeyhi " Arap fırını dükkan No. 62/ 
Yukarıda yazılı akarata açık arttırma müddeti içinde istekli 

çıkmadığından müzayedesi üç gün müddetle temdit edilmiştir. 
ihalesi 8/9/936 salı gün:i saat 15 ted ir. isteklilerin Vakıflar 
direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 282 

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

Izmir Muhasebei hususiye mü 1 

dürlüğünden: 
Mustafa kızı Tevhide'nin vergi borcundan dolayı haczedi

len Tilkilik mahallesi külhan sokağında 22/24 sayılı binası 

tarih ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa çıkarıldığın· 
dan pey sürmek istiyenlerin lzmir Muhascbei hususiye tahsilat 
komisyonu kalemine gelmeleri. 27 30 2 6 155 

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

lu lngilizce, Fransızca, Almanca öğretmenlerine yük
sek okullarda öğretmenlik yapmak selahiyetini ve ve
sikalarını ve bildilerini taşıyan lngilizce bir Almanca 
üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

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

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

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Dosya No. 
Altı aylığı 

Lira 
25 472 Darağaç paralıköprii tramvay caddesi eski Vu

L'!l doplu sokağında 23 eski 11 - 13 taj numa· 
r~ı depo. · 

" Darağaç paralıköprü tramvay caddesi eski Vu- 18 
doplu sokağında 21 eski 9 taj numaralı depo. 

469 Ahmet ağa mahallesi Vakıf hoca yeniyol so- 48 
kağı 27 numaralı mağaza. 

Yukarıda yazılı Yunan emvalinin altı aylık icara verilmek 
üzere on gün müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 17/ey· 
lul/936 perşembe günü saat 16 dadır. Alıcıların Milli Emlak 
müdürlüğüne müracaatları. 272 

Bayındırlık direktörlüğün
den; 
3702 lira keşif bedelli olan iTürkeli - Foça yolunun lS+OOO· 

26 + 807 nci kilometroları arasındaki şosenin esaslı onarıl· 
ması için yapılan açık eksiltmede verilen fiat layik hadde 
görülmediğindep ötürü eksiltme müddeti 27 ağustos 936 dafl 
itibaren on gün }lZadıldığından isteklilerin 2490 sayılı yasa 
tarifatına göre hazırlıyacakları depozitolarının banka mektubtJ 
veya vezne makbuz ilmühaberi olmak üzere ehliyet vesikalarile 
birlikte ihale günlemeci olan 7 eylül 936 pazartesi günü sast 
onda vilayet daimi encümenin gelmeleri ilan olunur. 20~ 

Bergama belediyesinden: 
Her sene çalışması mutat olan Bergama hayvan pan~Y1.rı 

bu sene de 14/9/936 da açılaeağı ve umumunun istirahatıf1111 

müemmen bulunduğu ilan olunur. 23 30 7 505· 103 


