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Ordumuzun geçid resmi çok 'parlak, çok heyecanlı oldu rB e1 [ Mı k ' 

A ı F h d 
ogaz ar u a-

ta tÜr k, orgen er a a re velesitatbikatı 

d • ' • • d Bugün bir toplantı 
ın e sızın ve or omuzun yapılacak. 

lstanbul, 11'(Hususi)-• • ı • d • • • D d • Yeni boğazlar muahedesi goz erın en operım. e ı. :;:::::e,:::;;:!:~·;;.~ --------Ve telgraf ta şunları ilave ettiler: "Şanlı ordumuzun geçid res. 
mini gözlerimin önünde canlandırarak mes'ud olacağım.,, 

EJirıı" l!J (A.A) Ordu m ı· 
zuu be~ günliik mu\'nf fakıycıli 
ıuanevralanndan onra <lün Ha kü) 

l'i' arıuda yapılan lıii) ük g••çit res· 
nıindc hazır lmlunııınk üzere Tr.ık· 
)unııı en uzak l,;.ö;elerinclen varın

l'a)n kaılnr lıi'r taraftım lıinlı·rce 

halk, arnh:ılar. otuınobilln. lıi·il

l•·ılcrlc, :ıtlıırhı Un kli~e kın et· 

mi !erdir. 

Saat dokuza doğrıı lı:ı, t :ı ı;ı•ııd 
L.urııı.n haşl...ını hm·ş.ıl J'r, zi 

~.ııkııııık olmak ulcrc tlii:!er gcııc

ıallt·r, umumi miifolli~ Kazım l>ı· 

ril.., Trak,.ı \alileri rn Edirne 
sn) la\ lan gt>çit r~~miııirı ) apıl.ıı a.'.:ı 
sah:ıy a g !erek lııılk.n ro~k ıııı te· 
zalıfü leri nnı ıııcl.ı kn.dilt'rİne U) • 

nlrıu tribünlere ~ erlc~tiler. 

'aııt 9 ıla bu~lıyarı hüy:ül( gı>· 

\'İl rc~mi görüleı·ck \'C) di. Çelik 
Lııkışlı, tuıu: ) üılü yiğit Mt'lımeıl· 
çikler tank. ·mal..iııeli tüfd, zır:ılı 
otobü , motosiklet müfrezeleri, ta}· 
yare, ha~ta genel kurmay başkam 
olmak uzerc hü} ük komutanlar ,.e 
lıalkın fM!'\gİ. takdir w havranlık 

lıiele-ri iı;indc geçtilf'r. \ e yüksek 

bir nıükeınmeli} t'l ' c Laiarı gfü;. 

Atatürk lstanbul'daki manevraları takip buyururlarken. 
tı•rcli'er. 

ı;cçit re mi tam :~ ;;;ıat siirmüş 

,.,. lııı 'esile He )igiı l\lehmeıh;ikkri 

'e ku lretli komutaı l ırı ile ş:ınlı 

Türk urdu~u ı\tntürk'iiıı Lir daha 
takdir \c iltifatına mazhar olmuştur. 

Atatiirk, ordu ınüfl'ttişi Orgc· 
ncral J~ahrt•ıldin'•• çekıi~i Lir tl'I· 
graftrı tlt-nıi~tir ki: 

!\f,meual ıınıı l'.err)anını lıa· 

nn ga)el nıuntaz.ıuı bir lar.ttlıı lıil-

ılirınck sureti it- nyni lıa) atı şr' kil' 
)ll~auıaıııı temin hu}ur<luuuz. Sizin 
,.I' hütiiıı lrnlıraın:ın or<lumııımn 

sc,gi ile gözlcriuclt"'n ÖJ)('riııı. 
Yarın 'orulınol lıilınemiş 'e 

lıiltni) el'ek • ubn faıılı ordumuzun 
geçit rcqnıini göılerimin öııiiıı<le 

ı•aıılan<lı rurnk rııes 'ut ol:ıcugı nı. 

Ba)hakaıı f .,nıet 1ııönii de gön
derdiği hir tt·lgrafta orclıımuz ı il· 

ti f.ıtta hulunmu.-ıur. .. ~ ......... ~·~·~·~·~·~·~·~· .......... ~·~·~·~·~· .... ····~·~·~·~·~·~·~·~·~·~· ... ·~·~···~···~········ 
Hükumet k uvvet leri Saragossa'ya girmek üzeredi.!:_ 
Diğer bir habere göre asiler M adrid'e yaklaşmışlar 

T olosa şehrini asiler aldı
lar. Bir gazete ölüm teh

likesi karşısındayız,_ diyor. 
-·-

İspanya zenginleri nasAıl dolaşıyorlar? Sen Sebas-
1 tiyan'da anarşi var. Asiler Badayoz'a giremedi

ler. Hükumet kuvvetleri muvaffakıyetler ka) detti. 
~-----------~---R. cumur, vekiller Madrid'den ayrıldı. 

başlanacaktır. Bu müna
sebetle garın ( bugün) bu
rada , hariciye vek aleti 
katibi umumisi, büyük el
çi Numan Menemencioğ
lu'nun rigasetin__de bir top
lantı yapılacak ve bu hu
susta görürülerek lô.zım 

gelen tedbirler alınacaktır 
\.. J 

Valimizin .. 
Odemiş gezisi 
Vaziyet inşirah veri
cidir. Ödemiş'te buz 

fabrikası acıldı. 
' 

Valimiz Fazlı Güleç 
Ödemi~ kazası ile hanlieinde iıç 

giin üren tetkik 51') ahatimlcıı dö
nen valimiz Fadı GUleç, dün ken· 
ılisiui zi} arct eden bir muh:ır:riri· 

mize tetkik ve tefti\leri hakkrnda 
aşağıdaki he) anatta lıulunmuşlardır: 

Ö<lcnıiş'e gittim, gördüm, halk 
kendi nınh ullcrini almakla meşgul· 
dürJcr. İktı":ıt, r;ıhlıat, emniyet ve 
an'aılerirıi ı;ok giizel Lulılum. 
Üdenıiş'in merkezinde de beledi
) eyi takdire şayan faaliyet içerisin· 
ıle buldum. Birkaç sün evvel buz 
fııbrikaı;ı tesis edilmiş ,.e buz ı;ıka· 

rılına) a ha~lanmışlır. Şimdi de so

~uk lıa' a deposu yapılmaktadır. 
M<'~ cııt f'lt•ktrik kudretinin tevsii 

'e ch·4r köylerinin de hundan is
tifade ettirilmesi düşünülmektedir. 
Gördiiğüm umumi \'ar.iyct bana in· 
şirah \·ermiştir. 

• -------
1\laclriıl. 12 (A.A) Haknııl:ır 

ı. urıılıı A u·ııpa 'e A ıııcrikn '<l:ıki 
hli) ük elçilik ,,. koıı ıılo<Juklnr:ı 

nıım,.ııp otuz kadar ı;ekreteri kacl· 

rolardnn çıkarn11~tır. ü b11k11oı 

lıirçok generalleri \t' } iibck znhiı· 
leri de bakımlık emrine ıılıııı .. ıır. 

- lngiltere ve 

llııber Hrildiğine göre Cuneu· 
cadaıı lıirçok kö)iiıı \c ı~ırın w 

külliyetli miktarda emtianın gel· 
me i i\ladrid ~ehrinin ia~t>"İııi le· 
ıniıı eı ıniştir. Küınuııi nwlnı Cu· 
ene~ (hicdo'nun nlıı kiluınctre 

uteeimlr bulunan Lo oııe ile Tnı· 
hin ilülı fabrikasının işgaliııi it') it 

etnıi~tir. 

O,icdo, 12 (A.A) A.ll,C. ga· 
;ı:etei!inin lıober 'erdiğine giir~ hii· 
L:umet km•, etlerinin Heri karakol· 

ları şimıli Sarago e şehrinin ou ki· 
lonıetre yokiııinn ko,1or "okulmuş· 
lardır. 

Jç bakam hüklımeı km \'etle· 
rinirı Kordo,·n 'e Girnaın ·) n doğnı 

~ iirfülüklerini bildirmiştir. 
y.· açiet L.açaklan lıu kuHetlcrt"' 

ıltilıaL. etmektedir. Buna mukabil 

Lizbon'clan gelen hııberlerdc Gııa· 

dalajara milli} etperrnrlerinin .l\fcd· 
rid'in takriben 50 kilometre yakiııine 

lr.adar geldiklerini bildirmektedirler 

- Sonu 6 ıncı sayfada-
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/' 

\ ·I ' 

/spanya'da tayyare bombardımanları .. 

\ 

Yunan kralları 
Korf o adasında 
konuşacaklar 

\ıina. n (llusud) - Bn~'ek.il 
general Metakeaıı, bugün ögleden 
ı;oı•ra Korfo adıı ına hareket etmiş· 

tir. Akdeııiz'de *''ahııt etmekte 
olan İngiltere kralırı:n, bazı Yunan 
adalnnnı \t' im arada Korfo0

)U ılıı 
ziyart•t edecı·~i ı;iiyl ~unu·ktedir. 

Anaılolu : Yuıınniııt an Kral ı 

Korfo 'da huluudu~tına nazaran, iki 
kral arn ında hir mülfıkaı vuku 
hulacak ılcıııcktir. 

~---~----------~~ • 
lzmir'de 
4 zelzele oldu. 

E,eJki grçedeıı beri ,.hrinıizde 
dört defa 1clzclc olmuştur. lık zel· 
zelı• c\'elki sııbah saat 6, lOda olmu~, 
grc le) iıı ele 2,1 O da az fasıla ilf' 
üç zelzele daha hiueJilmiştir. İlk 

zelzele hafifti, fakat diğer liçü şid· 
detliee olmuıtur. 

Memleketimizden 
Harice, yaş mey va ihracına 

basene başlanıyor. 

Van R ibentrop'un Londra'ya 
tay ini çok mühim görülüyor. 

Avrupa' da yeni ·bir 
lokarno doğuyor! -----------

Almanya rol oynamaktadır. Garp 
ta birleşmek, şarkta serbest kal
mak istiy or. Fransız 'lar endişede! 

Ribenlrop çocuğile beraber 
Londra 13 (RaJJo} - Lorıl 

llalifaka, Loudra'dan A) fi)e}e 
git nıişt ir. Birkaç gün kalacak 'c 
pazarteai günü dönecek.tir. Diğer 
haberlere göre M. Eden de Lond· 
rayıı önümüzde.ki hafta içinde dö· 
nccck ve hariciye i~lt•rile alakadar 
olmağa bıı~lı~al'aktır. 

Loııdra 15 (Had) o) 'on 
Riheııtrop "mı Londra scf irJiıtipe 

tayini üretlne tar gnzc~csi: 

Ba tayinin siyaaf mahiyeti çif· 
tedir, çüuk6 yeni bir l..okamo tet
kili ve garba ait bir hava misakı 

'ücude geıirilme"i nıevzuubahistir. 

Hu iki mühim müzakerenin hita· 
nıın<lan sonra \on Hilıentrop gem· 

n ıliı.'.· ılı ncrrk ~-- llitler·in tılÜ· 
~;n iri iğini tlcruLıe edccekıir. JJr. 
ııwkteclir. Yuni \uupada .. ı:ırk '" 
~.ırb i~lcri n) rılnı.ık İ"lcıınwl..tedir. 

(,.iıııkü, Almaıı)a, :ırk cilıı•tiudı• 

lıiı.lıir taahhüde ~ nııa~nııık İ·lemr· 
ııı•·kıuJir. 

B..:ıliıı 13 (Hatl) •ı) lkrliıırr 

T:t(:lıil t f!Rlı'te inı· giirr \ OJJ Hi
benırop'ı ıı L mdr.ı ,.fiırl'lini dl'· 
ruhtl' 4•tnıı• i ı;ok nıuhinı<lir. Ru 
Hı) in \lınaıı)a'nın .h nıpa i~n eti 

ıızeriııdc Lii)ük Lir O)Un O}lll)U• 

!'a~ııı:ı delildir. Bu il) unda lııgihe· 
renin rolü ı:ol.: mühim olacaktır. 

Fıan'ız g.ızeteleri hu la) in içiu 
.. \lınan~:ı llnbe~ me 'ell'e.inde Ste· 
rez:ı eehlıesini ho:wıuş fakat ln
gilterc) i gücendirmemiştir. Şimdi 

de İııpan)ıı ıne-'ele i üzerinde hu· 

sııle gelen fır attan istifade)e ~·· 
lışmnkıadır. f ngiltere'nin lspan} •· 
daki bü}fik menafii ııoktasındanda 

lmaıı)a ayni oyunu oynamaktadır. 

\on Ribenırop bundan 11 )ora lngil· 
tere} i Fran"a 'dan uzaklattırmak için. 
çalı~acak ve prki Avı"Upa'da Al
man)anıo serbe tisini temin ede· 
cektir. 

Alman si~a~etioin mu uf fak 
olacağı tüpbelidir, çünkü İngiltere 
Fra~sa'dan aynlmak niyetinde de· 
@ildir.,, Demektedirler. 

Kü~ük itilaf 
Boğazlar dahil, son vaziyetleri konuşacak 

ltalya ve Akdeniz -------------Prag, 13 (Radyo)- Brati lav'da C)lül iptidalnrında küçiik itilaf kon· 
ııeyi toplaııaeak, yeni Yazi) ete ğöre kararlar n !rilcccktir. 

Bu içtimada Arnsturya·Almanyn itilafı, Alınan)a'nıu Balkan itlerin· 
ele \'aziyeti, yeni bir Tuna komisyonunun teşkili ,.e Boğazlar mes'elrıi 

\'e Lehistan'm yeni siyaseti tetkik edilecektir. 
Londra, 13 (Radyo) - Dt•)li Telgraf, 1tal)a'nın Aluleoiz'dcki hah· 

ri)e km'Vetlerinden bahsederek di)or ki: 

İki süper drcdn:ı\ tın inp ı ayni istemde diğer dört siiper clredou t 
ile ltalya donanmasına hu usi bir kıymet \'ermektedir, <.lcmcktcdir. 

Bir t:ürk dostu 
Profesör lzmir'de! 
Atatürk'e olan sevgimiz, onun 
Asya'nın doğurduğu en büyük 
dehalardan oluşundandır, dedi. 

Dört a) danbcri Aııl..ara 'e lıı
taııhul'da meınlckcıiuıiz hakkımla 

tetkikat ppnıııkta olan dt:gerli \ c 

'Jiirk tlu&tu bir Japon prufe ürü 

şehrimize gelmiştir . .Aclı Kojı Oku· 
ho 'dur, lisanımızı i} i konuşmakla· 
dıı·. Kendisi Komaza\'a üni\'t'rsite i 
şark tarihi profe orii 'e Tok)o'clıı· 
ki Türk-1 lam enstitüsü direktörii· 
dür. Ayni zamanda japon impnra· 
torunun hiraclerinin hi ma} C;\iııdc 

bulunan Japon-Türk do tluk cemi· 
yetinin azasındandır. Muhtasar Türk 
tarihi.. is.imli ve japoııca plılmış 

Lir eııeri \•nrdır. BumlJ Türk mil· 
Jetinin geçirclt~i i~tihalelcr, tarihi 
mizin özü, e erleri, inkılabımız 

bakkrnda kı) nıl'tli H' kı a ıııahi· 

m:ıtlıı muhtelif fotoğrrrlar \'ardır. 

Yani Türk'ü tanıtmak gayesilc ya
zılmış ve bizim için faydası, kı) • 
meli çok büyük bir eserdir. 

Profesör Okubo 
Profeı.ör \alimizin rieaaı ile 

pazartesi giiııü saat 6 da Elbamra· 
da bir konferao· \'erme~i kabul 
etmiştir. 

Konferansın mevzuu şudur: 

-Sonu 6 ıncı sag/ada.-
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u_K R A , ...... G~u··-n-u·~· n~T~~I --f~H~~b- 1 · 
Kendimizi dinlem~~n Hazar ı______ e g r a a er er 1 

Yunan amelesine evler yapılacak Süvarilerimiz hazırlanıyorlar. Gündelik metguli)elleriınizin )Ckna~.ık \C dar hudutlun içinde fıdcta 
makineleşİ)oruz. A)laren, )lllnrcn kendi kendimizi dinlemcclcn şuursuz 
bir dinamo gibi i le) ip duru) Oruz. \ nıııız teknik a rıdır; ilr'at n ndır; 
oluksuz ilerlemek 'c durmamak asrıdır, <li) orlar. Doğru, fcıkat u ıl in· 
anlı~ııııızın in anlık ce\herioi teşkil eden Kendiıııi:r.i düşünmek \C 

şah i) ctiıniıi ruhen ) ük eltmek cchiılcri, bu makinenin çnllrtılnrı nrn· 
sında çutır çatır ezili) or. 

Tarihin en zengin fikir lıar<'kctleriııi ) nrntnıılar \ c lıu hareketlere 
ioanarıık katılanlar, lıcrşe) den ""el kemli kendilerini uzun zaman dü-
ünme) C ''akit hulmu~ olan in anlarclır. Gittikc:c cliin)a dt'ınirılcn ve tnhtadnıı 

fıırk ızln,ıy or. Ancak düşünwcklc u· beııliklcıiınizi ) ük clımckle elde edt'· 
geldiğimiz ıııerhnm<"l, cf kat., kardeşlik 'c in ıulık hi lcri şu içinifo ) a· 
şadı~ımız mnkinl'lcşcn en arenıizc alla ha ısııııırladık, eli) or. ( 1 p:ııı) a') ı 
clu._ününüz!) 

Kitaplar n1t <lc<liniz? Klii ikl1?ri 8) n tutm.ık ~artilc yt·ııi kitııpl.ın ) ıl· 
zanlar ela makineden adanıl ırdır. O kitaplar <la lıizc i terlikll'riıııizi 'ere· 
nıiyorlar; bizi ) iik ,~Jteıııİ)orlar. Hadi dı)diııı, rlorl lw~ diinpı ıııütefek· 

kirinin t· eri i tcdi~imiz çaptadır. l..iikiıı hu ''"erlerin )a~ııııı1t)U Tt' lrnpıı 

lıir<lcıı dc~i, tirme) e kahil İ) elleri ) oktur. Çüııkü, ~Ö} le lıir kahraman çı· 
kıp hep ini toplatır, cadclclcre )l~ınlar )npor ,,. ku)ruklnnıulun ateş 
'erip lıop iııi )'akar. 

F, et; ) a~ıımak için demir gibi du) ı;u uz olmak gerek. Merhametten, 
in ııulıktan lıahseclenl<.-rc lın tn di) orlar. 

Fnkaı, buna rağmen progrııınlıırınnı:clu birer ant K<'udi kendimizi 
dinleme ve düşünme zomıını ayırmalı) ız. Bu urctle herke in ka) bet· 
nıekte olduğu fcf kat \ c merhamet tohunılannı içimizde Jmlmnlıpz. 

Büu)eınizi sağlanılaıtırtlıktnıı onrıı, La\kıılonno in aıılık der i ,·ermekte 
tereddüt etmek lıntadır. 

G. Gamele'nin Varşova'yı ziyareti 

Fransız-Leh dost
luğu kuvvetleniyor 

Gazeteler, Fransız generalinin 
şahsında bunu teyid ediyorlar. 
Varşova, 12 (A.A) - Fransa 

ordusu büyük erkanı harbiye 
reisi general Gamelen'in Po
lonya'yı ziyaret .münasebetile 
Polanya matbuatı generale hoş 
geldiniz diyen ve kendisinin 
bu ziyaretini iyi bir surette 
tefsir eden hararetli makaleler 
yazmaktadır. Yarı resmi ga
zete Polska ezcümle diyorfki: 

1934 de Bartun'un 1935 de 
Laval'ın yaptığı iki siyasi zi· 
yaretten sonra bugün ayni 
derecede ehemmiyetli askeri 
bir ziyaret yapılmaktadır. Bu 
münasebetle şunu hatırlatmak 
isteriz ki, Fransa-Polonya te
dafüi ittifakı harb sonu Avru
pasının en siirekli iki taraflı 
andlaşınalarından birini teşkil 
eylemektedir. Polonya politi· 
kasının ana hatlarında her 
hangi bir değişiklik yoktur. 
Ve mevzuubahis de olamaz. 
Fransa-Polonya ittifakı bu si
yasette şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da çok 
ehemmiyetli bir yer tutmakta 
devam edecektir. 

Bunun içindir lki general 
Gemelinin Polonyayı ziyareti 
ve general Rydz Smiglynin 
yakında Parise yapacağı se· 
yahat Polonya efkan umumi
yesince samimi bir şevk ve 
derin bir memnuniyetle kar
şılanmıştır. 

Hükumet taraftarı Express 
Porannyde şöyle diyor: 

General Gamelini Polonya 
hükumet merkezinde selamla
makla bahtiyarız. Çünkü F ran
sa·Polonya ittifakı bizim için 
çok kıymetlidir. Ve gayet sağ
lam temellere dayanmaktadır. 

General Gamelinin seyahatı 
askeri mahiyettedir. Ve hedefi 
Polonya ve Fransa orduları 
kumandanlıklan arasında sıkı 
bir irtibat idame ettirmektedir. 
Muhalefet gazeteleri de dahil 
istisnasız biitün gazeteler ayni 
mealde makalelerle doludur. 

Varşova, 13 (A.A)- Gene
ral Gamelen ile General Rydz 
Smygly arasında ziyaretler 
olduktan sonra Fransız genel 
kurmay başkanı birbiri ardında 

General Gamelen 
başbakanın, harbiye bakanınm,1 
dışişleri bakanının, ve Polonya 
genel kurmay başkanının ziya· 
retlerine gitmişrir. 
Akşam general Rydz Smyg

ly general Gamclin şerefine 
yalnız askerlerin davetli bu
hinduğu bir ziyafet vermiştir. 

Vorşova, 13 (Radyo)-- Ge
neral Gamelcn bugfüı Cumur 
reısını ziyaret etmiş, fakat 
Cumur reis Varşova'da olma
dığı için ziyaret defterini im
zalamış, bundan sonra Başve
kil ve harbiye bakanını ziya
ret etmiştir. 

General aynı zamanda Dış 
işleri bakanı M. Bek'i de zi· 
yaret etmiştir. 

Ordu umumi müfettişi Ge
neral Gamelen şerefine bir 
ziyafet vermiştir. 

ilk müzakere bugün başla· 
mıştır. 

C. Bayar 
Dün lstanbul'dan 

hareket etti 
lstanbul, 13 (Hususi) 

iktısad Vekili Celal Bayar, 
bugün lpir kotrası ile lzmir'e 
hareket etti. Vekil, Marmara 
adasına ve Murefte'ye uğrıya
cak, petrol sondajı ameliyesini 
tetkik edecek ve buradaki 
kotra ile lzmir'e geçecektir. 

Yunan donanması1 Arslan Yaşar'a e\I 
manevra yapacak! hediye edilecek. 

-------- -- -
Gazeteler, Başvekil Metaksasın İskrim müsabakasında birinci tu-
nutku üzerine Yunan gençliğini run neticeleri alındı. Amerika 

birliğe davet ediyorlar. ve Lehistan'a mağlup olduk. 

Yunan 
Atina, 12 (A.A) Gaze· 

teler başbakan M. Metaksas'ın 
pazartesi sabahı radyo ile neş
redilen nutkunu tahlil etmeğe 
devam etmektedirler. 

Eleftron Vima ezcümle di
yor ki: 

Elen gençliğini eski milli 
ideallerine dönmeğe davet 
etmekle başbakanın yerden 
göğe kadar hakkı vardır. Elen 
milletinin tarihi vazifesini so
nuna kadar başarmak için bü
tün birliğine muhtaç olduğu 
bir sırada beynelmilelci na· 
zariyeler milletin dağılma
sına ve vatanın felakete uğra
masına sebeb olacaktır. Hiç 
şüphesiz ki, bilhassa gençlik 
tarafından mücadelelere giri
şilmesi ve büyük fedakarlıklar 
yapılması elzemdir. 

Böyle asil bir ideale fe
dakarlık yapmadan varmak 
imkansızdır. Gençlerimiz baş
bakanın sesinı dinlesin ve na
sihatlarını tatbik etsinler. An
cak böylelikle Yunanistan'm 
kendilerini bulmak istediği 
yola varabileceklerdir. 

Proya Ellinikon Mellon 
Eleftra Gnomi Patris Skropo· 
lis Etnos Estia ve diğer bazı 
gazeteler ayni lisanı kullan
maktadırlar. 

Atina, 13 (Radyo) - Mc
taksas hükfımeti, amelenin me
nafiini temin için mesaısıne 
devam etmektedir. 

Amelenin vaziyetini düzelt
mek için Atina, Pire, Golos, 
Selanik, Kavala ve Patras'ta 
sıhhi ve ucuz evler yapıla
caktır. 

Gençlik teşkilatı da milli 
bir sisteme raptedilecektir. 

Kabine dün yeni zirai teş
kilatı kararlaştırmıştır. Köylü 
ve müstahsile de yardım edi
lecektir. 

Atina, 13 (Sadyo) - Yu
nan donanması manevralara 
başlıyacak ve 17 Ağustosta 
şimalı Egeye hareket ede
cektir. 

Bu manevralar bir ay süre· 
cektir. Donanma ayni za
manda Selanik fuarının kü· 
şadı günü Selfınik limanında 
bulunacaktır. 

Atina, 13 (A.A) - Dün 
akşam Metaksas ile patron ve 
amele mümessilleri arasında 
bir iş kontratosu imza edil-

kralı 
miştir. Bu kontrato mucibince 
asgari ücretler ve maaşlar 
tesbit edilmektedir. 

Kontratoda devletin hakem
liğine müracaat edilmesi gibi 
diğer bazı hususat ta vardır. 
• 

lngiltere'de tay-
yare kazaları 
Londra, 13 (A.A) - Bu· 

kingham Sehare' de bu sene 
33 tayyare kazasının 34 ün
cüsü olmuştur. Ölenlerin mik
tarı 71 re çıkmıştır. Geçen yıl 
yalmz asker tayyareciliği 25 
kaza geçirmiş, 45 kişi ölmüştli. 

Amerika ittihadı konferansı: 
Vaşington, 13 (Radyo) -

Pan Amerikan konferans, Boe
non Aircs'te Kanunucvvelin 
birinde mesaisine başlıyacaktır. 

lstanbu1, 13 (Hususi)-Ber
lin o1impiyadlarında, at ko· 
şularına da başlanmak üzere
dir. Süvarilerimiz, müsabaka
larda iyi neticeler alabilmek 
için hazırlanmaktadırlar. 

lstanbu], 13 (Hususi) -
Türk bayrağını ilk defa ola
rak olimpiyad direğine çek
tirmeğe muvaffak olan pehli
vanımız Yaşar için bir müsa· 
mere verilerek, bunun hası

latı ile bir ev alınması teklif 
edilmiştir. 

Berlin, 13 (A.A) - Takım
lar arasında Kılınç - Ssabre 
ile yapılan eskrim müsabaka
lannın birinci turunun netice· 
leri: 

Eskrimcilerin geçen günler· 
deki müsabakalarda fazla yo
rulmuş olduklarından dolayı 

Brezilya takımı bu müsabE.
kalara ittirak etmemiştir. lsveç 
ile Avusturya maç vapmak
sız ın dömi finale kalmışlardır. 

Birinci gurup: Almanya 10-6 
Romanya'ya galip, Üçüncü 
gurup Macaristan 16·0 Dani
marka 'ya galip, dördüncü gu· 
rup Çekoslovakya 11-5 Yu· 
nanistana galip, 5 inci gurub 
Felemenk 13-3 Şiliye galip, 
6 ıncı gurub Fransa 6·3 Ka· 
nadaya galip, 7 inci gurub 
Amerika 12-4 lsviçreye galip, 
8 inci gurub Türkiye 9-7 Yu· 
gost.avya'ya galip. 

İkinci turuu neticeleri: 

Fransa siya~i mehafilinde: 

Mısır - lngiliz anlaşması 
çok mühimdir. 

Mısır sosyeteye girecektir. Fransa, Al
manya - Avusturya anlaşmasına da 

fazla ehemmiyet veriyor. 
Paris, 13 (Radyo) - ispanya hadiseleri ilk günlerdeki ehem· 

miyetini kaybetmiştir. Fransız siyasi mehafili şimdi Mısır · İn· 
giliz muahedesine büyük bir ehemmiyet vermektedir. Nahas 
paşa riyasetinde bir Mısır heyeti bu muahedeyi imza için Lon· 
dra'ya hareket etmiştir. 

Bu muahede, tam manasile bir İngiliz - Mısır ittifakı mua· 
hedcsidir. ltalya'nın Afrika siyaseti bu ittifakı zaruri kılmıştır. 
Muahede Uluslar sosyetesine de tasdik ettirilecek, Mısır bun· 
dan sonra sosyete erkanı arasına girecektir. 

ikinci bir hadise daha vardır ki, Fransız efkarı umumiyesini 
işgal etmektedir. 

Alman - Avusturya mukavelesi mucibince Von Papen mual
lak birçok mes'elelerin halli ile meşguldur. Bunlarla Fransa 
yakından alakadardır. -------

ltalyan Tayyarecileri 
Muhakeme neticesinde birer ay hapis 

cezası yidiler. Tecil edildiler. 
Rabat, 13 (A.A) - ltalyan tayyarecileri davasında baş pi

lot Giliberti kendisinin bir ticaret müessesesi tarafından ec· 
nebi memleketlere malzeme vermek üzere sivil olarak gönde
rilmiş olduğunu beyan etmiştir. Mumaileyh kendisinin 5 tay
yareden mürekkep bir gruba mensup olduğunu ve hareketle
rinden bir giin evel kendilerine Sardonya' dan lspanyol Fası'na 
kadar bir seyahat icra edeceklerinin bildirildiğini ilave etmiş
tir. Diğer bütün ltalyan tayyereciler ayni ifadeyi vermişlerdir. 
Haklarında verilen ve tecil edilen birer ay hapis ve ikiyüzer 
frank para cezası kararının tebliğinden sonra ltalyan tayyare· 
ciler Fransız makamat ve halkının nazikane muamelesinden 
mütahassis olduklarını bildirmişlerdir. 

1 inci gurub Uruge 8-8 Ro
manya 'ya tuş hesabile galip, 
2 inci gurub Avusturya Bre· 
zilya'ya hükmen galip, 3 üncü 
gurub Belçika 9· l Danimar
kaya galip, 4 üncü gurub Le
histan 9·3 Yunanistana galip. 

5·ci grub: 
lngiltere 10·6 Şiliye galip, 

6·cı grub: ltalya 15-1 Kana· 
daya galip, 7-ci grub: Ame· 
rika 14-2 Türkiyeye galip, 
şimdiye kadar tasfiyeye uğrı· 

yanlar Romanya, Danimaıka, 

Yunanistan, Şili, Kanada, Bre· 
zil ya. 

Döınifinallere iştirak müsa
bakası: Birinci grub: Avııstur· 

ya 15·5 Urugeye galip, Ma· 
car'stan 13·2 Urugeyc galip, 
ikinci grub: Fıansa 8·8 lngil
tt r ·ye galip, Fransızların 65 
lngilizlerin 56 tuşu vardır. 
Belçika 9 7 Almanyaya galip 
Fransa 8-8 Belçikaya galip, 
Fransızların 63 Belçikalıların 
60 tuşu vardır. Almanya 11-5 
ldgiltereye galip, üçüncü grub: 
Felemenk 12-4 Çckoslovakya
ya galig, ltaiya 9·5 Çekoslo· 
vakyaya galip, 4-cü grub: Le· 
histan 15-1 lsveçe galip, Le
histan 9-2 Türkiyeye galip, 
Amerika 9-1 lsveçe galip, 

Biriııci grubdan dömifinale 
kalanlar: ltalya, Lehistan, Fran· 
sa, Avusturya, ikinci grubdan: 
Amerika, Macaristan, F ele
menk, Almanya. 

Nafıa Vekilimiz 
Bafra'da 

Alaçam köprüsünü 
teftiş etti. 

Bafra, 13 (A.A) - Nafıa 
vekili Ali Çetinkaya maiyeti 
erkanı ile birlikte dün Bafra· 
yt şereflendirdi. Vekil, hüku· 
met, belediye ve partiyi ziya
ret eylemiş, belediyede Baf
ranın elektirik, su, yol ve de· 
miryolu ve bataklık işlerile 
yakından alakadar olmuştur. 

Bu arada cumuriyet yaratı· 
cılı~nın büyük eserlerinden 
biri olan Bafra-Alaçam köp· 
rüsü inşaatını tedkik ederek 
dönmüşlerdir. ----

C. Londos 
Yerli Rum-
larla görüşmiyecek. 

istanbul, 13 (Hususi) - Yu· 
nan konsolosu, herhangi bir 
nadisenin önüne ge.;.mek için, 
şehrimizde bulunmakta olan 
Yunan pehlivan Cim Londo
sun yerli Rumlar'la görüşme· 
mesini istemiştir. 

Hesap memuru 
olmak istiyenler 

Hesap memuru okuluna 
giriş ımtihanlarının Ağustosun 
yirmisinde yapılması kordan 
bildirilmiştir. isteklilerin 19 
Ağustos 936 öğleden sonra 
57 inci Tümene müracaatlan 
ilan olunur. 



Beyazlar, si,yahlar 
ve medeniyet 

Medeni beyaz insanın ip
tidai siyah deriliyi bir hokka
baz gibi oynattığı tarih dev
resinin en su götürmez hadi
seleri ile karşı karşıyayız. 

Beyaz, sırf beyez olduğu 
için hakim olmak iddiasında
dır. Ve siyah derili her insan, 
ancak esir, kul, köle ve va
sıta olmaktan öteye geçmi
yen bir mahluktur. Bunu hangi 
mantığın, hangi fizik kanunu
nun, hangi semavi kitabın em
rettiğini sormak lazım değil
dir. Yüzünün beyaz cildini 
gösterir; 

- Ben, beyaz insanım! O 
ise, siyah insani 

Der. Beyazın medeniliği, 
siyaha karşı vahşette en ge
niş salahiyetleri de vermekte 
tereddüt etmez. Bunun istinad 
ettiği mantık ve iddia da 
şudur: 

Medeniyet namına! 
Bizim de gafletimiz şura

dadır: 
Biz, medenilikle insanhkt 

ve fazileti kardeş sanıyoruz. 
Halbuki medeniyet insani mef
humlan kendi bünyesinden 
çoktan ayırmıştır. O kadar ki, 
medeniyet, kendisini doğuran 
ilmi, hatta kendi kendini bile 
yıkacak bir kör tanssup içine 
düşmüştür. Medeniyetin tarifi 
o kadar değişmiştir ki, bir fi
lozofa, bir sosyoloğa, bir edi
be, bir politikacıya, bir kapi
taliste, bir ameleye göre, ta
mamen ayn ayn şekiller alı
yor. Bunun müttehid kaldıkt 
yegane cephe, siyahlara karşı 
olan dıvardır. 

* * * Umumi harpte Türkiye hu-
dudlanna saldıranları şöyle 
bir hatırlıyalım : 

Nuh babanın teknesinde si
lahlanmış, kavimlerin çeşidini 
temsile gelmişlerdi sanki! 

Kırmızıdan, beyazdan, sarı
dan, siyahtan, ayrı ayn eti
kette, ayrı ayrı dillerden in
san yığınları! 

Fakat ateşe, namhların önü
ne atılanlar, yalnız siyahlardı. 
Hindistan'dan, Mısır'dan, Ce
zair' den, Madagaskar,dan, or
ta Afrika' dan, Çin Hindista
nından gelmiş bir sürü bed
baht!. 

Beyaz medeni, karnını do
yurup eline silah verdiği bu 
iptidai sürüleri, zengin toprak 
maddeleri gibi silahlarımızın, 
süngülerimizin altına yatırdı. 
Bizi de gene onlar vurdular. 

* * * İtalya - Habeş harbmda da 
vaziyet gene ayni oldu: 

ltalya, galip gelebilmek için 
gene siyah derili yerlileri kul· 
lanmaktan başka çare buia
madı. Sert, mukavemetli, si· 
yah derili Habeşi, gene ayni 
toprak, ayni su, ayni kan ve 
rengm iptidai zavallıları ile 
vurdu. 

* * * Bir haber var: ltalya Ha-
beşistan' da yerlilerden 100 
bin kişilik bir ordu teşkil et
mek tasavvurundadır ve bu 
haber lngiltere' de ehemmiyetle 
karşılanmıştır. Çünkü böyle 
siyah bir ordu, tehlikelidir. 
Fakat bu telaş yersiz değil 
midir? 

Kos-koca lngiliz müstemle
keleri, kakao, kahve, hindis· 
tan cevizi, hind kumaşı gibi 
sivah insan da yetiştirmekte
dir: Açlığa, zillete, tokata, ku
mandaya, sadakata boyun eğ-

- - Evli Adam 
ŞEHiR HABERLERi 1. 1 

Bir kı% kaçır
mış ve kirletmiı .. 

lngiltere ve Almanya'ya yaş ce11aJ gölü •• · •• k •h d v. /nşaattetkikediliyor 

Cumaovası nahiyesinin 
köyünde Yusuf kızı 15 yaşı 
Dudu'yu, Efençukuru köyü 

uzum avun 1 rar e ecegız .Na~ıa Vekal~ti. su mühen-
' , dıslermden Selahı Torbalıda 

Efe Mehmed'le iki arka 
zorla sürüklemek suretile 
çırmışlardır. Dudu'yu, Efe 1\1"' 
med kirlettikten sonra · 
göndermiştir. Mehmed, evli 
bir çocuk babasıdır. Tu 
muş, adliye verilmiştir. Hen 
küçük olan• Dudu'yu teh 

-- • - • Cellad gölünün kurutma faa-
M anisa 'da tedkikat yapan heyet, dün şehrimize liyetini ve açılan kanalları tet-

geldi. Yaş meyva ihracı için Soğuk hgva depo-
larının yerlE tesbit edilecek ve bağcılarımıza 
Tompsons nev'inde üzüm istihsali öğretilecek. 

~~--~-~~~~-
lktısad Vekaletinin emrile üzüm ve kavunları için en yüzü mütecaviz müstahsil ve ko-

kik etmek üzere Ankara'dan 
şehrimize gelmiş ve Torbalıya 
gitmiştir. Mühendis, projeye 
göre açılmış olan kanalları 
gözden geçirmiştir. 

Haber aldıktmıza göre ana 
kanalın açılması bitmiştir. Cel· 
lad gölünün sulan teşrinevelde 
denize akıtılacaktır: Ana ka
nal üzerinde inşa edilmekte 
olan dokuz betonarme köp
rünun inşaatı ilerlemiştir. Göl
deki sular denize akıtıldıktan 

etmiş olacak ki, Dudu: 
- Mehmed beni değil, 

Mehmed'i kaçırdım. 
Demektedir. Efe Mehm 

tevkif edilmiştir. Tahki 
devam olunacaktır. 

Üzüm ambalajı 

memleketimizin muhtelif mey- müsaid pazarlardan biridir ve operatifler mümessilleri önün
va mıntakalarım tetkik etmekte meyvalarımızın bu piyasalara de Alman firmalarının bu nevi 
olan Türkofis meyvalar seksi· nakli de .ço1c kolaydır. üzüm için vukubulan talepleri 
yonu şefi Zeki Doğanoğlu ile Almanya'ya gelince, Alman- ve Kaliforniya' da üzümlerin 
standardizasyon mütahassısı ya'nın 1933-1935 seneleri va- ..nasıl kurutulduğu hakkında 
doktor Bade ve ziraat ban- sati umum meyva ithalatı 655 izahat vermiş ve her lnüstah
kası şeflerinden Rahmi, dün bin ton olub kıymeti 76 mil- silin, bir miktar üzümünü l u sonra müteferrik küçük kanalların 
Manisa'dan şehrimize gelmiş- yon Türk lirasıdır. Alman'ların şekilde kuretmasını tavsiye açılmasına devam olunacaktır. 

Karşıyakalı Cenan, R 
üzümlerinden yeni bir amb 
lai yapmış ve dün Türk 
müdürlüğüne vermiştir. 
ambalaj; içindeki üzümler 
zaman bozulmadan dura 
şekilde" yapılmış olduğoun 
25 gün kadar T ürkofiste 
lacak ve sonra bir heyet ön 
de açılacaktır. Cenan'm 

lerdir, Heyet, dün vilayette ayni seneler zarfında ithal ey- etmiştir. Müstahsiller, bu tek
vali Fazlı Güleç'i ziyaret et- ledikleri yaş üzüm miktan 59 lifi memnuniyetle kabul et· 
miştir. Beş gün kadar Mani- bin tondur ki kıymeti 11 mil- mişlerdir. 
sa-da kalan heyet, oradaki yaş yon Türk lirası eder. Bu va· Müstahsillerin kurutacakları 
üzümleri; Kaliforniya'da kuru- ziyete nazaran Almanya pazar- bu üzümler tariş üzüm kuru
tulmakta olan kuru üzüm tar· lanna memleketimizden vasi muqa gönderilecek ve kurum, 
zında kurutmak için müstah· mikyasta yaş üzüm sevketmek bunları doğrudan doğruya 
sillere izahat vermiş ve Ma- mümkün olabilecektir. Kavun- Hamburğa ihraç edecektir. 
nisa ovasında Selim şahlar lanmızı da Almanya ve vasatı Tariş üzüm kurumu ayni za
köyü ile civarındaki köylerde Avrupa halkı tedricen sevkiyat manda kendi hesabına da iz· 
yetişen kavunlar üzerinde tet- yapılmak suretile istihlak ede- mir civarında'.ci üzümlerden 
kiklerde bulunmuştur. cek vaziyettedir. birkaç yüz çuval üzümü bu 

Haber aldığımıza göre hü- Şehrimize gelen heyet, ku- şekilde kurutarak Almanya 
kiimetimizin hazırladığı ikinci rulacak olan soğuk hava de- piyasalarına gönderecektir. 
beş yilhk kuru meyva sanayii posu yerini tesbit edecek ve Öğrendiğimize göre heyet, 
programı mucibince İzmir' de bu seneden itibaren muhtelif lzmirdeki tetkikatını bitirdik
büyük mikyasta ve yaş üzümle piyasalara tecrübe mahiyetinde ten sonra Akhisar, Kırkağaç 
meyva yetişen Ege mmtakası- olmak üzere kavun ve yaş ve Bergamanm Kozak nahiye
ıun muhtelif yerlerinde de kü- üzüm ihracı imkanlannı arıya- sinde tetkikat yapacak ve 
çük mikyasta soğuk hava de- caktır. Evelki günkü ve dünkü bunu da bitirdikten sonra Mar
poları tesis edilmesi mütasav- sayılarımızda bahsettiğimizKa- mara havzasında ve Trakya 
verdir. Bu mmtaka dahilinde liforniya'nm Tompsons üzüm- ile Kocaeli mmtakalarındaki 
küçük soğuk hava depola- leri tarzında üzüm kurutma meyva, çilek tetkiklerine baş
rında ambalajlanacak olan yaş işini ele alan heyet, Manisa' da hyacaktır. 
meyvalar- soğuk hava tertiba
tını haiz vagonlarla lzmir' deki 
firikorifik depoya gelecek ve 
soğuk hava tertibatını havi 
vapurlar, bu depoya yanaşarak 
taze meyvalarımızı yükliyerek 
ecnebi memleketler piyasala· 
rına götüreceklerdir. 

Kavunlar gerek Manisa'nm 
Selimşahlar ve civarı köyle
rinde ve gerekse Kırkağaç'ta 
seçme suretile ambalajlana
caktır. Üzüm ambalajları Ka
liforniya' da olduğu gibi bura
da da yapılacak ve istihlak 
memleketlerine gönderilecek
tir. Yapılan tetkiklere göre 
dünyada en fazla yaş meyva 
istihlak eden memleketler, 
başta İngiltere olmak üzere 
Almanya ve Hollanda ile F ran
sa' dır. İngiltere'nin 1933·1935 
seneleri vasati umum meyva 
idhalitı 1,331,000 ton olup 
bunun kıymeti bizim paramızla 
156 milyon liradır. Bu idha
lattan 46,000 tonu yaş üzüm· 
dür ki kıymeti bizim paramızla 
9 milyon liradır. 

İngiltere, yaş üzümden baş
ka diğer yaş meyvalar meya· 
nında külliyetli miktarda ka-

Uf;ak ile Hambur
ga iiziim gidiyor. .. - - -----

Uzüm kurumu of erto · miktarını 
artırmak icin mühim· bir te-, 
şebbüse girişmek üzeredir. 

Üzüm kurumu, lzmir'e yakın bağlardan iki tanesini satın 
alarak veya kirahyarak bunlarda üzüm kurutacak ve bu bağ
lar, numune bağları olacaktır. Üzüm kurumu, bu üzümleri, 
onar ve onbeşer kiloluk ambalajlar halinde hazırhyarak tayyare 
ile Atina'ya, oradan da gene tayyare ile Hamburg'a gönde
recek ve bir tecrübe yapılacaktır. Bunun için üzüm kurumu 
bin lira kadar masraf yapacaktır. Bu suretle yeni sene üzüm 
mahsulüne acele ve mühim ofertorlar temin edilecektir. Ka
vunlarımız için de ayni suretle tayyare ile müstacel teşebbüs
lerde bulunulacaktır. 

K. Sirki'nin vahşi 
hayvanları da var 

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

Basene Kiiltürpark icin 170,000 
' lira masraf olacak 

vun ve karpuz istihlak etmek- Kültürparkta fuar hazırlık· 
tedir. Şu hale göre fngiltere d ı sına muvakkaten verilmi~ olan 

elektrik ceryanınm arttmlma
sım şirketten istemiştir. 

lanna ehemmiyetle devam e i -
piyasalan memleketimizin vaş 

,._ mektedir. Fuarda bir pavyon 
miş m:lyonlarca insani. 

ltalya, siyah koz mu 
nıyor; 

O da kahve rengi ile ka
rışık siyah kozu kullanabilir. 

Hepsi de ayni iklimin, ayni 
esaretin sürüleridirle.·. 

.. !nuş olan ekspozanlara deko- Macaristandaki büyük sirk 
kumpanyası ile mukavele imza 
edilmiştir. · Yüz elli artisti ve 
muhtelif vahşi hayvanlan bu
l~nan bu sirk, fuarda cazip 
hır numara teşkil edecektir. 
Ve bütün fuar müddetince 
lzmir'de kAlacaktır. 

Bugün 
seyyah gelecek 

Empres Of Avusturalya adlı 
lngiliz seyyah gem?si, bugün 
saat sekizde limanımıza ge-
lecek ve 480 seyyah getire
cektir. Bu seyyahlardan 135 i 
Selçuğa giderek Eft z harabe
lerini ziyaret edecekler, diğer
leri de lzmirde kalarak Müzeyi, 
Kadife kalesini ve eski lzmir 
hafriyatını gezeceklerdir. 

Dünya 
Buf clay piyasası. 

Aldıktmız malumata göre 
Avrupa'nın bu seneki buğday 
rekoltesi 408 milyon kental
dir. Bu mikdar geçen seneki 
rekolteden 14 milyon kental, 
yani yüzde 3 nisbetinde daha 
azdır. 

Kanada'da 1919 d,ınberi 
en az bu sene buğday istihsal 
olunmuştur. Yulaf, çavdar ve 
arpa mahsulü de çok fenadır. 
Geçen senenın 257 milyonuna 
mukabil, bu sene ancak 218 
milyon Buşel buğday elde 
edilebilecektir. ----Pamuk ve But}day 

Pamuk piyasası dün 44,5 
kuruşa yükselmiştir. Evelki gün 
44 kuruştu. lzmir' de Pamuk 
Stoku kalmamış gibidir. Mev
cut Pamuk miktarı 120 balya 
kadardır. 

Sif Yunan limanları ıçın 
tonu 130 şilinden Romanya 
ile 12,000 tonluk bir buğday 
satış anlaşması yapılmıştır. 

balajı, muvaffukıyetli bir neti 
verirse Razakı üzümlerini 
bulduğu formü!e gere am 
lajlanarak ihracı için teşebb .. 
girişilecektir. ----Zam gören muallimle 

Bergama Zübeyde 
mektebi başmuallimi ve 
tür memuru Saffet A 
ile Foça merkez mektebi 
allimlerinden Tevfik Ülkü 
lzmir Halid bey mektebi 
allimlerinden Vedianın 
üç yıl içinde takdire de 
bir şekilde çalıştıkları g" 
müş ve Eylülden itibaren • 
aşlarma bareme göre b" 
derece zam yapılması 

edilmiştir. ----Vapur- gezintisi 
Karşıyaka gençleri taı 

dan yann akşam saat 19,40 
Karşıyaka iskelesinden ka 
mak üzere bir vapur kir 
mıştır. Bu vapur, bütün g 
körfezde dolaşacak ve b 
gezdirecektir: 

Müsamere 

da yarın akşam parti - .... ~ 
ailelerine bir müsamere veıi 
celctir. Müsamereyi ocak g .. 
teriş kolu verecektir. 

Teftiş 

Devlet demiryollan sekizi 
işletme müdürü Tahsin, d 
Menemen' e giderek muh 
işleri tedkik etmiştir. , ............................. .. 

Türkiye iş. ve ziraat banka• 
ları üzüm kurumu Ltd. ş~ 
ketinden: 

Üzüm yetiştiren mıntakalarda müteşekkil kredi koopera-. 
tiflerine bir kolaylık olmak üzere kurumumuz tarafıdan iz
mir borsasında bir satış bürosu tesis edilmiştir. 

Üzümlerini delaletimizle satmak istiyecek olan koopera
liflere azami kolaylık gösterilecek ve fazla masr ... f ile küH 
tahmilinden ictinap edilerek mallorı en uygun şartlarla s 
lacaktır. 

Satışlar mallarını kurumumuza sevkedecek kooperatifler· a 
arzu ve talimatları dairesinde yapılacaktır. 

Kurumumuzla muamele yapacak olan kooperatiflere b 
hafta muntazam bir surette piyasa temevvücab hakkın 
malumat verilecektir. · 

Bu hususta talep edilecek masraf ve komusyon müfred 
bervechi atidir: 

Yüzde bir buçuk komisyon, çuval başına beş kuruş ardi,.. 
hakiki simsariye ile zaruri masraflar. 

Delaletimizle sablmak üzere gönderilecek üzümlerin paçalı: 
lanmamış ve kuru olması şarttır. Mal gönderecek kooperat 
tiflerin muvazzah adreslerini bildirerek şimdiden kurumu 
muzu tahriren haberdar etmeleri rica olunur. 2536 

* *. Zavallı medeniyet, beyaz 
nikahının altında ne kap-kara 
hfiviyet taşıyor? 

Orhan Ralımi Gökçe 

1 rasyon işlerini onbeş gün için
de tamamlamaları için tebligat 
yapılmıştır. Belediye reis mua
vini Suad Yurdkoru, dün Kül
türpark' a giderek hazırlıkları 
muhtelif inşaatı teftiş etmiştir. 
F uann açılmasına 17 gün kal
mış olduğundan hazırlıkların 
bu müddet içinde tamamlan
ması için geceleri de çalışıl· 
maktadır. Belediye, fuar saha-

lstanbul' da bulunan Bele- nun operet kısmı elli kişilik 
diye reisi Dr. Behçet Uz, Is- bir kadro ile fuara gelecek ve 
tanbul şehir tiyatrosu ile bir kültürpark içinde hazırlanmakta 
mukavele akdetmiştir. Bu mu- olan açık tiyatroda fuar müd
kaveleye göre şehir tiyatrosu· 1 detince temsiller verecektir. 

Açık tiyatro için belediy 
1000 koltuk sipariş edilm"IQ 

Belediyenin, fuan hazır 
hale getirmesi için 170, 
lira sarfetmek lazım gelmiftf:. 
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S A ıl Çimdikler 1 
İyaset ve şk: --ça-rşı-da--

Edebi, Tarihi, macera romanı 

Bir hasta bakıcı kadın Pi
bulet'in başı ucunda ve Pibu
let'te uyumakta idi. Hasta 
bakıcı Dük ile Kora'ya : 

- Bütün güu müthiş bir 
Humma nöbeti geçirdi. Ha· 
rarcti 40 dereceyi buldu. Fa
kat bu akşam daha sakin ve 
iyidir. Dedi. 

Dük Lodovik çok müteessir 
bir halde hastanın eJini tuttu. 
Hasta bakıcıya: 

- Doktor ne diyor? Diye 
sordu. 

- Henüz bir şey söylemiye 
muktedir değildir. Yalnız hum
ma nöbeti bu gece de hafif
lemekte devam ederse, hastayı 
kurtaracagım ümit ediyor. Za
vallı kızın hezeyanları çok 
müthiş ... 

- Neler söyliyor, bana 
bildirir misiniz? 

- Bu sabah bir polis me
muru de geldi, bana ayni su
alı sordu. Yalnız "Oranj,. K a· 
dt:rus ve Şato dediğini duy
dum. Nihayet bir yardım isti
yormuş gibi monsinyor, mon
sinyorl Dedi. 

- Bu kadar mı?. 
- Bu kadar. Başka ne söy-

lediğini hatırlıyamıyorum. 
- Bu kızın, bir kaç gün 

için yanına verdiğimiz bir dos
tumuzun evinden ne suretle 
ve ne için kaçtığını bir türlü 
anlıyamıyoruz. Hele intihara 
te§ebbüsü için ne diyeceğimizi 
bilemiyoruz. Biraz hafızanızı 
yoklarsanız, belki bizi tenvir 
edersiniz. 

Hemşire elini birdenbire al
nına götürdü: 

- Ha... Bir yüzbaşıdan da 
bahsetti. Dedi Evet.. Yüzbaşı 
Dö Buagemon'un ismini söy
ledi. Sonra bir aralık "Bu ka
dın beni sevmiyor!., ve bir iki 
saniye sonrada "Lüsi!., Dedi. 

Bu son kelime üzerine Kora, 
daldığı dü\)iınceden çıkarak: 

- Ben demedim mi?. Dedi. 
göriyor musun, D. Lodo? Tah
minlerim tamamen çıkıyor. Bu 
hain kadın, belki Pibulet'in 
hayatına da kastetmiştir. 

Dük Lodovik: 
- Hakkın var .. Hakkın var 

dedi. 
Dük hasta bakıcı hemşire

den hastanın ne zaman nakli 
mümkün olacağını sordu. 

Hemşire: 

- Humma geçtiği ve hara
ret düştüğü zaman belki yarm .. 
Cevabını verdi. 

Kora: 

- Pekala.. Dedi. Yarın iyi· 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve haşy1tzganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi nc~riyat \c )U7J işleri 

mı1dürü: Hamdi l'\.üzlıct 

İdarehane i: -

İzmir fkinci Beyler sokağı 
C. 1Ial.k. parfüi binası içimle 

Telgraf: tamir - A ADOLU 
Telefon: 2776 -.Ptı ta kutueu 405 

ABONE ŞERAİTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

ayhğı 500 kuruştur 
Yabt.ıncı memleketler iı;in 11enclik 

abone ücreti 27 liradır 

Her ycrJe 5 kuruştur -Günü geçmiş uü lı<ılar 25 kuru~tur. 
~ 

A. 'ADOU 'M TBAı\Sll\'D,\ 
BASlLl\llŞTm .................. __ 
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leşirse, arabamı gönderir ken
disini aldırtırım .. 

Fakat hasta bakıcı hemşire 
elile bir işaret yaptı, ve 

- Mümkün değil! Dedi. 
Zabıta bu kızın polisin emir 
ve müsaadesi olmadıkça dışarı 
çıkmasına müsaade edilmeme
sini kat'i surette bildirmiştir. 
Her şeyden evel polis müdür-
lüğünden bir müsaade almalı
sınız ... 

- Siz merak etmeyiniz .. 
f cabeden müsaadeyi alırız! 

Kora, hemşireye 100 frank
lık bir banknot verdi ve: 

- Fakirlerinize dağıtırsınız! 
Dedi. Yalnız sizden bu zavallı 
kızı iyi bakmanızı rica ederim. 

- Elden geleni yapacağım, 
Allahada dua edeceğim! 

Dük Lodovik: 
- Hemşirem, dedi. Eğer 

mektup yazmak lazım gelirse, 
hangi ismi yazayım .. 

- Hemşire Viktuvar ismine! 
Dük hemşireyi hürmetle se

lamladı, Pibulet'i de alnından 
öptü, Kora ile birlikte hastaneyi 
ter ketti. . 

-6-
Kora, arabacısına Hortans 

Şnayder'in konağının adresini 
vermişti. Tam imparatoriçe 
meydanından geçerlerken Dük 
Kora'ya: 

- Saat şimdi 10 dedi. Po
lis müdürünün henüz dairesin-
de olması çok mümkündür. 
Zaten benden sür'atle izahat 
istemışti. Polis müdürüne git
sek olmaz mı? 

- Olur! 

Kora bunun üzerine araba
cısına saray bulvarına emrini 
verdi. 

Dük Kora'ya: 
- Pibulet sağlam bünyeli 

bir kızdır. Hastalığı yenebile
cektir. Sanıyorum! Dedi. 

- Ben de bu kanaattayım, 
Kora, şimdi hiç bir şey dü

şünmiyor, yalnız üç seneden-
beri beklediği intikam zama
nının geldiğini düşünüyordu. 

- Sonu var -
~~~~~~--~--~~ 

Kırkağaç haberleri 
936 yılı kırkağaç için en 

uğurlu bir yıl olmuştur. Tü
tün mahsulü çok güzel, pa
muklar verimlidir, bağlar zarar 
görmuş ise de ehemmiyetsizdir. 

On yıldanberi kasabaya ge
tirilmesi düşünülen su 936 yı
lı içerisinde" şehre akıtıla
caktır. Başlanılmış olan elek
tirik tesisatı 936 yılı içerisin
de ikmal olunacak Kırkağaç 
civar kazalarda eşi olmıyan 
bir şekilde elektiriklenecektir. 
Kırkağacın Türkiyede şöhret 
bulmuş olan kavunlarının Al
manya ve İngiltereye sevki 
düşünülmekte olduğunu oku· 
duk, yerinde olan bu düşün
cenin tatbikat sahasına geçe
ceğinden kuvvetle ümitvarız. 

Yeni bir hükumet binasının 
inşa ve ıkmali için 10000 li
ra daha tahsisat gelmiştir. 
Devlet memurları şimdiki otur
dukları basık havasız yerden 
936 yılı içerisinde kurtula
caklardır. 

i Nöbetçi eczaneler ' 
Bu akşam Kemeraltında İt

tihat, Güzelyalı' da Güzel yalı, 
lrgatpazarı'nda Asri, İkiçeş
melikte İkiçeşmelik, Alsan
cakta Jozcf Jüly'en eczaneleri 
açıktır. 

Hisar camiinin ağaçlığı al
tında oturduk. Afaki şeyler 
konuşuyoruz. Bir boyacı geldi. 

- Boyacı! 

Dedi. Dostlardan birinin 
kundurası da tozlu mu tozlu .. 
Fakat tabiati de tuhaf oldu· 
ğundan aldırış edenlerden de
ğil... Boyacı, gözlerini onun 
ayakkabına dikmişti. 

- Boyayalım Bayım( 

O başını çevirdi. 
- Vernik boya... Yepyeni 

olacak Bayım ... 
- Yüz paraya Bayım .. 

Hem de epice tozlanmış. 
Bizim arkadaş, elinin tersi 

ile işaret etti: 

- İstemez!.. 
Boyacı oralı değil: 

- Siz de beyeneceksiniz, 
memnun kalacaksınız! 

Bizim arkadaş dayanamadı. 
Bir hamlede iskarpinini çıka
rıp fırlattı: 

- Al birader, al git, sende 
kurtul, ben de kurtulayım!.. 
Kayseri'li bile eşşeğin .sırtına 
bu kadar hücum etmez! 

Diye bağırdı ve boyacı gü
lerek kaçtı ... 

* * * Buradan kalkarak Odunpa-
zarı yolu ile dönüy_ordum. Bir 
köşede iki genç kız duruyor
du. Daha ileride de ihtiyar 
bir kadın. Kızlardan birinin 
koltuğu altında paketler vardı. 

Diğeri sordu: 
- iskarpini kaça aldın!.. 
-Dört "Gözün körolsun,,a .. 
- Şu mavi krepseteni! 
- Üç "Allah kahretsin,, e .. 
Diğeri; 
- Canım -Dedi- şakayı bı-

rak. Şu çoraplar kaça! 
- İki "Canın çıksın,, a .. 
Ve sonra ilave etti: 
-· Büyük annem ben bun

lan alırken hep bu sözü söy
ledi. Parası umurumda değil. 
Ama bunlar yirmi otuz haka
rete maloldu. 

Gülerek yürüdüm. koca ka
dının yanından geçerken mı
rıldandığını duydum: 

- E gözün körolsun., Di
lin tutulsun inşallah, halamı 
konuşuyorsun! 

* * * Biraz ıleride Kavaflar çar-
şısına girdim. Önümden bir 
kadın gidiyordu. Bir yahudi 
mağaza kalfası, arkadaşına 

seslendi: 
- Bak -Dedi- muhterem 

Bayan, kazık markanın üstün
de yürüyor .. 

Diğeri anlamadı. Ben de 
acaba yeni moda bir iskarpin 
mi diye kadının ayakkaplarına 
baktım. Hayir, bunlar laalet
tayin ayakkabılardı. 

Kalfa, imdadımıza yetişti: 
- Ben sattım. Tam kazık 

marka! Gösteri~e baktı, halis 
yerliyi Avrupa diye sokuştur
dum züppeye .. 

"' * "' Kebapçıdan iki kişi çıkı-
yordu. Birisi arkadaşının omu
zuna vurdu: 

- Yidiğimiz kebap, ne 
etinden? 

Kuzu olmalı ... 
- Ya başka mahlu~at eti 

ise!.. 
- Allah bilirf 
- Allah değil, biz bilme-

liyiz bunu, biz .. Nasıl ki pey
niri, ekmeği görür, onun ne
den ve nasıl birşey oldugunu 
bilirs'ek, yidiğimiz etin de 

General Mola,i hükumet rtaraf tarı 
40 zabit ve askeri kuı:şunaldizdirdi. 

ispanya Asileri San Sebasti
yan'da piiskürtüldii. Alman 

hükUmeti tehdit ediyor. 
Demiryollarının inkıtaı bekleniyor. Almanya, tayyareci/erin 
serbest bırakılmasını istedi. Devletler İspanya işlerine karış

mıyacaklar. Almanya'ya göre komünizm tehlikesi var. 
Londra, 13 (A.A) - İyi tane Kaproni sistemi İtalyan bine bugün toplanmıştır. Bu 

malumat almakta olan mehafil tayyaresi vası l olmuştur. içtimada kabine reisi harbiye 
M. Fon Nöratın İngiltere ha- Paris, 13 ( A .A) - Ôğre- bakanını muvaffakıyetlerinden 
riciye nezareti daimi sekreteri nildiğine göre, İspanyol işle- dolayı tebrik etmiştir. 
M. Fon Siftarta Almanya'nın rine müdahale edilmemesine Kabine:, hükumet kıtaatı ku-
lspanyol ihtilali dolayısiyle müteallik bir itilafname akdi mandam Don Rikelmoya'da 
Avrupa'da tehaddüs eden vaz- ihtimalleri kuvvetlidir. Çünkü teşekkür etmiştir. 
iyeti daha ziyade vahimi~- Fransız ve İngiliz noktai na- Rahat, 18 (Radyo) - Se-
tirmek arzusunda olmadığını zarlarını uzlaştırmak mümkün radyosu bildiriyor: 
söylemiş ve fakat komünizm gibi görünmektedir. General Mola kuvvetleri 
tehdinin umumi mahiyette bu- Yine öğrenildiğine göre, ilerlemektedir. Yakın bir ati-
lunduğunu ve İspanya veka- Fransa hükumeti Fransız va- de Madrid'e girecektir. Hü-
yiinin bu bapta bir misal tandaşlarının serbestisine mü- kuınete mensub 40 zabit ve 
teşkil etmekte olduğunu ilave dahale etmek ve bunlardan asker kurşuna dizilmiştir. 
eylediğini beyan etmektedir. arzu edenlerin İspanya'ya git- Bir Alman yüzbaşısı Bur-

Bu görüşme esnasında beş- melerine mani olmak hakkını guza vasıl olmuştur. Meb'us 
ler konferansı meselesi de kc ndinde görmemekle beraber Madaryaga komonizm aley-
müzakere edilmiştir. Pa· is'te açılmış olan gönüllü hine bir nutuk irat etmiştir. 

Paris, 13 (A.A) - Dün sa- kaydı bürolarını kapatmak 
bah dış işleri bakanı M. Del- istemektedir. 
bos'la İngiltere büyük elçisi Lizbon, 13 (A.A) - Dip-
arasında yapılan müzakereler lomasi mehafili Almanya'nın 
İspanya işlerine ademi müda- İspanya hükumetine bir ülti-
hale mes'elesi mevzubahis ol- matom göndcrcr~k Alman tay-
muştur. yarecilcri serbest bırakılma-

F ransa dış işleri bakanı an- dığı ve Sevil ihtilalcilerine 
)aşmanın akdini tesri lüzumu gönderilmiş olup yanlışlıkla 
üzerinde bilhassa ısrar etmiştir. Madrid yakininde karaya in-

Londra, 13 (Radyo) _ İn- miş olan Alman tayyaresi iade 
giliz hükumeti İspanya'daki edilmediği takdirde diplomasi 
lngiliz tebaasının alınması için münasebetleri kesmek tehdi-
tayyareler tahsis etmiştir. dinde bulunmuş olduğunu be-

İspanya hükumeti, Barse- yan etmektedir. 
lon 'da İngiliz kruvazörü Lon- Öğrenildiğine göre, Madrid 
don'un bombardımanından do- hükumeti Almanya'nın bu ta-
layı lngilte're resmen tarziye leplerini isafa karar vermiştir. 
vermiştir. Paris, 13 (Radyo)-İspanya 

Berlin, 13 (Radyo) _ Pro- işlerine ademi müdahale esa-
paganda bakanı Alman tay- sında Fransa diğer devletlerle 
yarelcrinin Scvil'c vardıkları anlaşmak üzeredir. Fransa, 
hakkında hiçbir haberi olma- müzakerata başlanmadan evci 
dığmı söylemiş ve Sevil kon- İspanya'ya silah ve mühimmat 
solosu,rnn bu tayyarelerin pi- sevkinin hemen, mcn 'ini iste-
lotlarının Alman olduklarını mektedir. 
tasdikini tekzibetmiştir. Londra 13 (A.A) - lngiliz 

Marsilya, 13 (Radyo) _On hükumeti Madrid 'teki lngiliz-
iki Alman tayyaresi asilerin lcrc bir tebliğ göndererek bu 
umumi karargahına vasıl ol- şenri derhal terketmelerini 
muştur. Sevil' deki Alman kon- tavsiye etmiştir. 
solosu bu tayyarelerin pilotla· Fakat İngiliz kolonisinin 
rının Alman olduklarını tasdik Mac.lrid'ten ayrılması yakında 
etmiştir. inkıtaa uğrıyacağı söylenen 

Bundan başka Sevil'e yedi demiryol!arının işlemesine bağlı 

----------- bulunmaktadır. 
hangi mahluka 
bilmeliyiz. 

aid olduğunu Enday, 13 (Radyo) - Bu-

-. inşallah 
Bir çocuk nane şekeri satı-

yordu. Kendisine sordum: 
- Oğlum, ne satıyorsun! 
- Ses satıyorum Bayım! 
Dedi. Bu garib cevab kar

şısında; 

- Ses mi satıyorsun, ·Di
ye sordum· bu nasıl şey? 
Halbuki senin elinde kavanoz 
var. İçi de nane dolu. Çocuk 
boynunu büktü: 

- Akşama kadar bağırıp 
ses satmaktan başka birşey 
yaptığım yok ki!.. İki kuruşluk 
nane ya satar, ya satmam. 

- Peki, neden satıyorsun 
öyleyse, neden bununla uğra
şıyorsun? 

- Sokaklarda dolaşmıya-
ynn diye .. 

Çimdik 

gün saat 15 de Villabona'da 
şiddetli bir harb başlamıştır. 
Bu mevki Sen Sebastiyen' den 
15 kilometre mesafededir. 

Asiler buraya büyük kuvvet
lerle hücum etmektedirler. Maa
mafih hükumet kıtaatı bu hü
cumları defetmişlerdir. Asiler 
bir zırhlı tren zaptctmişler ve 
içindeki hükumet asker ve 
zabitlerini hemen kurşuna diz
mişlerdir. Hükumet kıtaatı da 
Tutoza zenginlerinden iki ki
şiyi mukabele o larak kurşun'a 
dizmiştir. 

Diğer bir mevkide asiler bir 
akın yaparak San Sabestyen'i 
arkadan vurmak istemişlerse de 
bu harekette muvaffak olama
mışlardır. Bu akını yapan kuv
vetin rüc'at hattı kesilmiş 
gibidir. 

Mndrid, 13 (Radyo) - Ka-

Musul pet-
1rolları idaresi •• 
J ltalyan k~;f. 
1panyaları çekildi .. 

Londra 13 (A.A) - Musul 
petrolları direktörlüğü italyan 
petrol kumpanyasının menfe

atlerini diğer kumpanyalara 
terkettiğini bildirmektedir. 

İngiliz, Fransız ve Ameri
kan menfeatlerini birleştiren 
Irak petrolları kumpanyasının 
idaresi İtalyan idarecilerinin 
yerine tayin edilecektir. 

Brltch Oil Developement 
Co. nin kurmuş olduğu Mu
sul pctrolları ise İngiliz, İtal
yan ve Alman menfeatlerini 
birleştirmekte idi. 

Jrak kumpanyası petrolu 
Hayfaya, Filistinc ve Suriye 
Trablusuna götüren kanallara 
sahiptir, Mmmlun ise bu ka-
nalları mevcud değildir. 

Amerika 
Avrupa fil osu 
yapmıyacak 

Vaşington, 12 (A.A) 
Ruzvelt Amiral Stanley'in iş
tirakile yapılan bir toplantıda 
Avrupa'da bir Amerikan filo
sunun tesisine karar verildiği 
hakkındaki haberi yalanla-
mıştır. 

Dış işleri bakanlığı İspanya 
vaziyetine herhangi mevsimsiz 
bir müdahaleden kaçınmak 
kararında bulunduğunu teyid 
etmiştir. 

Bir mütefekkir öldü 
Caeu, 13 (A.A) - Eski 

saylav ve Fransa'nın sabık 
Lahaye elçisi ve Fransız en
düstriyel azasından M. Charlcs 
Benoist 75 yaşında olduğu 

halde ani bir şekilde ölmüştür. 
M. Benoisı tarih, felsefe, si

yasal bilgiler ve ekonomi 
hakkında çok mühim eserle
rin müellifi idi. 

Paris'te siyasal bilgiler mek
tebinde profesörlük etmiş olan 
M. Benoişt Kont De Paris'iıı 
siyasal terbiyesini deruhte 
etmişti. 





~Sa~a6 ............................ ~ ................ ANADOLD ........................................... ... 

'Alman Milletine-~~-, M.Hitler HiikUmet kuvvetleri Sara-
. --- - ..... -- - - . - ~ 

Fihtenin Hitabesi 
Leh dış bakanını 

kabul etti. gosa'ya girmek iizeredir 
.............................................. ! 

- Başı 7 inci sagfada
Burgos, 13 (A.A) - Dün 84 

Böyle yazılardan nefret ede
lim, bunda yalnız kalmış ol
sak bile, bu, bizde bir adet 
oluncıya kadar böyle yapalım; 
nihayet görürüz ki bu utanı
lacak yazılar görülmez olur. 

Günün efendisinin aşırı med
dahlığını yapmak ile de ecnebi 
nazarında küçük düşmekteyiz. 
Aramızdan bir çokları ; ne 
akılı ne zevki, ne adeti dinle
miyerek, evelce de böyle aşın 
meddahlık etmişlerdi. Şimdi 
o medhedilenlere, ateş püskü
rülüyor. Bugünün medihleri, 
günün efendisi çevresinde yük
seliyor. 

Alman karakteri, bunu evel
ce yayılışında bile hoş görme
mişti ; fakat o zaman hiç ol
mazsa kendi aramızda kalı
yordu. Şimdi bunu bir de 
ecnebiye göstermek mi iste
yoruz ? Bu takdirde hem ze
kace hem karakterce iki kat 
zaaf göstermiş olmıyor mıyız? 

Almanlar da bu meddahlık 
hususunda, asla ecnebilerdeki 
incelik yoktur. Biz ifrata fazla 
meyyaliz. Kahramanlarımızı, 
medihte bizi geçen olmasın 
diye, yıldızlara çıkarırız. Bun
dan başka medihlerimiz; kor
ku sebebiledir de.. Kalbinin 
fena dediği bir adamı dilile 
medhetmek kadar gülünç bir 
şey olamaz. 

Medihlerimiz ; temellükten 
değil, beşerin işlerini idare 
eden dahiye hürmetimizden mi 
denilecek ? - Bu halde ha
kiki büyüklüğe vukuftan ne 
kadar geriyiz ! Hiçbir millette 
hiçbir zaman böyle birşey ya
pılmamıştır. Büyüklük, boş 
şeyler istemez. Bü) ük adam ; 
muasırlarının medihlerini ve 
statülerini sevmez. Meddahlık
larından nefret eder. O kendi 
hakkındaki hükmü : Kendi de
rinliğinden ve sonraki nesil
lerden bekler. istikbal mu
kadderatına doğru giden giz 
dolu ve fatal bir akış karşı· 
sında daima biraz iç ürperme
lidir. En sonuna varmadıkça 
kendisi hakkında hakiki bir 
hürmet hissi duymaz. 

Eğer yapılan iş hakkında 
hakikaten yüksek bir takdir 
hissi duyuyor isek sadece : 
"Bizim medihlerimizin üstlin
dedir" demek, hürmetkar bir 
sükut ile karşılamak ile onu 
daha ziyade honörlendirmiş 
oluruz. Yoksa bir kimseyi aşırı 
medhetmek, ya ondan birşey 
yapacak diye korkmaktan ya
hut mükafat beklemekten ileri 
gelir. 

Derin incelersek : Ne bü
yük deha, ne derin hikmet, 
ne geniş proje gibi aşırı me
dihlerin manası şudur : 

Bu o kadar büyük bir deha 
ki biz anlıyabiliyoruz. Bu o 
kadar derin hikmet ki biz 
bunu kavrıyoruz. 

Bu proje o kadar geniş ki 
biz 'bütün teferrüatına akıl er
diriyoruz demektir. Yani Met
hedilen adamın bizden üs
tün birşey olmadığını söyle
mektir. (1) 

Ciddi ve dürüst karakterli 
insanlar! Böyle şeylerden uzak
laşımz. Böyle her on senede 
bir, yeni uluhiycller ve büyük
lük forması icadını ecnebiye 
bırakalım : Bu, İnsanları meth 
için mabutları zemdir 1 Biz 

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

hakiki büyüklüğü, eski ölçüsile 
ölçüyoruz : Hakiki büyük in
san ; insanlığı kurtaracak fikir
ler bulandır. 
Şunu da hatırlıyalım ki mu

asırların hükümleri üstünde, 
ahlakın sert hükümleri vardır. 

Hitabe: 14 
Umumi Neticeler 

IHnrckctc s~çıııeli Bir mil-
let, an eni.. kemli encrj i i ile clurtu
Jııbilir - Milletin lıcr sımfııın nnı.] 

Sizlerin karşısında söyledi
ğim bu hitabeler, hakikatte 
bütün millete de hitap etmek
tedir. Burada, çarpan kalpler
den birine, bütün hayatı bo
yunca alevlendırecek kıvılcım 
atabildimse nemutlu .. Dilerim 
ki bu örnek tek kalmasın. Bü
tün ülkemiz üstünde buna ben· 
zer fedakarlık doğsun. Her 
yerde en alicenap vatans(v~r
lik a1evlensin ! 

Hitabeler ; boş vakitte eğ
lenme ve göz önüne hoşa gi
decek tablolar serme için de
ğildir. Ben şunu bilmek isti
yorum (Benim gibi düşünenler 
de ister) : Bu mahfilin hari
cinde olanların bizim fikirle
rimize iştirak etmesi müm
kün mü? 

içimizden çoğu, kendisini 
henüz, bir ve ayni milletten 
sanıyor : O millet hakkında 
büyük ve güzel fikirleri var, 
oda güveniyorlar, onun ıçın 
herşcye rağmen tahammül 
ediyorlar. Bu adamlara deme
liyiz ki sizin bu inanışınız, 

eğer ahmaklıktan mütevellid 
değilse, sağlam mı ? 

-Sonu var-

(1) Fihtc'ye göre: 1n an birşey 
hakkında edinmek istediği fikirden 
ii t olmadıkça o şey hakkımla fikir 
edinemez. 

' ihtilalçi kı1vvetlerin mevzilerini 
ıslah etmiş oldukları öğrenil
miştir. Bu kuvvetler Tolosa 
ve Bilbao arasında küçük bir 
şehir olan Eibari işgal etmiş
lerdir. Bu şehirde bir silah 
fabrikası mevcud olup şimdiye 
kadar San Sebastien milisle
rine silah yetiştirmekte idi. 

ihtilalciler Tolosanın şima
linde ve Tolo~a'ya altı kilo
metre mesafede bulunan Villa
bonayı işgal etmişlerdir. Bu 
kuvvetler Tolosadaki mevzile· 
rini tahkim etmişlerdir. Şimdi 

San Sebastien'i tehdit etmek
tedirler. 

Seville'den bildirildiğine gö
re, halihazırda Badajoz'un et· 

M. Hitler raf ile alakası tamamen kesil-
Berlin, 13 (A.A) - Olim· miştir. Bu şehrin ihtilalcilerin 

piyatlar dolayısile Berlinde eline düşmesinin gecikrt'Wyeceği 
bulunan Polonya dışişleri ba- tahmin olunmaktadır. 
kan muavini M. Szembek ya- ~-------

nında Polonya büyiik elçisi Hir Türk dostu 
olduğu halde dün akşam M. • • 
H~tl~r tarafından kabul edil- profesör f zmirde 
mıştır. 1 _ . •. 

F k b • -Başı 7 inci sahi/ ede-
ranS lZ a tnesı "Japon tabiat ve hayatı, Ja-

toplanttSl ponya'nın coğrafi mevkii, Ja
pon ikliminin hayat ve hars 

•• 
M. Blum ihtilaf r 

tedkik ediyor. 
Paris, 13 (Radyo)- Bugün 

saat 14 tc kabine Elizede 
toplanmıştır. 

İçtima, 17, 15 e kadar de
vam etmiştir. Bu içtimada ha
rici siyaset, Jspanya meselesi 
hakkındaki cevaplar gÖTi.işül-
m üştür. 
Ayni içtimada ispanya-Fransa 

hududunda ittihaz olunan ted
birleri de ~ah etmiştir. 

M. Blum dün ayan ve me
busan meclisleri arasında çı
kan ihtilaf ile alakadar ola-

üzerindeki tesirleri, Japon ırkı 
ve milleti, Japon - Türk ben· 
zeyişi, Meji devri ve son Ja
pon ıslahat devresi." 

Profesörün konferansı şar
kın büyük bir milletini tanıt
mak ve bizimle olan münase
betlerine de dokunmak itiba
rile çok mühimdir. 

Profesör dün müzeyi gezmiş, 
müdür Selahittin Kantar'dan 
izahat almış, bilahare Valiyi 
ziyaret etmiştir. Buradan Sel
çuğ'a, Tire ve Ödemişe gide
rek tarihi eserleri gezecektir. 
Dil kurultayımızda da buluna
caktır. - .1 , rak sağ cenah meb'uslarından Profesör, dün bizi de ziya
ret etmek nezaket ve liitiifkar
lığını göstermiş, sorduğumuz 
suallere şu cevabı vermiştir: 

bir grubu kabul etmiştir. 

Adis-Ababa' da 
Bir Rasın emvali mü-

H OMA T t z M \ • • 
- Türk'lerc karşı derin bir 

sempati taşıyoruz. Bence Şark 
dünyasında iki büyük millet 
vardır. Bunlar, kelimenin tam 
manasile müstakil olarak ya
şıyan ve çalışan Türk, Japon 
milletlcridir. Şuna benzetile
bilir ki, Asya'nın Aksayı Şark
taki sütunu Japonya, yakın 
Şarktaki sütunu da Türkiyc'dir. 
Onlarca Asya'nın iki direği
dirler. 

ı.. c M n A c 01 sadere edıldı 
1 Y A T 1 K Roma, 13 (A.A) - Adis-

ıığıılan 1' ı; K l X Ababa'dan bildirildiğine göre, 
'e izole eder. umumi vali Necaşinin eski 

1 

hariciye nazırı M. Biatten 
Gusta Herouyin bütün emval 
ve emlakinin müsaderesini em-
retmiştir. 

Adis-Ababa 13 (Radyo) -
Ras Seyyum Mareşal Graç
yanı tarafından resmen kabul 
edilmiştir. Bu sırada dehalet 
merasimini de yapmıştır. Ras 
Seyyum Asmarada ikamete 
memur edilmiştir. 

Macarlar 
Her eczanede bulunur Yugoslavları 

--------- koğmak istiyorlar 
Palamut Peşte, 13 (Radyo) - Ma-

Yeni mahsul pi ya. 
saya geldi 

Bu senenin ilk palamut 
mahsulü, dün borsaya getiril
miş ve satılmıştır. 

Yalanmış 
Berlin 13 (Radyö) - Ber

lin Romanya sefareti Roman
ya'nın Tuna'ya müvazi bir şi
mendifer hattı inşasını teklif 
ettiğini tekzip etmiştir. Bu 
hattın Çekoslovakya ile Rus· 
ya'yı birbirine bağlıyacağı 

söylenmişti. 

car matbuatı mlittehidcn sabık 
Macar ıncb'usu Alioji Cizeri'n 
hudud harici edilmesi hase
bile Yugoslavya'ya hücum et
mekte ve Macaristan'daki Yu
goslav tebeasının hudud harici 
edilmesini istemektedir. 
• 
ltalya - Yunanistan 

Roma 13 (Radyo) - Kont 
Çiyano, hariciye dairesinde 
Yunanistanın Roma maslahat
güzarını kabul etmiş ve iki 
devlet arasında yeni bir mü
nakalat mukavelesini imza et-
miştir. 

Büyük Atatürk'ü şimdi Ja
ponya' da üç yaşındaki bir 
çocuk bilir ve tanır. Onun 
hakkında tasavvur edemiye· 
ceğiniz bir sevgi taşır. Kat'i 
zaferi kazanmaklığınız Japon
ya' da büyük bir tesir uyan
dırmıştır. Asya milletleri ara
sında Atatürk mHletinin bizim 
için hususi bir kıymeti yardır. 
Atatiirk'c karşı olan hürme
timiz ve sevğimiz, onun. As· 
ya'nın doğurduğu en büyük 
dehalardan oluşundandır. 

Asya tarihinde iki büyük 
hadise, bütün Asya milletle
rinin uyanması fırsatını ver
miştir. Birincisi eski Rus-Japon 
harbı, ikincisi de Türk mille
tinin istiklal mücadelesi ve 
heriki harbın kat'i zaferleri .. 
Bunlar. Şark milletlerinin ha
yatında çok büyük rol oyna
mışlardır. Tekrar edeyim, Tür
kiye hakkındaki hürmet ve 
sevgi çok büyüktür. 

------General Franke ile general 
Mola'nın orduları Merida'da 
birleşmişlerdir. ihtilalciler ha
lihazırda Galico, Econ, Estru· 
madure, Badajoz müstesna 
Castille , Endülüs , Malaga 
müstesna Jean Oragon, Na
varre ve Asturies vilayetlerini 
kontrolları altında bulundur
maktadırlar. 

Madrid, 13 (A.A)- Hüku
met kuvvetleri Granadaya 50 
kilometre mesafede bulunan 
Loja ve Orjiva kasabalarını 
zaptetmişlerdir. 

Malagn-Jean milisleri iltisak
larını temin etmiş olan Gra
nada'ya doğru ilerlemekte
dirler. 

Paris, 
bon'dan 

13 (Radyo) - Liz
alınan bir habere 

göre, Badakos'un asiler tara
fından alındığı tamamen ya
landır. 

Barselon, 12 (A.A)- .F I 
rika patronlariyle zengın 

panyollar amele kıyafetin 
ve günlerce traş olmadık 
rından uzun sakallariyle orU 
dolaşmaktadırlar, Süt ve 
inekler de yenmek üzere k 
silmiştir. 

Earselon dağı tarikiyle G 
Clube giden yolda birçok 
nayetler olmuş ve halen 
olmaktadır. Bu clubun at 
sının birçoğu lngilizler 
zengin lspanyollardır. 

Saint Jean de Luz, 12 (A 
Hakkında büyük endişeler ~ 
yulmuş olan Arjantin'in 
panya büyük elçisi lspanY1 

dan kaçarak buraya salinı 
gelebilmiştir. 

Burgos, 12 (A..A) - Ha\[ 
ajansının haber verdiğ:ne gô 
milliyetperverlerin muzaffe 
yeti üzerine San SebastiY 

Hükumete mensup bazı za- şehrinin vaziyeti büsbütün d 
bitler Portekiz hududlarına il- ğişmiştir. Şehir sokaklarıoÔ 
tica etmişlerdir. dolaşan kızıl milisler ortad• 

Bayon, 13 (Radyo)-lspanya kaybolunca bir kısım hal 
Cumur reisi iJe yedi bakanın hicret etmiyc başlamıştır. 
Madrid'den çıkarak Valans'a Su mecralarının kesil(ll 
geçtikleri şayiası vardır. oldttğu teeyyüd etmektedir. 

Londra, 13 (Radyo) - Is- Lizbon, 13 (A.A)-Şiddel 
panya hükumetinin Londra bir hava bombardımanına ' 
maslahatgüzarı hükumet erka- dahili isyana rağmen Badaj~ 
nırıın Valans'a çekildiği şayi- henüz hükumet kuvvetlerini 
asını kat'i surette tekzibet- elindedir. 
miştir. Badajoz milislerine kanl 

Londra, 13 ·(Radyo) - fs- kıyam etmiş oJan ihtilalcil~ 
panya' da asilerle hükumet reislerinden M. Gonzala R.1 
kıt'alerı arasında Gırnata' daki mon kızıl milislere teslim o• 
kıymetli eserlerin muhafazası maktan imtina ettiğinden k 
ve 200 ecnebi tebaasının tay- münistler tarafından öldürul 
yarelerle müfarekati üzerinde mü~tür. 
bir uzlaşma yapılmıştır. -------'1 

Madrid 13 (Radyo) - Asi- Fransa' da 
!erin lrona yaptıkları taarruz l.hracatcılara 
esnasında asi tayyarelerde bu-
lunmuşlardır. lronun sukutu et- verilen kredi .. 
rafındaki şayialar yalandı~. P.aris, 13 (A.A) - Senat 

Saragoza, 13 (Radyo) Asi- ufak tadilatla Fransız ihracat 
ler Saragoza'da bulunan iki l ·ı d 1 k d 
d"k" h .1 b" k~ f b çı arına ven en ev et re 

•
0k um ~ne 

1
1 c ır. .ağıt a - teminatının fatbik sahasını 

rı asını ışga ctınıştır. . · 
H d 12 (A A) _ H genişleten ve azami kredı)" 

. en aye , · .. . a~a~ bir milyardan iki milyara çı· 
Aıansı T olosa nm muhım ası . . . "b 
k ti · t f d · 1• . karan kanun proıesını tasvı uvve erı ara ın an ışga ını . . 
haber vermektedir. Şehir halkı ctmıştır. 
San Sebastiyen 'c iltica et- Bu kanun projesinde me~· 

. t' zuuoahs olan garanıi yalnıt mış ır .. 
Pasaportsuz Bclçika'lı faşist siyasi risklerle kambiyo risk· 

aleyhtarlarının hükumet kuv- leri takdirine vazife görmek' 
vetlcrine iltihakını menetmek tedir: 

için Fransız hükumeti hudud /ki Japon 
karakollarını kuvvetlendirmiştir. h J k b ld 

Perpignan, 12 (A.A) - Roy- aueme ay O u .• 
ter Ajansı muhabirinden: Tokyo, 12 (A,A) - Yarı 

Asilerin hükumet kuvvetle- resmi Domoi Ajansının sandı· 
rinin elinden Aragon'da kain ğına göre, Japonya'nın Mos· 
Sastago kasabasını almış ol- kova. büyük elçiliği hademe' 
dukları söylenmektedir. lerinden iki kişi kaybolmuş 

Solarinad Abrea gazetesi tur. Bunlardan bir tanesi, O<r 
faşist aleyhtarı milletler ara- moin söylediğine göre, Japof1 
sında disipline riayet edilmesi büyük elçiliğinden Sovyet dıŞ 
için bir beyanname neşretmiş- işleri komiserliğine bir evrak 
tir. Bu beyannamede disiplinin götürmekte iken Sovyet ma' 
hiirriyet mefhumuna muhalif l 

kamları tarafından tevkif edi ' olmakla beraber teşkilatlı ve 
muntazam bir orduya karşı 
muharebe edildiği zaman za
ruri olduğu beyan olunmak
tadır. 

Bu beyannamede denili-
yor ki; 

Eger milletler arasında di
siplin bulunmıyacak olursa in
kılabın bütün semerelerini eli
mizden kaçırmakla kalmıyaca
ğız hepimiz öldürüleceğiz. 

Madrid 12 (A.A)- Başba
kan M. Girai Fransız komü
nist misyonu başkanı Gabri
cl'i kabul etmiştir. 

miştir. 

Japonya'nın Moskova ma.s• 
lahatgüzarı dokuz Ağustos 

tarihinde bu hususta Sovyet 
hükumeti nezdinde protestodl 
bulunmuştur. 

• Mücellit 

Ali Rıza, 
Yeni Kavaflar çaf" 

şısı No. 34 
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lzmir Komutanlığı ilanları 
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Mst: Mv. sat. al. komisyonundan: 
Miktarı 

Çalı kireci kilo 144375 
Dere kumu M. mik'abı 385 
Taş M. mik'abı 758/75 

1 - Hava kıtaatı için yukarıda cinsi ve miktarları yazılı 
üç kalem kireç, kum ve taş açık eksiltme suretile 
münakasaya konmuşur. 

2 İhalesi 17 / ağustos/936 pazartesi günü saat onda iz
mirde kışlada Mst. Mv. sat. al. ko. nunda yapılacaktır. 

3 Keşif bedeli 3177 lira 19 kuruştur. 
4 Teminat muvakkate akçesi 238 lira yirmi dokuz ku

ruştur. 

5 Şc:rtnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
6 f stekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazıh vesi-
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa
tından evvel komisyonda hazır bulunmaları. 

29 4 9 14 2370 

Mst. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 
1 - Diyarbekirde yapılacak yapılar için istenilen fenni ve

sika bayındırlık bakanlığından alınmadığından bu yapı 
işleri yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 Keşif bedeli 248467 lira 15 kuruştur. ilk inanç· pa
rası 13274 liradır. 

3 ihalesi 25/8/936 salı günü saat 15 tedir. 
4 Keşifname resim ile idari ve fenni şartnamesini almak 

istiyenler 12 lira 15 kuruş karşılığında komisyondan 
alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekleri ilk bulunanlar için 2490 sayılı 
kanunun iki ve üçüncü maddelerinde istenilen ve 
bayındırlık bakanlığından alınması gereken fenni eh
liyetnameler için ihale gününden sekiz gün evvel 
mezkur bakanlığa müracaat edilerek buradanda alına
cak belgelerle idari şartnamede ve behemehal verilmesi 
mecburi olan vesaikle birlikte teklif ve teminat mek-
tuplarınmda ihale saatmdan en az bir saat evveline 
kadar M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

9 14 19 24 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 Muhtelif yerlerde yaptırılacak olan 14 yeraltı tankları 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 Bu in~aatın keşif bedeli 144959 lira 76 kuruştur. flk 

inanç parası 8497 lira 80 kuruştur. 
3 ihalesi 26/8/936 çarşamba günü saat 15 tedir. 
4 Bu inşaata ait kcşifname proje idari ve fenni şart-

name ve şair evrak 750 kuruş mukabilinde Mst. Mv. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncii maddelerinde yazılı belgelerle bayındırlık ba-
kanlığından alınacak fenni ehliyetnamelerle birlikte 
idare şartnamede istenen ve behemehal verilmesi 
mecbur o!an vesikdarla teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatından en az bir saat evveline kadar M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

9 14 19 23 2522 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Bergama kıtatı için 9000 kilo nohut 20/8/936 per· 

şembe günü saat onda açık eksiltme ile Bergama 
askeri satın alma binasında satın alınacaktır. 

2 Nohudun tahmin bedeli 450 liradır. 

3 Birinci teminatı 33 lira 75 kuruştur. 
4 istekli olanların birinci teminatı Bergama maliye vez

nesine ihale zamanından evvel teslim edeceklerdir. 
5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyen hergün komisyon 

açık olduğu ilan olunur. 4 9 14 19 2464 

Mst. Mv. sat. al. ko. dan: 2437 
1 - Beher kilosuna biçilen ededri 190 kuruş olan 17600 

kilo yün çorap ipliği kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 ihalesi 22/ağustos/936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 Şartnamesi 167 knruşa M. M. V. sat. al. ko. nundan 

alınır. 

4 İlk teminat 2508 liradır. 
5 Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka· 

nunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını ihale saatındanenaz bir saat 
evvel M. M. V. sat. al. ko. nuna vermeleri. 4 9 14 19 

Ms. Mv. sa. al. ko. nundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 32 kuruş olan 100 bin 

metre kılıfJık beze yüksek fiat istendiğinden yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuitur. 

2 Şartnamesi 160 kuruşa M. M. V. sa. al. komisyonun-
dan alınır. 

3 İlk teminat 2400 liradır. 
4 ihalesi 21/Ağustos/936 cuma günü saat 11 dedir. 
5 Eksiltmeye girecekler kanuni teminat v~ 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü müddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından enaz bir 
saat evvel M. M. V. sat. al. ko. nuna vermeleri. 

4 9 14 19 2438 

Ms. Mv. Sa. Al. Komisy'Jnundan: 
Mustahkem mevki ıçin pazarlıkla yirmi ila yirmibeş binek, 

koşum ve mekkari hayvanları satın alınacaktır. Evsaf ve şart
larını görmek isteyenler Ms. Mv. satın alma komisyonuna mü
racaat edebilirler. 

İsteklılerin cumartesi ve tatil günleri hariç. olmak üzere her 
gün saat 17 de kışlada Ms. Mv. !:atın alma komisyonuna mü-
racaatları ilan olunur. 14 16 2636 

Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
1 Tüm kıtaatı için ilgili şerait ve evsaf içinde kapalı 

2 

3 

4 

zarf usulile 992500 kilo un alınacaktır. 
Unun beher kilosuna 15 kuruş tahmin edilmiş olup 
teminatı 8694 liradır. 
ihalesi Çanakkalede tüm satın alma komisyonu bina
sında 28-ağustos-936 cuma günü 15,30 da yapılacaktır. 
istekliler 2490 numaralı ihale kanunun iki ve üçüncü 
maddesinin istediği vesaik ile beraber teminatlarile 
birlikte ihaleden bir saat evvel 14,30 da komisyona 
gelmeleri. 14 18 19 21 2587 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan: 
1 - Hava kıt'atının kapalı zarfla münakasada bulunan 

2 

3 
4 

5 
6 
7 

(29700) kilo kesilmiş sığır eti ihtiyacına talip çıkma
dığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

ihalesi 20 ağustos 936 perşembe günü saat on altıda 
İzmirde kışlada Mst. Mv. Sat. alma komisyonunda 
yapılacaktır. 
Tahmin edilen mecmu tutarı (6979) lira 50 kuruştur. 
Beher kilosunun tahmin edilen fiatr yirmi üç buçuk 
kuruştur. 

Teminat muvakkate akçesi (523) lira elli kuruştur. 
Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
f stekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 

8 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları ve teminat muvakkatclerile birlihte ihale saa· 
tından evvel komisyonda hazır bulunmaları. 2634 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan: 

21 Ağ;.ıstos 936 cuma günü saat onda İzmirde kışlada Mst. 

Mv. satın alma· komisyonunda açık eksiltme suretile ihalesi 

yapılacağı Anadolu gazetesinin 13-8-936 tarihli nüshasile ilan 

edilen (292) lira (50) kuruş bedel keşifli lağ·ım kanalı inşa

sının keşif bedeli ikiyüz doksan iki lira elli kuruş olmayıp iki 

yüz doksan üç lira elli kuruş olduğu tashihen ilan olunur.2632 

Mst. Mv, Sat. al. Ko. nundan: 
1 - Mst. Mv. kıt' at hayvanatının kapalı zarf usulile eksilt-

2 

mede bulunan (114000) kilo yulaf ihtiyacına talip 
çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 
İhalesi 19 Ağustos 936 çarşamba günü seat on altıda 
İzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 Tahmin edilen mecmu tutarı (6270) liradır. 
4 - Beher kilo yulaf için beş kuruş elli santim fiat tahmin 

edilmiştir. 

5 - Teminat muvakkata akçesi (4?1) liradır. 
6 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

7 istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 

8 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa· 
tından evvel komisyonda hazır bulunmaları. 2633 

İzmir harici askeri satın alma ilanları 
Manisa askeri sa. al. komisyonundan: 

Teminatı 
Cinsi Miktarı Eksiltmesi Muhammen fi. muvakkate İhale güı1Ü 
Arpa 590 ton Kapalı zarf 4. Ku. 1770 Li. 28/8/936 cu. sa. 18 

Saman 332 " Açık eksiltme 1. Ku. 294 Li. 28181936 cu. sa. 11 
1 - Tümenin Manisa merkezinde bulunan hayvanların bir 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

senelik arpa ve saman ihtiyaçları yuarıda gösterilen 
miktar üzerinden münakasaya konulmuştur. 
Şartnameleri Manisada tümen satın alma komisyo
nunda görülebilir. 
İhalesi 28-ağustos-936 cuma günü saat 11 ve 18 de 
Manisada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltmeler kapalı zarf ve açık eksiltme usuliledir. 
Muhammen fiatleri ve teminat muvakkateleri yukarıda 
gösteri}miştir. 

İstekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika ibraz etmeleri lazımdır. 
Kapalı zarfta teminatı muvakkate makbuzu ile birlikte 
teklif mektuplarını münakasanın yapılacağı belli saat· 
tan en aşağı bir saat evvel Manisada tümen satın al
ma komisyonuna vereceklerdir. 
Açık ekeiltmede talipler muvakkat teminatlarile bera
ber muayyen olan vaktında komisyona müracaat et· 

• meleri lazımdır. 9 14 19 25 

Burnava Askeri Satın Alma Komisyonunundan: 

Zayi 
13181936 Perşembe gunu 

saat 11 sularında Maltızlarda 
Selanik Bankası deposu civa
rında kazaen nüfus cüzdanımı 

!!!'_Bo_r_sa_d_a_I 
Üzüm satışları: 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
14 Suphi Emin 9 9 25 

ve içinde askeri raporumu, 
M . b 1 d' . . 14 N 1 Zahire satışları: 

anısa e e ıyesının o. u Ç Al K S 

şoför ehliyet~amemi, 1~ ~o.Ju 
9 1 l2o B~;~ay S 75 ~·B~S 

kamyonun. vıze karnesını v~ 
2056 

Bakla 4 187 5 4 59 
şa~sıma aıd bazıv evr~kı zayı 225 Ton bakla 4 1875 4 50 
ettı~ .. ~ulan aş~gıdakı adrese 9S4 Kumdan 4 5 625 
getırdıgı takdırde memnun l 5 " 4 5 625 
edilecektir. Aksi takdirde ye· 45 B. pamuk 44 44 
nisini çıkartacağımdan eskile- l4 H. " 44 44 
rının hükmü yoktur. -------

İsmetpaşa bulvarı Zinet vasıtasile şoför Yusuf 
garajda kahveci lbrahim oğlu f brahim Yön der 

Karahalli Ziraat kredi koo
peratifinden: 

1470 numaralı zira\ kredi kooperatifleri kanununa göre 
kurulmuş olan 291 numaralı Karahallı zirai kredi kooperatifi 
muamelatını 2836 numaralı kanıma uydurmağa karar vermiş 
olduğundan tasfiyesine başlanmıştır. 

Kooperatiften alacaklı olanların bu tarihten itibaren en çok 
bir sene içinde alacak vesikalarını ve başka bir suretle iddia 
edebilecekleri haklarını heyetimize müracaatla kaydettirmeleri, 
kooperatif merkezinde bulunmadıkları takdirde taahhütlü birer 
mektupla heyetimize bildirmeleri lüzumu ilan olunur. 

291 numaralı Kar"ahallı kooperatifinin 
tasfiyesine memur heyet 
imzalar okunamamıştır 

Izmir bölge san'at okuluncJan: 
Bu vı\ san'at okullarına ve Ankara inşaat usta okuluna alı

nacak parasız yatılı talebe aşağıda yazılı şartları taşımak üzere 
2)-ağustos-936 sabah saat 9 da okulumuzda açılacak müsa
baka sınavına namzet olabilirler. 

Kayıt muamelesi 22-8-936 cumartesi günü akşamına kadardır. 
1 - Türk olmak. 
2 13 yaşından küçük ve 17 yaşından büyük olmamaları. 
3 - Enaz beş sınıflı bir ilk okuldan diploma almış bulun-

maları şarrttır. 

istekliler bir dilekçe ile aşı raporu, nüfus cüzdanı ve ilk 
okuldan aldıkları diploma veya bugün bulundukları okuldan 
alacakları belge ve üç tane belge fotoğrafisiyle birlikte vila-
yet orunununa başvurmaları ilan olunur. 14 18 2599 
-

Menemen Urbaylığından: 
1 - Kasabaya 20 kiiometre mesafedeki Karagöl membala

nndan isalesi mukarrer su için bu kerre tadil edilen şartn:ı-
mesi mucibince tanzimi icabeden proje ve keşif evrakının 
tanzimi işi 1181936 tarihinden itibaren yeniden 15 gün müd-
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme işi 15/8/936 tarihine rastlıyan cumartesi 
günü saat 12 de belediye dairesinde icra kılınacaktır. 

3 - Bu işin muhammen kıymeti 2000 liradır. Projeler 
Nafıa bakanlığınca tasdik edildikten sonra bedeli defaten 
verilir. Talipler bunun üzerinden % 7 ,5 nisbetinde muvakkat 
teminat vermekle beraber ihaleyi müteakip bu teminatı ~o 15 şe 
iblağ etmek şarttır. 

4 - Müteahhit eksiltme şartları dairesinde noterlikten mu· 
saddak mukavele aktedecektir. Noter masrafı ilan ücreti pul 
ve deli aliye masrafı talibine aittir. 

5 - Taliplerin mühendis olması ve su tesisatı proıesı 
yapabileceğine dair Nafıa vekaletinden musaddak vesika ibraz 
etmesi ve proje tanzimi işinin dört ay zarfında bitirmiş 
olması şarttır. 2469 

Ulubey Ziraat kredi koope
ratifinden: 

1470 numaralı Zirai kredi kooperatifleri kanununa göre 
kurulmuş olan 198 numaralı Ulubey Zirai kredi kocperatifi 
müamelatını 2836 sayılı kanununa uydurmağa karar vermiş 
olduğundan tasfiyesine başlanmıştır. 

Kooperatiften alacaklı olanların bu tarihten en çok bir sene 
içinde alacak vesikalarını ve başka suretle iddia edebilecek
leri haklarını heyetimize müracaatle kaydettirmeleri, koopera-
tif merkezinde bulunmadıkları taktirde taahhütlü birer mek· 
tupla heyetimize bildirmeleri lüzumu ilan olunur. 

198 numaralı Ulubey kooperatifinin 
tasfiyesine memur Lheyet 
İmzalar okunamamıştır. 2614 

2475 .. 
Cinsi Mahalli Miktarı Umum tahmin Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat Ucuz, temiz, taze 

Kilo Tutarı teminatı şekli 
Un Gaziemir 80,000 8800 660 Kapalı 21/8/936 Cuma 10 
Un Bumava 48,000 5280 396 Kapalı 21/8/936 Cuma 11 
Un Ödemiş 24,000 2640 198 Açık 21/8/936 Cuma 11,30 
Un Aydın 100,000 11000 825 Kapalı 21/8/936 
Un Tire 80,000 8800 660 Kapalı 21/8/936 
Un Söke 24,000 2640 198 Açık 21/8/936 

Cuma 15 
Cuma 16 
Cuma 16,30 

1 Tümen birliklerinin un ihtiyacı olup miktarları yukarıda yazılı altı 
rında gösterilen şekillerde satın alınacaktır. 

kalem erzak hizala-

2 Münakasa tarihlerile umum ve muvakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. 
3 Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte 

teminatı muvakkate makbuz v~ya banka mektuplarile birlikte muayyen vaktinde Bur
nava' daki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri ve kapalı zarf usul ile yapacaklar 
için teklif mektuplarını bir saat evvelinden komisyona vermeleri. 6 10 14 19 

ilac ve tuvalet 
' 
çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
n 

Ecza esı 
Küçük salepçi hanı 

karsısında , 

• . . _· .·-:_ ....... ~~ • ... • . ::;-r .. 
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Fratelli Sperco Hellenic Lines Ç J · J •ıııııııııııııııııııııııııııııı.. Doktor .ı11111ıııııııııııııııııııııııı1 
Vapur Acentası Limited eşme 1 ıca arı = A. Kemal Tonay 1 

ROYAL NEERLANDAIS Hamburg - Bremen, Rotter· eu·. yu·. k ru·. rkı·ye Otel ve -Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mülahassısı~ 
KUMPANYASI dam -Amsterdam ve Anvers = Bacımah:ıne i t:ıs) onu karşı ın<luki dihek sokak haşm•la 30 ayı· §§ 

''UL YSSES,, vapuru 17 limanları için her ay munta· G • A ld = Jı ev Ye rmın}cnehanesirıılc sabah ant 8 den akşam saat 6 a kadar S az 1 n Os U Ç 1 1 = lıa taJarım kabul eder. S ağustostan 22 ağustosa kadar zam iki sefer yapacaktır. = Müraenaı eılcn hastalara > npılıuası liizımgcl• o sair talılilüt ve ~ 
limanımızda olup ANVERS, Ren, İskandinav ve Baltık "BÜYÜK TÜRKiYE,, oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her mikroskopik mıuıycndcri ile \nemli lınstalııra )npılnıasıua cevza § 
ROTTERDAM, AMSTER- limanları için doğru Konşi- türlü konförii cami, tertemiz takımları ile saygılı misafirlerinin = giirülcıı Pnoınotoraks nıuayı·ıH·lıancsin<lt· ınuntnuııııan yııpılır. := 
DAm ve HAMBURG liman- mento ile eşya kabul eder. emrine amadedir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kuruştur. •Hllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllflllllllll!lilllll Telefon: 4115 11111111• 
lar:.~~N~~E~~~t~~puru 22 Anglo -Egytian Mail GAZiNO san' atında mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, Ziraat bankası lzmir şub~sin-
ağustosta beklenmekte olup Line taze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edecektir. den•. 
yükünü tahliyeden sonra BUR- Marsilya ve lskenderiye için Muntazam servis · Taze ve temiz meşrubat ve mekulat · 
GAS, VARNA ve KÖSTEN- 9600 tonluk "Cairo City,, va· Ucuz fiyatlar · Elverişli tabldot, 
CE lim·anları için yük ala- puru her ay Pireden munta· 

zaman iki sefer hareket edecaktır. 
SVENSK ORIENT LINIEN cektir. 

"VIKINGLAND., motörii Yolcu fiatinde tenzilat: 
17 ağustasta gelip yükünü Pire-Marsilya seyahat müd-

deti 75 saat, 
tahliyeden sonra ROTTER- Port-Sait ve lskenderiye li
DAM, HAMBURG, BREMEN, manian için "VELOS,, vapu
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG OS- ru her hafta pazartesi günü saat 

12 de muntazam Pireden ha-
LO, ve İSKANDINAVYA li- reket edecektir. Yolcu ve eşya 
manian için yük alacaktır. kabul eder. 

"NORDLAND,, motörü 28 Fazla tafsilat için Pasaport 
ağustosta beklenmekte olup yolcu salonu karşısında Lokal 
yükünü tahliyeden sonra ROT- Riz binasında. No. 168 
TERDAM, HAMBURG, CO- Umumi Deniz Acentahğı 
PENHAGE, DANTZIC, GDY· Limited 
NIA, GÖTEBURG, OSLO 
ve ISKANDlNA VY A liman-
ları için yük alacaktır: • 

SERViCE MARITIME 
· ROUMAIN 

"SEÇEA VA,, vapuru 26 
ağustosta gelip 27 ağustosta 
PiRE, MALTA, MARSiL YA 
ve BARSELONE hareket ede-

acentasma müracaat olunması. 
Telefon : 3171 8-~ 

-0-li-vi--er_V_E_Ş_ür-ek-iı;; Sınai kimya mühendis 
Vapu~imA~entası liği tahsili için Alman-

Birinci kT~ıo24~3es binası a' a talebe önderi -
THE ELLERMAN LINES Ltd. y y • g 

cektir. "OPORTO,, vapuru 15 ağus· lecektı r 
Yolcu ve yük alır. tos 1936 Londra ve Anvers· • 

ilandaki hareket tarihleriıe ten gelip yük boşaltacaktır. Türk ive şeker f abrikal<ı.rı A. 
navlunlardaki değişikliklerden "FLAMINIAN., vapuru ağus- 'J 

acenta mes'uliyet kabul etmez. tos sonunda Liverpkoobl v
1
e Ş. inden: 

Daha fazla tafsilat almak için Swanseadan _ gelip yü oşa . 
2ci kıordonda tahmil ve tahliye tacaktır. Fabrikalarımızda bir sene staj yaptıktan ve bu müddet 
binas arkasında Fratelli Sper- DEUTSCHE LEVANTE LINIE zarfında lisan ve fen dersleri için lüzumlu olan hazırlık-
co vapur acentalığına müraca· "SAMOS,, vapuru 23 agus- ların ikmalinden sonra sıhhatleri fabrika işlerinde çalış-
at edilmesi rica olunur. tos 1936 bekleniyor. Ham- maya müsait 2-3 lise mezunu her sene kimya mühendis-

Tcle. 2004 2005 2663 burg, Bremen ve Anversten liği tahsili için Almanya'ya gönderilecektir. ___ ..._ ..ıı11----rıa- yük boşaltacaktır. Staja kabulde fen dersleri notları en iyi ve Almanya· 

W F H VAN ---~-----ııılıiıliıl- ya gönderilmede fabrikada bir senelik stajda muvaffak 
• • • • SULINA GALATZ ve GA· olanlar intihap edilecektir. 

Der ZEE & CO. LATZ aktarması olarak BEL· isteklilerin 1 eylül 936 ya kadar aşağıdaki vesikaları 
GRAD, NOVISAD, BUDA- Eskişehir'de Türkiye şeker fabrikaları A. Ş. genel direk· 

V. N. PEST, BRATISLA VA, Vi- törlüğüne göndermeleri lazımdır. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE YENA ve LİNZ için yük ka· 1 - Hal tercümesi 

G. m. b. H. bul edecektir. 2 - Sıhhat raporu 
''ARKADIA,, vapuru halen Vapurların isimleri gelme 3 - Mektep şahadetnamesi musaddak sureti 

limanda olup ANVERS, RO- tarihleri ve navlun tarifeleri 4 - Olgunluk notları " " 
TTERDAM, HAMBURG ve hakkında bir taahhüde girişi· 5 - 9X 12 eb'adında üç boy fotografı 
BREMEN limanları için yük elmez. Telefon No. 2007 2008 

kabul etmektedir. -----llllllİlllİIİllİll_llİll_İlliiııiiiiııııii--ııiiıliıiıııii----------- ,----
"HERAKLEA,, vapuru 24 

ağustusta bekleniyor, 29 ağus
tosa kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
alacaktır. ---
JOHNSTON WERREN Lİ-

NES Ltd. 
"JESSMORE,, vapuru 15 

ağustosta bekleniyor. LiVER
POL ve ANVERS'ten yük bo
şaltarak BURGAZ, VARNA, 
KôSTENCE, GALA TZ SU
LINA ve BRA1LA limanları 
için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

"BOSPHORUS., Motörü 21 
ağustosta bekleniyor. ISKEN
DERiYE, ROUEN, HAVRE 
ve NORVEÇ limanları için 
yük alacaktır. ---s. A. ROY AL HONGROISE 

DE NA VIGA Ti ON DANUBl
ENNE-MARITİME BUDAPEST 

"SZEGED,, motörü ağus
tos nihayetine doğru beklen
mektedir. BELGRAD, NOVİ
SAT, BUDAPEST, BRATIS
LA VA, VİYENA ve LiNZ 
için yük kabul edecektir. 

SERVİCE MARiTiME RO
UMAİN 

"DUROSTOR,, vapuru 2 
eylulde bekleniyor. KôSTENCE 

Hükumete ait buğdaybnrı Alsaııcaktaki büyük antrepola a 
konma ve çıkarmalarile nakliyderin açık eksiltme ile 21-8-936 
cuma günü saat onbcşte bankada toplanacak komisyon mari· 
fetile isteklilerine ihale edilecektir. 

Taliplerin 20·8·936 akşamına kadar bankada mevcut şart· 
nameyi görerek 300 lira teminat akçelerile birlikte mezkur 
tarihte bankada bulunmaları ilan olunur. 12 14 16 2570 

Açık eksiltme ilanı 
Tire şarbaylığından: 

1. - Şehir içme suyu aboneleri tesisatında kullanılmak 
üzere 300 adet su saatı açık eksiltme usulü ile satın 
alınacaktır. 

2 - Açık eksiltmeye konulan su saatlarının: 
Muhammen Muvakkat 

bedelleri teminatı 
Lira Adet Nevi Lira 
3600 300 Tiirbin sisteminde su saatı 270 

3 - Açık eksiltme 28·8·936 günlemecine rastlıyan cun:a 
günü saat 15 te Tire belediyesinde yapılacaktır. 

4 - Fenni şartname ve eksiltme şartname ve mukavele:>· 
name projesi bedelsiz olarak Urayımızdan verilir. 

5 - isteklilerin eksiltme gününden enaz üç gün evvel tek
lif edecekleri saatların birer nümunesini Urayımıza 
teslim etmeleri ve üçüncü maddede tayin edilen gün 
ve saatta muvakkat teminat paraları makbuz veya 
bank mektuplarile ticaret ve sanayi odası sicil kayıt 
vesikalarını hamilen daimi encümene mürecatları ge-
reği ilan olunur. 9 14 2519 

inhisarlar c;amaltl 
Tuzlası Müdürlü
ğiinden: 

25Ağustos1936 tarihinde 
başlıyacak Tuz yığınlama iş
lerinde çalışmak üzere 1000-
1200 ameleye ihtiyaç vardır. 
Istiyenlerin şimdiden nüfus 
kağıtlarile birlikte Tuzla Mü
dürlüğüne müracaatları lüzu
mu ilin olunur. 

14 15 16 18 19 20 21 2628 

Devlet demiryolları 7 inci 
işletme müdürlüğünden: 

f nay istasyonunda kilosu 4,5 kuruş tahmin edilen 1850 kilo 
palamudun 1-8-936 tarihinde işletme merkezinde pazarlıkla 
satılacağı ilan edilmişti. Talip zuhur etmediğinden 21-8-936 
da saat 15 te işletme merkezinde tekrar müzayedeye konula
caktır. Taliplerin işe girmeğe mani bulunmadığına dair beyan· 
name ile inay veya Afyon veznesine yatıracakları 501 kurus 
muvakkat teminat makbuzu ile ayni gün ve saatte 7 inci iş· 
letme komisyonuna müracaatları. Gelmedikleri takdirde ayni 
vesikalarla teklif mektuplarını göndermeleri lazımdır. 2607 

Sağlık ve Sosyal yar~ım mü-
dürlüğünden: 2609 

Cinsi En az En çok Tutarı Teminat akçesi 
Kilo Kilo Lira Lira K. 

1 - Ekmek 10,000 12,000 1230 92 25 
2 - Sadeyağı Urfa 800 1,000 750 56 25 
Sağır dilsiz ve körler müessesesinin bir senelik erzak ihti· 

yacı olan ve yukanda adları ve miktarı ve muhammen bedel· 
lcri ve teminatı muvakkate akçeleri yazılı iki kalem erzakın 
kanuna tevfikan 15 gün müddetle tekrar eksiltmeye çıkarıl· 
mıştır. 26/8/936 çarşamba günü saat 14 te Sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünde satın alma komisyonunda ihalesi ya· 
pılacağından isteklilerin mal sandıklarına yatırdıklanna dair 
makbuz veya ban~a mektupları ile birlikte miiracaatları ve 
şartnameyi görmek istiyenler hergün Sıhhat ve içtimai mua
venet müdürlüklerine miiracaatları ilan olunur. 14 18 21 24 

_____________________ ._lllİll .......... - .... - ........................... _ .......... ..::llll .... --.. -----------........ ... 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri rahatsız 
olanlara, tansiyonları yüksek bulunanl':'ra doktorlar yalnız bunu tavsiye ederler. Pürjen Şahap 


