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HergUn. sabahla-:.!_ çıkar, siyasal gazetedir. Tclcfou· 2776 

r ' 
Fransız ordu arı 
Alman-Fransız hududlarında 

manevralar yapacaktır . 

r 

Sa Majeste ayrılırken Şef'imizi Londra'ya davet 
etti. Başbakanımızın gitmesi m~htemCldir. 

~-----------------------------__ , ______ ..._ ___________________________________________________ ._. _______________________ ...._ ____________ _, 
Sa Majeste1 Atatürk'ün hususi vagonu ile gitti Normandi limanlarımıza gelecek! 

Atatürk misafirimizin Londra'ya Fransız başvekili Türki-
' ye'ye gelecek! 

davetlerine Cevap olarak ayni Fransa, yeni m~dafaa hatlarına 
arzuda bulunduklarını bildirdiler .. ~:~~~'.ggz:.~;~~:trank sarfedecek. 

-----------·-·. ------~-
Beraberce yemek yidiler ve konuştular. Misafirimiz Tiirkiye'deki 

hüsnü kabule teş~kkür ettiler. ''Türk'lerle İngiliz'lerin böyle - birlikte çalışmaları beni çok mütehassis etti.,, Dediler. 
--------------- ----· -
Fuar ve 
Kültürpark 

1 mcı lııiiııii"ııiiıı ııgıııJu l':i. 
Kültiirpurk"l.ı lıirlikte nrı-ııılu ıl nl

lıncı hıııir fuarını a'>lı~ı günden· 
lwri ) erli. ıu;;rnlı H• t'cnebi Jıiıı· 

ler\:t' 'e lılnlen·~ zh uretrı h\illi\r· ' . 
)ıark'ı dolılurup bo~:ılıı}or. 

Uiri di~eriııiu iı,iu.le ulan Kül· 
turp:ırk"l;ı funrı hhhiriuc k:m~tır• 
ııuımaı. lıiı.ım. l'ııaı· senenin nımı) • 
)eu bir meYsimindc pek kı a lıir 

ıuüdJt't içi o açık knlacal 'e !>UUftı 
İçindekileri herhiri mcmlckeıin bir 
lara(ıno dağıl:ıc:ık olun bir sergidir. 
Kfihürpak iet• h r ı.lııl..ikn lınıir'Ji. 
lcre nçık kulac:ık, giirı öcçtikı;e )C• 

şilli"-leri -;o~alacak bir kültür 'e 
&ıhhat hahçe idir. Funr arnda ~e· 
l\irdi~i fasılalı <le,·ir uııııdulwumak 
Ş:ırtile altı eııcdir na.ıl lzuıir'in 
Lir iJıtjyaeına cc,up \'ermekte ise 
](ühürpark la R) ni ve,.hilc ı;ok lü· 
Zumlu ve hatta lıupıi bir ilıti)nc.ı 

kıırşılnynn yepyeni lıir ı· cnlir. 

Sa Majeste kral Boris'le konuştu. 

İi>laulıul, 7 (Hnsıı~i muhuhiri· 

ınizclen : Telefonla) - İngiltere 
Jmılı S:ı Maj~~lc l::cl\'ar<l \ 111, pa· 

zar günü nk~unıı saat 23,1~ te cu· 

ııııır rci imiz Kanıal Aıatiiı k'iin 
lııısu~i rngonile İstanlıııl"claıı \'i) n
na'ya müle\·eccihen hareket ~tıniştir 

~n .\lııjesle istno.yondu reic;icu· 
nııır At.ıliirk, haş,·ckil hmet lnö· 
ııii. lıarid)C ı.·ekili clokt6r Hiiştü 

Arııs ıli~~r ı.·ekillerle LtauLııl \·ali 

w hdediye reisi Mıılıidılin Üstiin· 
ılağ, kumandanlar \C nıeh'uJar, İn· 

giliz scf iri. f 11gi!İ7. koloni-İ tara
fuıdan tc~) i rclilnıi,.tir. 

Ju .... ilıcrt' krulı. tren lınrekt t o 
Nlcccği sıraıla Atntiirk'üıı \C knlıi· 
n•· crk:iıııııııı dleriııi sıkıİıışlar. Bü· 
~ilk ~el "iın İ7.i Lond rn ·~ a J:ı \"ı t 
ı-dı"rf'k: 

Londrıı"ıl:ı 

ıııııkla Saııdl'l ıhıyuc ıftıııı. 

Dcıııişlı-r.1ir. \t.ıtiir k, 
je~ıe·y·· ı ·c· ,ıılıı'n, lın ıır:ı:ııcla lııı ar· 
zttdu lııılumlııkl:ırıııı lıilılirıııişlenlir. 

lifi~ iik uıi,af iriıııi:r., paır .. ır r;iınıı 

lıareketiuden ev.el snlınlıle) in yııt· 
lııril~ Marmarıı\l:ı lıir gc?İnlİ yap· 
-Sonu 2 inci sag/aJa--Dost devlet 

1 kralının yıldönümü .. 

ile lıa~lamak iizl'reclır. Bu npn ilk 
bnfın rndnki kahine iı:tiuııılan tıı· 

rihi bir mnlıİ)<'lİ lwizdır. Cunı:ır

t,·~j t;lirıii hazırlık i~tim. mclıın .:on· 
r.ı Hlunı kahiıw~i bugün nııuıır 

rci~inin rİ)ıt''< tiıııll' I:li:re orıı)rnd,ı 

toplıı ıı rıı ışı ı r. 

'1. Blum, ı umuı rci iıw ıl.ılıili 

nH•fı\•lelere !ııallilk edt u nıiilıinı 

la)ihııl .. rı irıınılaıııııştır. B:ılııi)e 

h .. knııı ıla yeni lıir iıı,111111 Lıılırİ) I.' 

\"(' ;ılıil ıniidafıı:ı ((_•,kilalı lllNİIW 

lıir liı~ ilın inıı>~'ll.ıtım,tır. h nı İt,"li· 
ımıılıı 1. Pol Bn tid"in \ ır O\ ıı 

fu.ıruıda 1' rııuq.ı \ ı terıı iliıır f...ırıır 
' 

'nilıııi-;ıi r. 

Mu-trmlekfiı h,ıkııııı ıın.lıtdıf 

11111•tc·ııılı-kf·lı•rılı• çıkını~ olan lıfı· 

ıli-rl ri ve ittihaz olunun ll.'ıllıir· 

leri izah ctmi,tir. 

Jlnrhi)•' hıık.ını M. Dnlndi)t', 
askı~rr km' ctlt•rin lCZ) uliııi lı.>ıniıı 

• dcıı lıir projf')İ arzeımi,tir. Bu 
prc.ıjt• mul'İhınet•. n"'keri müddet 

arııııılıu·:ıL: 'e ~eui müdnfoıı lı:ıt· 

ları )ll]>tlacaktır. Bu mudııfaa hat· 
lannııı lıirinci hattı dört nıilpr 

500 ııı İl) on frıııık mnsrnfı İl"nbcı

tirecektir. ' 

Bu proje tntbik edildi~i anda 

;.,;. Leon Bium 
Fransa'nın mudafııa ı çpk kuHt l· 

11.'neel'ktir. ı~aknı J'ramn, ilk Jıe,. 
nclmilrl koııfer:ıns da ııil:ıhlan'n 
tahdidini ve kontroliinu isth·el'ek· 
tir. M. Dcllıo hunlardan "'sonr,ı 
bepıl'lmill'l ~İ\, ti iz:ıh elmi,ıir. 

fost ·~r \f. \ İ} rno cl.ı Frnnc:ız . 
Sur} e ittifak mukavele ini medi e 
\'C'rm i~tir. 

Hu, ury e ile Fran11a nrn ınd.ı 
nkdolunnn ilk muahedeclir. Sury c 

-Lut/en çeviriniz-

İtalya Habeşistan'ın ilhakının 
tanınmasını şart koşuyor. 

Roma, i (Had) o) - l.Hıı lar & ctesi genel ~ckrcteıi .M. Jo7.ef Avc· 
nol Homa'ya gelıııi., Kont Ci)aııo ile konu;ıııu~lur. :\1. A'enol'un t') a· 
hali, halyo'yı önümüzde sosyeıc İ'>lİmalarına i.tirııke rnzı Clll'ek için 
ihtiyar e..!ilnıiştir. Fakat lıalyn ııokı:ıina7.nrını zerrece dı~~i~tlrmiş de~il
dir. hal):ı 1 Bnhc~ist:ın"ın ilhakı ~arıilc ıılu lar fO )Clc<ıİ içtimnlıııııı:ı i~
tirak <'df"rcktir. 

İtalyan gazeteleri, Fransız kabine
sinin düşeceğini yazıyorlar. Fakat: 

İtiraf etmeliyi1. ki ht'INli)c 
te" 01iz <·clıinı.le 1,ir Kıılıilı park 
tılitnı ile '.\Io,kııva\lun :n lı:t ctli[;i 

Ve hunu l e\ 1\ıl 1936 tarilıiııe ka· 
dar tnhakkı;k t•tıi cce~irıi trmin 
< lli~i zammı ) ii1.ıle ıloktnnı ınız Lıı· 
lla ibtimul 'crmı nıiş, lıu ılen~ee 

t;ı·ı:iş ıutulnıu~ bir c~erin ycıli ııc· 

~İl ay giLi ı~ol.. kı :ı lıir 7 man 
11:iııdc 'e t,cledh eıııiziıı ı•i<lılt>n rok 
tlar olan hütçesi°I<' ınlınkkuk N;iıi· 
lelıilrce~iııe iııı111mnıuı;tık. 

Behçet ~:r.'un hf'pimize niimu· 
111

' oluıa ı lıizııngclen azmi lıiitün 
•ııüşküllcrimizi ) euı.li, hütrin yok· 
luklan ortadan knlclırdı \'C bıı0ün 
~~ltürpark lıa)ali, mcvcmliyeti lıer 
t 1•n 11iraz dalıa tekemmül e<lecek 
~lan Lir hakikat haline geldi. Va· 

l 1~ Llitçe ve z.aman J,:ıtlıği zaruret· 
l e.r~ndeu dulu} ı mülanddit vekalet· 
Ctın )aptınnayı t:ıabhüt ettikleri 

Faşistleri~ı yalanı! 
Ukrayna' da bolluk vardır. Kamenef'in 

oğlu da tevkil edilmiş .. 

, M. Leon Blum yerini terk 
etmiyeceğini söyledi. 

'~erler henüz meydana gelmiş ele· 
~ldir, fakat İzmir lıf'lediyesi Kiil· 
iltpark'ın kendi ııayına düşen k:s

~111\ uınumi batlarile ikmal etmiş, 
e)uanıı getinni~tir. 

t l Kültürpark lıizim için iki nok· 
ııc arı kı ı·d· l' l k • ymet ı ır, e\'\'e a mem e· 
Chnıizd ı,· . d 1 k f . !\(il k c ır eşı a ıa yo ·tur, zmır, 

tür hırpark gibi en modern lıir kül· 
\_. 'eılılıat \'e gu·· zellik eserini Tür· 
111.ıyc'd 

t• e ilk <lefa olarak \'Ücuda t?:e· 
'Ilı . ~ 

ikh::! olmakla ifıihar edebilir, 
el cı olarak ta Kiiltiirpark istir-

llltan b . ·• 
dıtı er:ı :1zmir'iu çorak kalan \"C 

ıa kiınbT 
t•·iı 1 ır ne kndar bir müdılct 
• ı av · 

diJ ,, nı vaziyclle kalacağı zınıe· 
erı lıir k 

)tşil . ısrııını birdeııhire yem· 

nbir ıuanıııre haline "Clirnıiştir. 
el ıı· 0 

E....,r e •yemiz im eserı meydana 
- ırnıekJ 1 . , 

~İfeler· . c zmır e karşı olan .. ·a· 
tini 1 

111111 
l'D Lü) iiklerindcn hi· 

>aıarm tı B llıcn .1 ış r. unda hemen he· 
uc ve a . . 

tc iai il • S ne liınıl olan lıclcdı) e 
<İcriz. ehçeı lTz'u §ükranl yade-

._ s 
oııu 8 nci sahifede -

Varşova 7 (Rnclyo) - Rusya'dan gelen lıalıerlcrc göre te,kifnl ılc
\'anı ermekte ve Kıınıenef 'iu oğlunun ım kif eılilıliği ıoüylennıı-klc<lir. 

~loskova 7 (A.A) - l'kraııya tarını komi eri mıı:ıvini Grıwc,· ki 
iz,·e ti ya gazete inde ueşrctti~i Lir makalede l kran} a 'ela bolluk Jınkk111· 
rt:ı fa§isl ıuntbıı:ıtı tıırnfından ortaya ııtılnn halıeri jiİıldNlc rcdıh'derek 
ılünyamn en ileri t.ınm ckiııliğilc tc·c·hiz eılilrııiş ulnn l,krıı) na Kol koz· 
larının bu yıl rekolte inin lıu sene bir rck~u teşkil elliğiui lıilıliri} or 

Y~ diyor ki: 
- Faşistler açıkları 

b)lluk içimlı·Jir. 

af\ığa yalurı sö)liiyorlnr, l krııynıı kırlık ılı•ğil 

Türk - Irak - ıran 
. Afgan ittifakı .. 

-
-----------------

Bunıi Hicaz- Yemen-Irak ittifakı 
takibetmesi bekleniyor .. 

htıınhul 7 (Hu usi muhabiri

mizden) - Buruda bulunmakla 
olan Irak hariciye nazırı ~uri Sail 
Pa.a, Hariciye Vekilimiz doktor 
'f evf ik Rüştü Arıı 'la görii~ınelcr 
yopmaktndır. 

Bağılııd'da imzalanması muk:ır· 

rcr olan, Türk-Irak-lran·Afg:ın şark 
anlaşması, uluslar soııyetesi konsc· 
yinin bu oy içinde yapncağı lop· 
laııtı '9ıralıınnda Ceuene'de prafe 

edilecektir. 

Hicaz ile Yemen \'e Irnk nrn• 
sııııla ayrıca Lir anlıışma ynpıl:ıl'ak 

'c lıu anlaşma <la CcneHe'de hıı· 
zırlnnacaktır· Cemi) eti akvamdıı 
hulurınt·:ık olun murahhas heyeti· 
miz, cuma giinü lstnııLul'dan lı:ırc· 
ket c<lcccklenJir. Konseyin lıu 

toplanlıSJna Lii) iik ehemmi) et 'e· 
rilmcktetlir. llc\•cti murııblın ... ımız 

arn&nula, 
Kaya·mn 

meldir. 

' Dahili) c \ ekili Şükrü 

da bulunması ınulılc· 

Kral Piger 
lstnnbııl i (Hususi muhabiri· 

mizllen) Yugosln\') a kralı l'i· 
yerin 11 iiııcü ) ıldiinümü diin 
hii) iik mern imle kutlulanmış· 
tır. Hii) iik iiniforınap !abis hulu· 
nan küçük kral, Orıluy u teftiş 

etmi., hü) iik ge'>İl re-nıindc hazır 
bulunmuşlardır. 

Kralın yıldöniimü merasimine 
iştirak için Udgrad'a gitmiş olan 
gazeteciler heyeti ıniz ele Belgraıl· 
da tezahüratla istikbal edilmittir. 

Harp mümkündür. Fakat ümidimi kesmi
yeceğim. Muhaliflerimiz Rus -Fransız 

ittifakına itiraz ediyorlar .. 

Fransız askerleri 
Hom:ı '7 (H:ıdyo) - P:ıri 'te 

bıılını:ın lıaly:ın gazeteleri muhabir· 
lcri, Blum kabinesinin ıne' kiiııin, 
Fransız amele inin hallı lı::ırckcti 
ha cbile sıı~lımı ııchlctlilmi)eCPğiııi 

lıild i rmcktedirler. 

llir aksülıiıneldeu çok korkul· 

ıuaktnılır. Gerek Fransa'nın dıılıili 

rnziycti, gerek lspnuya'daki hadi
seler bu ak ülamcli tasri edecektir . 

Ayni gazetecilere göre, M. Blum 

vataupen·ermıe Leın:ı) fillerine iı1tİ· 

uuıJcn bu vaziyet lıa ı•bile, müfrit 
ollnrm rıetalib:ıtmıı lıoyun e~ıni· 

) ecel. tir. Halk cehhesincle bir rah
ne hu~utfı de ınuhıemeldir, Kııhi· 

ııcılc lıınıun iı:in hir tadil <le bek. 
leuehilir. 

Bu rnzi) et önümiizdel.:i :ı\ 

tnhacldii ederek Tc uetieeleri tabii 
şimdiden tahmin edilerui) cecktir. 

-Sonu 8 nci sagf ada-

• 



• 

~Sa~a2 ................................... ..-..... ANADOLU ......................................... s19/ 936 

f.!._K R A Fikir ve makin/~an Hazar r G Ü,n Ün ~T e 1 g raf H a:h e:r 1 ~ ~ i 
Fransa, Rusya aleyhine lngil c~nubı Birkaç yabancı dil lıilcn arkııda~ıın anlattı: 

Artık \\Tupn pustaı;ına kulak a ınaz oldum. I~cnehi ~azetelere 
\erdiğim parayı \'allnhi radyo masrafına vermiyorum, Hem rad)O ne iyi. 
Burnunun dibinde. Ilıik , Lük kula~ını! lstedi!in memltjceti, istediğin 
kadar sö)ICt.. . .. \ 

Arkada~~ ınil'ııiıJı Jırr hnkikatb ~ma.!7 etrn~i.'. ·~Ra~yodaki-'lii1ii~i. ... . ..... 
nasıl mahalli pi)·usa musikisini az-çok yıkl!lışsa: liasıl :grablofo11 ve plak ' 

_._ t~r.e ile birleşmiş mi? Bnt~~Y.a 
· • Şiddetli bir ka-

Av·a-m ka·m·arasının ilk toplantısın·da bu hususta sırga kopmuştur .. sah~mı zedelemiş e, -tıpkı odtar- gibi radyo haberleri ve si) afi hulaealar
da büyük ınemlekeılerJe 0"ftzelc sall~Jar.ına.z.artır vcrınişlir. ' · hüHk • h • f · k Londra, 7 (Radyo) - Şid· ..-t~ ( .. ' . ~ Umeffen lZO ~ ~f ~S enece detli bir kasırga, cenubi Bri· 

Londra, -7 (Radyo) - Son gelen bir haber~ göre ... ~r~nsa ile lngiltere arasında Rusya aley- tanya'yı alt-üst etmektedir. 
hine bir ademi tecavüz misakı imzalanmıştır. Sosyalist partisine mensup M. (jilyon), avam Rüzgar, saatta 130 kilometre 
kamarasının ilk toplantısında buna dair hükumetten izahat istiyecektir. sür'atla esmektedir. Zarar 

-- - ........ çoktur. 

Sovyetler Japon jandar- Filistin'cletutu- Loid Corc 

Şimdilik gnzct~ dir,oru~ı; belılf' ;:tiuı kitab 'tr 'bi"'s'a 1toÖİaıi,' rı.ut- · -
yonun epiycc darbelerini yiyecektir. Ama o zaman-ıel!!vizyonla +aayolar 
kullanacağız! Hatta filozofiye ait Lir eseri tatlı tatlı muharririn ağzın· 

cl:ın dinliy eceğiz. O, bozlu camın ıçinde mütemadiyen söyli) ecck, biz de 
)atağımıza u7.anmı~ Lir vaziyette, kendi ini hem göreet>ğiz; henı de de
diklerini aıılnmıya çulışacağız! Üç sene sonra filozof Bergson yeni } uz· 
<lığı kitnhıııı matbaaya \ermeden önce, te}e,-izyonlıı radyoda okuyacağını 
dünyaya )Bysa -o zamana kadar tele,·izyonlar umumile~ccektir- kim bilir 

kaç mil)On kişi onu görmek rn dinlemek için makinelerinin başına koşarlar! 
Ya sinema? Sinemanın edebi eserlere yaptığı menfi te•izl 
Sinema muhakkak ki roman ve .hikaye okumak ihtiya(·ını kun etle 

bertaraf cdi) or. Haftada bir defa gördü~iimüz film yedi günlük sau'at 
gıdamızı tıdeıa ağzımızdan içeri)e akılı)Or. Yüzlerce yaprağı çakımızla 
)lrtınak, dört )ÜZ ealıife)İ gözden geçirmek, bini rc.e satır ve binlerce 
kelimeyi terliye ıerliye okumak külfeti yok: ne fıla! 

Ce~·cn )ıl, Anna Karenin ve Sefiller filimlerini ecyretmck iı;iıı Elhnmra, 
ve Ta))Bre ainemalanna gelen İzınirli'Jerin adedini aşa~ı yukarı hesapladım. 
Bu adet binleri \"C beş binleri geçti. On binlere yaklaştı. Y cdi gün 
içinde bu kadar kişi ! değil yedi gün, yedi yıl, onyedi yıl beklesek 
en güzel bir kitabımız bu derece kuvvetli kari kütlesine sahip olamaz .. 
Deminki adedin üzerine Ankara 'c İstanbul sinemalannı da ilave ediniz 
ve toptan mukayeseler )Bpınız. 

Görülüyor ki f ikfr hayatımız d.ıhi başka ha~ka cebhelerden maki
nf'lcşiyor: \"C hazan insan kendi kendine soruyor: 

Bir zaman gelip, basım \'t neşriyatla umumi ifade vasıtası olan 
okumak yazmak ameliyesi küçük sanayıdeu, yani el tezgfıblarıodan mı 

addedilecek; bü)ük sana)İ di)C fikir işlerine radyo, ainema, tcle,•izyon 
ve aire mi girecek? 

Sa Majeste Atatürk'ün 
hususi vagonile gitti. 

-Başı 1 inci sagf ada
mı~lar, adaya giderek denize gir
mişler \'C müteakıl,en Moda ko
yundaki deniz yanşlarıoı şereflen
dirmiş1erdir. 

l\loda'da karaya ~ıkan Sa Ma
jeste Ed,ard \HI, Moda deniz ku
lübüne gelmişler ve lıurada bir 
müddet istirahat etmişler, f ııgiliz 
kolonisini kabul eyleınişlerılir. Sa 
Majeste., Türk - lngiliz dosthı~unun 
kU\ l'etlenmr inden lıab ederek: 

Türk'lerle f ııgiliz"lt-rin bö)
Je birlikte çalı,maları, heni çok 
mütehassis etti, elemişlerdir. 

Büyük Önderimiz Atatürk, 
Moda yarışlarından sonra muh
terem misafirleri ile birlikte 
Ertuğrul yalına geçmişler ve 
Florya'yı teşrif etmişlerdir . 
Burada bir koktey partisi ve· 
rılmiş ve iki devlet reisi gö
rüşmüşlerdir. 

Florya' dan dönüşte Nahlin 
yatına giren Sa Majeste, 11 i 
15 e kadar yatta kalmışlar ve 
sonra da: istasyona gelmişler
dir. Halkımız, gerek Moda'da 
ve gerekse istasyonda Sa Ma
jeste'yi candan alkışlamıştır. 

Cumartesi gunu akşamı 
Atatürk ve Sa Majeste akşam 
yemeğini Park otelinde bir
likte yemişlerdir. Majeste, ye
meklerimizi ve bilhassa şiş 

kebabını çok beğenmişlerdir. 
lstanbul, 7 (Hususi muha

birimizden} - Bulgar gazete
leri, lngiltere kralı Sa Majeste 
Edvard Vlll in lstanbul'a ge-

lerek Cumur reisimiz Atatiirk
le görüşmesine büyük ehem
miyet vermektedirler. 

lstanbul, 7 (Hususi muha

birimizden)- Başvekilimiz is

met lnönü'nün riyasetinde bir 
heyetimizin yakında Londra'ya 
gideceği llaber veriliyor. 

lstanbı,ıl, 7 (Hususi muha
birimizden) - lngiltere kralı 

Sa Majeste Edvard VJll, Türk· 
Bulgar hududunda Viligrad'a 

geldiği zaman Prens Siril ta
rafından karşılanmıştır. Sa Ma

jeste, Türk topraklarından ay· 
rılırken, Türkiye' de gördüğü 

hüsnükabulden dolayı teşek
kürlerini bildirmiştir. 

f stanbul, 7 (Hususi muhabi
rimizden)- f ngiltere leralı Sa 
Majeste Edvard Vlll, Sofya'ya 
vasıl olmuşlar ve istasyonda 

Bulgar kralı Boris ile Bulgar 
kabinesi erkanı tarafından kar
şılanmışlardır. 

Sa Majeste Sofya'da kaldığı 
müddetçe Bulgar Kralile gö· 
rüşmüş ve Viyana'ya hareket 
etmiştir. Sa Majeste, yarın 
(Bugün) akşam üzeri Viyana
da bulunacaklardır. Kral'ın 
Viyana'da kaldığı müddetçe 
bazı Avusturya ricalile temas 
etmesi de muhtemeldir. 

Maamafih Sa Majeste'nin 
bu seyahati tamamen hususi
dir. Kral Edvard, Viyana'dan 
Paris'e ve oradan da Kale'ye 
geçecek ve Kale'den belki de 
tayyare ile Londra'ya döne
cektir. 

malarına ateş açmışlar. lan A~~~ reisler. ,, !,~~;~~~d~fn_d~oid 
Hsingsing, 7 (A.A)- Hsinglungtavn Pinkiang hudu_t .hadi- Açlık grevi ilan etti. Corc, kızı ve damadile Hit, 

seleri hakkında tahkikat yapan jandarmalar Sovyet arazısınden K d.. 7 (R d ) 1 . ler'ı"n sayfı"yesı"nden buraya 
"k · d f 1 k l l d J M · u us, a yo - ngı-
ı 1 

1e a yay_ımbatdeşe madrub~ 1 a. m!ş ~hr ır. dapoknl .ançurı md~l- lizler tarafından tevkif edilmiş dönmüştür. Loid Corc'un hu· 
kam arının ıca e en te ır erı ıttı az e ece erı 1anne ı - A b .. l k . 
mektedir. ?IAan r~ ru~sası aç ı grevı susi katibi, gazetecilere beya-

T k 7 (A A) D . A. b"ld' . ılan etmışlerdır. Bunlar: natta bulunmuş ve eski lngil-o yo, . - oıııeı ıansı ı ırıyor: . . . . 
100 kadar Kora'lı tevkif edilmiştir.Japon polisinin Kora' da - Bızı ya muhakeme etmelı, tere başvekilin Berlin'e gitmek 

bir ayrılık suikast hareketi ortaya çıkardığı bildirilmektedir. yahud da serb~st bırakmalı- niyetinde olmadığını söylemiş, 
Moskova, 7 (A.A) - Tas Ajansı Tungniag bölgesinde Sın· dırl" Oemektedırler. Loid Corc'un, Hitler'le yap-

lungtung yakininde Sovyct - Mançuri hudud~ ü~erinde Sov~et -~on 48 saat i~inde o!8:n tığı mülakat hakkında söz 
topraklarından ateş edildiği hakkında Domeı Aıansı vasıtasıle musademelerde bırçok lngılız 
Kuantung erkanı harbiyesi tarafından verilen haberi yalanla- askerleri yaralanmışlardır. söylemek istememiştir. 
maktadırlar. Kudüs, 7 (Radyo) - Arap· İvon Delbos 

F d 1 lar, lngiltere fevkalade komi-ranSIZ Or U arı serliği katibine bir suikasd 

h d l d tertib etmişler ve fakat buna Alman - Fransız u ut arın a muvaffakolamamışlardır.Arap-
bu"yu··k manevralar yapacak. larla lngiliz'ler arasında bu 

hadiseden dolayı vukubulan 
Paris, 7 (Radyo) - Fransız ordusu, Alman hudutları civa- çarpışma çok kanlı olmuştur. 

rında büyük manevralar yapacaktır. Bu münasebetle Fransız fngiliz'lerden ağır surette ya-
erkanı harbiyei umumiye reisi General (Gamelen), man~vr_a- ralananlar hastanelere sevke-
larda hazır bulunmak üzere buradan hudutlara hareket etmıştır. dilmiştir. 

Cenevre'ye gitti. 
Paris, 7 (Radyo) - Fran

sız hariciye nazırı M. lvon 
Delbos, bugün Cenevre'ye 
hareket etmiştir. Mumaileyhin 
gaybubetinde kendisine M. 
Şutan vekalet edecektir. -

Selanik fuarı 
dün acıldı 

Londra elçimiz 
hareket etti 

Ankara 'lı genç-
Zavallı coban lı 1· . , ld · 

v 1 .1 ' b b er zmır e ge ı. 
t İstanbul, 7 (Hususi muha

birimizden) - Bir müddetten 
beri şehrimizde bulunmakta 
olan LCliıdra büyük elçimiz 
Fethi, dunkü Semplon ekspre-

.n.o yun arı e era er •. 
M. Metaksas bir nu

tuk iradetti .. 
parçalandı Bayramımıza 

. ~st~nbul, 7 (H~susi mu~a- iştirak edecek 
Selanik, 7 (Radyo} - Se

lanik fuarının küşad merasimi 
veliahd Prens Pol ve kabine 
reisi M. Metaksas tarafından 
yapılmıştır. 

bırımızden)- Bugun Kartal da 1 ' 

feci bir tren' kazası olmuş, temsiller verecelıler. 
si ile Londra'ya hareket et
miştir. 

Mehmed adında bir çoban, Ankata Halkevi heyeti evel-
koyunlannı tren hattından ge- ki gün akşam 40 kişilik bir 

Kiracısını öldüren 
bir mal sahibi 

çirmek ister iken, şimendiferin kafile halinde lzmir'e gelmiş 
altında kalmış, kendisi ve ve Erkek lisesine misafir edil-

Bu münasebetle M. Metak-
sas bir nutuk iradetmiş ve: lstanbul, 7 (Hususi muha-

- Bazı sebepler hasebile birimizden) - Unkapanın'da 

koyunları parça parça ol-
mllştur. Adliye tahkikata baş
lamıştır. 

Yunanistan' da parlamento re- Sarı Tahsin namında biri, 
jimi ııihayct bulmuştur, kral evinde kira ile oturan ve bir Karadenize 
vaziyetin normal şekil aldığı kaç aydır kirayı vermiyen 1 

zaman bu vaziyeti değiştire- Haydar'ı öldürmüştür. Tahsin I Tenezzüh 
cektir. Demiştir. zabıtaca yakalanmıştır. ve eğlenceler 

- 1 Amasra. 7 (A.A) - Zon-

E L H A M R ATelefon 2573 guldak, hava kurumu dün 
j Amasra ya kadar Refah vapu-

--------------.. ------------ ru ile bir deniz gezintisi tertib 
Bugun etmiş ve geziye yüzlerce halk 

Berl •ı'n oıı·mpı·yatları iştirak e~!e~iştir. Vapur~a. ka· 
zaları, hukumet ve partı ışle· 

Meshr oven dünya birincisi YAŞAR filimde. rini teftişe çıkan vali ve parti 
TÜRKÇE iZAHATLI başkanı Halit Aksoy'da b'u· 

Ayni zamanda geı;eıı hafta ycti~mediğiml~ıı. ~ü.st~r!lemi)Cn ' 'e Ve?edik lunmuştur. 
arsıuhısnl film müııabakasında bırıncılığı ıhraz ederek Vapur Amasra halkının can-

Volpi kupasını kazanan dan tezahüratile karşılanmış 

Y 1 K ve önde Halkevi bandosu ol· a r a 1 u ş duğu halde bütün halk dışa-
rıya çıkmıştır. ilbay ve parti 

Poula Vessely Reji: Villy Forst başkanı hükumetle devaire ait 
Dikkat : Cuma \e t'umartesi günü 1 · · l k · 

Seanslar: 3-5· 7-9, 15 Cumartesi Pazar 1 de başlar iş erı ve partıye ge ere partı 
muamelelerini teftiş etmiştir. 

Programa ilave olarak: Büyük misafirimiz fngiliz kralı Güzel Amasra çok neş'eli 
Sa Najeste sekizinci Edvard ve sevinçli birgün yaşamıştır. 
ın Çanakkale'deki harp sahalarını ziyareti ve lstanbul'da Hacıbektaı 'ta 

' 'l O J • • . Af f •• k tarafından karşılan- • 
vı u naerımız a ur matara merasimi Büyük şefın .büstü. 

miştir. 

Heyet dün resmi temasla· 
rını yapmıştır. 9 Eyliil kurlu· 
luş bayramına iştirak etmek 
maksadilc gelen heyet ayni 
zamanda Ankara Halkevinin 
edebiyat ve temsil kollarına 
mensub san'atkar gençlerden 
de hirçoğunu birlikte getir
miş bulunmaktadır. 

Misafirler bu akşam Halk~· 
vinde; Ankara' da muvaffakı
yetle temsil etmiş oldukları 
"Hülleci" piyesini temsil ede· 
ceklerdir. 

Yarın 9 Eylul münaseb~tile 
yapılacak resmi geçide iştirak 
edecekler Atatürk abidesine 
ve Atatürk'ün annesinin mc· 
zarına çelenk koyacaklardır. 

Gençler 9 EylUI akşamı 
gene Halkevinde saat 20,30 
da bir edebiyat gecesi tertib 
etmişlerdir. Bu gec~ lnkılab 
edebiyatından örnekler vere· 
cekler ve temsil kolu iki pi· 
yes temsil edecektir. 

\e Lühııan "ın Fraııı:a hiıııa) esinde 
i!tiklali hu mukavele ile ta~ımak

tadır. Salı \'eya çarşamba günü 
kabine tekrar içtima cdccrk ve 
Paris'te lıulunmadığı için hazır 

buluomı)an 1\1. Salcnkro, Yenean 
Oriyol Ye Pol Fur da yeni içtima· 
da hazır bulunacaklardır. 

fstanhul, 7 ( Hususi muhabiri
mizden) Fransız ba~\·ekili .M. 
Leon Blum, teşrinie,·el Jiida) etle
rinde ıneınlekeı:imizc gelecek \ 'c 

Ankara·da hük(ımet ricalimizi ziya
ret edecektir. 

FUARDA 
Hacıbektaş, 7 ( A. A ) -

Hacıbektaş'lı 8 yaşında lsma
il'in muvaffakıyetle - işlediği 
Atatürk büstü dün başta Kır· 
şehir valisi olduğu halde Kır
şehir' den, Avanos· ve Mucur 
ilçelerinden, köylerden gelen 
kadın, erkek binlerce halkın 
önünde coşkun tezahüratla 
açıldı. Halk bu vesile ile Bü
yük önderine karşı sevgi ve 
saygılarını sundular. 

Ayın 10 uncu perşembe ve 
1 1 inci cuma günleri gene 
Halkevimizde san'atkarlar ta· 
rafından 20,30 da temsiller" 
verilecektir. 

Ankara'lı gençlerin İzmir'in 
kurtuluş b~yramına gösterdik· 
leri büyük alaka ne kadar 
methedilse azdır. 

1stanbul, 7 (Hu usi ınulıahiri
mizdcn)- Dünyanın en hü) ük va
purJanudaıı biri olnn .Franııız Nor
mandi transatlantiği, lf•,riııevelde 

limanımızı zi) aret edecek 'c ey
yah getirecektir. ormandi vapuru 
bu suretle Akdeniz'de ilk defa 
olarak seyredecektir. 

iş bankası maden kömürü şirketleri paviyonunu mut
laka görünüz, orada: 

Türli Antrasiti 
nin nerelerde kullanıldığını, nasıl yandığını ve sizlere 

ne f aideler temin ettiğini göreceksiniz. 
ANADOLU - Yaş olarak 

gösterilen rakam Anadolu 
ajansından aynen gelmiştir. 

Halkevinde verecekleri tenı· 
sillerde de çok muvaffak ola· 
caklarına şüphe edilmemek· 
tedir. 

Temsiller ve müsamere be· 
davadır. Girme kartlarının 
Halkevimizde tevzi edimekte 
olduğunu öğrendik. 
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l'tensip, sistem, metod ve idet Ş E H 1 R 
babında düşünceler. 

Bu insanlar kendi kainatla
l'lnı kendileri yaratamazlar. 
F •kat, kafese çok ahtkm ka· 
~a gibi başkaları tarahndan 
edarjlC edilmiı bir alem, bir 

lhubit içinde rahat ederler. 
lci insanlar ıu iİbidir. Bir fe• 

Ueri yoktur, Birisini bir ka· 
\'anoza dökün, kavanozun şek· 
~ni alır. Ötekini bir surahiye 
oldurun; olur surahi. 

la işte böylece, rastgele, bazı-
nnı bir mevkie akıbrlar, ba

zılarına paye verirler, bazıla
rını yükseğe, bai:ılanm da şapa 
oturturlar. Mesela: Birisini bir 
llıübaşir kisvesine dökerler. 
Olur ali bir mübaşiri Bir baş
klaasının başına bir sarık sarar-

r; olur bir ulema. 
Bizim gazetecilikte olduğu 

gib; başmuharrir, başmürettib 
diye unvanlar var. Başmuharrir 
en iyi yazan muharrir midir? 
Başmürettib en iyi dizen mü
rettib midir?ı 

Mes' ele baş olmakta, en 
iyi yazıb, en çok dizmekte 
değil. 

insanlar bir kolayını buldu
lar mı, bir de merdiven teda-
rik ettiler mi; mes'ele yok. 
F.akat, bu merdiven daima 
tedarik edilmiş, başkaları tara
fından verilmiş merdivendir. 

• ... . 
Birisi, yalan söyledi diye 

oğlunu döver. Herife hak 
Veririz. Ayni adam on para 
etmiyen malını göklere çıkar· 
tır, yalan söyler. Etrafını, ta
nıdıklarını, müşterilerini aldatır. 
Gene hak veririz. 

Bu adam fena adam mı? 
Fena adam olduğu ıçın mi 
lllalı hakkında yalan söylüyor. 
liayır! 

O adam ne fenadır ne de 
İyi; adamdır, işte okadar. 

Yalan söylediği için oğlunu 
dövmesi, malını methetmek 
İçin yalan söylemesi adettir. 

İnsanların çoğu değil, pek 
Çoğu böyledir. Kendileri mu
hakeme edemezler. Muhak
kak başkaları tarafından elle
rine bir mehek bir ayar verile· 
tektir. Dirhemsiz taıtamazlar. 
Metresiz ölçemezler. Kendi 
kendilerine yol alamazlar. Mu
hakkak başkaları tarafından 
Çizilmiş ve döşenmiş bir yol
da yürürler. 

. insanların çoğu abtal değil
dır. Faka~ pekçoğunda da ze· 
k_anın inkişafına perdeler ge
tılmiştir. Ne düşünecekleri, 
kendilerine evvelden belletti
tilnıiştir. Ta; küçük yaştan, 
çOcukluktanberi onların onla· 
tın kafalanna huni ile malı1· 
~at akıtırlar okadar akıtırlar 
bı; bu kafıü-rda hiç boş yer 

- Suad De.,.viş' e • 
yolu aldıktan sonra görebilir, 
Çünkü ruh; nur ve nizaml an• 
cak arkasında bırakır, ilerliyen 
ruh; kıranlık ve kargaşalıi( 
içinde davrllnmal< mecburiye• 

tindedir, Ruh, kendi hızile atı• 
lır, saldırır. llerleyifi hiçbir ni· 
zama, hiçbir adet ve metoda 
tabi dekildir. Çalak olduğu 
için her ilerleyişin karikatör
lerinden ibaret olan prensip, 
metod ve adeti fırlatır, atar. 

Yol alacak adam acaba 
Fransız usulile mi adımlamalı, 
yoksa Alman biçiminde mi 
yürümeli, diye düşündü mü, 
yerinde saplanır kalır, her hal-

ı de uzakta olan bir amaca ve 

'ı oğrağa varamaz. 
Yol alan insan, aldığı yolu 

1 
tesbite kalkıştığı anda hızını 
tüketmiştir. iskeletin kemikleşip 
tamamen sübut bulduğu za· 
man artık bedenin büyümesi
nin durduğu gibi. bu sistem
cilerin, prensipcilerin yaptık
ları, ancak yol almış olanların 
ayakkaplarını uzun uzadıya 
tetkik etmektir. Onlar yürüyen 
ve ilerliyen bir adamın ayak
kaplarım bulurlar, evirip çe
virerek muayene ederler. Ne
ticede derler ki: 

- Biz muayene ettik, ayak
kabının tabanı şöyle, topuğu 
böyledir; tam bu ölçüde ve 
bu biçimde birer çift yaptı
ranlar "Zafsin" kanatlı papuç 
giyen müjdecisi gibi bir ham· 
lede bir milyar kilometro yol 
gidebilir. 

Çalışkan, akıllı ve mesleği
nin eri olan, adet ve edeb 
ile yaşıyan, isanların çoğu bu 
papuçlardan yaptırmağa ko· 
yulurlar. Bütün ömürlerini pa
puç yapmakla geçirirler. Hat
ta bazıları bizim bazı köylü 
kadınlarımızın bozulmasın di
ye yaptıkları gibi kundurala
rını başlarında taşırlar. 

* * * En mükemmel sistemler, 
okunmuş bir cildin fihristi, 
ölmüş bir adamın tarihçesi, 
nihayet bir vak'anm hikaye
sidir. 

Pernsib ve sistem, dimaği 
sergüzeştlere kılağuzluk ede
mezler. Prensip ve sistem an
cak hareketlerin, sergüzeştle
rin bıraktığı izlerdir. Şehabın 
kuyruğuna istenildiği kadar 
göz dikilmiş; şehab olmanın 
imkanı yoktur. 

Sistem, adet, prensib bat
taniyesine sarılıb sarmalanan· 
lar yürümek değil, rahat adım 
bile atamazlar. 

Enginin davetine, feryadına 
kulak tıkayıb eyyami bahurda 
sığınacak gölgelik arıyan kö
peğin hareketi, bir adetin, 
bir göreneğin neticesidir. 

ırakılmaz. Tıka basa doldu
;~lan kafaların hava almaması, 
ıra vermemesi için de diplo

?ta denilen tıkaç ile tıkanması 
hdettir. Yaşamak, konuşmak, 

işte; .. Bunun için b .. n sis
tem, metod, prensib ve adetler

den hoşlanmam. Şimdilik yap
tığım şudur: 

Bir aylık 
Et sarfiyatı. ---·····-Ağustos ayı lzmlr mezbrı-

hasında keı;Hen hayvan mik .. 
darını gösteren bir istatistik 
hazırlanmıştır. Buna iÖre bir 
ayda 935 karaman, 4890 dağ', 
lıç koyunu, 304 keçi, 4245 
kuzu, 84 oğlak, 13 manda, 
604 öküz, 667 inek, 432 da
na, 1 malak, 1 deve olmak 

Almanya piyasalarındakilEdirne . 
mahsullerimizin vaziyeti. 1sporcu~anna 
Balkan memlekdleri ile Tilrkive. Bir ~iyalet veri~di .. 

V Echrne sporcularına dün ak· 
yi alakadar eden yeni bir karar. tam Karşıyaka Sahil ıazino· 

ı;unda Trakya umumi müfettiit 
etmeğe başladığı bildirilmek· 
tedir. 

üzere 12, 176 baş hayvan kesil-' 
miştir. 

Almanya piyasalanndaki ih· 
racat mahsullerimizin son haf. 
ta vaziyeti hakkında Berlin 
Türk ticaret odasından şeh
rimizdeki alakadarlara bir ra
por gelmiştİ[. 

Rapor haftası ıçinde lzmir· 
den alınan tekliflerde sif 
Hamburg 100 kilo başına 
7 • 11 numara üzümler için 
14,5 - 22 lira istenmiştir. 

General Kazım Dirik namına 
Trakya pavyonu idarecileri ta• 
rafından mükellef bir ziyafet 
verilmiştir. 

Operet heyeti şere
f ine ziyafet. Muayene neticesinde cüzam

lı oldukları görülen 2 inek 
ve 1 dana itlaf edilmiştir. 

Bergama mezbahasında 379 
koyun, 70 keçi, 193 kuzu, 35 
oğlak, 3· manda, 56 öküz, 76 
inek, 75 dana ve 2 malak ol
mak üzere 834 baş hayvan 
kesilmiştir. ----

Leman Avni 

Leman Avni 
Leman Avni Amerika' da 

üç sene tahsilden sonra mem
leketimize dönmüştür. Leman 
Avni iki sene Amerika'nın 
en yüksek kadın üniversitesi 
olan Mont Holyok'ta, bir se
ne de Naşvil' de George Pabody 
muallim üniversitesinde mu
vaffakıyetle tahsil etmiş ve 
maitre degresini almıştır. Tak
dir ederiz. 

Bir kaçakçı 
tutuldu 

Üzerinde 16600 cak-• 
maktası cıktı 

.;> • 

Şehrimizde kaçak çakmak
taşı satan bir kaçakçı yaka-
lanmıştır. Gnziaııtepli olan ve 
Ahmed oğlu Fuad adını taşı
ycn bu şahsın, lzmir'e kaçak 
çakmaktaşı getirdiği haber 
alınmış ve takibine başlan
mıştı. Fuarı gezmeğe giderken 
takibedildiğinin farkına var
mış ve kaçmağa başlamıştır. 
Taharri memurları, korkutmak 
maksadile arkasından üç el 
silah atarak kendisini yakala
mışlardır. Üzerinde (orak-çe
kiç) markalı 166 kağıt torba 
içinde 16600 kaçak çakmak
taşı bulunmuştur. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

Bu rapora göre son hafta 
içinde Alman döviz merkez 
dairesi bütün Balkan memle
ketlerini ve bu arada Türki
yeyi alakadar eden yeni bir 
karar ittihaz etmiştir. Bu i(a
rara göre bundan sonra Al
manya'ya kara yolu ile ithal 
edilecek malların "Franko - Al
man,, hududu satılması lazım-
gelmektedir. Evelce yapılmakta 
olan satışlarda nc:.kliye ücret
lerinin ithalatçı tarafından 
ödenmesi mecburiyeti Alman 
şimendifer idaresini ecnebi 
bazı şimendifer idarelerine ve 
bilhassa transit memleketlerine 
karşı borçlandırdığı nazarı 
dikkate alınarak ittihaz edil
miş olan bu karar üzerine ar· 
tık Almanya' daki ithalatçılar, 
celbedecekleri mallar için hu-
dud teslimi fiat vereceklerin
den nakliye masrafı mes' el esi 
ihracatçı tarafından halledile
cektir. 1 ağustos 936 tarihin
den itibaren Almanya'ya ithal 
edilecek mallar için ;;verilmesi 
lazımgelen menşe ~şahadetna
mesinin förmülü üzerinde te
reddüd hasıl olduğu ve bu 
suretle bazı partilerin menşe 
şahadetnamesi olmaksızın Al
manya'ya sevkedildikleri anla
şılmaktadır. 

İthalatçılar arasında tered
düdü ve biraz da endişeyi 
mucib olan bu vaziyetin sür'atle 
ortadan kalkacağını ümid edi
yoruz. Türkiye' den Almanya 
için verilecek menşe şahadct
namelerinin formülü tek olarak 
Türkçe-Almanca yazılı olacağı 
gibi Türkçe·Fransızça da ola-

.bilecektir. 
Almanya· Avusturya arasın

da son anlaşma vaziyeti mü
nusebetile bµ iki memleket 
arasında ticaret miibadclcle
rine aid ödemeleri tanzim eden 
bir kliring mukavelesile kar
şılıklı seyahatı ve hudud alı~
verişlerini kolaylaştıran bir an
laşma aktedilmiştir. Bu anlaş
ma mer'iyet mevkiine de kon
muş bulunuyor. Mukavelenin, 
her ayın nihayetinde feshi ka· 
bil olub feshi takib eden ayın 
sonunda mer'iyetten çıkabile
cektir. 

f ncir: Kuru üzüm, fındık ve 
diğer kuru meyva piyasdlarile 
hemahenk olarak incir pıya
sasının dahi son hafta içinde 
kuvvetleşmeğe mütemayil ol
duğu haber verilmektedir. Bu 
müsait inkişafa sebeb olarak, 
bir taraf1an geçen yıldan ka
lan stokları göz önünde luta· 
rak yeni mahsul üzerinden 
muameleye ilk önce pek o 
kadar hevesli olmıyan ithalat
çıların ihtiyaçlarını kapatmak 
üzere mübayeaya hissedil;r 
derecede alaka göstermeleri, 

ötetaraftan da ispanya malların· 
dan istifadenin şimdilik kabil 
olmaması ve bu itibarla lspan· 
ya incirlerilc; tatmin edilen 
taliplerin bugün için Türkiye
ye tevcih edilmesi gösteril
mt!ktedir. 

Hakikaten lngilterc, Hol
landa, Belçika ve Fransa gibi 
bazı memleketlerin son hafta 
içinde İzmir piyasasından mü
him miktarda incir aldıkları 
ve bundan başka İskandinavya 
memleketlerinin de mübayeaya 
istek gösterdikleri duyulmuş
tur. İncirlerimize fazla talep 
gösterilmesi haddizatında dü· 
şük olan incir fiatlerinin de 
bir derece iyileşmesine imkan 
vermiştir. 100 kilo başına sif 
Hamburg incir fiatleri 9,25-13,5 
lira arasındadır. 

* * * /zmir'de son 
haf ta piyasası 

Belediye; Panayırda temsil· 
ler vermek üzere şehrimizde 
bulunan Dariilbedayi operet 
heyeti şerefine, pazar günü 
İnciraltı plaj ve gazinolarında 
bir ziyafet vermiş ve Vali 
Fazlı Güleç'le belediye reisi, 
matbuat erkanı da hazır bu
lunmuşlardır. 

Ziyafet çok eğlenceli bir 
hava içinde geçmiştir. Misafir 
san'atkarlar, hususi bir alem 
yaşamışlardıı. ----
İzmir'li muallimin 

muvaffakıyeti 
Gençlerimiz 

İnönü kampın 
da muvaff akı
yetli uçuşlar 

yaparak "A., 

brovesi imti
har.larını ver
mişlerdir. 

Aldığımız 
habere göre İzmir Türkkuşu 
üyelerinden (Erkek lisesi mu
allimlerinden) Kemal birinci 
defa 25 dakikalık, ikincı defa 
18 dakikalık yelken uçuşu ile 
ve beynelmilel komisyonun 
koyduğu şartları beş defa faz
lasile yapmak suretile ilk "Cn 
brovPsini almakla ayni zaman
da 936 senesinin ilk yelken 
uçuşu talebesi mevkiini ihraz 
eden genç muallimi takdir 
ederiz. 

Ofis reisi Dr. Mecdet 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Türkofis reisi Dr. Mrcdct Al-Son hafta piyasa vaziyeti 
hakkında şehr.iınizde alakadar kin, Pa7.ar günü Ankara trenile 
bir müessesn tarafından bir Uşak'a hareket ctmiştır. Orada 
rapor hazırlanmıştır. Bu ra- halı imalatı işlerini tetkik cdc-
pora göre üziim piyasası, iyi rek Ankara'ya geçecektir. 

bir vaziyette devam etmek- ~·ar kazalar için lzmir ve 
tcdir. İleride fiatlerin biraz Afyon'dan buğday ve arpa 
daha yükseleceği ümid cdi- istenmektedir. 

liyor. Zeytinyağı fiatlerinde son 
İncir piyasası da ileride hafta iki kuruş kadar yüksdiş 

çok kuvvetlenecektir. Şimdi· olmuştur. fiyasa sağlamdır. 
den normal satışlar devam ltalya' dan zeytinyağı için si-
etmektedir. l ) pariş er ge mi~tir. Zeytinyağı 

Eski mahsul pamuktan piya· fiatinin yükselmesinin sebebi, 
sacla 500 balya kalmıştır. yeni rekolte mahsulünün pi
Yeni mahsul üzerinden alivre yasaya gelmesine epi zaman 
satışlar hararetli bir şekildedir bulunmasıdır. Stok zeytinyağ-
ve fiatı 43,5 kuruştur. Geçen larının, yeni mahsul gelinceye 
sene mahsulünden piyasada kadar ihtiyacı darı-darına kar-
80-90 ton palamut vardır. şılayacağı söyleniyor. 
Yeni sene mahsulü, piyasaya Üzüm kurumu, piyasadan 
az gelmektedir. 15 Eylülden henüz az miktarda üzüm mü-
sonra fazla mahsul geleceği bayea etmiştir. Avrupa' daki 
anlaşılmaktadır. satış teşkilatına geçen seneden 

~ekct etmek, çalışmak dü
tunrnek hatta duymak için bi
~~r usul konmuştur. Mütead-
l ıt Prensipler, metodlar bu
Uk;'uştur. Çerçevenin dışına 

Burun havada; sistemci· 
lere, metotçulara prensib sa· 
hipleı:ine karşıdan bakıyor, 
hayran hayran seyrediyorum. 
Sazan kafa sallıyor, hazan 
alay ediyor, hazan gülüyor, 
hazan da güldürüyorum. 

Türkofis müdürlüğü 

Üzüm: Bu seneki alivre sa
tışların geçen seneki satışlara 

nazaran noksan olması dolayı
sile bundan sonraki aylarda 
satışların fazla olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Bir hafta evel piyasada baş
lamış olan kuvvetli inkişaf, bu 
hafta da devam etmiştir. İz
mir piyasasının da istekli bu
lunduğu alınan haberlerden 
anlaşılmaktadır. . 

Arpa, bakla ve buğday sa- elinde bulunan üzümleri gön· 
tışları da iyi gitmektedir. Ge- dermiftir. 

çı .. nlara zıpır derler. 

. Adet hilafına hareket ettin 
llıı dokuz köyden kuvarlar. 

~ lierkes hazır biçilmiş bir 
tıı:ana bürünür. Aksi halde 
kaı •n çınl çıplak ortada dona
faa ır. Çünkü kaftanı gibi ka
d !. Ve kendisi, kendisinin 
'sıldir. 

• 
* * bir yolu ancak o 

ismim, adresim, firmam şu-
dur: Zakkumoğlu 
---------------------~ 

Gelen saglavlar 
Tekirdağ saylavı değerli 

edibimiz Yahya Kemal Beyatlı 
ve Manisa saylavı Turgut 
Türk, şehrimize gelmişlerdir. 

Şehrimiz Türkofis müdür· 
lüğünüo birinci teşrin ayından 
itibaren şimdikine nazaran 
yeni bir şekilde idare edile
ceği ve teşkilatın daha geniş
letileceği söylenmektedir. 

İzmir Türkofis müdürlüğüne 
Türkofis merkezi kuru meyva
lar seksiyonu şefi Zeki Doğa
noğlu'un tayin edileceği hak
kmda bir şayia varsa da he
nüz bu hususta resmi hiçbir 
haber alınmamıştır. 

Piyasanın bu suretle kuv
vetlenmesi neticesinde fiatler 
yeniden 100 kilo başına 0,50 
1,00~ lira kadar yükselmiştir.• 

Dikkate değer ki, kuru 
üzüm ithalatını kontrol eden 
dairenin yeni inkişaf üzerine 
bu mahsul fiatlerine müdahale 

çen senelere nazaran Ege inhisarlar idaresi de adi ka-
mıntakasında bu mahsullerin lite üzümlerden mühim müba-
rekolteleri az olduğu için yeada bulunmaktadır . ,. .. . ., 
n1ıı~~!:ı?o~ YI llllllj 111111 
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Borsada 
K. S. Sıyaset Ve Aşk Ç.0~: salış~~·~. 

875 Şerif Riza H. 10 

Edebi, Tarihi, macera romanı 769 Vitel 9 75 
1662 Jiro 9 25 

113 .. 660 F. Solari 9 50 

~: 5° Kontrol komitesi çarşamba günü toplar. acak-
18 tır. Asiler San Sebastiyeni muhasara .etmişler. 

----------------------- 760 Alyoti bira. 9 
ve en umulmadık bir zaman· 
da olmalıdır. Napolyorıa harp· 
!erinde zafer bahşeden en bü· 
yük amiJ ve usul, ancak bu 
sür'at ve gafil avlama usulü
dür. Napolyon, generallerinin 
kabiliyet ve askerlerinin kah
ramanlığından ziyade, hareket 
zamanını çok iyi takdir et
mesi, seri karar vermesi sa
yesinde harplerini kazanmıştır. 

lumat çok mühimdir. Bu ma· 605 K. Kazım 9 H Madrid civarında 60 asi 
13 50 lumat, Fransa harbiye bakanı 584 S. Süleyma. 7 50 

mareşal Randon'un imparatora 470 A R. üzüm. 9 
verdiği raporların kopyasından 469 Y. 1. Talat 8 75 
ibarettir. Bu raporlara göre,. 372 H. Alberti 9 
Fransa'nın seferberliği, aske- 327 inhisar idare. 8 75 
rini Ren nehri civarına tah- 301,5 H. Alyoti 8 

ı~ 
50 tayyaresi toplandı. 

6 75 

Kral Kilyom gözlerini İn· 
dirmeğe mecbur kaldı, uzun 
bir müddet önünde papyebu
vara baktı. Sonra dirseğini 
koltuğa dayayarak : 

- Bir harbın önüne geçi· 
lirse çok memnun kalacağımı 
tekrara hacet yoktur. Bir har
bın bir memleket için ne ka
dar büyük bir felaket olaca-

. ğım biliyorsunuz. Hiç harba 
teşebbüs etmeden iş görmek 
imkanı olsa. Dedi. 

Bismark elini çıplak kafa
sından geçirerek : 

- Fakat bir memleketin 

şidi uzun bir zamana muh
taçtır. Halbuki bizim sefer
berlik ve tahşid işlerimiz Fran
sa ordusunu yeniden tanzime 
kalkışmışhr. Herşey orada 
karma karışık bulunmaktadır, 
bu fırsat bir daha ele geçmi
yecektir. 

Kral bu defa da eli le f avo-
rilerini okşadı ve : 

- Bu Stok Fransozen 

290 M. J. Saranto 7 75 
223 J. Kohen 9 
185 Cev. AlanyalıJ 9 75 
161 Beşikçi z. 9 25 

1
146 D. Arditi 11 
118 B. Gomel 10 75 
113 T. Debas 6 
78 M. Arditi 9 
74 Ş. Remzi 9 25 
72 S. Cclardin 9 
68 Albayrak ti. 9 
66 J. Taran. mah. 8 
57 A. Papagan 9 50 
44 E. R. Roditi 8 75 
42 O. Eğli 9 
31 M. B. Kara. 11 75 
44 Halim Alan. 10 75 
25 j. Gczdem 9 50 
16 Alazraki 17 
15 Talat Erman 12 50 

~~ 
50 

Bir P'!rtekiz müfrezesi asilerle el ele verdi. Almatı 
14 50 
14 50 
13 50 
12 50 
13 85 
13 75 
13 
11 
11 
14 
10 75 
11 
16 
13 
12 50 
12 50 

ve ltalyan zabitleri de asilere yardımdadırlar. 
lngiliz sefiri Fransaya bir nota verdi. 

Asiler istihkamlarda. 

vaziyeti, harbı icap ederse 
hiç durmamak lazımdır. Dedi. 
Bir memleketin kuvveti ve 
hükümdarının kabiliyeti de bir 
harbı kazandıracak derecede 
olduktan sonra, durmak abes· 
tir. Bu sebeple birçok can 
feda olacak imiş. Mılli me
nafi uğurunda bunların ne 
ehemmiyeti ve ne kıymeti ola
bilir? Sonra.. Haşmetmeap, 
harp geçici bir felakettir, ne 
kadar ağır olsa, gene unutu
lur; bilhassa zaferi hedef itti
haz eden, zafere varan bir 
har? bir memleket için en 
büyük servet, en büyük inki
şaf vasıtasıdır. 

[Menhus Fransızlar!] Demek
tir. Bizi bir asır var ki iz'aç 
edip duruyorlar. Yena harbı 
olurken ben henüz 9 yaşında 
idim. Babamı ne kadar derin 
endişe ve ıstıraplara düşür
düklerini hala hatırlarım. Ba
bam bunları cesur ve askeri 
liyakat sahibi addederdi. 

Bismark irkildi : 12 Hikmet Be. 11 75 

- Fransız'larda mevcud ta- 4 Hüseyin kap. 12 

10 50 
17 50 
12 50 
13 50 
12 50 

Hendaye, 7 (Radyo) - Bur
gos'tan gelen resmi {bir ha
bere göre Guadelop kalesi 
ve Fon arabi köyü asilerin 
eline düşmüştür. Bu iki mevki 
kanlı bir barba sahne olmuş
tur. Asiler, lspanya'nın Fransa 
hudatlarını tamamen işgal ~t
miş bulunmaktadırlar. 

teşkiline iştirak hakkındaki ka- münist ve anarşistler, şehrin 
rarının burada büyük bir sukutundan evci berhava cdil-

Kilyom, tekrar başını sal
ladı ve · Bismark'ın haklı ol
duğunu da tasdik ediyordu. 
Fakat, yaşının ilerlemiş olması 
yüzünden olacak, gene harp
ten korkuyordu. Son olarak: 

- Ya, Fransa ne yapacak? 
Diye sordu. Bu hususta emın 
bir vaziyet var mı? 

- Asıl bu cihetten seri 
hareket .lüzumu aşikardır. Eğer 
Fransa ltalya ile bizim üzeri· 
mize yürürse, fena olur. Fakat 
bereket ki vaziyet buna ım
kan vermemektedir. 

- Neden? 
- Fransa siyaselini değiş

tiremiyecektir. Ve 1796 sene
sinden beri ftalya'yı Avustur
ya hakimiyetinden kurtarmağa 
çalışmaktadır. Bugün de harp 
edemiyecck vaziyettedir. 

- Bilhassa buna ne kadar 
eminsiniz? 

- Paris sefirimiz Von der 
Golç'tan bugün aldığım ma-

savvur ettiğiniz bu cesaret ve 
askeri liyakat Prusya'lılarda 
yok mudur, sanki? Dedi. Bu
gün 8 mayısta bulunuyoruz. 
8 temmuzdan, yani iki aydan 
evel Avusturya'yı ezer ve Al
manya lprensleri üzerine bir 
otorite tesis edebiliriz. Fakat 
büyük bir felaket teşkil etmek 
üzere bu fırsatı kaçırırsak, 
herşey boşuna gitmiş olacaktır. 

Bismark'ın harb kararı ve 
arzusu o kadar kat'i ve şedid 
idi, ki kral titremekten ken
disini alamadı. 

- Pekala.. Benim asker 
kral olduğumu ve bu hususta 
çalışmakla mükellef bulundu
ğumu, Prusya'nın haşmet ve 
azameti için herşeyi yapmağa 

hazır olduğumu söylemeğe lü
zum yoktur. Meclis fesih ka
rarnamesini bana veriniz, im
za edeceğim. Bu akşam i.ize
ri de üçüncu Napolyon'un no
tasını okuyacak, cevabi bir 
nota hazırlamak lüzumunu 
hissedecektir! 

- Sonu var -

Yeni Neşriyat: 

Deniz 
Çok değerli denizcilerimizin 

idare ve neşretmekte oldukları 
Deniz mecmuasının 15 inci 
say)sı da çok zengin münde· 
rccatla ve nefis bir tabı olarak 
çıkmıştır. içinde mütenevvi ve 
faydalı malumatla güzel resim
ler, hatıralar vardır. Karileri
mıze tavsiye ederiz. 

•DH_.,.l:m_ 

kulu 
ES K l 

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

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

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

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

itibaren başlanacaktır. 

Müracaat zamanlan : Saat dokuzdan on yediye kadardır. 
Kestelli caddesi, No. 76, Telefon : 2914 ··---·· 

8741,S 
,60529 
69280,5 

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

5932 Ş. Remzi 7 13 
2353 Tütsü ile t. 6 50 12 

1 1656 A. Hay. Na. 7 12 
609 B. S. Alaz. 6 11 
222 M. J. Taran. 6 75 8 125 
196 F. Pakors 7 7 125 
102 Göldeli iz. 10 375 10 375 
88 B. Franko 6 50 11 50 
87 Ş. Riza ha. 6 9 
34 A. Lefont 7 11 

10379 
37127 
47506 

Zahire satışları: 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

1690 Buğday 5 15 6 80 
36 Kumdan 4 15 4 25 

125 B. pamuk 43 50 42 50 
40 Kcn. pala. 390 390 ------

Söke'nin kurtuluşu 
Sökeden yazılıyor: 
Sökenin 6 Eylul kurtuluş 

bayramı hararetli tezahüratla 
tes'it edilmiştir. Şehrin istir
dadı temsil olunmuş, söylevler 
verilmiştir. Ôğledeıı sonra K. 
S.K. takımı ile bir maç ya-
pılmıştır. 

Gece her taraf ışıklandırıl
mış, fener alayı tertip edilmiş, 
Halke\•i sinemasında konser 
verilmiştir. 

Londra, 7 (Radyo) - 1n
giltere' nin Paris sefiri Sir 
Corç Klark Fransız hariciye
ci si M. Delbosu lspanya'ya 
Fransa' dan silah kaçırıldığı 

için bir protesto vermiştir. 

İngiliz sefiri ayni zamanda 
hunun sukutundan sonra Fran
sız'Jarın lspanyol milislerini 
San Sebastiene geçirdikleri
ne de nazarıdikkati celbet
miştir. 

Madrid, 7 (A.A) - Malaga 
valisi iç bakanına istifasinı gön
dermişse de bakan kendisinden 
yerinde kalmasını rica et
miştir. 

Dış bakanı Devlvayo diplo
masi ananelerini bozarak elçi
lerin en eskisi olan Şili büyük 
elçisi Morgado'yu ziyaret etmiş 
ve kendisine asayişin düzel
mekle olduğu hakkında temi· 
nat vermiş ve elçilerin Alikan
te'ye nakline hiçbir sebeb ol
madığını bildirmiştir 

Londra, 7 (A.A) - iyi ma· 
lumat alan mahfiller Alman 
hükumetinin İspanya'da ademi 
müdahale mes' eJelerini tetkik 
edecek beynelmilel komitenin -llzmir'in heyecanla beklediği 

l(lıisli. s 
ge d • 

Kültürpark'ta oyunlarına başladı 

memnuniyetle karşılandığı bil· mesini istemişlerdir. Hükumet, 
dirilmektedir. bu vaziyet karşısında hüküm· 

Paris, 7 ( A.A ) - Havas süz kalmıştır. 
ajansının Madrid'den aldığı Madrid, 7 ( Radyo) -· Is-
bir telgrafa göre, lspanya hü- panya komünist partisi, yarın 
kumeti Madrid'in iaşesi için (Bugün) fevkalade bir toplantı 
lspanya bankasından bu şehire yapacak ve vaziyeti tetkik cde-
20 milyon peçetalık bir kredi cektir. 
açılmasına muvafakat etmiştir. Bayon, 7 (Radyo) - f s-

Paris, 7 (Radyo) - Hüku- panya'dnn gelen yaralılar, 
ınete taraftar gazetelere göre~ hastanelere yatınlmışlardır. 
bir portekiz kıtası, zabitleri Son gelen haberler, ispanya-
ve sıhhi teşkilatile birlikte nın her tarafında kanlı muha-
asilerlerle beraber harbetmek- rebeler ceryan ettiğini bildir· 
tedir. mektedir. 

Bundan başka yüzlerce İtal- Lizbon, 7 (Radyo} - Asi 
yan ve Alman zabitleri Mad- generallerden Varela, huruç 
rid ve San sebastiyen 'de asi- hareketi yapmak isteyen hü· 
lerin Tayyare işlerini ve hava kumct kuvvetlerinı Malaga ka-
müdafaalarını idare etmek- pılarında hezimete uğratmış 
tedir. ve külliyetli miktarda mühim· 

Burgos, 7 (Radyo) - Is· mat ve silah almıştır. Bu kanlı 
panyol isyanını idare edenler muharebede hükumet kuvvet-
Madrid önüne Goadarama'ya lc;_rinden 120 kişi ölmüş ve 
60 tayyare tahşid etmişler ve birçok kimseler de yaralan· 
Tetvan merkezinin diğer on mıştır. 
büyük tayyaresi de bunlara -----------
iltihak edecektir. Rusya' da 

Son haberlere göre Mayor-
ka' ya çıkmış olan hükumet Tayyare inşaatı 
askerlerinin son kısmı da püs
kürtülmüştür. Bu sebeple Ma
yorka' daki asiler de Karagon 
cephesine sevkedileceklerdir. 

Londra, 7 (Radyo) - in· 
giliz hariciye bakanlı~ı, İspan· 
ya işlerinin kontrolü için teş
kil edilecek komitenin yirmi 
dört devletin iştirakile çar
şamba günü toplanacağını bil· 
dirmiştir. 

M. Eden'in sıhhi ahvali ha· 
sebile hazinenin mali sekreteri 
bu komiteye riyaset edecektir. 

Bu konferansa iştiraki ka
bul etmemiş olan bazı devlet· 
lerin iştiraki için lngiliz sefir· 
!eri çalışmakta devam etmek
tedirler. Portekiz'in de iştirak 
kararını vereceği söylenrl)ek-

- - -···---
Senede 36,000 
Ton imiş .. 

Paris, 7 (Raayo) - Tay· 
yare fabrikaları sahiplerinden 
M. L~i Brege, Rusya'ya yap· 
tığı t0 tkik seyahatinden dön· 
müş ve gazetecilere demiştir 
ki: 

"Sovyet tayynreciliğinin kıy· 
meti Fransa'dan yirmi defa 
daha fazladır. Sovyet tayya· 
recilerinin adedi de bizden 
on defa çoktur. Yirmi bin 
amele ile çalışan tayyare fab
rikaları gördiik. Rusya senede 
36 bin ton' tayyare inşa'! et· 
mektedir. 

Abdülkerim 
tedir. Komite, gizli içtimaa ede- Fran t f 

kl. sa ara ın. ce ır. · 
Burgoz, 7 (Radyo) - Asi- dan mı kaçırıldı? 

lerin karargahı umumisi, iki Paris, 7 (Radyo) - Abdül· 
hükumet tayyaresinin düşürül- kerim'in Rciınyon adasındıı 
düğünü bildirmiştir. bulunmadığının tahakkuk etti· 

Bundan ba~ka general Ber· ğini sağ cenah gazeteleri yaz· 
leg'i San Sebastien'i tamamen maktadırlar. Bunlara göre, Ab-
muhasara etmiştir. dülkerim İspanyolları taciz et-

Diğer bir telgrafa göre, mek üzere Fransa tarafından 
San Sebastien 'de bulunan ko· kaçırılmıştır. 



çıkarmıştır. Türk antransitin 
asıl faikiyetinin başlıca amil-
lerinden ve yukarıda saydığı
mız hususiyetlerinden bir 
başkası da, ev mahrukatı 

olarak hazırlanmış olmasıdır. 

Türk antransit fabrikasına 
ilave olarak yapılan Briket 
fabrikası yakın günlerde işle
tilecektir. Bu fabrika antransit 
ve kömür tozlarını Bre ile 
karışlırarak yakılması kolay 

ihtiyacını, temin etmekte ve 
kabiliyeti itibarile havzanın 

istihsalatı (4) milyon tona va
sıl oluncaya kadar lazım ola
cak biitlin elektrik sarfiyatını 

- Sonu 6 ıncı sayfada -

Ekonomi Bakan mız 
Celiit Bayar 

Grafikler ve temsili levha
larla tebarüz ettirilen kömür 
faaliyetini, yüksek bir şuurun 
hakimiyeti ile izah edilmek
tedir. 

Türkiye lş Bankası kömür 
pavyonu, Türk münevverinin 
yüksek şuurunu orta;ra koyan 
canlı bir eserdir. iş bankası 
kömür paviyonunda binlerce 
sahifelik kitaplarla izah edile
bilecek faaliyet, hareket, mev
cudiyet ve neticeler insanı 
hiç yormadan ve çok muvaf
fakiyetli bir t<'rliple ifade ve 
temsil edilmiştir. 

Maden kömüriinü ya vapu
nın bacasında veya hir loko
motifin üsHin<le duman olarak 
görmüş bir adam olduğum 
halde paviyonun salahiyettnr 
şefi vt: memuru ile konustuk-

~ 

tan sonra hayli şeyler öğren-
diğimi anladım 

Paviyondaki nıünevvt•r ve 
dirayetli memurlar mesleki ve 
fenni olLın l-ll çetin bahi!>lcı 
lıokkında halkın alakasmı 
uyandıran malumatı veı nıekte 
cidden muvaffak oluyorlnr. 
İçlerinden biri bana ev malı
rukalında fok könıüı üyle odun 
ve odun kömürü arasmdaki 
foı kları anlattı. ı~ ısa ciiııılelerle 
ve insanı ikna eden ifadelerle 
verilen bu izahat Genimle be
raber memurun etrafını saran
lar tarafından da derin bir 
alak;' ile dinleniyordu. 

Ayak dersi alır gibi bu iza
hatı dinliycnlerden biı i ckrhal 
oracıkta kararını verdi. 

- O halde evdeki mangalı, 
mutfaktaki ocağı fırlatıp ata

cağım ve hemen Türk antran
siti kullanacağım . 

Dedi. 

* * * Pavyonda teşhir edilen gra-
fikler, rakamlar ve temsili 

İş Bankası umum müdü-
rü Muammer Eriş 

biri de Türkiyedir. Milyarlarca 
ton kömürü olduğu halde el 
kuvvctile çalı~an. kağnı ile 
nakliyat yapan, araba yolcu
lnğu ile kanaat eden. Avrupa 
fabriknlarına, Avrupa maki
nelerine, Avrupada yakılan 
kömürlerin hareket ve terckki-
sine mahkum olan Türkiye! 
on sene evveline kadnr, top
ıakları içindeki lıaziııelcri bili
yor fakat kımıldanıblcı bu 
hazinelere el sokamıyor tabi
atın bu en büyiik kuvveti üs
tün<lc atıl ve uyuşuk yaş:
yordu. 

işte Türkiyeııin dünya te
ı ekkisi karşısııı<la Avrupndan 
gt'rİ kalmasının en bir inci ve 
en mühim sebeblerinden biri
de şimdiye kadar kömürler
den istifade edememesi, kö
mürlerini çıkarıb yakamama-
sıdır. 

Türkiye'de kömürcülüğe ve
rilen ehemmiyet memleketi 
harekete getirecek başlıca 
teşebbüslerin arasındadır. Bu 
itibarla iş bankasının kömür
cülüğe verdiği ("'hemmiyeti çok 
hayati bir memlt•ket hamlesi 
olarak tasvir edebiliriz. Bu 
hamlenin yeni ve genç Tür
kiye'nin büyi.ik istikbalini 
Lütfen sahifeyi çeviriniz 
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Zavallı adamın başına neler gelmiş! lzmir'de eşi görülmemiş iş yerleri 

Birinci karsı zehir, ikincisi tabanca, bir spor sürprizi. ve-ka-ıei;~-te-tkik 
Üçüncü.SÜ hançerle öldürmek istemiş Altay Altınordu'yu 8 - 4 yendi. 3oos :!~:~~~·kanunu· 

h r M h ı · • • EJ • ' 4 O ı · mm 9 uncu teşkilat faslındaki Ve nihayet dördüncüsü bu işi becerip eriTi u te.ıtımız ırne ye - ga lp. hükümler mucibince "iş dai-

d k ld rr k l resi,, mıntaka teşkilatının ku-orta an a ırmağa muVaTfa O muş. rulması için mahalli ihtiyaçları 
Birinci karısı, zehirlemeğe, 
ikinci karısı, altı el tabanca 

ateşile öldürmeğe, 

Üçüncü karısı, hançerlemeğe 
kalkışmış, 

Nihayet... Dördüncü karısı 
zaval h adamı öldürmeğe mu
vaffak olmuş .. 

işte k .. rilerimize . bugün an
latacağımız feci ve garip ma
ceranın hülasası ... 

* * * Birleşik Amerika'da Milvo-
ki'de ticaretle meşgul Jozef 
Barler ismindeki adam, kar
yolasında şakağından bir kur
şunla vurularak ölü bulun· 
muştur. 

Polis katili bulmak ıçın 
fazla yorulmamıştır. Çünkü 
genç karısı cinayeti kendisi 
işlediğini söylemiş ve kendisi
ni adaletin eline teslim etmiş
tir. 

Kadın, hadisenin bir kıs
kançlık yüzünden ve müdafaa 
vaziyetinden çıktığını da söy
lemiştir. 
Diyeceksiniz ki bu ta Ame

rika' da olmuş bu hadisenin 
her yerde her zaman tekerrür 
eden basit bir cinayettir. Va
kıa görünüş böyledir.. Fakat 
şu aşağıdaki satırları okursa
nız, meseleyi takibe lay;k gö
receksiniz. 

Madam Barber, kocasile 4 
sene evvel ilk defa olarak ta
nıştığı zaman, maktul 48 ya
şında imiş. Tanışmışlar, sonra 
evlenmişler. Fakat evlendikten 
sonra kocası Nevyork'ta iki 

Zavallı adam 
defa evlenmiş olduğunu, bu 
kadınların zulüm ve cefasına 
tahammül edemediği için ay
rılmak mecburiyetinde kaldı
ğını söylemiş. 

Madam Barber, bundan do
layı kocasına çok acımış, fa
kat uzun bir müddet bu ka
dınların isim ve hüviyetlerini 
öğrenememiş .. . 

F~kat polis tahkikatı, mak
tul Barber'in bundan evel üç 
defa daha evlendiğini tesbit 
etmiştir. Bu tahkikata göre: 

Birinci karısı, umumi harb· 
ten eve! aldığı Beti Blen is· 

basmış ve üzerine altı el silah tesbit etmek ve kanun tat-
atmıştırl Kurşunlardan yalnız bikatını temin eylemek yo-
ikisi isabet etmiş ve Barber lunda vilayet dahilindeki İş 
sol koluyla omuzundan hafifce yerleri hakkında malumat 
yaralanmak suretile bu işten edinmek üzere iş dairesi reisi 
ucuzca kurtulmuştur! Enis Behiç'in bu ay içinde 

iki numaralı madamının bu şehrimize geleceği lktısad Vc-
hareket dolayısile yedi sene kaletinden şehrimiz ticaret 
hapise mahkum olması uzc- odasına bildirilmiştir. 
rine Barbcr karısından boş 

Bergama'da /\.alegolu düşmüş ve ... bu adamcık gene 
mütenebbih olmamış .. ve 1925 Bergama kalesine çıkan şo· 
de Müzik Hol kızlarından senin inşaatı yakında bite-
Edit Hünterle evlenmiştir. cektir. Henüz inşa edilmemiş 

Aile yine muvakkat bir bal daha 500 metrelik yol kal-
ayından sonra yine cehenne- mıştır. Yolun inşaatı bittikten • 
me dönmüş ve 1927 Mayısm- sonra kaleye çıkmak istiyen 
da, yani evlendiklerinin 27 in- ziyaretçi ve seyyahların ata 
ci ayında Barbere karısı bir binmek külfeti ortadan kaldı-
hançerle saldırmıştır. Kadın ıılmış olacaktır. Yolun inşaatı 
tevkif edilmiş ve hapishanede bu ayın sonunda tamamlana· 
şiddetli bir rce iltihabiyle caktır. 
ölmüş ve Barbcr yine bekar ._ 
kalmıştır. mir karışık takımları maçı ta-

kibetti. lzmir karışık takımı Bu kadar kısa bir zamanda, 
aynı sebepler altında üç defe İzmirspor·K.S.K. Göztepe-De· 

mirspor takımlarından teşekölüm tehlikesi geçirdiği halde 
bizim kahraman yine evlen- Pazar günü Halk sahasında oynamağa başlıyan Altay ta- kül etmişti. Bu dört kulübü

muzun elemanları bir araya meğe kalkışmış fakat... Dört bölge 934-935 şild maçlarına kımı 3 üncü sayıdan sonra 
numaralı madam bu defa ken- devam edildi. Hava çok sı· artık Altmordu'ya göz açtır- gelince kuvvetli bir takım 

manzarası arzettilcr. Nitekim disini öteki dünyaya seyrüseri caktı, fakat sahada oldukça mıyor. Nihayet 36 ve 43 üncü 
ile göndermeğe muvaffak ol- kalabalık vardı. Müsabakalar dakikalarında iki sayı çıkardı daha oyun başlar başlamaz 
muştur. Egcspor - Buca takımlarının 

karşılaşmasile başladı. 

ve devre 2-3 Altınordu'nun İzmir takımı güzel bir gol 
üstünlüğile bitti. attı. Bu golii 28 inci dakika-

Tire müzesi Müsavi kuvvette olan bu iki 
takım ikişer golle berabere 
kaldılar ve maç usulü daire
sinde 30 dakika temdit edildi. 
Neticede Buca takımı birbiri 
\ 

da ikincisi takibetti ve devİkinci devrede rüzgarı ve 
re 2-0 lzmir lehine bitti. güneşi lehlerine alan Altay-

lılar oyunu kazanmak azmile ikinci devrede ayni faik 
oyununu devam ettiren lzmir çalışmağa Qaşladılar. Ve 9 

uncu 14 üncü 25 inci ve 26 takımı devre ortalarına doğru 

minde genç ve güzel bir kız· Tire, (Hususi) _ Şehıimiz 
dır. Evvela çok mes'ut olan bu çok güzel ve zengin bir esere 
ailede, bilahare çok kavgalar kavuşmuştur. Yeşil imaret de
olmuş ve birgün Barber ar- nilen ve mimari kıymeti taşı
senik ile zehirlenmiş ve güç- yan • cam·ı, etnoğrafya mu-zesı· 

k 1 ıncı dakikalarda birbiri üzeri-lükle ölümden urları mıştır. haline ifrağ edilmiş ve vali-
üzerine üç gol attı ve oyunu 1 ve oyunun bitmesine üç da-

Bir numaralı Madam Barber ne 4 gol attılar. 3-0 mağlfı-
miz Fazlı Güleç'in de huzu- c- ·· ··h· ·· b bu kavgalardan bıktığı için unun en mu ım musa a- biyetten 6-3 galibiyet lemin 

2-5 kazandı. 

rile küşadile yapılmıştır. k l d b" · 1 Alt 1 muvakkat bir cinnet halinde a arın an ırı 0 an ay · eden Altay takımı attığı 2"0 -

--,·-- kocasını zehirlediğini itiraf Müze, zengin bir eser ha· Alt.mordu maçı bu oyundan lerin verdikleri neş'e ile oy-
Günlük siyasal gazete etmiştir. lindedir. Kuıdelfıyı bizzat va- sonra verildi. Her iki takım nıyor ve gol adedini fazlalaş-
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kika kala daha bir sayı ya
parak maçı 4-0 gibi büyük 
bir farkla kazandı. Misafir 
takım oyunun başlangıcından 
nihayetine kadar enerji ile oy· 
nadı. Fakat lzmir kalesini zi
yaretlerinde tecrübesizlik yü
zünden istifade edemedi. iz
mir takımında dün ilk defa 
olarak oynıyan ve sağiç mev· 
kiini işgal eden oyuncu, takı· 
mın en iyisi idi Nitekim oyu
nun 3 sayısını da bu oyuncu 
güzel vuruşlarile kaydetti. 

alıip ,.c haşyazganı Barber, bu ilk evlilikten timiz kesmiş ve müesseseyi antremansızdı. Maamafih tarihi tırma~a çalışıyordu. Fakat 
Haydar Rüşdü ÔKTEM ibret almamış 1920 de Mari kuran müddeiumumi irfan Tü- iki rakibin oyunu daha ilk Altınordu takımı 34 üncü da-

l nıunıi neşrj)ııt ve yazı işlt"ri Gordon isminde dilber bir re ile kültür işyarı Osman dakikalardan itibaren çok he· kikada Altay kalesini ziyaret 
müdürü: Hamdi .:\'iizhı-t dulla evlenmiştir. Kısa süren Bozkurd ve nüfus memuru yecanlı ve alakalı oldu. etti ve 4 üncü sayısını çıkar-

İdarelıaııe i: - fakat mükemmel bir balayın- Faik Tokluoğlu'nu takdir ve Devrenin 11 inci dakikasına dı. Altınordu ' nun bu sayısına 
hnıir 1kinci nc,ler oka 11

1 dan sonra, gene kavgalar tebrik etmiştir. kadar fevkalade bir oyun çı- Altay'lılar ancak 39 uncu ve 
C. Halk partisi hina ı içi~le 

1' başlamıştır. Bu kavgaların baş- Şehir halkı da büyük alaka karan Altay'lılar ele geçir- 45 inci dakikalarda iki sayı l' elgraf: İznıiı· - ANADOLU -
elefon: 2776 •• Po ta kutu u ıos lıca sebebi, Barberin fevkala- göstermiş ve ayni gün öğle- dikleri fırsatlardan istifade ile mukabele ettilt!r. V c oyu-
, ABONE ŞERAİTi de kıskançlığıdır. Halbuki bu den sonra 407 kişi müzeyi edemedikleri gibi 12 inci da- nu 4-8 gibi büyük bir farkla 

lıllığı 1200. altı a>lı~ı 100, üç sırada Barberin işi bozulmuş, ziyaret etmişlerdir. kikada Altmordu'nun ani bir Altay lehine bitti. Bu iki ku-

t ll)h~ı 500 kunıştur zengin bir kadınla muaşakaya - ATO .. befÇl• eczaneler 1 hücumunda ilk golü, beş da- lüb tarihi teessüslerindenberi 0Laneı memleketler irin senelik l., ~ k · 
.. ve bu kadının parasından is- ika sonra 2 inci ve 28 :nci yekdigw erlerine bu kadar gol abone iicrcti 27 liradır 

Her yerde 5 kuruştur tifadeye başlamıştır. Bu akşam Kemeraltı'nda dakikada da 3 Üncü golü attıkları vaki değildir. Bilhas-
t;o. .. - İki numaralı madam Barber Şifa, Karantina'da Eşref, Ke- yidiler. sa Altınordu takımının ikinci ~eçmiş niiı.balnr 25 kurıı§lur. 
~~=========== bu hali hissetmiş ve 1923 mer'de Kamer, Alsancak'ta Altay takımı birdenbire devrede bu kadar bozuk oy-

ANADOLU ;\IATBAASINDA senesinde, kocasını sevdiği Ahmet Lütfi ve Eşrefpaşa'da 3-0 mağlup vaziyetine diiş- naması hayreti mucip bir ha· 

Atlıspor kulübü 
lzmir atlıspor kulübü in

şaatı tamamen bitmiştir. Ku
lüp, 9 Eylul günü saat 17 ,30 
da törenle açılacaktır. Atlıspor 
kulübü açıldıktan sonra kulüp 
mensuplarının far.:iyetlerine ye
ni bir hız verilecektir . --===B:A:S:ll: .. 'l\:1:1Ş:5l:'I:R===·~_:ze~n~g~i~n~k~a~d~ı~n~ın~e:v~i~n~d!e ~b~i~zz~a~t~~E~ş~·r:ef~p~a~şa~e~c~z:an~e~l:er~i•a:ç~ı~k~ıır~. müştü. Mağlubiyetin acısile dise idi. Bu maçı Edirne-iz-....................................................................... 

şeklinde dıvara gerilmiş. işle- terdi ve yolda söyledi. , . 

6 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

tc Vallahi hoca hanım, yüklük
)' rı Yalnız senin için indirdim. 
Ya~Pıldı yapılalı, üstlinde kimse 
~e' tnadı. Tertemiz. İçine birşey 

·l'llesin D· ... 
Riıaıyerek konuşuyordu. Ve 
tiy nl soyunurken, onun jar· 

Ct • 
tıirıe crıne, çoraplarına, sütye-
ile b• koınbinezonuna gözucu 
~ a'k~kıyor, hafifçe kızarıyordu. 
bak gene duramıyor, gene 

1Yordu. 
~İzan b 

unun farkına varmıştı: -o 
·Diy . da bir genç kızdır 
tuhue düşünüyordu. onun da 

tıda tn h" . . d" iller..· a ıyetı tayın e ıl-... ış b" 
dıt. O ır takım arzular var-

da hayatın bu basit-

!iğini değiştiren birşey ister. 
Halbuki onun doğuşundan 
beri gördüğü şey, ilclcbed de
vam edecektir. 

Bir aralık, Fatma'nın. kendi 
yatağ~nı kapı ardına serdiğini 
gördü. 

- Niçin o kadar uzağa 
gidiyorsun fatmal 

Fatma güldü: 

- Siz bizim misafirimizsiniz. 
Sen benim büyüğümsün. Yaşca 
değil, hani, okumuşsun de
mek istedim. Hem de efem 
(Ağabeyim) var evde! 

Yataklarına uzanmışlardı .. 
,Burası beyaz badanalı büyük 
bir oda idi. Dıvarda kelebek 

meli bir örtü vardı. Onun - Zarar yok hoca hanıml 
altında bir iğnelik sarkıyordu. Yaz vakti değil mi bu, kimi 
Dıvardaki rafların üstünde bağda, kimi harmanda yatı-
sarı renkli yeni bakır kaplar yor. Varsın o da anasının gö-
sıralanmıştı. Fatma, okuyup miildüğü mezarlıkta yatsın! 
yazmak bilmediğini söylemişti. Bu, o geceki son konuşma· 
Ağabeyini de iyi bir insan lan oldu. Rizan gözlerinin 
olarak görmediği anlaşılıyordu. ağır ağır kapandığını anlıyor-

Uykuya dalmak üzere idi ki, du. Fakat uyur uyumaz, kar· 
birdenbire gözlerinin önünde şısında; siyah bir çift goz 
Bekir'in çehresi belirdi: buldu. Mezar taşlarının ara-

- Bu köyde Yanık Bekir sında dolaşan bir hayalet 
namında bir çocuk var sanı· vardı. Ve bu hayaletin ancak 
rım değil mi? siyah gözleri gözüküyordu. 

- Vardır hoca hanım. Ga- Sabahleyin uykudan uyanır 
rip, fukaranın, kimsesizin biri.. uyanmaz, pencereyi açtı. Fatma 
Onbaşı arayıp durur. ilin ye- çoktan kalkmıştı. Pencereden 
timini döğüp te ne edecek, dışarıya baktı: 
ne kazanacak bilmem? Babama: Uzakta deniz, mavi bir at-

- Sen de koş, ara1 bula- las halinde yatıyordu. ince, 
lım! çok ince bir riizgar vardı. 

Dedi. Babam <luymamaz· Saçlarını taradı .. 
lıktan geliverdi. Güneş yeni doğmuştu ve 

- Bu akşam mezarlıkta ağaçların tepesinde açık sarı 
yatacakmış. Bize evi o gös- bir silkinişle kımıldamağa 

başlamı,tı. 

Ansızın bir öksürük işitti. 
Arka sokağın kenarındaki bir 
arsada1 eli belinin kuşağında 
duran bir genç, ona bakıyor
du. Başını çevirdi. Tam bu 
sırada yanıbaşında Fatma'yı 
gördü. Erkek te derhal kay
boldu. Fatma; 

- Efem! -Dedi- orada du
ran efemdi! 

Rizan bunu cevapsız bı
raktı. Fatma, kardeşinin böyle 
erken erken, bir gübrelik üs
tüne çıkıp oradan bakmasın
daki sebebi anlamıştı. Ve bun
dan müteessirdi, mahcuptu. 

Köyde hayat uyanıyordu. 
Fatma da anası da bugün te
miz ve yeni elbiseler giymiş
lerdi. Fatma, eksikliğini anlı
yan bir insan şaşkınlığı ile 
Rizan'a tuhaf ~tuhaf bakıyor 
ve sonra kızararak gülüyordu. 

Kırmızı üstüne sarı çiçekli 
sulu basma entarisi, ağzı ve 

beli büzülmüş, alt tarafı yırlı· 

larak açılmış renkli bir çuvalı 
andırıyordu. Fatma'nın başın
da bugün kırmızı dallı bir 
baş örtüsü vardı. Kalın, siyah 

iki örgü halindeki saçları be· 
linden aşağı düşüyordu. 

Bir aralık Rizan'a: 

- Hoca hanım -dedi- kılı
ğıma gülme! Buradan gelir, 
geçer bir Yahudi karısı vardı. 
O dikti bunu .. 

. Rizan onu omuzundan tuttu: 
- Ne çıkar Fatma -Dedi

ben sana bundan sonra iyi
lerini dikerim. 

Fatma bir çocuk gibi se
vindi: 

- Demek sen becerebilir
sin bunu ha? 

Rizan, elbise dikişinin bile 
bu memlekette Türk'ten gayri 

insanlara mahsus, çok büyük 
bir iş sanıldığını anladı. 

- Sonu var -
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Fransova, gene çok karışık ve müphem 
günlerinden birisini yaşıyordu. 

Küçük Dük d'Ango)em, kra· 
lın oğlu Şarl: 

- Monsinyor, bu iş nasıl 
oldu bilmiyorum.. Dedi. Sağ 
elimde kılıcım vardı; bu hey· 
kelin burnunu kırdı. Bunda 
benim kabahatım var mı?. Ya
lan söylüyorsam, beni şeytan
lar çarpsın .. 

Fransova, ciddiyetle: 
- Monsinyor, dedi. Bu sı

rada siz gayri müteharrik mi 
idiniz?. 

- Hayır.. Tabii hareket 
halinde idim. 

- Şu halde, .şüpheye ma
hal yok. Siz, bu heykeli mü
kemmelen parçaladınız. Sizin 
bu halleriniz bana artık ümit
sizlik veriyor.. Bunlara delilik 
diyeceğim geliyor! 

Güzel ve kibar tavırlı 12 
yaşında bir çocuk olan Dük: 

- Bir daha yapmıyacağıma 
söz veririm. Dedi. 

- Haydi .. 
Küçük çıkarken veliahd; 
- Bizim küçüğün kusuruna 

bakmamak lazım .. Çünkü başı 
aşk bulutları arasındadır. 

- Bu aşk kime karşıdır 
acaba? 

- Kraliçenin nedimelerin
den Dona Paşekol 

Baba ve oğul kahkahalarla 
giildüler. Çünkü .. Dük Vaııgo· 
le'nin intihab ettiği kadın hem 
yaşlı hem de çirkindi! 

Kral oğlunu okşadı; 

- Haydi oğlum, Pöti Anj' e 
biraz mücevherat ver, çünkü 
kadınlar mücevheratı çok se
verler: Dedi. 

Fransova'nın müstakbel ge· 
linine "Pöti Anğ,, "Küçük 
mclek,,

1 
ismi verilmişti. 

Kral, ihtiyarsız olarak derin 
bir düşünceye daldı; oğlu on 
beş yaşında ve hanedanına 
has iri bir burnu vardı. 

Kral başını kaldırdığı za· 
man önünde ikinci oğlu Han· 
ri Durlean'ı gördü. Bu çocuk 
kardeşi hilafına giiçlü kuv
vetli, iyi teşekkül etmiş bir 
biinyeye malikti. işte asıl bu 
çocuk hanedanına hizmet ve 
şeref bahşedebilecekti, fakat.. 

Çocuk: 
- Haşmctmcab hazretleri 

çok düşünüyorlar, dedi. 
Kral da oldukça uzun bir 

siikfından sonra: 

- Hanri, dedi, sizin de 
hır kadına kavalye olmanız 
lazımdır. 

Prens, gözlerini onune in· 
dirdi. Evet, bu çocuk epiy 
zamandanberi, Diyan dö Pu· 
atiye'yi sevmekte idi. Bu ka
dının önünde titriyor, sararı· 
yor, ayakları birbirine dola
şıyordu. 

Aslen kadıncı ve zevkçi bir 
adam olan kral, herkesin me
sud olmasını istiyen bir kıaldı! 

Bunun üzerine kral Diyan'ı 
huzuruna getirtti ve oğlile da
ha samimi bir dostluk tavsiye· 
sinde bulundu. 

Biraz sonra kral yalnız kal
dı, güzel bir geceydi. Yıldız
ları seyre başladı. 

ftalya'dan, artık elden çıkmış 
olan güzel ltalya'dan geli• 
yordu, 

Bu memur nihayet geldi; 
ayağının tozunu bile silmeğe 

vakit bulamadan kralın buzu· 
runa girdi. Mühim haberler 
getirmiş idi. Şarlken Dük 
Savva'yı Fransova' dan ayır· 
mak için entrikalarını ar+ır· 
mıştı. Hemen, hemen muvaf
fak olmak üzere bulunuyordu. 

-Souu var-

Gene kadın 
' Dayaktan mı öldü? 

Değirm<;Pdere nahiyesinde 
genç bir kadının-bazı kimseler 
tarafından döğüldüğü ve ye
diği dayağın tesirile öldüğü 
müddeiumumiliğe şikayet edil
miştir. Müddeiumumilik, der
hal tahkikat ve tetkikata baş
lamıştır. Kadının cesedi, dün 
Değirmc•ıdere nahiyesindeki 
mezarlıktan çıkarılmış, otopsi 
yapılmak üzere memleket has
tanesine getirilmiştir. 

Türkelli 
koyü cinayeti 

Menemen kazasının Türkelli 
köyünde dağlı Emini öldür
mekle maznun yanbasdı Hü
scyinin muhakemesine dün 
ağırcezada devam edilmiştir. 
Bu celsede maznunun gös
termiş olduğu bazı müdafaa 
şahitleri dinlenmiştir. Maznu· 
nun vekili, hadise yerinde 
kcşf yapılmasını istemiş ve 
bu talep kabul edilerek mu· 
hakemenin devamı başka bir 
güne tehir olunmuştur. 

Samsun iş 
Bankası müdürü 

Samsun İş Bankası müdür
lüğüne tayin edilmiş olan şeh
rimiz iş Bankası müdür vekili 
Osman Dardağan dün lzmir 
vapurile lstanbul'a gitmiştir. 
Oradan Samsun'a geçerek yeni 
vazifesine başlıyacaktır. 

Tütün piyasası 
Busene, tütün piyasasının 

erken açılacağı söylenmektedir. 
Bunun sebebi, busene tütün 
mahsulünün, geçen seneye na
zaran cr~en toplanması ve ka
lıpların hazırlanmasına başlan
mış olmasıdır. llkteşrinin ilk 
haftasında tütün piyasasının 
açılacağı ümid edilmektedir. 

Yeni Oı·du def terdarr 
fzmir defterdarlığı pul tet· 

kik müfettişi Süleyman, Ordu 
defterdarlığına tayin edilmiştir. 
Süleyman uzun zamandanberi 
şehrimizde vazife görmüş ve 
kendisini sevdirmiş, çalışkan 
bir memurdur. Yeni işinde de 
muvaffak olmasını temenni 
ederiz. 

ademi tecavüz 
misakı akdedilmis 

j 

Paris, 7 (Radyo} - Polon
ya ile Fransa arasında bir 
ademi tecavüz misakı akd
edildiği ve ayni zamanda 
Çekoslovak'ya ilede uzlaşıl

dığı söyleniyor. 

M .. Alber Lebrun 
Paris, 7 (Radyo) - Reisi

cumhur M. Lebrun, bugün 
(Raşbolye) şatosuna gitmiştir. 

Macar başvekili 
Münih'te .. 

Prag 7 (Radyo} - Macar 
başvekili General Gömböş'ün 
Münih'te bulunulması nazar 
dikkati caliptir. Almanya ile 
bazı müzakerelerin başlıyacağı 
söylenmektedir. 

G. Rizt Smygli 
Varşova, 7 (Radyo} - Ge

neral Rizt Smyğli Lehistan' a 
dönmezden evel lsviçre' de 
birkaç gün kalacak ve zevce
sine iltihak edecektir. 

Balıkesir'de bayram 
Balıkesir, 7 (A.A) - Balı

kesir kurtuluşunun 14 üncü 
yılını dün büyük bir coşkun

luk içerisinde kutluladı. Kadın, 
erkek yüzlerce halkın (Çok 
yaşasın Büyük Atamız) diye 
bağırışları göklere yükseliyordu. 

Askerimizin, mekteplilerin, 
partililerin ve idmancıların 

yaptığı geçitresmi çok parlak 
oldu. Gece halk tarafından 

yapılan fener alayı bütün şehri 
dolaştı. 

Türk Hava Kurumu 

Piya gosu 
21 inci tertip biletleri satılıyor 

Beşinci keşide J J .. 9.936 dadır 
Büyük ikramiye 35.000, mükafat 20.000 liradır. Ayrıca 

20.000, 12.000 ve 10.000 liralık büyük ikramiyeler vardır. 
BilGtler hukfımet öniinde direktörlük gişesinde ve "bi

lumum bayilerde satılır. 

Leon B m yer· erk Fuar ve 
a Kültürpark t · eceği · söyl 1. -Başı 1 inci sahifede-

-Baştara/ı 1 inci sayfada-,' 
Paris, 7 ( Radyo ) - M. 

Blum Liinapark'ta iradettiği 

bir nutukta demiştir ki: 
- Fransa'nın ispanya işle· 

rine ademi müdahale teşeb

büsü olmamış olsaydı, bey· 
nelmilel birçok feci hadise
lerin çıkması mümkün idi. 
Fransa: bu vaziyetin önüne 
geçmek için elinden geleni 
yapmıştır. Sulhperver bir dev
let için bundan başka takib
cdilecck bir hattı hareket 
olamaz. Fransa, İ~panya yan
gınından sıçrayacak kıvılcım
lar hasebile çıkacak hadise-
lere karışmak istemez. 

"Kudretim dahilinde olan 
herşeyi yaptım. Şimdi yapa· 
cak bir vazifem daha var
dır; sade bir hükumet re
isi sıfatile bütün mesaimizi 
fırka ve rejim namına hasret· 
medim. Bütün gayem sulhün 
muhafaza ve Fransa'nın mü· 
him menafiini tehlikeden kur
tarmak olmuştur. Maamafih, 
istinat ettiğim partiye muhalif 
hareket edecek değilim. 

Bugün bir proleter veya bir 
parti şefi değilim; esasen ka
binemde sade sosyalist nü· 
kfımeti değildir. Halk cephe· 
sini teşkil eden fırkaların hü
kumetidir. Bunun için hiikfı· 
metin programını takip mec
buriyetindeyim. Harici ve da· 
bili siyasetim, halk cephesinin 
siyasetidir ve bu siyaset te 
şimdiye kadar esaslı bir mu
halefetle karşılaşmamıştır. 

Bizi muhalefetin affedeme· 
diği nokta, Sovyet'lerle ittifak 
akdetmiş olmaklığımızdır. Hal
buki bu ittifak, şu veya bu 
devletin aleyhine matuf de
ğildir. 

Halk fırkası erkanı arasın· 
da parlamento dahili veya ha
ricine.le siyasetimize uymıyan· 
lar varsa, bunlara yüksek ses
le hitab ederek derim ki: .. 

- Cephenin proğraınının 
yürümediğini gördüğüm anda, 

geldiğini dfişüneceğim. 
"İktidar mevki inde kalaca

ğım ve cephenin siyasetini 
tatbik edebileceğim müddetçe 
ben izah ettiğim siyaset üze
rinde yürÜyeceğim. Bizi tenkit 
eden ve "harp tehlikesi önün
de bir mukavemet ~iyaseti 
takibi,, lüzumunu ileri süren 
dostlarımız vardır. Fakat ben 
bu kanaatta değilim, benim 
biitün gayem sulhün müdafaa 
ve muhafazasıdır. 

"Dostlarım! Bu siyaseti ben 
yirmi dört senedenberi hazır· 
ladım, bunun tatbiki gününü 
bekledim. Fakat vatanperver· 
liğimiz bize en büyük vazifeyi 
bildirmiştir; ve ben Fransa'nın 
zararına, Fransız vatanper· 
verliğinin hilafına hiçbir ha
reket yapmıyacağım. 

On beş scnedenberi, anla· 
dık ki sulh siyaseti en büyük 
bir siyasettir. [Halk arasından 
yaşasın sulh! Nidaları] 

Sulh ve silahların azaltıl
ması için sarfolunan nıesaıyı 

unutmak mümkün müdür? Bu 
mesaiyi ben hiçbir vakit unut
mam, sizlerin de unutmadığı· 
nıza kat'i surette eminim. 
Ben, büyük harbin çok feci 
ve buhranlı günlerini her za· 
man aklımdan çıkarmıyorum. 
O meş'um anlarda, ben sulh 
dÜşündüın. Bugün de harbin 
gayri kabili içtinab olduğu 
iddia edilmesine rağmen ben 
bütün kuvvetimle yolumu harb 
yolundan ayıracağım. Harbe 
muvafakat etmiyeceğiz. P!arb, 
mümkündür? Belki de gayri 
kabili içtinab olabilir. Fakat 
ben son ana kadar ümidsiz
liğe düşmiyeceğim. Sulhu mut· 
laka muhafaza edeceğim.,, De, 
miştir. 

M. Blum'un bu mühim nut· 
ku uzun müddet alkışlanmıştır. 

Elişleri sergisi 

Fuarn gelince; çok muhtnç ol· 
dıığıımuz Lu eser <le, kusursuzdur, 
denemez. Her yeni fCY ~iLi fuarın 

tin birçok kusurları olulıilir Ye \'ar· 
dır. Yalnız şurasını da teslim et· 
mek liizıımlır ki İzmir helcdiyc~i 
fuan tckcmınfıl ettirmek iı;in işin 

k e ndi uhdesine tc,·cccülı eden kı • 
rnını duiınn yapmaktadır ve bun· 
dnn sonra da yapacaktır. Fuarın 

n~ıl kusurlu olan bir kısmı varsa 
Lu kısım dalın ziyade onun tcşki· 

lii ıında, teshatınt1a <1cgil, fakat eks
pozisyonda ve bilhassa ckspozan· 
lardndır. 

J·'tıarın lıüyiik lıir kısmını iş· 

porıncı diikkiinların<lan, ınukav\ a . 
talaşlanndan kurtarmak, ona ha· • 
kiki ' 'e nıoılerıı lıir ı:tıe~lıer ınalıi· 

yeti vermek lazımdır. 
Deleıli) c reisimiz, fuarın mu· 

vaffakıycıi iı;iu lıa) ati bir zaruret 
ol:ın Lu noktayı da temin C'ltİ~İ 
gün hnıir'in ve hnıir'lilcrin ikinci 
bir defıı olnrıık şükrnrıına li) ııkııl 
kesLctıııi~ olaı•aktır. 

Hamdi Nüzhet 

Beynelmilel genç
lik kongresi. 

Cenevre, 7 (Radyo) - Bey· 
nclınilel gençlik kongre~i hi· 
tam bulmuştur. 

Kongre gençlik sulh için 
beynelmilel vazifesinde deva· 
mı kararını vermiş ve bunun 
için de cihan gençlik kongre· 
sini davet etmek üzere bir 
komite teşkil etmiştir. 

Bu kongrenin müteşebbisi, 
gençliğin sulh için uhdesine 
düşen vazifeden bahis bir nu· 
tuk irat etmiştir. 

Beynelmilel gazeteciler 
Federasyonu toplandı .. 

Bern, 7 (Radyo) - Beyne!· 
milel gazeteciler federasyonu 
kongresi açılmıştır. Bu kong· 
reye şimali, cenubi Amerika 
ve Avusturalya gazetecileri de 
iştirak etmiştir. Bu kongreye 
İsviçre Federal meclisi crka· 
nından birisi riyaset edece1' 
ve matbuat serbestisi lehinde 
teşebbüsatta bulunacaktır. Ay· 
ni zamanda gazetecileri ala· 
kadar eden işler görüşülecek· 
tir. Kongre azası lsviçrc'ni0 

şayanı temaşa yerlerini geıe· 

Bütün komşu memleketlere 
Ywnan gizli memurlarından 
birisi, Turen' e varmış bulunu
yordu. Kral bunu biran evel 
görmek arzusundan kendisini 
alamıyordu. Çünkü bu memur, ••m:ııU01iill'SlilZt:Slml.i .. ~IBi~lll!-ım!tım ___ ım••m;:ıı-mm- duracak ve ne yapmak lazım 

Birinciteşrin ayında Anka· 
ra' da kurulacak olan El işleri 
sanayi sergisine İzmir' den bir 
çok müesseseler iştirak ede
ceklerdir. İkltsad vekaleti sa· 
nayi müfettişi Nazım; İzmir· 
deki bu müesseseleri gezerek 
tetkikler yapmaktadır. cektir. 



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 İngilizce 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 terdimesi ve bir istida 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. dan : 
1 - Mst. Mv. Askeri hastnesinin (30000) kilo koyun eti 

ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltme1e konmuştur. 
2 - ihalesi 15 eyliil 936 salı günü saat on yedide lzmirde 

kışlada Mst. Mv. Sat. Al. Do. nunda yapılacaktır. 
3 ·- Tahmfo edilen mecmu tutarı (11400) liradır. 
4 - Beher kilosunun tahmin edilen fiati otuzsekiz kuruştur. 
5 - Teminat muvakkate akçesi (855) liradır. 
6 - Şartnamesi +ıer gün komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeğe iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ikj 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve-
sikalarile teminat muvakkate ve teklif ınektuklarını 
ihale saatinden enaz bir saat evvel komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 28 2 8 13 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. dan : 
1 - Manisa merkezindeki tümenin hayvanları ıçın kapalı 

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

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

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

4 - Muvakkat teminatı 1770 lira ve beher kilosunun mu-
hammen bedeli 4 kuruştur. , 

5 - istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte belli gün ve 
ve saatte komisyona müracaatları. 1 5 8 9 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Hava kıt'aatının (1548) lira kırk sekiz kuruş bedel 

keşifli tel kafes inşaatının 5/Eylül/ 936 cumartesi günü 
saat on birde pazarlıkla yapılan eksiltmesinde talip 
çıkmadığından ihalesi 111 Eylül/ 936 cuma günü saat 
on beşte kışlada Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nunda yapı
lacaktır. 

2 - Teminat muvakkate akçesi (116) lira on dört kuruştur. 
3 - Şartname ve keşifnanıesi hergün komisyonda görü

lebilir. 
4 _: istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

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

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve
sikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale 
saatından evel kemisyonda hazır bulunmaları. 299 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
21 /Eylül/ 936 pazartesi günü saat on beşte 1\nkara'da M. 

M.V. satın alma komisyonunda pazarlıkla satın alınacağı Ana
dolu gazetesinin 3/ Eylül/ 1 936 tarihli nüshasile ilan edilen 
yetmiş altı adet muhtelif masdar ve kırk bir adet muhtelif 
konturol aletinin şimdilik ihalesinden vaz geçildiği ilan 
olunur. 300 

Çamaltı müdürlüğünden 
Tavalardaki tuzları vagonlara yükletme işi ihale edile-

ile Ankara'da M. M. V. ne lstanbul'da Pangaltı'da ccktir. 
Harbiye okulu K. müracaatlnrı ve sarih adres yazma- Bu gibi işleri yapıpta bu defa talip olacakların pazarlığı 
ları lazımdır. Müracaatlar en geç 20/eylUl/936 ya ka· için eylul 7 inci pazartesi günü saat 3 e kadar Tuzla müdür· 
dar yapılmalıdır. 24 D. lüğünde müteşekkil komisyona 300 lira teminat akçeleri ile 

"BANADEROS" motörü 21 DE NAVIGATION DANUBIE- _b-::e=r~ab:-:=e_r_m_ür~a:-:c-:aa_t_la_rı_ila_·n-=-o-lu_n-:u:-r. ____ -=--6-~8----
cylulde bekleniyor, doğru LE NNE-MARITiME BUDAPEŞTE Gümrük muhafaza tab ru sa-
HAVRE, DÜNKERK, DIEP- "DUNA,, vapuru 18 eylul· 

PE, ANVERS ve NORVEÇ de bekleniyor, BELGRAD, tın alma komİSyODU rİyase• 
limanlarına yük alacaktır. NOV1SAD, BUDAPEŞTE, tı•nden.• 

"BOSBHORUS,, motörü 22 BRATISLA VA, VIYENA ve 
ilk teşrinde bekleniyor, LE LİNZ için yük alacaktır. 
HAVRE, DİEPPE, DÜN- SERViCE MARİTIME 
KERK, ANVERS, DIRECT ROUMAIN BÜKREŞ 
ve NORVEÇ limanlarına yük "DUROSTOS,, vapuru 30 
alacaktır. eylUlde bekleniyor, KÔSTEN-

~ TID NAVİCATION COM· CE, SULINA GALAÇ ve 
PANIE • HAYFA GALAÇ aktarması BELGRAD 

NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
VIYENA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihlçri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi· 
lemez. Telefon No. 2008 2008 

1 - Örgütümüz iç.in 125 ton lavemerin maden kömürü 
açık eksiltme suretile satın alınacaktır. ihalesi 14/9/ 
936 pa1.artesi günü saat 14 de Gazibulvarı Ziraat 
bankası ittisalinde 6/l sayılı apartman üst katında 
gümriik muhafaza alay birinci tabur satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi hergün komis
yonda görülebilir. 

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

30 4 8 12 184 
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.. ~ lzmir ithalat Gümrüg\J ünden: 
Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona inhisar mamulatından LiKÖR, 

KANYAK, LÜKS SİGARA, AV MALZEMESi verilir. sıkleti safi Cinsi eşya 
T. Adedi Nevi Markası No. Lira kr. Kilo gr. ns 
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ipek işlemeli ipek duvar süsü 6 adet 
ipek işlemeli ipek karyola etekliği 
ipek mensucat 
Demir galvanizli gemici el lambası 
Adi lamba şişesi 
Yüzü bez mensucat altı lastik ayakkabı 
Adi lamba şişesi 

Adi ağaç boş varil 
Radyo 

Hususi kaplarda madeni makine yağı 
Bir renkli porselen sofra tabağı 
Yere sermeğe mahsus lutomesili mu· 
şamba taklidi mukavva 
Müstamel adi demir boş varil ve demir 
tabak 
Asfalt 
Boş adi demir varil • 
Bir renkli porselen kahve fincanı 

Şişe terınus 

Demir kılıflı terınus 
Aluminyum kılıflı termus 
Adi cam sigara tablası 
Elektirik tertibatli demir reklam 
Sade nargile şişesi 100 adet 
Galvanizli demir tel kutru 2·6 
iyi matbaa kağıdı 
Safi keten mensucat 

Mevadı saıre ile müretlep bo~ şişe 

Oto iç lastiği 

Yazılı resimli kağ.t 
Oto iç lastiği 
Adi boş demir varil 
Tabii çay 
Demir perçin çivisi 

re'<lam 

Yukarıda yazılı e-şya 16-18-21-23·9·936 ıncı çarşamba, cuma, pazartesi, çarşamba günü 
saat on dörtte açık arttırma suretile dahile satılmadığı taktirde ayni günde de ecnebi mem· 
lekete götürülmek üzere satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 213 

AYRICA - Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaşında çekilecek 
BÜYÜK YENiCE PiYANGOSUNDA Fordor Touring 1936 modeli zarif bir Ford 
otomobili veya bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık 
BLAVDUNKT radyoları, REVME SAATLARl1 iÇKi SERViSLERi, SOFRA TA-

Zayi 
İzmir ithalat gümrüğünden 

almış olduğumuz 591 No. h 
beyannameye ait 151010 N. lı 

9 /7 I 935 tarihli makbuzu 
kaybettiğimden ve yenısını 
alacağımdan eskisinin hükmü 

KIMLARI V. S. V. S. V. S. 
. • •. ~ 9(.. ·: ~;,.;.:'".~~·· • ·, .• . :'J't': . , 

ilan • 

lzmir
Amerik 
leji. · 

• 

öztepe 
kız kol-

Yeni öğrenci kaydına başlanmı1tır. Kayt zamanı pazardan 
başka hergün 9 - 12 ye kadardır. 

Eski öğrencilerin kayıtlannı yeniletmeleri lazımdır. 
Bütünleme imtihanları eylı'.ilüıı 19, 21, 22 inci günlerinde 

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

racaatları. Telefon No. 3401 

Müdüriyet 
Çamaltı müdürlüğünden: 

inhisarlar idaresi Çamalb tuzlaşında yaptıracağı 2133 lira 
39 kuruş keşif bedelli betonarme su deposu kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Proje keşif ve sair evrak Çamaltı müdiirlüğünden alınabilir. 
Eksiltme 15 -?- 936 salı günü saat 11 de tuzlada yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 160 liradır. isteklilerin ihale tarihinden 
evvel gelerek vaziyeti mahallen tetkik etmeleri ve bu gibi işler 
yaptıklarına deir vesikalarile birlikte münakasa günü tuzlaya 
müracaatları ilan olunur. 6 8 9 281 

Antalya vilayeti encümen 
daimisinden: 

lzmir sicili ticaret 
memurluğundan: 

lzmir'de Birinci kordon'da 
muanıele yapan müseccel 
(Türkiye iş ·bankası lzmir şu· 
besi) direktörlüğüne tayin kı
lınan Haki Erol'a ait tastikli 
imza beyannamesi Ticaret ka· 
nunu hükümlçrine göre sicilin 
1845 numarasına kayt ve tes
cil edildiği ilan olunur. 

İzmir sicili tjcaret memur· 
luğu resmi mührü ve 

F. Tenik imzası 

1 Beyananme. 
izmir ikinci noterliğine: 

lzmir 
Genel direktörlüğümüzün 

30 Temmuz 1936 tarih ve 15 
sayılı emirlerile ve birinci de
recede imza selahiyetile Tür-

olmadığı ilan olunur. 291 
f zmir palamut 
şi~keti müdürü 

Fuad 

/zmir belediyesinden 
Bayındırlık sahasında Vcr.J· 

şilof caddesinin ~ükrü Kaya 
bulvarile Doktor Mustafa En
ver caddesi arasındaki kısmı
nın belediyece verilecek kesme 
taşla döşenmesi işi 15/9/936 
Salı günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

işin bedeli keşfi sekiz y5z yirmi 
liradır. Şartnamesini görmek 
üzere baş mühendisliğe ve iş· 
tirak için de altmış iki liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubile 
söylenen gün ve ~aatte encü
mene gelinir. 3 8 11 . 194 

kiye iş bankası lzmir şubesi 
direktörlüğüne tayin buyuru· 
larak 23 Ağustos 1936 tari-
hinde vazifeye başlamış oldu- Birinci Sınıf Mutahassıs 

2 ve 20 komprımelık ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 

elan © markasını arayınız. 

ğumdan nümunesini aşağıya Dr. Demir Ali 
koyduğum imzamın usulen T•• k H k .._ 8 1 k •r 
tasdikini rica ederim. Kamçı oğlu Ur ava U .1 UmU a 1 esi 

Türkiye İş bankası lzmir Cilt ve Tenasül hastahk- şobesı• başkanlıg"' ından.• 
şubesi direktörü ları ve elektrik tedavisi 

Haki Erol lzmir - Birinci beyler sokağı - Balıkesir' de hükumet caddesinde uray kurağı karşısındaki 
5 Eylul 1936 Elhamra Sineması arkasında arsaya kurumumuz tarafından yaptırılacak olan 10594 lira 41 

On !kuruşluk pul No. : 55 kuruş bedeli keşifli iş evinin 31/8/936 tarihindeki münakasa· 
imza okunamadı Telefon : 3479 sına giren olmadığından münakasa 11/9/936 tarihine kadar 

Genel sayı -9468· özel temdit edilmiştir. 
sayı 11/84 konularak lastik inşaata ait planlarla şartnameleri tedarik etmek ve bu hu· 

Bu beş EylUl dokuz yüz dokuzyüz otuz altı yılı Eylul susta tafsilat almak istiyenlerin Ankarada Hava kurumu genel 
Anadolu gatetesinin 24, 4, 14, 24 6-7-936 sayılı nüshasında otuz altı tarihli beyanname ayının beşinci cumartesi günü. merkezine lstanbul, lzmir, Balıkesirde de şube başkanlıklar1119 

evsaf ve şeraiti izah edilen yüz yirmi bin lira muhammen altındaki imzanın şahıs ve hü- 5 Eylül 1936 müracaatları. 4 8 230 __..-
bedelli vilayet un fabrikası mülkiyetine kapaft' zarf usulile viyeti dairece maruf lzmir İş Onbcş kuruşluk pul Kı· ral 1 k Ev 
talip çıkmadığından 18/9/936 Cuma günü saat 12 ye kadar bankası direktörü Haki Erol'un lzmir ikinci noterliği 
pazarlığa konulmuştur. Taliplerin on dört bin beş yüz liralık imzası olup içindekileri tama- Mehmet Emin resmi Köprü tramvay durak yerinHe 681 numaralı ev kiralıktı~: 
kat'i teminatla Antalya vilayet daimi encümenine müracaatları men kabul ile ikrar eyledikten mührü ve E. Erener Evde her türlü tesisat ve konfor mevcuttur. Görmek için KöprU 
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