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Teşrinisani 936 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

Bir Rus vapuru 50 tayyare getirmiş. Do
~nma,asi gemilere taarruza hazırlanıyor 

M~drid-Londra muhabere 
si kesildi. Harp devamda! ... ·--~ 
Şehirde yalnız askeri idare kaldı. Milislerin mü

dafaası çok kanlı ve müdhiştir. -----------Hükumetçiler bazı muvaffakıyetler kazandılar. G. Kabalero, 
6sileri durduracağım, durduramazsam intihar edeceğim, diyor. 

Madrid, 6 (A.A) - Hü- Londra, 7 (A.A) - İspan-
kumet kuvvetleri tarafından ya'nın biiyük elçisi ltalyan-
Yapılan ve milislerin payitaht- ların lspanyol asilerine yap-
tan 6 kilometre mesafede kain tıklan yardım hakkında lngil-
Carbanchel Varoşundan nas- tere dışişleri bakanlığına yeni 
Yonalistleri tardetınelerini in- bir nota vermiştir. 
taç eden son mukabil taar- Cenevre, 6 (A.A) - İsviçre 
tuzlar üzerine Madrid'te nik- telgraf aiansı bildiriyor: 
binlik avdet etmiştir. Şimdi Cenevre'deki beynelmilel kı-
lop sesleri hafif surette işiti\- zılhaç cemiyetine Buenos Aires 
rnektedir. Bu hal Madrid'te İspanyol vatansever ccmiyc-
itimadı artırmıştır. tinden siyasal parti ayırd edil

meksizin İspanya iç harbı kur-
Bütün gene birçok kamyon- banlarma yardım için 400 bin 

lar milisleri ve mühimmatı peçete gelmiştir. 
hamil olduğu halde cebheye Cebelüttarık 6 _ Hiikfı-
doğru hareket etmişlerdir. metçiler Estrapona cr.phesin-
Nasyonalistler Madrid'in şima- General Franko Sonu 7 inci sahi/edP. -
linde Fresmedillao kasabasını 
laptetmişlcrdir. 

Madrid, 7 (A.A) - Nas
Yonalist kuvvetlere mensub 
12 kadar tayyare akşama doğ
ru henüz hükumet kuvvetleri
nin elinde bulunan Madrid 
etrafındaki mıntaka ve köy
leri bombardıman etmiştir. 

Sahtekir bir 
§ebeke tutuldu 
"f aklid jilet 
bıçağı sürüyordu .. 

nrnı;ın;.riw~~!b~' 11.~[i --
Suçla/ar lsmail, Salim, 
Abdullah ve Ramazan ve 
taklid edilen jilet fir

ması kô.ğıd /arı 
lı Şehrimizde bir firmanın jilet 
ıçakları üzerinde sahtekarlık·) a· 

tan ,.e epi zamandanbcri faaliyette 
ulunan lıir şebeke ) akalaııımş, 

llı})i) C) e Yeril mi~ tir. 
Bau Til'aretlınnclcr, !!atmak 

Ü~erc toptan uldıkları Lu jilet bı
?~klann ambaliıjlarından adi nevi 
1ilet hıçaklarımn çıktığını görünce 
11ı;'<ıklann İzmir Ye 1Etanbul accn· 
~alı~ına müracaatla şikiiyetlerde 
h lllıınıııu~lanlır. Kc) fi yet .zıılııtaya 
i ~her 'erilmiş Ye polis lıir gün 
«;ındc jilet bıça~ı suhtekarlıgı yu

l>an fcbeke)i tamamen meydana 
\'ık Drnıı;tır. 

Bu şebekenin de ba~ıeı Kay· 
~cr·ı· Ş 
t' 

1 ı ahalı oğlu Salim adımla Li-
d•.dir. Zabıta e\'\'ellİ Salim 'i hiliibare 
ı~er suçlular, Aksekili İsmail oğlu 

..... Sonu 6 ıncı salıi/e~e -

Fransa şimali şarki ceb
hesini kuvvetlendirecek! 

~----------------Baş vekil, komünist liderin İspan-
ya nutkuna cevab verecek .. 

Paris 7 (Hııdyo) - Yann S. F. 1. O. sosyalist kongresinde M. Blum 
mühim Lir nutuk iratl edecek ve .Moris Tores'jn f spanya işlerine nit 
nutkuna ceYab verecektir. 

Paris 7 (Hadyo) - Dün akşam M. Şotau, .M. Delboe ve M. Aleks 
Lejc, M. Venean, M. Daladier \'c General Ganıelcn toplanmışlar, timali 
~nrld cebhe@inin tahkimi mcs'clesini görüşmü,lerJir. 

Paris 7 (Radyo) - M. Koyu, cumhuriyet\'erperler kulübünde 10 teori
nisanitle mühim ve siyasi bir nutuk irad edecektir. 

Paris 6 (Radyo) - ~eb'u an meclisi siyasi guruplan mali i~ler pro
jesini konuşmu,lardır. Duoda, ,·ergi mcs'cleleri de vardır. İkinci kanun· 
tla verıı;i ,·csikaları usulü ihdas edilecektir. 

Koruiiui t gurubunda 1epanya'ya kar.•ı yapılmı~ alılukanın kaJdınl
ma"l lehindeki beyanatından dolayı Heler ~l. Tores'e te~ekkiir e<lilmi,tir. 
Bu meyanda, birliklerin kat'i surette feshini, içtiınni hakların tatbikinde 
göriilcn engellerin kaldırılması da tetl:ik edilmiştir. Korniinietler, buncla 
hac;~as davranacaklar ve hükumetin 3 mayıs tarihli ıırogrammı tatLikirı

de yardımını eeirgemiycreklenlir. 

İzmit fabrikası 3 milyon 3 
yüz bin liraya malolmuştur -
Çıkaracağı mal kıymeti 
yılda 2,800,000 liradır! .. .. -
Dahi Onderimiz, büyük azim ve 
iradelerini sanayi sahasına da 

tevcih etmiş bulunuyorlar. 

/ktısat Vekili Celtil Bayar 
İzmit, 6 (A.A) - Kağıt ve 

karton fabrikamızın açılış tö-

reninde lktısad Vekili Celal 
Bayar'ın verdiği nutuk aynen 
şöyledir ve sürekli alkışlarla 
karşılanmıştır: 

Sayın vatandaşlarım; 

-Bugün açılma törenini ya
pacağımız kağıt fabrikası en
düstri programımızda yer alan 
mühim mevzulardan biridir. 
Bugün bize sevinç veren ha
dise bu törenin açılma mera
simi itibarile endüstri progra
mımıza dahil fabrikaların bi
rincisini teşkil etmesidir. 

Kağıt endüstrisi bütün dün
ya nazarında kıymetli ve ehem
miyetli bir san'at şubesi ola
rak kabul edilmiştir. Fabrika
larımızt fikir itibarile ortaya 
-Sona 6 ıncı ıag/ada-

'l'elefon: 2776 

Madrid 
Şehri ihtilalciler tarafından 

zaptedilmiştir 

' Atatürk'e gelen 
tebrik telgraf farı .. 

'Şam Türklerinin yüksek 
ve asil8ne hareketleri 

Ankara 7 (A.A) - Cumhuri
yet bayramı münasebet ile ue\ let 
reislerinden Cumhur Reisimiz Ka-: 
mal Atatürk'e gelen telırik tel
graflarını verilen ceYaplarile lıir· 

likte aşağıda ne~rcdiyoruz. 
Türk milli lıayranıı münaee

bctile cksclliuslannızdan en kalbi 

tebriklerimin kabulünü istirham 
e}lerim. Bu ve•ile ile ekseliinsla
nuın tuh i sıhhat \C afiyet \'ı} 

Türkiye'ııin temaılii inkiı:afı ve 
umranı için en samimi tcmenni
yatımı. arzeylcriın. 

Adolf Hit/e,. 
- Cumhuriyetin il:inı yıldönü· 

mü nıünııselıcıile göndermek liit
funıla hulunJukJan nazik telgrnf
tun ziyadcsile mütelı:.ıs is olarnk, 
ekselansınızdan en hararetli le· 
fckkürlcrinıi \ 'C ayni zamanda 
ı;alısi .. aacletleri ile Alman mille· 
tinin refahı hakkındaki samimi 
temennilerimi kaLul etmenizi rica 
ederim. 

K. Atatürk 
- Sonu 5 inci ııabifcde -

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

İtalya kralı 
İadei ziyaret için 
Peşte'ye gidecek. 
Roma, 6 

( A. A) -
Resmi mah-

Bir cemiyet ku;dular ve cumu
riyet bayramını kutluladılar ,. 

• 
Şam Türkleri Seliihiddini Eyubi türbesinde yatan ilk 
tayyareci şehitlerimizden yüzbaşı Fethi, birinci mülô.zim 
Sadık'ın mezarında ( x) işaretli zat Şanf Dürri Üerdir 

Şam'dan gaı.etemize yazılıyor: 

Cumhuriyetin 14·cÜ ytldönümü bay· 
ramı müııasebetile, Şam'da yaşıyan 
Türk'lerderı bir gurub konsolosluğa 
giılcrek Büyük Önderimiz namına 
kutl ıı la mıolarJır. = Bundan eonra Şam'da Sallihid
dini EyuLl türbesinde göwülü 

olan Türk tayyareci şchidleri (Fethi, 
Sadık ve Nuri'nin) mezarlarını zi
yaret cllip Lir çelenk koynıu9lar Ye 

nutuklar söyleyip dualar etmişlerdir. 
Suriye'dc yaşıyan Tiirk'lcr, 

yani asJen Türk oluL Suriye'de 
kalımlar t'C Arab olub Lozan mu· 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

C. H. P. yardım komitesi 
filler Maca
ristan naibi 
Hortinin Ro 
ma'yıziya· 

retinden son 
ra İtalya kra 

· Bir yıllık çalışmasından 
lzmir'lilere hesap veriyor 

h nın Bu da- ita/ya kralı 
peşte'ye bir ziyaret yapması
nın mümkün olduğunu kaydet
mektedirler. 

Almanya'da 
Nazi aleyhtarlığı 

Başladı. 
Berlin, 7 ( Radyo) - Al

manya' da Nazi\ er aleyhine mü
him bir hareket olmuştur. Mü
him tevkifat yapılmıştır. 

~J:l\IKQ 
lstanbul 7 (Hususi mu

habirimizden) - Ahırka
pıda Nemlizade tütün de
posunda işten çıkarılan 
800 işçi, bugün depodan 
çıkmamak istem iş ve gü
rültü yapmışlardır.'Zabıta
nın aldığı tedbir sayesinde 
işçiler sükunetle dağıtıl
mışlardır. 

Ankara 7 (Hususi mu
habirimizden) - iş kanu
nunun tatbiki için bir ta
limatname hazırlanmıştır. 
Vekiller heyetince tasdik 
olunan bu talimatnameye 
göre iş kanununun tatbiki 
için derhal teşkilô.ta baş
lanacaktır. Türkiye, on iş 
mıntakasına ayrılmaktadır. 
lzmir dördüncü iş mıntaka
sı addedilmiştir. Bu mın
takaya Balıkesir, Manisa, 
Aydın, Denizli ve Muğla 
vilô.yetleri verilmiştir. Mın
taka merkezi lzmirdir. 

Valiler, belediye reisleri 
ve ticaret odaları, işçilerin 
taleplerine hertürlü kolay
lık göstermekle mükellef
tirler. 

Bu içtimai ve insani hareketteki muvaf
f akıyette, komite ile lzmir'lilerin müş

terek hisseleri ve şerefleri vardır. 
C. H. P. Merkez yardım 

komitesi, dün Ticaret odasın
da Vali ve parti başkanımız 

Fazlı Güleç'in riyasetinde be
lediye reisi, banka müdürleri, 
tacirler,· hayır cemiyetleri re· 
isleri ve daha bazı zevatın iş
tirakile toplanmıştır. Başkan, 

komitenin yıllık toplantısı ya
pılacağı, hesab vaziyetini bil
diren raporların okunacağını 
bildirerek müzakereyi açmıştır. 
Raporun hülasası şu idi: 

Komite, 3 üncü çalışma yı

lına girmiştir. Teşekkülündeki 
maksat, halkımızın pek iyi 
-Sonu 3 ncü sayfada-

Vali ve parti başkanımız 
Fazlı Güleç 

Şiddetli yağmur ve fırtına! 

Tire'de yıldırım iki kişiyi 
öldürdü. 

Dün sabah şehre düşen yağmur 
c:J ,epice telaş uyandırdı. 

Sokaklarda sular temizlenirken 
- Yazısı 5 inci sahifede 



~ ~~a2 .......................................... _.ANADOLu .......................................... .. 

~Q ~El 1.iBMXI iEALERI- --
v •• ~~~~,::~~~=.:~~~.~.:~~~kam .. Bu kış, kömürsüz kalmı- Küçü~ san'at: 

F:ızlı Güleç•in bıı :kanlık ettiği merkez ynrdım komitesi, bir yıllık çalış· yacag"' ımız anlaşılıyor. larmhim ... ayesJ 
mndnrı sonra dün gürültllsüzcc toplandı, bir yıllık hcs:ıbını TcrJi. Temiz, 
aluı açık \ ' C cidden mcs'ud ve rahat bir halde, daha doğrusu bahtiyar - Şehrimizdeki küçük san' at· 
olarak hir yılını kapadı. p • J k • t k köm .. ı•ktarı ...l,J!rt 

ıyasaua ı 8 o ur m au karlar, dün saat 16 da iŞÇi ve \ icdnni işler içtiınai yardıml.:ır, fazilotlcr, iyilikler, nlayi~teo uzak· 
tırlar Ve tevazula ynn•)an:ı yürü-.er. J§m kendisindeki asıllet, bunu ay yetebilecektir. esnaf birlikleri kurumu salo-
icnbetlirir. nunda vali Fazlı Güleçin baş-

Eruiniın ki 1zmir'liler, komitenin hu bir yıllık randımamnı gözden Kömür ihtiyacını karşılamak daire, müesseselerle şirketler, kanlığında toplanmışlardır. Bu 
gcı;irib de komitenin \'erdiği açık hesabı görünce, kendi fedak4rlıklanoın için kesime tabi tutulan or· kışın maden kömürü kullan- toplantıda Jktısat vekaletince 
ve yaptıklan içtimai hareketin parlak neticesi ile bizzat övüneceldeTdir. manlardan E-skisi gibi odun dıklarından odun kömürü buh· hazırlanmış olan ve küçük 

Halk, hesablaımaktao ze,·k alır. Ve verdiği paranın, santimi santi· kesilerek ko"mür imaline mü· ranı mevzuubahs olamaz. 
san'atların teşvik ve himaye-mine kadar böyle nereye sarfedildiğini kavradığı müddetçe, onun 'iccla· saade edilmesi için şehrimiz Vilayetçe deniz yolundan 

nı daima hareket halindedir, hiçbir şey esirgemez. sini istihdaf eden kanun pro· 
Komite bir yıl içinde binlerce düşküne, fakire, çıplağa, hastaya, Orman müdürlüğünden, kaza gelen köm ' rlerin ihracı için jesi okunmuş ve ayn ayrı 

gıd:ı ız )avruya, kitabsız talebeye, )ersiz yurdsuz millet çocuğuna el Orman memurluklanna emir iskele olarak intihab edilen maddeler üzerinde durulmuş· 
uzatırken İzmir'in ,icdanınd:ııı emindi, ona gü,•endi. Şimdi de hesab verilmiştir. Karataş vapur iskelesinden tur. Toplantıda belediye reisi 
Yeriyor. Bu ayın ilk gününden iti- kömür ihracına başlanmıştır. Dr. Behçet Uz ile Ticaret ve 

Önümüzdeki yıl içinde, gene el-ele hu davanın yürilyeceğindo hor· haren bazı yerlerde kömür Şimdiye kadar kömürler, bi-
kesin ittifakı vardır. Sanayi odası umumi katibi 

Eyvah.. Böyle adam bu· 
lunur mu hiç? 

Holivut çılgınları şimdi 

"Tam bir insann arıyorlar. 
Tam bir insan ... acaba ne 

demektir? diye mi düşünü
yorsunuz? Bunu size de an-
latalım: 

Tam bir adam olmak için 
Klark Gabl'in başına, Şarl 
Boyer'in gözlerine, Fransis 
Siyeld'in bumuna, Gari Ko· 
perin ağzına, Juel Makkranın 
vücuduna, Lesli Hovardın el· 
lcrine, Hcrber Marselin sesi· 
ne ve Rober Taylorun şahsi
yetine malik olmak lazımdır. 

Fakat bu hüküm henüz 
kat'iyet kesbetmemiştir: Çün-
kü Goldvin direktörü Veyler 
tam bir adam için Jüvel 
Mekkranın başına, Roland 
Kolmanın gözlerine, Jon 
Barrimorun burnuna, Lesli 
Hovardın ağzına, Şarl Şaplen
in ellerine, Arthur Hopelin 
sesine, Gari Kooperin şahsi-

yetine malik olmak lüzumuna 
kanidir. 

Maruf sahne müdürlerinden 
B. de Mil Amerika genç kız· 
farından, Veyler de, Avrupa 
genç kızlarından bu tarif 
edilen şekillere göre "Tam 
bir erkek,, bulmalarını istiye· 
cektir. 

Ala ... Fakat böyle bir er
keği bulan kız, bunu Holivut 
çapkın ve şımarıklarının ara· 
sına salıverecek mi? 

Altm ne kıymetten 
dUşmez şey .. 

Çin, Kuba, Cenubi Ame
rika devletleri gibi, mütema-
diyen ihtilal içinde bulunan 
memleketlerde reiskara gel
miş olanlara herhangi bir 
ihtimale karşı firara hazır 
bulunurlar; Bunların emirleri 
altında zamanın en seri nakil 
vasıtalarından birisi ve mühim 
miktarda para .. 

Luvr enstitüsüne mensub 
bir Fransız arkeolog Mısırda 
Tund'da eski bir mabette, 
bakır bir kasa içinde mühim 
miktarda ve çubuk halinde 
altın keşfetmiştir. 

Milattan 20 asır evvele ;. l 

olan bu 4000 senelik ah . 
çubukların eski bir müstebi
din -eski tabirile bir firavunun-
firar zamanına hazırladığı 
muhakkaktır. 

ikiz, UçUz mes'elesi 
Geçende F ransada çok ço· 

cuklu valideler roüs~bakası açıl
mıştı. Bir kadın bu müsaba
kaya iştirak ederken: "Halen 

Saime Sadi 

bir def ada üç çocuk doğurur
sam rekor bende kalacak!.,, 
cevabını vermiştir. 

Bizim memleket hastane· 
sindeki üçüzlü doğuma bunun 
için bir fevkaladelik vereme
dim. Daima Hindistanda iki, 
ikibuçuk çift çocuk doturan· 
lar çok imiş. Rusyada ise 
üçüzlü doğumlar az değilmiş. 
ikiz doğumlara gelince bu 
hiçbir fevkaladelik arzetmiyen 
bir iş imiş .. 

Rus istatistiklerine gore 
1936 senesinin ilk altı ayında 

Rusyada 22,158 ikiz doğum 
kaydedilmiştir. 

Uyku, derd olur mu? 
lngiltere' de bilhassa Lon

dra' da henüz hava gazile ten· 
vir edilen sokaklar çoktur. 
Hava gazını yakmak ve sabah
lan söndürmek mühim bir 
iştir. Londra fener yakıcıların· 
dan birisi Artür Derbi son 
günlerde tekaüde se.vkedilmiş-
tir. Bu adamcağız tam yirmi 
sene gece yatağına girib yat· 
mamıştır, Bu hale o kadar 
alışmıştır ki şimdi tekaüd ol-
duğu halde uyuyamamakta ve 
fıer gece çıkıb sabahlara ka
dar dolaşmaktadır. 

itiyadın icbarı bul Kolay 
şey değildir! Huylu, huyundan 
vazgeçmez derler çok doğru· 
dur. işin garibi, yirmi sene 
gece uykusu bilmiyen bu ada
mın çok dinç ve taze görün
mekte olmasıdır. 

Almanya'da nüfus 
1935 te Almanya'da 1934 

senesine nisbetle 63,000 daha 
fazla çocuk doğmuşt_ur. 

1934 te Almanya' da doğum 
miktan 227,000 idi. 1933 se-
nesine nisbetle yüzde dört 
fazla demektir. 

Almanya'da doğum miktarı 
bu suretle mütemadiyen art· 
maktadır. Bundan başka ölüm
de azalmaktadır. 

imaline başlanmıştır. Bu hafta rinci kordon1a A1sancak'ta taş Mehmet Ali Eten de ha7.ır 
içinde piyasaya yeni kömür iskeleden çıkarılmakta idi. Ka- bulunmuşlardır. 
gelmeg" e başlıyacaktır. İzmir· rataş vapur iskelesi, lzmir'in K k h anun projesi, ço iyi a· 
deki kömür stoku, dört aylık muhte1if semtlerine yakın ol- zırlanmıştır. Küçük san'atkar· 
ihtiyaca yetecek miktarda ol- duğundan burasının kömür ve ları her cihetçe himaye ede· 
duğu için kış mevsiminde ih· odun ihracı için muvafık ol- cek maddeleri ihtiva etmek· 
tikara meydan verilmiyeceği duğu kömürcüler ve müşteri- tedir. Hükumetin alacağı ted-
gibi kömürsüz kalmak tehli- leri tarafından kabul edil- birler muvafık görülmüştür. 
kesi de yoktur. Zaten resmi miştir: Bazı noktalar hakkında ti-

Kaçcıkçdık! 
--·· ... ····----Paralar, teneke

nin altında çıktı .. 
Memleketimizden Yunanis-

tan'a para kaçırmak istiyen 
Mihal kızı Mariya ve kardeşi 
Varvara, zabıtaca suç üstü 
tutulmuşlardır. 

Karantina tramvay cadde· 
sinde 564 numaralı evde hiz
metçilik eden Mariya, Sakız' da 
bulunan anasının yanına git
mek üzere pasaport çıkart
mıştı. Kız kardeşi Varvara ile 
sureti mahsusada yaptırdıkları 
küçük bir tenekenin altına 20 
Türk lirası saklıyarak tenekeyi 
lehimlettirmişlerdi. Vapura bin
mek üzere iken gümrük ve 
polis memurları tarafından ya· 
pılan araştırmada kaçırmak 
istedikleri para bulunmuş ve 
kendileri kaçakçılık suçundan 
adliyeye verilmişlerdir. 

Sururi Devrimer 
Şehrimiz nafıa şirket ve 

müesseseleri komiseri Sururi 
Devrimcr, Nafıa Vekaletince 
terfian lstanbul nafıa şirket 
ve müesseseleri başmüfettişli

ğine tayin edilmiştir. Sururi 
Devrimer fzmir' de pekaz bu
lunmuş olmakla beraber vazi
fesinde muvaffak olmuş de
ğerli bir gencimizdir. Kendi
sine muvaffakıyetler dileriz. 

Sıhhat meclisi 
Vilayet umumi hıfzıssıhha 

meclisi bu ayın 11 inci günü 
sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğünde vali Fazlı Gü
leç'in reisliği altında toplana· 
rak vilayetin sıhhat işleri üze
rinde görüşecek ve gereken 
kararları alacaktır. 

Ll§ım ve kaldırım inşaatı 
Belediyece Gündoğdu mev· 

Muhacirler caret ve sanayi odası mütale
asını bazırlıyarak derhal lk-

B
• k ... M. • . , tısat vekaletine gönderecektir. 
rr rsmr anı sa ya Adi. clı 

iskan edilecek. ıye e 
Bulgaristan' dan Nazım va

purile ' 1fla tahaffüzhanesine 
gelmiş olan muhacirlerin hay
vanlarına Mallein tatbik etmek 
üzere bugün Urla'ya Baytar 
gidecektir. Diğer taraftan dok
torlarda bu partide gelen 1645 
muhacirin sıhhi vaziyetlerini · 
tetkik etmektedir. Muhacirler, 
Kızılay tarafından iaşe edil
mektedir. Bir grub, Manisa 
Vilayetine gönderilerek orada 
iskan olunacaktır. Diğerleri de 
Vilayetimizde muhtelif kaza· 
lara sevk ve iskan edilecek
lerdir. 

Kırkağaç ve Torba
lı' da tütün/erimiz 
Kırakağaç, (Hususi) - Mer

kezimizdeki tütünün yüzde 80 i 
satılmıştır. Kumpanyalar 75-95 
Şerif Riza halefleri 105, Kırk

.ağaçlı Riza Dolman 115 ku· 
ruştan mübayeat yapmışlar
dır. Di Amerikan mümessili, 
çok lakayt davranmış, ancak 
4 parti mahsul almıştır. Geri· 
ye kalan yüzde 20 nisbetiode 
görülmediğinden satılamamı~
tır. Köylerimizin, merkez nefa· 
setindeki tütünlerinden henüz 
satış yoktur. Merkezdeki mü
tebaki mahsul ile köylerde 
150 bin kilo satılmamış mah
sul vardır. 

Fikrimizce, köylerde inhisar 
idaresinin önayak olarak na
zımlık rolü oynaması lazımdır. 
Çünkü köylü, inhisar maddesi 
olan tütünü ~~hire getirip ar
zcdemez. A cıların tamamen 

Müddeiumumilere 
salahiyet verildi .. 

Meşhud suçlara bakmak 
üzerinde lzmir müddeiumumi 
muavinliklerine tayin edilmiş 
olan Soma müddeiumumisi 
Hami, Kırkağaç müddeiumu
mısı Nadir ve Kemalpaşa 
müddeiumumisi Seyfi'nin, bü· 
tün müddeiumumilik muamela
tına bakmak üzere kendile
rine umumi salahiyet verildiği 
Adliye vekaletinden şehrimiz 
Cumhuriyet müddeiumumiliği
ne bildirilmiştir. 

Asliye mahkemesi aza mua
vini Hikmet' e on beş gün izin 
verilmiştir. 

Müddeiumumi Asım gitti 
Şehrimiz Cumhuriyet müd

deiumumisi Asım Tuncay dün 
ekspresle Ankara'ya gitmiştir. 
Asım Tuncay, müddeiumumi
liğe, mahkemelere ' ve lzmir 
hapishanesine ait bazı işler 
için Adliye Vekaletile temas
larda bulunacaktır. Müddei
umumilik vazifesini vekaleten 
müddeiumumilik başmuavini 
Mazhar Yuca görmektedir. 

Adliye tayinleri 
Adliye de açılmış olan ka

tiplikler için yapılan imtihanda 
muvaffak olan Burnava'dan 
Fuad Asliyeceza mahkemesi 
zabıt katipliğine tayin edil
miştir. Meşhud suçlar için 
müddeiumumilik kadrosuna 
ilave edilen dördüncü katib
liğine müddeiumumilik me
murlarından Şerif, onun yerine 
ahkamı şahsiyede katip Ah
med Fevzi, onun yerine De-

Bugün dolan 
çocuklar •• 

71111936 

\ kiinde Demir çember soka
ğında inşa edilmekte olan la
ğım bitirilmiş ve döşeme in· 
şasma başlanmıştır. Damla-

serbest k"' .rnası takdirinde 
köylünün ziyan etmesi ve mah· 
sulün kıymetten aşağı satıl
ması ihtimali vardır. Köylü, 
bu hususta inhisar idaresinin 
tedbirlerini bekliyor. 

Tavas, (Hususi) - Tütün· 
lerimizin denklenmesi bitmiş· 
tir. Bugün yarın piyasanın 
açılması beklenmektedir. 

nizli Ağırceza mahkemesi zabıt 
katiplerinden Necati, Sulhceza 
mahkemesinde tekaüt edilen 
zabıt katibi lbrahim Hakkı'nın 
yerine terfian ayni mahkeme 
katiplerinden Ahmed Şenay, 
onun yerine ayni m<thkemede 
katip Cemal, onun yerine 
mübaşir Said Atalay t~rfian 
ve mübaşirliğe de açıktan Müm
taz oğlu Hüseyin Riza tayin 
olunmuşlardır. 

Geçen günlerin fena müel8İr· 
Ieriuin netice i olarak bugün me· 
rilı ve oranusuu ~iddeti altında 
bulunuınk muhakkaktır. HusuJu 
muhtemel kazalardan hqka aşk 
yüzünden bir takım münasebetler, 
delilikler de mukadderdir. 

Bugün doğal"ak çocuklar zeki 
olacaklar kendilerini iyi idare 
ecl~hileceklerdir. Fnkat bugı1n clo· 
ğan çocukJar, şald t~ilehbüslerine 
me) r'ıın bırakamıyacak iılerd~n 
ua kalmalıdırlar, 

cık'ta Hacı Mehmet sokağı 
ile Değir:nendağı'nda Halil Ri· 
fatpaşa caddesinde 130 metre 
uzunluğundaki lağım inşaatı 
bitmiştir. 

Türkiye - Japonya 
ticaret anlaşması 

Türkiye - Japonya arasında 
akdedilmiş olan 22-12-934 ta
rihli ticaret anlaşmasının fes
hedilmiş olduğu lktısad Ve
kaletinden şehrimizdeki ala-

İki cocuk , 
Dilenciliğe sevk 
Ve teşvik edilmiş .. 

lkiçeşmelik'te küçük Camgöz 
sokağında oturan Ahmed ka
rısı Fatma 12 yaşında Kemal 
ve 10 yaşında Kadriye'ye di
lencilik yaptırdığı ve bu iki 
çocuğu kazanç ve menfaat va· 

olarak kullandığından 

----
Arnavutluk'da 

siyasi buhran •. 
Tiran, 7 (A.A) - Arnavut

luk hükumeti, meclisin gayri 
müsaid bir kararı üzerine istifa 

Pek tabit olarak bekleocllİ 
'b' 1 il ' h . • /10".ld) gı ı ııg ı~ arıl!lye nazın \"":' _J 

Avam kamaraıında hir nutuk .,... 
ederek İngiliz harici siyasetioin ... 
hatlarını bir daha izah etti. .,. 

Bu genç hariciye nazınlUll. 
nutku da, her nutku gibi, çok ıbr 
talı, vazih ve cidden şilmull11d4t'· 
Her fıkrau ayrı bir ehemmiyet "" 
~yan ve ıüpheeiz dilnya goelelr 
rine haftalarca eermaye teşkil ~ 
cek olsn bu nutkun bugün i~ 
bizce hilhaua İtalya Başvek.iJiDİ' 
son nutkuna cevab veren )uauıılJtl 
çok mühimdir. 

Maruf bir atalar sözü varcbf. 
Hayvanlar koklaşa koklaşa. in..U:: 
konuşa konuıa anlaşırlar. H~~ ... 
tarafta da ayni anlayış kabilir""'" 
ve bilha888 anlayış ve hazırlığı faıt' 
ftalyan Başvekilinin nutkundaki~ 
balApervazane cümlelere raAdl ... 
EJen'in nutkundan ıonra anlafl"' 
)arı için bir zemin tasarlanmıt ; 
mek mühaliğa uyılmamalıdır. A;-
cak zemin tasarlanmış olmakla biJr 
nefis anlaımak araaında hiç dePi" 
İtalya ile İngiltere araSJndaki tad" 
mesafe vardır .. 

MU880lini o şişkin iddialardl' 
tt.:cric' edilince nutukta şu tesi ıo• 
<ln:aa etmek istiyordu. . .,.,,. 

cAkdeniz İngiltere için oib'r 
bir yol olmaktan başka bir kıyı::: 
malik değildir, halbuki ayni d • 
1talya için bir hayal memat r11t11' 

lesidir. Binaenaleyh İngiltere i:; 
zaviyeden görmiye temayftl _ ,_ı.M 
takdirde aramızda ihtilifh ~ 
nokta kalmıyacaktlu Buna roP 
bil lngiltere hariciye nuınıuıı:; 
kunda da şu cümlelere dikkat 
lim: kdeniz'.io Büyilk Bri~ 
ya için hayati bir menfaati ı.' 
olmayıb yalnız bir kolaylık ~ 
mekte bulunduAu hakkındaki i~ 
İngiliz menfaatlerine tam 811P"'"" 

tekabül etmiyen bir iddiadır. J>' 
deniz bir .kısa yol değil, eaa~ .:; 
yoludur. Biz Müsyö Muaeolioi 
Ak.deniz'in İtalya için bizzat .~~ 
demek olduğu hakkındaki ~ 
nin doğru olmadıAım iddia ~ 
yonız. Fakat ıura11111 iddia f/IPlr 

ruz ki bu sularda ııeyrisefaill ıil' 
bestisi Büyük Britaoya impara~ 
luğu için de kelimenin en 
mAnasile bayati menfaati hais 1"' 
lunmaktaılır.• _ ..• ti 

1naan şu iki devlet adaJIP""" 
nutuklanndaki cümleleri böyle ~ 
oılatbnnca birdenbire acaba ~ 
nndaki ihtilif nereden çıkıyor:~ 
apgı yukan iki.si de ayni ~~ 
döşiinftyorlar sehabma ka~ 
kendisini alamaa. ili< 

Halbuki hakikatte m•'ele ,,,. 
de öyle detildir. Diploma&lar ..JI 

lanndaki en geoit nok&ai -:""" 
ihtiliflanm bile böyle ~ 
pek yakın gibi g6ıi1Den k~ 
içine ealdamakta pek ~~ 

Hakikatte Mueoliai'aia ~ 
ıuciar: ~ 

Akdenia lngiltere için .,,. 
bir yoldur, binaenaleyh tali ~ 
cede bir ehemmiye&e meli'rtjr: ~ 
buki ayni denia İtalya i~ JI 
bayat memat mea'eleaidir. Şu ~ 
Akdenizde f talya bahri faiki~.,r 
İngiltere tarafından kabUl ve 
diki lazımdır. i' 

Buna mukabil ise (~~~ 
nutkundan ou manayı anı-ıı"" 

icaheder: . . f 
. Eden•ıe Akdeniz İtalya ıç~t.tilı 
hayati bİı' ehemmiyete ıo8#. 
fakat ayni deniz aeyri eefaio ~ 
tisi itibariJe İngiltere için de "ti 
derecede ve belki daha rasl" • 
ehemmiyete maliktir. Bina•~ 
dilnyamn b6Uln denizlerinde._--..,, 
ğu gibi Akdenizde de ee~ 
serhestisinin İngiltere tara~ 
temin edilmesi, yani bu d -~ 
İngiltere bahri faikiyetiniD dll'r 

etmoıi icabeder. ,; 
Görilliiyor ki iki tarafın Jô~ 

nazan kelime oyunlanndan ~ 
edilince aradaki ihtiJAf -_.,~ 
ehemmiyeti ile unbyor. Maa f 
gerek Museolini'nin nutkund"', 
rok İngiliz hariciye nazınaaı' ~ 
beyanatında yukanya nakle 
cümleleri takibeden birtakJJI 
leler daha •ardar ki, 
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1 Ege Bölge- C. H. P. yardım komitesi 

sindeki eserler. Bir yıllık çalışmasından 

( 
Tercümanlar icin 

Fransız .. parlamentosunda bütce müzakereleri Kurs acıtacak' .. . 

Pransa, sı·la"' hl-.anm. a ıpro~~·e· sı· g.!:~~r·L!~~:;k:~ E!::f~: 
ket halkına ve Ecnebi ziyaret-
çilere anlatmak ve tanıtmak 

içı·n 9 mı·lyar 702 mı·lyon ~z~;e·o~:n~:r~rt:e t~~:~ f~~~ 
. kültürlü gençlere bir kurs aça-

caktır. Kurs muallimleri Kız 

frank tahsl•s etmı•ştı•r. muallim mektebi müdürü Rah-
mi Balaban, Lise tarih mual: 
!imlerinden Süleyman ve Mitat, 

Jt k Kültür lisesi müdürü Haydar, 
ava nazırı M. Piyer ot, Fransız hava kuvvetlerinin, acele Müze müdürü Selahiddin'dir. 

'- olarak ziyadeleştiri/mesi lazım geldiğini söylüyor. Kursa devam edenlere Milattan 

--.-; '\ Paris 7 (Radyo) - Fransız 1937 büdçesinin umum mas- 25-30 asır evel başlıyan ve 
llıadrı·d -1.u••ştu•• parlamentosu, bugün M. He- raf kısmı 47 milyar 946 mil- bugün izleri hala mevcut bu
lr"lj Ui lunan Eti Türk'leri, Yunan, 

riyonun riyasetinde toplanmış yon franktır. Varidat kısmına 

l'h l ve büdce mu''zakerelerı'ne de- 1· . k 1 . Roma, Bizans ve Selçuk me-li alcilerin işgalin ge ınce, yenı anun arın netı- d . k 
vam eylemiştir. Bu münase- celerini" almadan, bunun ha- enıyeti, mınta amızın geçır-

deki şehirlerde betle finans bakanı bakanı kiki miktarını tesbit edemi- aiği topoğrafik, Lotografik 
b;;, "k ı·kl istihaleler etrafmda malumat 'Cyu şen ı er var. M. Densa Oriyol, büdce hak- yeceğiz. 

verilecektir. 
Bayon, 7 (Radyo) - (Sa· 

l~ınank) radyosu, Madrid şeh
~ınin ihtilalciler tarafından 
lŞgal edildiğini bildirmiştir. 
Sgal haberi, (lrun), ve (San 
ebastiyen) ve diğer bütün 

~ehirlerde büyük şenliklerle 
~arşılanmıştır. Kiliselerin çan· 
.arı saatlerce çalmak suretile 
ışgal haberini halka ilan ey
lerniştir. ______ ,,/ 

Dahiliye 
Vekilimiz 

•••• 
4nkara'dan lstan

bul' a geldi. 
lstanbul,7 (Hususi muha

birimizden) - Dahiliye Vekili 
~e parti genel sekreteri Şükrü 
4\aya bugün Ankara'dan bu
raya gelmiş, Haydarpaşa istas
Yonunda karşılanmıştır. 

~aliye 
flvf emurları. 
~~rk vilayetlerine de 
~ıdeceklerdir . . 
b' ~st~nbul, y (Hususi muha-
•tımızden ) - Maliye me· 

lllurları, memuriyetleri esna-
~1nda Şark vilayetlerinde ça
dşınıya mecbur tutulacaklar-
ır. Bunun için Büyük Millet 

~eclisine verilmek üzere bir 
dan un layihası hazırlanmakta-r kanun, bu devrede çıka
rı acaktır. 

Alman'lar 
~adenlerimizi işlet. 
rrıek istiyecekler 

t Berlin, 7 (Radyo) - Dok-
10r . Halmar Şa?t, bu ayın 
l'~ ınde Ankara ya giderek 
b Urkiye ricali ile temaslarda 
ulunacaktır. Alman serma· 

~e~a.rlarınm Türkiye madenle
nı ışletmek için hükiimeti-

hize teklifte bulunulacağı da 
aber alınmıştır. 

1 
i{ont Ciyano 
1lgiliz elcisine 

te,.,.. . d. 
·•dnat ver ı 

k Roma 7 (A.A) - Dış ba
~anı Kont Ciyano lngilterenin 
0nıa büyük elçisi M. Dro

~~ndu kabul ederek Londra 
ukumeti Adis-Ababada İn

~~iz elçiliğini muhafaza eden 
~ hs askerlerini geri çekmeyi 
b· rarlaştırdığı takdirde elçilik 

1 rıasının İtalya tarafından ko· 
:unncağı hakkında teminat 
erıniştir. 

kında uzun izahatta bulunmuş- Finans bakanının izahatin-
tur. M. Densa Oriyol ezcüm- den sonrc. parlamento, hava Tedrisat, bu harabeler ve 
le demiştı'r kı' ·. p· k t' d' 1 k . asara gidilerek müşahedeye 

nazırı ıyer ·o u ın eme ıs- istinad ettirilecektir. Belediye 
- Büdcemiz müstakar de· temiş ve Piyerkot kürsüye ge- fen heyeti, bir harita da ha· 

ğildir. Zira yeni finansel ka- lerek üç saat devam eden zırlıyacaktır. Verilen dersler, 
nunların tatbikatı henüz baş- beyanatta bulunmuştur. ba~tırılacak, fotograflar çeki-
lamıştır. Bu kanunların neti- Piyerkot, Fransız hava kuv- lecek ve bu suretle önümüz-
celerini almadan istikrar temin vetlerinin, acele ziyadeleştı'rı'l- d k ·ı f · e i yı uarının türizm pavı-
etmek mümkün değildir. Yal- mesi Iazımgeldiğini söyledik- yonunun esası hazırlanacaktır. 
nız, masraflarımızı kısaltmak ten sonra bu sene Fransa'nın Bu hayırlı ışı memnuniyetle 
suretile yeni büdceyi 3 milyar hariç memleketlere sattığı tay- kabul eden muallimler ilk 
571 milyon frank açıkla ka- yarenin, geçen seneden az ol- t l t l k k 
patt1k. Bu açık, bize endişe op an ı arını yapara urs 

duğunu beyan eylemiştir. M. tedrisat ve idaresini konuş-
değil, ümid ver~cek derece- Pı'yerkot' Fransa'dan İspanya- O muşlardır. nümüzdeki ay 
dedir. Zira yeni (finansel ka- ya tayyare gönderilip gönde- içinde kurs hazırlıkları başlı-
nunların vereceği neticelerle rilmediği hakkındaki suallere yacak, dersler haftada bir veya 
bu açığı kapatabileceğimizi de cevab vermış ve Fransa iki defa belediye salonunda 
kuvvetle sanıyoruz. bitaraf kaldığı gündenberi v~rilecektir. Şimdilik 30 genç 

Silahlanma projesi, bize 9 Fransız fabrikalarından lspan· alınacaktır. Kayıt için Şarbay
milyar 702 milyon franga mal ya'ya tek bir tayyare gönde- lığa baş vurulacaktır. 
olacaktır. Bundan başka, mil- rilmediğini ve sipariş dahi ka- Kurstan şahadetname alan-
lileştireceğimiz silah fabrika- bul etmediğini söylemiştir. lar, harabeleri ziyaret edecek 
lan için de ayrıca dörtyüz mil- Parlamento, Fransız matbu- olan yerli ve yabancılara ter-
yon frank sarfedeceğiz. atının, Fransa'dan fspanya'ya cümanlık ve rehberlik ede-

Fransa'da kapital mebzul· mütemadiyen tayyare gönde- ceklerdir. 
dur. Bu itibarla icabı halinde rildiği hakkındaki neşriyatını 
dahili bir istikraz da aktede· nazarı dikkate alarak, Müsyö 
biliriz. (Piyerkot) un, daha esaslı su-

Şimdiye kadar yalnız ma· rette tedabir ittihaz etmesini 
aşla ve devlet büdçesinden istemiştir. Bu sebeple hava 
geçinenlere ağır vergiler koy- nazırı, altı ay zarfında Fran
makla haksızlık ettik. Bundan sa' dan muhtelif memleketlere 
böyle de büyük sermaye ve satılan tayyarelerinin listesini 
ticari muamelata 'da müracaat yapacak ve parlamentoya ve
etmek zarureti hasıl olmuştur. recektir. 

Amerika'da -----....·---Liman ve vapur 
Amelesi umumi 
Grev ilan ettiler .. 

Nevyork, 7 (Radyo) - Rei
sicumhur Ruzvelt, hakimliği 

kabul etmediğinden bütün A
merika liman ve vapur ame
lesi umumi grev ilan eylemiş
lerdir. Yüzlerce vapur sefer
lerini tatil eylemişlerdir. Alas
ka'ya hareket etmesi lazımge
len vapurlar da gen kalmış

lardır. Denizler donarsa bu 
vapurlar hiç sefer yapamıya
caklardır. 

Stalin 
Orduya bir geçit 
resmi yaptırdı .. 
Moskova 7 (Radyo) - Sta

lin, bugün Kızılmeydanda Rus 
ordusuna bir geçit resmi yap· 
tırmıştır. Geçit resmi, tam altı 
saat devam eylemiştir. 

Bombay'da 
Yeni arbedeler oldu. 

Bombay 7 (Radyo) - Müs
lümanlarla Budiseler arasında 
yenı arbedeler olmuştur. İki 
ölü ve beş yaralı vardır. 

Yunanistan --···· ..... ··---Sulh icin silahlan-, 
mağa karar verdi 
Atina, 7 (Radyo) - Yunan 

matbuat ve propaganda Na
zırı M. Nikolodi, Alman gaze
cilerine vaki beynatında, Yu
nanistan 'm sulh için silahlan
mağa karar verdiğini söyle
miştir. 

Arnavudluk 
Kabinesi. 

istifasını verdi 
Tiran, 7 (Radyo) - Arna· 

vudluk kabinesi, bugün Kral 
Sa Majeste Zogo'yt.l istifasını 
vermiştir. 

Tekirdağlı Hüseyin 
başpehlivan, memleketin· 
de tezahüratla karşılandı. 

Tekirdağ, 7 (A.A) - Tür· 
kiye başpehlivanı Hüseyin bu
gün geldi. Şehir methalinde 
belediye reisi, belediye heyeti 
ve kalabalık bir halk kütlesi, 
halkevi bandosu ile karşıla
narak alkışlandı. Hüseyin doğru 
Atatürk anıtına giderek çe· 
lcnk koydu. Bundan sonra 
vilayete giderek Valiye saygı
larını sundu. 

----------------------
Varolsun 

Taves (Husu
si) - Kazam1-
zın Naime kö
yü muhtarı Meh· 
met oğlu Ali, 
köy halkını top
lıyarak hava ku
rumuna üye ya
zılmalarını iste
miş ve bundaki hamiyetli 
vatani gayeyı t1atandaş 
anlatmıştır. Bu toplantıda mil
li hamiyet ve gayreti şahla· 

nan sabuncu oğullarından O.s· 
man çavuş zevcesi Horu, de
faten 118 lira vermek suretile 
üye kaydedilmiş ve bu hare· 
ket, herkesin takdirini mucib 
olmuştur. 

Anadolu - Varolsun bü-
yük kalbli hemşire vatandaş! 

Irak erkanı 
harbiye başkanı 
ve son hadiseler 

lstanbul 7 (Hususi) - Şeh
rimizde bulunmakta olan Irak 
erkanı harbiye reısı Tahir 
paşa beyanatında: 

- Ben üç ay evvel lngil
tere ordusunun mane\ raların· 
da bulunmak üzere Iraktan 
ayrıldım. lngilteredeki mües· 
seseleri, silah ve tayyare fab
rikalarını gezdim. Almanya'ya 
ve Çekoslovakyaya gittim. 
Teşrinievvel ortalarında da 
Türkiyeye geldim. Cumuriyet 
bayramınızda Ankarada bu
lundum. Iraktaki hadiseleri 
ajanslardan ve sizin gazete
ierinizden öğrendim. Başka 

hiçbir şey bilmiyorum. 

lzmirlilere hesab veriyor --- Başı 7 inci sahi/ede -
bildiği gibi fzmir'lilerin hayır 
cemiyetlerine yardımlarını se· 
nede bir defa, bir elden top· 
layıp bu cemiyetler arasında 
taksim etmektir. Halk, bu ha
reketi yüksek ve insani bir 
alaka ile karşılamış, komite de 
muvaffak olmuştur. Aktif ko
mite 11 zattan mürekkep ol
mak üzere geçen sene asıl 
büyük komitenin toplantısında 
seçilmiştir ve 18 ikinci teş
rinde işe ba~lamıştır. Komite 
ilk iş olarak kendisinden evelki 
komitenin hesaplarını tetkik 
etmiş ve tam bir intizam için
de bülmuştur. 

Komite bir yılda 24 top
lantı yapmış, 130 karar almış, 
büyük komite de iki defa 
içtima etmiştir. fzmir'in kıy
metli halkı, komite çalışma· 
sına karşı çok alaka göster
miştir. Daha evvelki komite
den kalan para 589 liradır. 

Halkımızın geçen yıl teberrü
atı 25,231 lira, 7 kuruştur. 
Partimiz de 5800 lira ver
miştir. Valimizin teşebbüsü 
ile memurlarımız da 19366 
kuruş teberrü etmişlerdir. Ye
kun 32,813 lira, 74 kuruştur. 
Evvelki seneki yekun 31,413 
lira 36 kuruştu. Yani halkı
mızın alakası ile rakamlar da 
yükselmiştir. Bu paradan kı
zılaya 7000, Karşıyaka kızıl
ayına 250 lira, çocuk esirge· 
me kurumuna 2411 lira 54 
kuruş, öksüzlere yardım ce
miyetine 65489 kuruş, maarif 
cemiyetine 250000 kuruş, 
Halkevi sosyal yardım ~komi· 
tesine 975500, verem müca
deleye 300000, kız talebe 
yurduna 7 5000, umumi mas
raflara 54879 kuruş hisse ve
rilmiştir. iş bankasında da 
5030 kuruş vardır. Komite 
cemiyetlere karşı taahhüdünü 
tamamile ödemi~tir. Karşıyaka 
kızılay şubesine yapılan yar· 
dım, fazladandır. 

Bir elden ve senede bir 
Udefa yardım sistemi çok iyi 

neticeler vermiştir. Çünkü hal
kımız, dağınık yardımdan zi
yade kendi' büdcesine senede 
bir defa ve bir ele vermek 
üzere tahsisat koymağı daha 
iyi bulmaktadır. Bir taraftan 
hayır cemiyetleri de ayn ayrı 
varidat temin etmek zorluğun
dan kurtulmuş ve buna tah
sis edecekleri zaman ve ener
jiyi kendi sahalarında çalış
mağa ayırmışlardır. Bundan 
başka Halkevimizde lise, orta 
ve ilkmekteplerde 500 kadar 
çocuğa, komitenin verdiği tah
sisata el sürmeden, sıcak ye· 
mek, kitar temin etmiştir. Ta
lebe yurduna yapılan yardım 
sayesinde bugün yurdlarda 
seksenden fazla fakir talebe 
yiyip içmekte ve yatıp kalk
maktadır. Komite, el uzattığı 
yoksul yurddaşlar namına cö
merd ve hakikaten insan olan 

' lzmir'lilere teşekkür etmekte-
dir. Bu meyanda komite aza
sının ferdi mesaileri ve İzmir 
memurlarının insani hareket
leri mirınet ve şükranla kay
dolun maktadır. 

Valimiz ve Parti başkanı
mız Fazlı Güleç te, komitenin 
mesaisinden alınan randmanı, 
işlerdeki ve hesaplardaki in
tizamı ve halkımızın içtimai 
yardım hususundaki fedakarlık 

ve alakasını şükranla anmış, 
eski komite üyesinin yeniden 
intihabı teklifinde bulunmuş
tur. Bu teklif memnuniyet ve 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Aktif komiteye tekrar seçi· 
len zatların isimlerini yazıyoruz. 

Vali Fazlı Güleç, Cumhuri
yet Merkez bankası direktörü 
Macit, iş bankası direktörü 
Haki, Doyçe orient bank di· 
rektörü Politi, tecimer Alai
ye'li Halim, avukat Etem, 
borsa reisi Mazhar, Suphi 
Emin, Kazım Kırkağaçlı, Şe
rif zade halefleri Salahiddin, 
Batcıoğlu Hakkı. 

Seçim yapıldıktan sonra, 
Vali Fazlı Güleç komitenin 
topladığı paralarla hayır cc· 
miyetlerinin çok iyi işler ba· 
şardığını söylemiş ve misal 
olarak Kızılay cemiyetinin yok
sul vatandaşlara yaptığı yar-
dımları anlatmıştır. Sözlerine 
devam eden valimiz, komite
nin bu yıl vereceği paralarla 
hayır cemiyetlerinin daha çok 
çalışacaklarını bildirmiştir. 

Bundan sonra, halkın yar
dımlarını toplayacak gruplar 
üzerinde konuşulmuş ve aktif 
komitenin ilk toplantısında bu 
hususun karar altına alınması 
muvafık görülerek toplantıya 

nihayet verilmiştir. 
ANADOLU - Çok yük

sek, içtimai ve insani bir da-
va peşinde koşan komite ile 
ona el uzatan hamiyetli, ali-
cenap İzmir halkına biz de 
teşekkür ederiz. Bu müşterek 
hareket, binlerce yurddaş ve 
gencin hayat ve istikbalini 
korumaktadır. Bu yıl, daha 
iyi bir netice alınacağını kat'i
yetle umuyoruz. 
--------~------------

Kadınların 
askerliği .. 

layiha tetkik ediliyor 
Ankara, 7 (Hususi muhabi

rimizden) - Türk kadınlarının 
askerliğe alınması ve bir harb 
zuhurunda cephe gerisinde 
muhtelif işlerde çalıştırılması, 

kurslar görmesi hakkındaki 
kanun layihası Dahiliye veka
letinde müsteşarın riyasetinde 
toplanan bir komisyon tara
fından tetkik edilmeğe başlan· 
mıştır. .. 
Ucüncü umumi , 
Müfettiş 

lstanbul'a geldi. 
İstanbul, 7 (Hususi muha

birimizden) - Üçüncü umu
mi müfettiş Tahsin Uzer, bu 
gün Ankara' dan lstanbul'a gel
miştir. 

Belcika'da , 
Millete zorla birşey 

yaptırılamaz. 
Brüksel, 7 (Radyo) - Bel· 

çika kralı Sa Majeste Leo
pold, bugün bir yıldönümü 

merasiminde bir söylev ver· 
miş ve demiştir ki : 

- Belçika' da millete zorla 
hiçbir şey yaptırılamaz. Her 
parti, sokaklarda nümayişler 
yapmakla değil, fikir sahasın
da itidalle iktidar mevkiine 
geçmeğe çalışmalıdır. 

Kral, Reksistlerin açtıkları 
cereyandan bahsetmiş ve bu 
teşekkülün, şiddet istimal et
mek teşebbüsünde bulunma
sını muvafık görmediğini söy
lemiştir. 
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80 Günde devri81em 
Yazan: ]an K okto 17 

Japonya'da güzel ve çirkin, genç ve ihti. 
yarı herkese aşk tılısımı satılır! 

-- ··-
49 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Ansızın, köyün içinde bir 
bomba patlamış gibi mühim 
bir haber duyuldu: 

Seferberlik var! 
Köyün hayatı birdenbire ka

rışmıştı. Şimdi sokak başla
rında, kahve köşelerinde, so· 
kaklarda, evlerde hep ayni 
mevzu konuşuluyordu: 

- Bizde girmişiz harbal. 
Bugün yarın asker toplanıyor
muş!. 

Ve o akşam muhtar kapı 
kapı dolaşmağa başladı. Sa-

baha karşı davullar çıkmıştJ .. 
Köyün sessiz sokakları davul, 
zurnalarla çıniarken, Fatma 
da çıkmış ve onu uyanık bul
muştu: 

-Neler olacak acaba Hoca 
hanım! 

- Bilinmez Fatma. Bir kal
kınma oluyor ki, sonu meç· 
hull. 

- Ağamdan mektub aldık. 
Yenikale'de topçu olmuş .. Si
zin Faik Bey de gider mi? 

Kendisinin hatırlıyamadığını 

Hakaret 

/ngiltere - Polonya münasebatı 

Bu akşamki prografll 
• Radyo lstanbul 

Kolonel Bek kral tarafından kabul edıle- Öğle neşriyatı: Saat 12,3~ 

Polonya hariciye nazırı 
Bek Londra'ya gitti 

cek ve M. Eden'le görüşecektir. 14 Plakla hafif muzik, hal 
şarkıları, haberler. 

Varşova, 7 (Radyo) - Le
histan hariciye nazırı Baron 
Bek ve Madamı bugün Lcod
ra'ya hareket etmişlerdir. Ba· 
ron Bek M. Eden 'in 1935 teki 

j"k Akşam neşriyatı: 18,30 P 8
0 - eşriyatı, 19,30 Konferans, 2 

f 11· b eh_ a ve arkadaşları tara 1 

d .. ı Türk musikisi, 21 StüdY0 

~ı· orkestrası, 22 Plaklarla şar 

lar, sololar, 22,30 Ajans ,,e 
Borsa haberleri. ~ 
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1 Fırtına Ali 
Atatürk'e gelen 
tebrik telgrafları celeri ve Sovyet matbuatı. Nutkunun haricte . 

- Başı 1 inci sahifede -
\,quaxz-ı BUyUk Korsan Romam .... - ... --... Türkiye cumhuriyeti bayra-

- 8 -
Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin mı münasebetile zatı fehima

O, Fırtına Ali'yi, bir Vene
dik korsan gemisi ile çarpı
şırken görmüştü. Bilahare baş
ka korsan reislerden de din
leınişti. Hepsi de : 

- Akdeniz' den kuş uçurt
tnıyacak bu Türk korsanl 

reisin yalın bıçak yaklaştığını 

görünce: 
- Aman reis -diye bağırdı

yapma, aff eti 
Reis bir küfür savurdu : 
- Affetmek korsanların har

cı değildir. G ebermelisinl 
Kiryako, ölümü görmüştü. 

Etrafına bakındı ve bir ham-
lede geminin kenarına fırladı, 
denize atıldı . 

Diyorlardı. Panayot reis, Mi
dilli açıklarında bir gemide 
ele geçirdiği bu genç kızın, 
F'ırtına Ali'nin' nişanlısı oldu-
ğunu bilmiyordu. Maamafih, Panayot reis, Kiryako'nun 
kendisine o kadar güveniyor- arkasından bağırdı: 
du ki, bilse bile aldmş etmi· - Elimden kurfoldun, fa. 

kat sularda gebereceksin. 
Yecekti. So:-ıra başını geriye çevirdi, 

Nilekim, diğer kaptanlar _ Herkes yerli yerine! . 
Yarı korku ı'çı"nde Fırtına Alı·- yelkenleri yarıya indirin .. Düş-
den bahsederlerken, o, omuz- manı sancağa alalım .. 
larını silkerek kahkahalar at- Haydutlar bir mekik gibi 

ınış : intizamlı-. ve sür'atle işliyoı-
-Haydin canım siz de -de- lardı. Hepsinin de müteaddit 

tnişti- yirmi yaşında bir kor· defalar böyle çarpışmalara 
san eti nedir, budu nedir? girdikleri anlaşılıyordu .. 
l<(ıtsan dediğin kemiklerini Aralarında bazı ihtiyarlar 
denizlerde kartlaştırmalıdır. vardı. Onlar da kamaralara 
Suyun oyununu, rüzgarın ma- çekildiler. 
tifetini, kaçacak, girecek, vu- Tayfalardan biri, yaklaşan 
tacak yeri bilmelidir. Ben, kü· gemiye baktı: 
ÇÜcük bir tekne ile ve otuz - Mükemmel bir şey. Yep-
tayfa ile içinde üçyüz kişi bu· yeni.. Hem de çok iyi yapıl-
lunan iki kadırga soymuş mış. Baksan a, toplarını bile 
adamım. görüyor gibiyim. Bu gemi ko-

Panayot reis, şimdi bile !ay-kolay devrilmez, manevra-
Çok soğuk kanlı görünüyordu. sı da gayet kolay olacak. 

- Arslanlarım -diye bağır- - Öyle görünüyor .. 
dı- sizin. bayrağınızı denizin Haydut. biraz daha ilerle-
d.b yince hayretten dona kaldı: 

ı ine indirecek korsan daha 
doğmamıştır. Top başmal Kızı Mariya güvertedeydi .• 

Telaşsız, pervasızca duruyor 
Haydudlar: ve esen rüzgar, elbisesini, 
- Horrrra, yaşa Panayot 

reisi saçlarını uçuşturuyordu. 
- Mariya, Mariyal 

Naralarile cevap verdiler. Diye bağırdı. Genç kız ha-
- Onu, ister Fırtına Ali şını çevirai. Ve gülümsedi .. 

olsun, ister kasırga Veli. Şu - Aman kızım, sen ne ya· 
Grandi direğinin ta tepesine, 
b pıyorsun orada? 
acalclanndan baş aşagı" as- Mariya omuzlarını silkti. 

trı!> .. sam, bana da Panayot """ Reis, kızının yanına kadar 
korsan demesinler. 

H hk h 
gitti .. 

aydudlar birer ka a a Mariya elinde altın zıncır 
savurdular •. üzerinde bir madalyonla oy-

- Fakat bu nasıl oldu? nıyordu. 
Bana bak, Dimastekli, sen bu Bu da ne? 

nelerine tebriklerimi arz ve 
cumhuriyet milletine terakki 
ve saadet temenni ederim. 

Hicaz Kralı 
Ab -lü!aziz lbnissuud 

Türkiye Cumhuriyetinin 13 
ncü yıldönüınü münasebetile 
\-aki tebriklerinden dolayı te
şekkürlerimi takdim eder ve 
zatı haşmetanelerinin ve ınem· 
leketinizin refah ve saadetle-
rini temenni eylerim. 

K. Atatürk 
Cumhuriyet bayramının hu· 

lı'.ilü, zatı fehimanelerine sıhhat 
ve saadet ve necib Türk mil
letine refah temennilerile mü-
teraf ık derin tebriklerimi ar· 
zetnıcğe vesiiei hasene olmuş· 
tur. 

Gazi 
Türkiye cumuriyetinin yıl

dönümü münasebetile vaki olan 
tebriklerinden dolayı teşekkür
lerimi takdim eder, ve gerek 
zatı haşmetanelerinin ve gerek 
necip Irak milletinin refah ve 
saadetini temenni eylerim. 

/(. Atatürk 
Türkiye idi millisi büyük 

saadeti mucip olmu~tur. Bu 
vesile ile kemali sürur ile zatı 
biraderanclerinin selamet ve 
saadeti ve dost ve komşu"mil· 
letin tealisi ve memleketin te
rakkisi için samimi tebrikleri
mi ve halis dualarımı arz ve 
iblağ ederim. 

Rıza Şah Pehlevi 
Türk Cumuriyetinin yıldö· 

nümü münasebetile vaki olan 
har tebriklerinizden dolayı 
zatı haşmetanelerine en derin 
teşekkürlerimi arzeder ve zatı 
biraderanelerinin saadet ve 
afiyetlerile necib ve dost lrn 
milletinin refah ve tealisi için 
en samimi temennilerimi tek-

rar eylerim. 
K. Atatürk 

Cumhuriyetin ilanı vesile
sile ekselanslarına samimi teb-
riklerimi ve Türkiye'nin umranı 
için kalbi temennilerimi tak
dim etmekle kesbi şeref ey

lerim. geminin Şaşı Pandeli' den son- Bir madalyon. 
ta gelen baş tayfasısın .. Bu Nereden buldun? Lazaro Cardenas 
&andal bize kadar nasıl yak- O Türk kızından almış· Cumhuriyetin ilanı yıldönü-

-----
Günlük siyasal gazete 

laştı? Güvertedeki nöbetçi mü münasebetile tebriklerin-
kimdi, uyuyor mıydı? Söyle, tım.. den dolayı ekselansınıza sami-

Haydi kamarana! 
adını söyle o köpeğin, evela mi surette teşekkür eder ve 

- Hayır, burada kalacağım. şahsAı saadetlerile Meksika'nın 
0nu geberteyim! ç ld d ? 

T - ı ır ın mı sen refahı hakkındaki en halis te-
ayfa, top başına koşan bi- ç ld d b 1 k k 

• - 1 ırma ım, i a is a . mennilerimin kabulünü rica 
tıni gösterdi : lım çok yerinde.. eylerim. K. Atatürk 

- işte ol Uyumuş kalmış F k k b h b - a at ızım, iz ar e Kuyut ve mübeccel şahsi-
eşekl gidiyoruz. yeti seniyenize samimi ve tak-

Kaptan hiddetle o tarafa f l 
d 

- yi ya, ben de bu unup dirkar sürurumu ve şahsi sa-
Oğru yu""rüdü ve hançerini · seyir edeceğim. adetinizle genç ve muazzam 

Çekti. Tayfalar ona bakıyor- - Başına bir felaket gelirse cumuriyc~in tealisi ve necib 
lardı. Panayot reisin, ne kor- h 
k 

yavrum, sonra ben ne yaparım? Türk kavminin refah ve ha · 
unç bir adam oldugu" nu bili· ı - Gelmez babacığım, kork- tiyarlığı hakkında ha isane 

}'arlardı. ki b h ma, gelmez.. temennilerimi arzetme e a -
Arkadaşlan Kiryako hapı Kaptan şaşırmıştı. Kızına tiyar olduğumu arzederim. 

Yutmuş demekti. yalvarmıya başladı: Emir Abdullah 
.,, Kiryako başını çevirip te - Yavrum, . bir tanecik Türk cumuriyctinin yıldö-
1..._ __________ ,. •• , Mariyacığım, beni seversen, nümü münasebetile vaki teb-

AN ADO L U benim rahat·rahat çarpışmak- riklerinden dolayı samimi te-
lıiımı istersen kamarana in. şekkürlerimi takdim ve zatı-
Çünkü sen burada durdukça aliniz ile memleketlerinin sa- . 
ben hiç bir şey yapamam. adet ve tealisini temenni ederim. 

- Sonu var - K. Atatürk 

M. Molotof bir makale
sinde neler. ·yazıyor? 

Sanayi randımanı 1913 senesine 
nisbetle sekiz misli artmıştır. 

Moskova'dan 
Moskova, 7 (Radyo) - Sov

yel matbuatı Bolşevik inkılabı 
ve neticeleri hakkında birçok 
makaleler neşretmektedir. 

M. Molotof tarafından imzalı 
ve "Doğru yolda" serlevhalı 
bir makalede deniliyor ki: 

"Sanayi aleminde Bolşeviz· 
min husule getirdiği inkılab 

çok biiyüktür. Ağır sanayii 
baştanbaşa değiştirmiştir. 1913 
Senesine nisbetle bu sanayi 
rnndımam sekiz misli fazladır. 
1928 Senesine nisbetle bu 
netice tam . beş defa fazladır. 

Sınai istihsalatın artması 77 
milyar rubleye varmıştır; 1913 
de bu mik\ar 1,700,000,000 
ruble idi. 

bir görünüş. 
Busene nisbet beş senelik 

plan iptidasma göre iki buçuk 
defa çoktur. Hiçbir kuvvet, 
Sovyct Rusya'nın sınai haya
tını geriletcmiyecektir. 

Pravda gazetesi de .şunları 
yazmaktadır: 

"Kapital ve kapitalistler, 
Sovyet Rusya sanayi alemin
deki mühim neticeyi elde 
edememişlerdir ve elde ede
mezler; Sovyet Rusya, hu yük
sek sanayi kabiliyeti ile sulh, 
medeniyet ve kültür için çok 
müfid olmuştur. Sosyalizm, 
Stalin'in dediği gibi insan için 
en büyük neticeyi temin et· 
miştir ve insan, arz üzerinde 

en kıymetli unsurdur.,. Demiştir. 

Şiddetli yağmur ve fırtına 

Tire'de yıldırım ·iki kişiyi 
öldürdü 

Dün sabah lzmir'de müthiş 
bir lodos fırtınası çıkarak cpi 
hasara sebebiyet vermiştir. 

Fırtıı a esnasında İzmir' e sağ· 
nak halinde yağmur da düş
müştür. Bir aralık, yağmur 
ve fırtına o kadar şiddetlen

miştir ki işleri icabı ortada 
dolaşmak mecburiyetinde bu
lunanlar bile bir çatı altına 
sığınmak mecburiyetinde kal· 
mışlardır. 

Bütün caddeler, su içinde 
idi. Belediye temizlik amele· 
leri, bazı münhat yerlerde su 
hücumuna mani olacak ted
birler almak için saatlerce 
çalışmışlardır. Sabahleyin ha
vanın sükunetinden aldanarak 
kayıklarla balık avlamağa çı

kanlar çok müşkül vaziyette 
kalmışlardır. Fakat kaydedil
miş felaket yoktur. 

sarat yoktur, denizde mühim 
bir kaza olmadığını yaptığı
mız tahkikatta öğrendik, müt· 
hiş fırtına esnasında Sadık 
zade vapurile iki ecnebi va-
pur limanımıza gelmiş o sıra
da limana girmek imkansız 
olduğundan limanın dışında 
demirlemişlerdir. 

Karataş koyunda bulunan 
kömür kayıklarında demir ta-
rayarak denize düşmemeleri 
için sahibleri tarafından ted
birler alınmıştır. 

Şehirler arası telefon hat
tında bazı hasarlar olmuş ve 
dün gece geç vakte kadar bu 
telefonla görüşmek mümkün 
olamamıştır. Hattın tamirine 
çalışılıyor. Fırtına ve yağmur, 
fazla devam etseydi mühim 
zararlar vukua gelebilirdi. 

* • * 
Tire kazasında yağmur ya· 

ğarken yıldırım düşmüş, Ömer 
oğlu Uşak'lı Kamil adında 
bir gençle Subaşı köyü hal· 
kından Ali oğlu Halil ölmüş· 
lerdir. • 

Alman sef aretha. 
nesindeki merasim. 

, 
yaptığı tesirler 

Londra, 6 (A.A) - Gaze· 
teler M. Eden'in nutkunda bil· 
hassa Alman dostluğu üzerin· 
de durmaktadır. Deyli Herald, 
Eden'in bu dostluğu 2 dev· 
lete münhasır kalmamak ve 
kimsenin aleyhine olmamak 
şartile kabul etmesini yazmak
tadır. Bazı gazeteler Nazi ri· 
calinin son nutuklarının bu 
dostluğu müşkülata dü~ürdüğü 
fikrind~dirler. 

Morning Post, Alman'lann 
müstemleke propaganda nu· 
tuklı:ırının, lngiltcre'nin kt·ndi· 
!erini şarki Avrupa' da serbest 
bırakmasına matuf bir manev· 
ra olduğunu, Deyli Meyi de 
milletler cemiyetine dayanan 
bu nutkun :tatminkar bulun· 
duğunu, Deyli Telgraf ise, in· 
gilttre'nin, Almanya ile siya
sal ve ekonomik iş birliği is· 

ı tediğini ve dünya ticareti na
mına bunun temenniye şayan 

• olduğunu yazmaktadırlar. Mor
ning Post, Almanya ile değil 
Fransa ile, Deyli Meyi de ltal
ya ile anlaşmak fikrindedirler. 

Berlin, 7 (A.A)-M.Eden'in 
nutkundan bahseden yarı res
mi !Corres Pondanse Diplo· 
matigue ezcümle eiyor ki: 

Almanya'nın İngiltere ile 
dostane münasebetler halinde 
yaşamak arzusu ittifak halinde· 
dir. İngiltere'nin her nevi ah
laka politikasını reddetmekte 
olması keyfiyeti Almanya' da 
derin bir memnuniyet uyan
dırmıştır. M. Eden beynelmi· 
lel bütün dostlukların Millet
ler Cemiyetinde birleşmesi 
lazım geldiği kanaatındadır. 
Milletler Cemiyetine karşı 
böyle bir fikir -sahibi olmanın 
sebebi belki de Cenevre mü· 
essesesinin kusurlarını ve aklı· 
selim' den mahrumiyetini lngil
tere' nin bizzat kendi şahsı 
üzerinde tecrübe etmemiş ol
masındandır. Almanya'da bu 
hususta başka noktai nazar 
hakimdir. Ve Cenevre'ye iti
mad edilmemektedir. Fakat 
M. Eden'in daha iyi bir Mil
letler Cemiyeti vücuda geti
rilmesi hakkındaki arzusu ise 
mutlak surette tasvip olun· 

maktadır. 
Roma, 6 ( A.A ) - Bura 

mahafili M. Eden'in nutkunu 
kaydi itiyatla karşılamıştır. 

Umumi kanaate göre M. Eden 
İtalya hakkındaki düşüncele
rini kafi derecede tasrih el• 
memiştir. 

Nutuk İtalyan - lngiliz mü
nasebatına esas teşkil edebi
lecek noktalardan mahrumdur. 

Budapeşte, 6 (A.A) - Bu
dapeşti Hirlap gazetesinden: 

M. Eden Milletler cemiyeti 
mukavelenamesinin 9 uncu 
maddesinin statükonun ebedi 
olarak muhafazası imkansız· 
lığını tanımakta olduğunu be

yan etmiştir. 
Sahip ve başyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Urnumi neşriyat ve yazı işleri 

b:ıiidürü: Hamdi Nüzhet Çançar '" ' Oğretmenler, öğrenci babaları 

Fırtına yüzünden Karşıya
ka' dan lzmir'e yolcu getiren 
Cumhuriyet vapuru, fazla dal
ga yüzünden epi tehlike ge· 
çirmiş ve Konak iskelesine 
gidemiyerek yolcularını Pasa
port iskelesine çıkarmıştır. 

Daha sonraki seferlere de Pa· 
saport ve Karşıyaka arasında 
devam edilmiştir. Fırtına ke· 

Cenaze merasiminde Em
den müretteba ı da bulundu 

Bu gazete burada çıkan di. 
ğer gazeteler gibi M. Eden'in 
Milletler cemiyetinin 1Slahma 
dair olan beyanatını memnu-

ldı.. hanesi: -
İtrrıir İkinci Beyler sokağı 

C. Halk partisi binası içinde 
1'clgraf: İzmir - ANADOLU 

'telefon: 2776 -Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi 
Yıllığı 1200, al.tı aylığı 700, • üç 

aylığı 500 kuruştur 
)' abancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Her yerde 5 kuruştur 

·~ -~geçmiş ııfüılıalar 25 kuruştur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASIUllŞTIR 

AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Li clerle orta ve ilk okul kitaplarının s:ıtış yeridir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kısa bir zawaoda diirilı;tlüğü ile 83)",n nıiioterilerinin alôknlanm 

kazanarak (1zmir)e yaraşır bir şckiltle geni~leıilmi~tir. 

Kültiir Bnkanlığınm k.itaplan ile çıkan eserleri günü gününe taı. ip 
eder ve bütün nıüotcrilerine sunar. Ahmed J<:ıiuıan Kitap Evi 1z. 
mir'in yegane kitnp ve kırtasiye deposudur. Hariçten siparişler sür' t. 

le gönderilir. 

lzmir Hükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535 J 

sildikten sonra muntazam seferler 
tekrar başlamışhr. 

Yukarı mahallelerde birçok 
evlerin kiremitleri uç.muş, bazı 
bahçe dıvarları yıkılmıştır. 

Birinci kordon, denizden 
yükselen dalgalar altında kal
mış ve otobüsler su içinde 
yolcu taşımışlardır. Bazı mey· 
danlar su içinde kalmıştır. 
Yağmur ve fırtına iki saat 

kadar sürmüştür. Mühim ha· 

lstanbul, 7 (Hususi, - Bü
yük harbte Çanakkalede ölen 
Almanlar'ın kemikleri dün 
Trabya' daki sefarethaneye nak-
ledilmiştir. 

Bugün Trabya'da büyük 
merasim yapılmış, bu mera
simde şehrimizde bulunmakta 
olan E ıden Alman Kruvazö
rünün kumandanları ile müret
tebatı da bulunm ış, kemikler 
sefarethane bahçesindeki me
zarlığa gömülmüştür. 

niyetle karşılamaictadır. Şu
rasını kaydetmek lazımdır ki 
Milleteler cemiyeti mukavele· 
namesinin ıslahı ile muahede· 
lerin yeniden tetkiki arasında 
bir rabıta görmekte olup Ma· 
caristan Milletler cemiyetinin 
sem içtima devresinde cemiyet 
m ıkavelcnamesinin ıslahı mes· 
elesinde rey vermekten imtina 

etmiştir. 

- sonu 6 ıncı ıalai/ede -
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~n ehemmiyetli ":ıe:•eİe, yerlilerden,:_ da 2 800 000 liradır! ası ::e, ;:S~:a~~d:- .. 
kk b • k l d k ·ı · "d • · J ' ' olıeılename~ı mucıbınce I urk ıolıı _re ep lT O OT unun teş l l l l. • iyetine girenler ,.e 1 'ürkiye'den ge-

- Başı 1 inci sahifede - Bize daima teveccüh eyli- İzmit, 6 (A.A) - Fabrika- len Türk.le~, birkaç yüz hini b;ı; 
atanlar plan ve programının yen bir sual vardı. Denili- nın hatıra defterine Celal Ba- dukları halde, şimdiye kaılar 1 

hazırlanmasında çalışanlar ve yordu ki: yar şu sözleri yazmıştır : hayır cemiyeti kuram:ııuışlardı. 
b ] · k b' Tu"'rk'lcr k 'k "h l "I. · kA" d f b "k . Vnktile yaınlnn teşchbüslerde un arın ınşaatını ya ın ır e onomı cı az a- zmıt agı a rı ası verım- d memleketin ,·az iyeti siya~iyesi o· 
dikkat ve liyakatle takibeden- rım kurmak için belki para li, mükemmel bir eser olmuş- lııyısile aldın kalmıştı. 
!er memleketimizin çocukla- bulabilirler. Fakat bunları ku- tur. Burada çalışan arkadaş- Fakat Suriye·nin ıi ıiklfılini ka· 

rıdır. rabilecek elemanları nereden ları ve bilhassa başlarında bu· zanması, bu gibi engelleri kaldır· 
Bunu bu suretle bahsetmek- bulacaklar? lunan müdür Mehmed Ali Ka· mak için iyi bir vasıta olmuştur· 

teki ehemmiyeti ifade etmek Fabrika kurmak kolay. Fa- ğıtçı'yı tebrik ederim. Yalnız Türk yurdıl:ı~lanmızın ileri gelen· 

için diyebilirim ki her açılan kat kurulmuş bir fabrikayı fabrika ile değil müdürlerinin, lerinılcn nıiirckkeb Lir gnrup uıy-
f b 'k · k d · k ·k teknı"k esaslar dahı"lı'nde nasıl "'h d" l · · · ·1 · · ı· y:ıre cemi)·eti piyango ve kız_.ılııY a rı anın ınşa ·u retı, te nı mu en ıs erının, ışçı erının ı- ~ ) 

' maden suyu :ıjaııı Şani Diirri l rıe· 
vaziyeti ve verimli olması ve işleteceklerdir? yakat ve dikkatlerile de ifti- rin idarchanesintle toplanarak ce· 

binnetice teknik esaslar daire- Arkadaşlar, har etmekteyim. ,, miyctin ana hatlarını çizmişlerdir. 
sinde hüsnü idaresi bizim için Biz bütün bu suallere na- Hatıra defterinin bir sayfa- 'izamnııme yapılılı~tıın ı:ıon'"' 
bir kudrettir. Ve bunu bize zari olarak cevab vermiyoruz. sında da şu satırlar ilave edil- Suriye hükiımetinden resmi ruh· 

-------·-- ___ gösterenler genç elemanları· Bilfiil kurduğumuz fabrikaları- miş ve altına da şu imzalar satunme alınacak ve i~e ha;lıyn· 
======:::H;;:a:::;;b;:e=ş=i=s=t=a=n-;'d:;a=g=er;:,l~i=a~sk;=er=l::e=r=- - mızdır. Bu genç elemanları mızın mümtaz ve verimli va- konmuştur: coktır. llu cemiyet gerek Suriyr, 

kd. · · 'l · · b b" b k.l insanlık tarı'hı'nde "k gerekse lıerhongi lıir memlcketiıı 
De Bono bu hususta diyor lar ve kabile işlerile uğraşmak ta ırınıze arzctmek sure:tı e zıyetı una ızzat ceva teş ı en yu - siynEetile hiç al i ka~nr olmıyacıık• 

ki: üzere bir de siyasi daire ku- söze başlamak istiyorum. etmektedir. Bu fabrikaların sek ve en eski medeniyetin ~atlece kızıloy, çocuk c~irgeme, 

"0 sıralarda iDuçe'nin dü
şüncesi Doğu Afrika'sındaki 

askeri hareketi imkanları üze
rinde yerleşmi_şti. Yukarda sö-f 
zü geçen muhtıradan çıkan 

neticeleri kendisine anlattığım 
zaman, bu işlerin şümul ve 
vüsati onun üzerinde hiçbir 
tesir yapmadı; fakat o, ulu 
orta bir saldırış harbına giriş
mek niyetinde değildi. Her 
şeyden evel enternasyonal va
ziyeti hesaplamak ve bilhassa 
bütün müsellah kuvvetlerimi
zin, Duçe'nin harb bakanı 

olarak derpiş ettiği derecede 
bir talim ve terbiye görm ... miş 
olduklarını göz önünde tut
mak zorunda idi. Yalnız bu 
da değil: Doğu Afrika'smda 
bir hareket yapılması takdirinde 
kendinin ayrıca bir planı olan 

genel kurmay kumandası, (Not: 
her ne kadar Bonzani 1933 de 
genel kurmay başkanı bulunu
yor idiyse de, kendisi mareşal 
Badoğlio'nun nüfuzu altında 
idi) askerin kuvvetli bir özünü 
ltalya'dan çekince, Avrupa'da 
ortaya çıkacak bir hadisenin 
büyük kaygı ve tasalarını ta· 
şıyordu. Hatta, muayyen bazı 
hallerde insan, malzeme veya 
iaşe maddelerine tealluku olan 
mes'elelerde yalnız sömürge
lerin yardımlarını hesaba ka
tabileceğimiz düşüncesini izhar 
etti." 

1934 başlangıcında, Eritre
deki ltalyan kuvvetlerinin ku
mandanı ile Adis-Ababa' daki 
ltalyan askeri ataşesi Roma'ya 
geldiler; de Bono her ikisini 
de Duçe'ye tanıttı. De Bono 
hatıralarında diyor ki: 

"Mussolini, kendilerinin, der
piş edilen tedafüi mukabil ta
arruz metodları hakkındaki 
fikirlerini öğrenmek istiyordu: 
her ikisi de, Habeş mantali
tesi, teamül ve adetleri bakı· 
mından bu metodun en çok 
muvaffakıyet vader bir mahi· 
yette olduğunda müttefikti.,, 

Bunun üzerine bahse mevzu 
olan memurlara direktifler ve
rildi; fakat (Bu arada) de Bo
no, asıl işin sömürge bakan· 
lığında işlenib inkişaf ettiril
diğini ve hem de bizzat ken
disi tarafından yapıldığını ila
ve etmektedir. 

Yapılan hazırlıklar arasında 
en ehemmiyetlisi, askarilerden 
mürekkeb tam bir kolordunun 
teşkili mes' elesi idi. Bunlardan 
35,000 i hizmet görmüş asker
lerdi; bunları kolayca 50,000 
den 55,000 e kadar ç1karmak, 
hatta daha sonraları 65,000 
yükseltmek mümkündü. Ayni 
zamanda hoşnud olmıyan Ras-

~ruldu." Bu, işin:başma, ~ maiye-f Bu fabrika 3 milyon 300 mamulatının nefaseti ve me· sahibi olan Türk'ler kağıt ke- külıür işleri ,:e g:ırib, muhtaç dii~· 
tine eski Eritre valisi Kaspa- bin liraya mal olmuştur. Se- taneti ve ucuzluğu piyasaya limesinin Türk olmasından da kün yurdclaşl:ıra ynrJıın ~dib me

111
• 

rini [ile !Habeşistan' da K ilmi: nevi istihsal kapasitesi 12 bin ve memlekete kendisini şim- anlaşılacağı üzere binlerce yıl lekctlerinc gönılerınek, öksüzleri ~·e 
araştırmalarda bulunmuş olan tondur. Ç1karacağı malın kıy- diden sevdirmiş bulunmaktadır. önce de kağıtçılık san'atı ya- i~bizleri sevindirmek h.jhi lınpr 

1
'· 

F meti 2 milyon 800,000 liradır. Sanayi hareketinin memle- pıyorlardı. Avrupa'ya da bu leri ile nw~gul olacaktır. ranketin'in de tayin edildiği, Yuknnki resim, Ş:ım\l:ıki Türk· 
~Adis-Ababa ataşemiliteri al- Bizim milli ekonomi hayalı- ket hayatında uyandırdığı de- san'at onlardan alınarak yayıl- leıJen lıir gurubun tayyareci {ctıid• 
bay Ruggera geçirildi. mızda çok şayanı dikkat saf- ğişikliğin yanı başında mali mıştır. leri mezarlan önünde törenler ) 11

• 

işlerin bu kısmı için de Bo- halar vardır. Bunlardan birisi vaziyetimizi görmek ve müta- Açılış gününde bulunduğu- parken alınmıştır. 
no diyor ki: de işe başladığımız andaki öl- lea etmek bizim için çok fai- muz hakikaten yüksek kıymet-

" Aşağı seviyedeki halk sa- çünün heran artmakta olması- deli bir iştir. f nönü hükume- te olan iz mit kağıt fabrikasile 
tın alınabilmek hassasını ta· dır. Proğramlarımızı fikir ve tinin iktısadi ve mali politika- Türk milleti Dahi Atatürk 
şırlar; bu keyfiyet bilhassa proje halinde ortaya attığımız sı birbirini tamamlamaktadır. devrinde Büyük ismet İnönü 
ileri gelenler ve kıpti rahipler anla, onların tatbikine geçil- Bu iki kuvvetin birleşmiş ol- hükumetinin kurtarıcı ve ku-
arasında çok tekemmül etmiştir. diği kısa zaman arasında gö- ması programımızın tahakku- rucu proğramları içinde eko-
Bundan dolayı ihtiras ve ni- rüyoruz ki milli ihtiyaçlar iler- kunda en mühim amil olmuş- nomi bakanı Celal Bayar'ın 
faka yaklaşmak, çok para ve lemiş ve hesaplarımız bu ihti- tur. Bu münasebetle yüksek yakın alakasile eski milli san'a
hem de pek çok para harca- yacın karşısında küçülmüştür. liyakatlı arkadaşım Maliye Ve- tına kavuşmuştur. Bu eseri 
mak lazımdı r.,, Bu milletimizin dinamik haya· kilinin hatırasını huzurunuzda yaratanlara ve Sümer~ank kad-

Mareşal bundan sonra, Ha- tının bir ifadesi ve memlekette şükranla yadederim. rosu içinde başaranlara saygı-
beşistan' ın her tarafı etüd refah seviyesinin gittikçe art- Programlarımızın tatbikinde Iar. 
edilmiş olduğunu ve en çok makta olmasının bir işaretidir. maliyemizin ~ müzahareline her Bugün temelleri atılan Sel-
hangi taraflarda çalışıldığını Bugün açmak üzere bulun- zaman mazhar olmaktayız. Bu luloz fabrikasile ikinci kağıt 
saymakta ve şöyle demektedir: duğumuz bu fabrikayı ihtiyaç müzahaıct devam ettikçe bi- fabrikasına başarılar dilerim. 

"S' "' d f 1· . . b d k rinci, ikincide olduğu gibi B. M. M. Reı"s Vekı"llerı' ıyası ağıtma aa ıyetının nis etin e urmak istedik. 
neticeleri, askeri hareketlerin Fakat inşaat bitinceye kadar üçüncü, dördüncü ve beşinci Maliye ve inhisarlar Vekilleri 

sanayi programlarımızın tahak- -------------
daha başlangıçta alametlerini geçen zaman içinde ihtiyacın kukunu hep beraber tes'id 
gösterdi. Bu faaliyetle, hiç de- artmış olduğunu gördük ve edeceğiz. 
ğilse düşmanın 200.000 kişisi. büyütmek mec burı· ye tı"n de · · Törenimizi şereflendiren ha· 
ya hiç silaha sarılmamak ve kaldık. diselerden biri de milli idare· 
yahud da toplanmış ve ıyı Bugünkü açılma resmile ' 
silahlanmış oldukları halde nin tecelli ettiği B. M. Meclisi 

birlikte bu fabrikanın tevsiine divanı ve azalarının Ankara-
harekete geçmemekle atalete aid vaz'ı esası da yapacag" ız. d b 
mahkum edildi." an uraya kadar gelerek ara-

Bu tevsiat ile fabrikanın istih- mızda bulunmalarıdır. 
De Bono'ya göre. Eritre'de 1 k 't · 12 b" · sa apası esı ın ton ve Bütün misafirlerimiz ve fab-

herşey yapılmak, yeniden ku· l"k · t'h 1 k t" d 2 sene ı ıs ı sa ıyme ı e rikanın kuruluşundanberi sı-

rulmak zorunda idi. Hazırlık- milyon 800 bin lira ziyadele- cak bir muhabbetle bize mü-
ların üzerinden hemen hemen kt" şece ır. zaheret gösteren sayın İzmit· 
bir yıla yakın bir müddet geç- S · h k ti · 'l l d'k anayı are e erı ı er e ı • lilere teşekkürü vazife Mya-
tikten sonradır ki 1934 ikinci çe ölçülerimizde mütezayid 
teşrininde Gondar hadisesi b' rım. 

ır surette genişlemektedir. Dahi önderimiz Atatürk 
çıktı; bunun arkasından dan- V b 
da 6 Birinci kanunda Ual. Ual e aşarılan sanayi manzu- milletin yükselmesi hususunda 

k' Jd H mesi birbirini ikmal eylemek- büyük azim ve iradelerini va ası o u. emen ayni ayın 
içinde de Bono Doğu Afrika- tedir. Proğramımıza dahil esas- sanayi sahasına da tevcih et-

. d"l k 7 B" . lardan biri de Selluloz fahri- tı"kler·ı içindir kı" muvaffakıyet-sına tayın e ı ere ırınci 
. l anunda ilk vapurla Napo· kasıdır. Selluloz kağıdın ve lerimiı L ariz bir surette ken· 

l.,d E . • h k . Gemlik'te ki Suni fabrikasının dı'sı'nı' go··sterı"yor ve da"'hı"yane ı en rıtre ye are et etmış 
ve ayın 16 sında da hedefine mayasını teşkil etmekle bera- idare ve iradeleri altında bu 

varmıştır. 

Bu faslı de Bono şöyle an· 
latıyor: 

"Duçe icabeden anda tek
mil ltalya'yı arkasında bula
cağını biliyordu. Ancak, hava
da enerjik hareket kokan bir
şey sezer sezmez: "Sonu ne
rede biteceği bilinmiyen bir 
sergüzeşte atılmak isteniyor." 
Yahud da ''Bu oyun bu ka
dar riske değer mi? Evvela 
bunu görmek lazım" gibi mu
tad cümleleri kullanan, ' ne 
güvensizler, ne her vakit rast
lanan sükun muhtaçları ve 
ne de korkakların eksik ol-
madığını gizlemeğe lüzum 
yoktur. 

Muhataranm zevkini tatma
mış olan bu gibi uzun uza· 
dıya hesab edenler ne kadar 
tehlikeli kimselerdi ve daima 
da ne derece tehlikeli ola
caklardır! 

ber ayni zamanda bir harb muvaffakıyetler tevali ede-
maddesidir. Gerek askeri ih- cektir. 
tiyaç ve gerek milli ekonomi . Milli ekonomimizi tam ma-
bakımından büyük ehemmi- nasile memleket içinde cihaz-
yeti olan bu fabrika 2 Milyon landırdığımız zamandır ki mil-
liraya kurulacak, senelik istih- let refaha kavuşacaktır. Mil
sali 1 milyon 200.000 lira lete karşı büyük mes'uliyet 
kıymetinde 12 bin ton ola- almış olanların tek arzusu 
caktır. milletimizi mesut ve müreffeh 

Bütün bu işleri kendisine 
emniyet ettiğimiz Sümer bank 
teknik esaslara dayanarak ;,İze 
muvaffakıyetli bir eseri ver
diğinden dolayı bu büyük 
milli müesseseyi sevgi ve tak
dirinize arzederim. 

Endüstri planımızda hisse 
ve pay alan diğer milli mü· 
esseseler de ayni muvaffakı
yeti göstermişlerdir. 

Gerek işçi gerek mühendis 
ve gerek iktısatçı olan bütün 
elemanlar Türk milletinin müm· 
taz istidadını isbat eden bü
yük liyakatlar göstermişlerdir. 

görmektir. 
Yaşasın sevgili milletimiz, 

yaşasın büyük Ônderim\z. 
Bundan sonra kordela Ma

liye Vekili tarafından kesile
rek fabrikanın açılı~ı yapıl
mıştır. 

Vekiller ve davetlilere fab
rikanın her tarafı gezdirilerek 
kendilerine izahat verilmiştir. 

Ekonomi Bakanımız öğleden 
sonra fabrikanın tevsiine ait 
inşaatın ve Selluloz fabrikası
nın temellerini atmışlar ve mü
teakiben Ankara'ya dönmek · 
üzere lzmit'ten ayrılmışlardır. 

Sahtekar bir 
şebeke tutuldu 

- Başı 1 inci sahi/ ede -
Abdullah, Denizlili İbrahim o~lu 
l11ınail ve Kay erili .Mehmeıl oğl ıı 
Rııınazan'dır. llunlann piy.ı , adı 

tutunwıı~ olan jilet bıçağı kli~elt!· 

rini yaptır arak .Nefa•et nıatbaasın· 
da ambalaj ka~ıcl ve kutuları h.ıs· 

tırdıkları ve bu ıımLaliıj ka~ıdları· 
mu içine doldunlukları aclı jilet 
hıçuklİırını yüksek f iatle lzmir vı~ 
<'İrnr .,'İlliyet ve kaz.alarıla birçok 
tir.arcıhanell!re sattıkları teı.bit ctlil· 

mİflİr. 

Klişeler ve bastırdıkları nınLa· 

Jiij kulu ve kfiğıdları, Nefaset mat· 
ba:ısınıla bulunarak alınmıştır. 

Zohıtnnın bu Jikknt ve mu· 
vaf fokıyetiui takılir ederiz . 

Son 
Nutuklar .. 
-Başı 2inci say/ ada-

esasından kestirib atmamakta, her 
iki tarafın da c;ekjşe çekişe pazarlık 

ctmt>k için ye~H umsa etrafında 

toplanmıya hazır olduıtolarını sös
termr.kteJir. 

Pek yakında ve pek kolay ko· 
lay uyuşamasalar bile iki tarafın 
bu tcmayülünii Akdeniz ve binne· 
tice A vnıpa sulhu ic;in gene bir 
kazanç telakki etmeliyiz. 

Siyasette zaman kazanmak ta 
nihayet Lirşcy kaıanmak demektir. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Bağdad 
hükumeti 
Komşu devlet-
lerle dost geçinecek. 

Bağdad, 7 (Radyo) - Yeni 
Irak hükumeti, bütün komşu 
devletlerle dostluk ve alakasını 
idame ettirmeğe, taahhüdle
rine riayete karar vermiştir. 

M. Eden'in 
---+-·----

Nutkunun haricte , 
yaptığı tesirler 
--Başı 5 inci sahifede--
Peşte Hirlap gazetesi bu· 

nun sebebini şimdi Milletler 

cemiyetinde Macaristan'ın iki 
avukatının ayni Almanya ile 

ltalya'nın bulunmamasile izah 
etmektedir. 

Paris 6 (A.A) - Paris ga· 
zeteleri M. Eden'in nutkunu 

pek iyi karşılamaktadırlar. Jo· 
urun kanaatine göre lngilit: 

bakanının Fransız İngiliz mii: 
nasebetleri hakkındaki sözler• 

bilhassa şayanı memnuniyettir: 
Bu nutuk beynelmilel vaziyet• 

aydınlatacağını yazan Petit Pa· 
rizien gazetesi lngiltere'nin Al· 
manyanın çevrilmesini isteme· 
diği hakkındaki M. Eden'in 
sözlerini kaydetmektedir. Bu 

gazete diyor ki: 
M. Eden lngiltere'nin ltal· 

yaya karşı olan vaziyetini fev· 
kalade bir surette izah etmiş· 
tir. Bu vaziyet nümune ittihat: 
edilmiye layıktir. ____________ ... ,, 
OOPSA 

_ ::;;..---

Üzüm satışları S 
Ç. Alıcı K. S. K. . 

325 S. Süleyma. 11 75 14 O 
90 Beşikçi o. 13 25 14 50 
79 H. Alyoti 12 50 16 50 
30 j. Gozden 12 50 12 55 
22 J. Taranto 8 75 8 1 
20 inhisar ida. 10 10 

566 
325074 
325640 

incir sat.şiar 
Ç. Alıcı K. S. 
16 F. Pakers 9 50 

8 M. J. Taran. 12 
5 Ş. Riza halef. 11 

29 
167906 
167935 

Zahire satışları 
K. S; Ç. Cinsi K. S. , 

939 Bvğday 4 75 6 2 5 
1 Vag. Yulaf 3 75 3 7 

159 Ken. Pala. 460 360 
3 B. Pamuk 46 46 

7727 K. K. ceviz 14 1 S 
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- Sayfa 7 ---------------------ANADOLU-------------------- 81111936 .. 

~adrid-Londra muhabe- Milli Emlak Müdürlüğünden: Lira K. lzmir Komutanlığı ilanları 
Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

ratl kesl·ımı•ştı•r. D.858 Darağaç demirhane sokak 29 eski 23 taj No. lı 18 00 1 k 1 evin alt katta iki odası. 1 - Mst. Mv. nin göstereceği yerde yaptırı aca o an 
38939 lira 4 kuruş bedeli keşifli telefon hatları ka: 

~ - 213 Karşıyaka Alaybey hayali so. hakikat so. 7 50 
~ehirde yalnız askeri idare kaldı. Milisle- 30123-19 No. it ev. palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

ihalesi 19 /11/ 936 perşembe günü saat 16 da rin mu .. Jaraası çok kanlı ve mu .. dhı.ştı·r. 839 Burnava 1 inci yaka sok. eski 4/8 taj No. lı ev 10 00 
Uı Tı İzmir'de Mst. Mv. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

840 ,, 1 ,, ,, ,, ,, 10/ 2 taj ,, ev 1 O 00 I k . 
2920 1. 46 

k 
d • Başı 1 inci sahi/ede -
e taarruza geçmişlerdir. De· 

"aınlı top sesleri duyulmak· 
~dır. Yaralı Fas askeri dolu 
'ıci kamyon gelmiştir. Asiler 
~llardiaraya doğru çekilmiş· 
ı'r~ir. Milislerin ikibin, asi· 

1trın bin kişi oldukları söy
~niyor. 

ı. Madrid önünde asi topçu
._,.. Madrid merkezini ve ez· 
t~rnle içişleri bakanlığı sara· 
Yını bombardıman etmişlerdir. 

londra 6 - Y orhhire Post 
2lletesi M. Edenin beyana· 
tından mülhem olarak lngil
~erenin Akdeniz statükosu 
P oı.ulmamak şartile general 
,__1anko hükumetini tanıyaca· 
gını yazmaktadır. 

v Lizbon, 7 (Radyo)- Sinyor 
''lbalero gazetecilere beya
llatta bulunarak demiştir ki: b.- Franko kuvvetlerini mut· 
~a tevkif edeceğim. Mad· 
rid' f L den ayrılmıyacağım. Muvaf· 
ilıç; olamazsam kendimi öldü
tcceğiml Demiştir. 
il' Getafe, 6 (A. A) - Havas 
Jansının hususi muhabiri bH

diriyor: 

d ~erro De Sos Angeles şid
et), bir topçu ateşinden son· 

~a akşam üzeri alınmıştır. ls
~kam süngü ve bomba mu· 

rebesile işgal edilmiştir. 
t Burgos, 6 (A.A) - Genera~ 
ıı~banellas ... fspanya devletı 
"'rtUrni valiliğine tayin edil· 
ltıiştir • 
I Getafe, 7 (Radyo) - Asi-
tte mensup dört batarya top 
~adrid'in muhtelif yerlerini 
ornbardıman etmiştir. 6 tay· 

Yarelik hava gurupları da müs· 

~~kem mevkilere bombalar 
"nışlardır. 

. Londra, 7 (Radyo) - Mad· 
tı~ ile telefon muhaveresi bu 
~n yapılamamıştır. 
. Londra, 7 (Radyo) -Mad
bıd'~eki İngiliz sefarethanesi 
k~rıciye dairesine Madrid hü
~tnetinin Valansiya'ya gitti

~'.ni ve Madrid'de sade aske.ri 
ır idare kaldığını bildirmiştir. 
Londra. 7 (Radyo) - Roy· 

ter bildiriyor: 

l. Madrid'e asilerin giriş harbı 
•vıadrid kl!nar mahallelerin
de şiddetle devam etmek
~Cdir. Fas kıt'ala~ ilk safta 
h~lunmaktadırlar. Asilerde mü· 

1ın miktarda ta_k vardır. 
Milislerin müdafaası tahmi· 

ilin fevkinde müthiştir. Maa· 
lllafih hükumet Madrid harb 
'tıahallelerindeki halkı geriye 
~kmiştir. Bu suretle müdafaa 
ilrbı daha kolay olmaktadır. 

Paris, 7 (Radyo)- Bir Rus 
Vapuru Kartejen'e elli tayyare 
Çıkarmıştır. 
. Burgos, 7 (Radyo) - Mad· 
r1d'in işgali etrafındaki yavaş· 
ık, hususi bir planın icaba· 
lındandır. Madrid havalisi ta· 
llıarnen işgal edilmiş bulun· 
llıaktadır. 
h işgal edilen kısımlardaki 
alk dehalet etmişlerdir. 

. Şimdi Madrid'in işgaline 
1tıtizar edilmektedir. 

Madrid, 7 (Radyo) - Sov· 
}'etlerin Madrid sefiri M. Ro
~~nberg sefarethane erkanile 
bırlikte Madrid' den hareket 
etmiştir. 

Cebelüttarık, 7 (Radyo) -
Madrid hükumetine sadık harb 
sefinelerin~n Almirante Çer· 
vera ve Kanarya asi zırhlıla
rına bir taarruza hazırlandık· 
ları haber alınmıştır. 

Salamanga 7 (Radyo) -
Madridin işgalinde polis mü
dürlüğünü yapacak olan mir· 
alay Aznar, cepheye hareket 
etmiştir. M. Aznar, gazeteci
lere istasyonda: 

- ikinci görüşmemiz bun· 
dan sonra Ma<lrid' de ola
caktır. 

Demiştir. 

Kazablanga 7 (Radyo) -
f spanyadan gelen • haberlere 
göre; asiler silah kaçakçılığını 

meni için bir hafif muavin filo 
l vücuda getirmişlerdir. 

1 

Madrid, 8 (Radyo) - Şeh· 
rin yukarı varuşlarında oturan 
halk, merkeze iltica etmişler-
dir. Top ve tayyare bombar
dımanından birçok c~ler yi· 
kılmıştır. Sokaklarda sırtların· 
da şilte ve yorganlarla dola
şan kalabalık halk kitleleri 
görülüyor. 

Londra 7 (Radyo) - İspan
yanın bura sefiri, bugün İngil
tere hariciye nazırı M. Eden'i 
ziyaret etmiş ve Madrid hü
kumetinin gördüğü lüzum üze· 
rine Madrid'i terkederek Va· 
lensaya çekildiğini bildirmiş· 
tir. Madrid' den son gelen ha· 
berlere göre, Madrid 'deki ya
bancı devletler sefirleri, bu· 
gün bir toplantı yapmışlar ve 
vaziyetin nezaketini tetkik ey· 
lemişlerdir. -

İhtilalciler tarafından işgal 
olunan kenar mahalleleri aha· 
lisi, Madrid'in merkezi ma· 
hallelerine taşınmışlardır. Halk 
heyecan içindedir. 

Alakadar mehafil ve ihti· 
Ialçilcrin radyo merkezleri, 
Madrid'e, artık işgal edilmiş 
nazarilc bakılabileceğini ve 
hükumet kuvvetlerinin, Mad· 
rid dahilinde birbirine girdik
lerini kısmen de cebhcyi ter· 
kederek gayri muntazam bir 
surette kaçmağa başladıklarını 
yazıyor. 

Paris 7 (Radyo) - ihtilal
cilere mensub bir tayyare fi. 
losu, bugün Barsclon şehrini 
bombardıman etmiştir. 

................... lml ... 

Borsa idaresin 
den: 

Borsa için kalorifer ocakla
rilc motör işlerinden anlıyan 
bir makiniste ihtiyaç vardır. 

isteklilerin 10 ikinci teşrin 936 
gününe kadar vesikalarile her 
gün Borsa idaresine müractı· 
atları. 3 6 9 1044 

i LAN 
Alsancak Mes'udiudiye cad

desinde 115 No. lı dükkanda 
tuhafiyecilik eden Andon Ka
pad ona' nın istidası üzerine 
tetkik mcrciini konkordato 
aktetmek üzere iki ay mehil 
v~rilmiş olmakla müsted'ide 
alacak iddia edenlerin yirmi 
gün içinde alacaklarınıkomiser 
liğe bildirmeleri ve hilafına 
hareket edenlerin kongordato 
müzakeresinin kabul edilmiye· 
cekleri ilan olunur. lizbon, 7 (Radyo) - Tay· 

~reci ve general Frankonun 
'rdeşi miralay Franko, Sa

angaya geçmiştir. Kardeşinin 
una iltihak edecektir. 

Güzelizmir hanında 9 N. lı 
yazıhanede avukat ve kon· 

gordato komiseri 
Ahmed Tevfik lıginer 

307 Buca sulh sokak 1 . 3 No. lı dükkan 12 00 2 Ik teminat a çesı ıra uruştur. 
3 Keşif, şartname ve planları ancak komisyonda her gün 

152 Karşıyaka Celal bey sok. 40148 e~ki 80/88 37 50 görülebilir. 

taj No. lı ev. 4 - Eksiltmeye iştira\c edeceklerin Ticaret odasında ka· 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin altı aylık icarlarına bida· yıtlı olmaları şart olduğu gibi bu işin ehli olduklarına 

yetten talip zuhur etmediğinden biraz müddet uzatılmıştır. dair laakal bir hafta evel Naf1a fen heyetinden vesika 
İhal~si 19111136 perşembe günü saat 15 tedir, Alıcıların Milli almış olmaları lazımdır. 
Emlak müdüriyetine müracaatları. 987 5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 

T.N. K 
Büvü 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen 
paran heba olmamıştlr. Hem yüzlerce vatandaşmı
zı zengin etmiş, hem de yurdunun göklerine bir 
kaç filo katmış olursun. Bu yUzlerce zenginden bi
rinin de senin olmıyacağmı kim iddia edebilir? 

ilan 
Ahmetli köyü muh
tarlığından 

1-Ahmetli nahiye merkezin
deki mektebe bir yatı pavyo· 
nu yaptırılacaktır. 3999 lira 
97 kuruş bedel keşifli olan 
bu pavyonun keşifnamesi, ha· 
ritası ve şartnamesi Ahmetli 
köy odasındadır. işbu pavyo
nun inşası açık eksilmiye kon-
muş olduğundan şartnameyi ve 
keşifnameyi görmek istiyenle· 
rin köy odasına müracaatları. 

2 - Eksiltmeyi iştirak ede· 
ceklerin kanuni 0

o 7,5 pey ak· 

çası veya banka mektubu ib· 
raz etmesi şarttır. 

3 - ihale İkinciteşrin ayı
nın 15 inci günü saat 15 de 
Ahmetli nahiyesi merkezinde 
yapılacağından tarihi mezkı1r
de taliplerin Ahmetli nahiye· 
sinde bulunmaları ilan olu· 
nur. ' 27 31 4 • 8 

İzmir İnhisarlar başmüdür
lüğünden: 

Ôdcmiş'te mamul tütün sa· 
tış deposuna pazarlıkla raflar 
yaptırılacaktır. Ke~if bedeli 
195,80 muvakkat teminatı 14,68 
liradır. isteklilerin 20 /11/ 936 
günü saat 15 te başmüdürlü· 
ğümüzdeki komisyona gelme· 
leri. 7 12 1109 

ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kaları, muvakkat teminat makbuzu ve teklif mektu
bunu ihale saatından en az bir saat evel komisyona 
vermiş bulunmaları ilun olunur. 

3 8 13 17 1032 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Her bir metresine biçilen ederi 30 kuruş olan 50000 

metre haki renkte astarlık bez kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak istiyenlerin her gün öğle-

den sonra komisyona gelmeleri. 
3 - ilk teminat miktarı 1125 liradır. 
4 - ihalesi 14 /11/ 936 cum günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile 
biı likte teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir 
saat cvel M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri 
ilan olunur. 28 3 8 11 999 

Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ankara garnizonu kıtaatının ihtiyacı için 102000 kilo 

pirinç 23/ikinci teşrin/936 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 te kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesi eksiltmenin yapıiacağı Lv. amirliği satın 
alma komisyonunda her gün parasız görülebilir. 

3 - Pirincin tutarı 20400 lira olup muvakkat teminatı 
1530 liradır. , 

4 - İ~tekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika 
teminat makbuzlarını belli gün ve saattan bir saat 
evveline kadar vermiş bulunacaktır. 7 11 15 19 1067 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Her bir kilosunı. biçilen ederi 120 kuruş olan 16500 

kilo pamuk çorap ipliği kapalı z.arfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek is· 

tiyenlerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri . 
3 - ilk teminat miktarı 1485 liradır. 
4 - ihalesi 13 1111 936 cuma günü saat 15 tedir. 
5 - Eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde yazılı vesikaları, teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte ihale saatinden en az bir 
saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver· 
melt:ri. 24 31 4 8 948 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
l - 63064 metre yatak kılıflık bez müteahhit nam ve he· 

sabına açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Hepsine biçilen ederi 20029 lira 13 kuruştur. 
3 - ihalesi 17 /11/ 936 salı günü saat l 1 dedir. 
4 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınır. 
5 - İlk teminat 1502 lira 18 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte ihale günü ve saatinde M. M. V. satın alma 
komisyonunda bulunmaları. 1 4 8 13 1000 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 Manisa merkezindeki kıt'at ve müessesat ihtiyacı için 

453 ton Linit maden kömürü eksiltmeye konu'muşlur. 
2 Şartnamesi ücretsiz .arak Manisa' da Tümen satın 

alma komisyonunda görülebilir . 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
4 - ihalesi 26 / ll. Teş./ 936 perşembe günü saat 15 tedir. 
5 - Beher kilosunun muhammen bedeli bir kuruş yirmi 

santimdir. Teminatı muvakkatesi 408 liradır. 

6 - istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika ibraz edeceklerdir. 

7 Muvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mektup
larını münakasanın yapılacağ, belli saatten en aşağı 
bir saat evvel Manisa' da askeri satın alma komisyo· 
ııuna vermeleri. 8 13 18 24 1114 

lzmir daimi ~ncümeninden: 
Cinsi Yeri Dönüm Bedeli sabıkı 

Lira K. 
Bağ Narlıdere 2,5 8 ()() 

Tarla .. 4 3 ()() 

İdarei Hususiye akaratından olup yukarda yerleri gösterilen 
bağ ve tarla temdiden bir ay zarfında pazarlık suretile kiraya 
verilecektir. Kirasına talip olanların 7112/936 tarihine kadar 
encümeni vilayetin toplandığı her pazartesi ve perşembe gün· 
leri Vilayet daimi encümenine depozito makbuzları ile birlikte 
müracaat etmeleri ilan olunur. 8 1 O 12 14 1 111 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norvcı;ya halıkyuğlarının en hali idir. ~erhet gibi içilir, 2 defa süz'ülnıütlfir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Ba~clurak Büyük Salcpı;ioilu hanı kaqııııoda 
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W. F. H. VAN- Hellic en Lines Olivier v E Şürekası Fratelli Sperco 

Limited 
Der ZEE & CO. Limited 

V.N. 
Vapur Acentası Vapur Acentası 

Birinci kordon Rees binası ROY AL NEERLANDAIS 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

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

Tel 2443 KUMPANYASI 

"ATHEN,, motörü halen li
manımızda olup ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük almak

LONDRA HATTI "AGMEMNON,, vapuru el-: 
"ANDALUSIAN" vapuru yevm limanımızda olup 10/ 2 

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

2 ikinci teşrinde gelip 5 ikinci inciteşrine kadar AMSTER-
teşrine kadar Londra ve Hull DAM, ROTTERDAM ve 

tadır. için yük alacaktır. HAMBURG limanları ıçın 

"BOCHUM,, vapuru 11 son 
te~rinde bekleniyor, 15 son 
tcşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN li
manlarına yük alacaktır. 
"GALİLEA,, vapuru 14 son 

teşrinde bekleniyor, HAM
BURG ve ANVES'ten yük çı

Anglo-Egytian Mail 
Line 

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

Yolcu fiatinde tenzilat: 
kacaktır. Pire-Marsilya seyahat müd

AMERIKAN EXPORT LİNES deti 75 saat, 
"EXMINSTER,, vapuru ha· Port-Sait ve fskenderiye li-

len limanımızda olup NEV- manları için ''VELOS,, vapu· 
YORK için yük almaktadır. ru her hafta pazartesi günü saat 

"EXHIBITOR,, vapuru 14 12 de muntazam Pireden ha-
son teşrinde bekleniyor, NEV- reket edecektir. Yolcu ve eşya 
YORK için yük alacaktır. kabul eder. 

"EXPRESS,, vapuru 30 son Fazla tafsilat için Pasaport 
teşrinde bekleniyor, NEV- yolcu salonu karşısında Lokal 

Riz binasında. No. 168 
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMINER,, vapuru 14 Umumi Deniz Acentah~ı 
Limited 

ilk kanunda bekleniyor NEV- acentasına müracaat olunması. 

LİVERPOOL HATTI 
"FLAMINIAN,, vapuru ikin

ci teşrin ibtidasında Liverpool 
ve Svanse'adan gelip yiik çı
karacaktır. 

"THURSO,, vapuru 15 
ikinci teşrinde Londra' dan ge
lip yük çıkaracak ve ayni za· 
manda Liverpool ve Glaskon 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 
.. ~ .... lllJl!!l .. imll:ıi~l!llllliiZ!!:l• 

Deri ve Tenasül Hasta-
lıkları Mütahassısı 

. ~ Doktor 

Osman Yunus 
Hergün hastaları sabah 

saat 10 dan akşam altıya 
kadar kabul ve tedavi eder. 

Adres: Keml!raltı Şamlı 
sokak No. 19 YORK için yük alacaktır. Telefon : 3171 

"EXAMELIA,, vapuru 26 ilk) _____ ....,.!!!!;!!:,~~...!!~~~~~~~~~·!! 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

"EXETER" transatlantiği 6 
son teşrinde PiRE' den BOS
TON ve NEVYORK'a hareket 
edecektir. 

"EXCAMBION,, Transat
lantiği 20 son teşrinde RIRE
den BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJEN - OSLO 

.. SARDINIA" motörü 16 
son teşrinde bekleniyor, Df
EPPE ve NORVEÇ limanla- •ır111111111111111111111111111ı.. Doktor .. ılllllllllllllllllUllllllllll• 
rına yük alacaktır. - -

ARMEM~1!lı~u~~HULDT· : _A. Kemal Tonay -
"AUGUST LEONHARDT -Bakterıgolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı= . " = Bnsmnhnne istasyonu karşısındaki dibek okak başında 30 sayı· = 

vapuru 11 son teşrınde bek- =: lı ev ve muayeneh:ıneeinde sabah saat 8 den akşam saat 6 a kadar := 
leniyor, ROTTERDAM ve - hastalannı kabul eder. -
HAMBURG için yük ala- 1\lürncant eden hastalara ynpılmnsı 14zımgelen sair tahlilat ve = 
caktır. = mikroıık.opik nıuayenelcri ile veremli baııtalara yapılmasına cevza = 

JOHNST<lf VE::u?EN L TD, iııf üffiliıiıııfıüüiı'ıiiüıntıiıiilüilıiıiUlıiünıiıılnıiTe~;j:~·, 14'1~5 ııııııııi 
''JESSMORE,, {vapuru 15J 

son teşrinde bekleniyor. BUR
GAS, VARNA, KOSTENCE, 
SULINA, GALAÇ ve BRAl
LA için yük alacaktır. 

S.A. HONGROISE DE NA
VIGATION DANUBIENNE 

MARITlME BUDAPEŞT 
"QUNA,, motörü halen li

manımızda olup, BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞT, 
BRA TISLA VA, VlY ANA ve 
LINZ için için yük alacaktır. 
SERViCE MARITIME ROU-

MA1N-BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 25 

son teşrinde bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA ve GALAÇ 
ve GALAÇ aktarması BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞT, BRA TIRLA VA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi· 
lcmez. Telefon No. 2008 2008 
...... 11111!!~ ......... 

Doktor 

Ziya Gökşin 
Kulak, Burun, Boğaz 

mütehassı~ 
Merkez hastanesi kulak şefi 

ikinci Beyler sokağı ha-

uruf 

yük alacaktır. 

"STELLA" vapuru 712 inci 
teşrinde beklenmekte olup 
ROTSERDAM AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 

"HERGULES,, vapuru 30 
2 inci teşrinde gelip 5/2 inci 
kanuna kadar ROTTERDAM 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN kumpanyası 

"ALBA JULIA,, vapuru 
19 I 2 inciteşrinde MALTA, 
MARSİL YA ve CECAIR li
manları için yük ve yolcu ka
bul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
kordonda FRA TELLi SPER
CO vapur acentalığına müra
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastalık
ları ve elektrik tedavisi 
fzmir - Birinci· beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 ...................... 
Kiralık Ev 

1 Güzelyalı Tramvay cadde
sinde deniz tarafında, pazar 
yeri karşısında elektrik, hava 
gazı kumpanya ve kuyu suyu 
tesisatı olan büyük bahçeli, 
içi döşeme ve dıvarları yağlı 
boyalı 1136 numaralı ev kira· 
lıktır. Görmek ve görüşmek 
için Gazi heykeli yanında Ak
deniz apartmanında müddei 
umumi muavini Şevki Süner' e 
müracaat. D: 5 

2 ve 20 komprimelık imbala)larda 

bulunur 

Ambal.aj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan © markasını arayınız. 

Milyonlar Gişesi 
200,000 Lira daha kazandırdı 

Tayyare piyangosunun altıncı keşidesinde en büyük 
ikramiyeyi kazanan 14741 numaralı bilet, doğrudan doğ· 
ruya (Milyonlar gişesi) inden çıkmıştır. Bazı bilet ba· 
yileı i, kendilerini reklam için bu biletin kendileri tarafı o· 
d:ın satıldığını iddia ediyorlarsa da bu doğru değildir. 
(Milyonlar gişesi) şimdiye kadar birçok yurddaş]arı 
servete kavuşturmuş uğurlu bir gişedir. 

Müşterilerine vaktinde bilet yetiştirmekle ve her türlii 
kolaylıkları göstermekle şöhret alan (Milyonlar gişesiJ 
yeni tertip edilen 22 inci tertip tayyare piyangosu keşide 
biletlerini de satışa çıkardığını ve biletlerini biran evvel 
almalarını sayın müşterilerine bildirir. (Milyonlar gişesi) 
taşradan talep edilecek olan biletleri vaktında gönderme· 
ği bir vazife bilir. Taşra talipleri, biletlerini tedarik et· 
mekte acele ederlerse, daima kazanırlar . 

lzmir' de Keçeciler caddesinde No. 134 
te (Milyonlar gişesi) sahibi 

Hayri Ak Dölek 

lzmir gümr··k muhafaza bi-
rinci tabur satın alma komis-
yonundan: 

1 - İzmir Gümrük Muhafaza alayı ikinci taburu ihti)'ll~ 
için alınacak 35,000 kilo un açık eksiltme usulile 111°' 
nakasaya konulmuştur. 

2 - ihalesi 11/11/936 Çarşamba günü saat 15 de lznıir'd: 
Gazi bulvarında Ziraat Bankası ittisalinde 6/3 sa>'1' 
apartımanda satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Unun beher kilosuna tahmin edilen fiat 13 ku(ll: 
olup mecmu tutarı 4550 liradır. 

4 - Muvakkat temi nah 341 lira 25 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. . 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun i~'. 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve51
1 

kalarile muvakkat teminat makbuzlarını ihaleden evt 
komisyona vermiş bulunacaklardır. 

7 - Alınacak 35000 kilo unun açık eksiltme suretile al~ 
nacağı yazılması lazımgelirken kapalı zarf usulile yaı1 

dığı görülmiiş olduğundan 28/10/936 31/10/936 ' 
4/11/S 36 tarihlerinde Anadolu gazetesile neşredil~~ 
bu hususu açık eksiltme olarak tashih edildiği il$0 

olunur. 28 31 4 8 989 

lzm·r ilayeti defterdarlığııı-
dan: 

Mükellefin 
İsmi San'atı 

f srail o. şemoil Terzi 

Ticarethane Tarholunan vergi % ~· 
Mevkii No. Kazanç Buhran t.8 ~ 

L. k. L. k. L· 5' 
Tahtakale 21 9 00 2 07 1 

Saban 
Mustafa oğlu Makine Uzunçeşme 29 7 18 1 43 
Muhittin tamircisi 
Mehmet oğlu Kireççi Gazi paşa 64 16 00 3 63 2 k 
Sadık 
Bursalı M. Sezai Kebapçı Fevzipaşa 78 9 60 2 21 1 ~ 

mam karşısı No. 41 
Muayenehane Tele. : 3686 
Ev " : 2505 
Hergün 3 - 6 a kadar has-

Yukarıda isimleri yazılı mükellefler namına Tire maldlir1{ 
ğünce tarholunan miktarları muharrer vergiler, bu mükeıte 
lerin terki ticaret ve san'at etmiş olup nerede bulunduklarıf11~ 
bilinememesi sebebile usule tevfikan ilanen tebliğ olunur. l ıO• 

--~~--~~ .. ~----~----------~ ... .a .................. .-:;ı.-:m .............................. ~ ... _,, 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b' 
talarını kabul eder. --- Pürjen Şahap rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 
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