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Ağustos 1936 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

General Mola asilerin şimal ordusu ku
mandanıdır ve son günlerde faaliyeti 
iyice artmış bulunmaktadır. Fakat kat'i 
bir zafer alamamıştır. 

İngiler'ler Alman cevabından pek memnun kalma
dılar, asilere karşı zehirli gaz bombaları atılıyor .. 

Sen Sebastien bombardı
man ediliyor. 50 bin mak
tul, 30 bin yaralı vardır! -Madrid hala tehlikede ve asiler hakim vaziyettedir. Hükumet 

İron'u boşalttı. Milisler kurşuna diziliyor. 
--~-----... --·-------------ihtilal konıite~ile karargiılıı l lııdolitlc ıı.ıkli ılii iiılülmekteılir. 

umuminin )ııkrnda Bııagostlan \al· - Sonu 3ncü sayfada-
Bir torpido muhribi 
Ccbeiü tırık 1H ( \. \) Drıl· 

'frlefoıı: 2776 

Başbakanımız 
Yakında kağıt f ab. 
rikasını acacak , 
1-t.ııılnıl, 19 (il ıı"u-i mulııılıiri· 

ıııiı:ıkrı ) Bıı;-lıııkaııırııız ismet 
lntiııii ıliiu ~ılııı ıl.: p1ıijııı.ı gitlerd.: 
lı.ılk arn~ııııl.ı ,Jt•ııi7P girıni~tir . 
B.ı-lınkaııııııı:ı:ııı lııı ~aıııiıııi lı.ıreke

ıi. lııılk nr.ı ıııılıı "<ı•viııç!t· kar~ılnn

ıııı~ıır. i"lniimiizılı·ki lıaftıı lzıniı'e 
giılnek kfı~ıt fohrikııRJlllll :ıı:ılııı:ı 

ıııera-iıııiıw l"İ).t'"'I ı·ılı•ı•t•l..ıır. 

Sağlık Baka
nımız Konya'da 
Göcmen islerinden , .. 

memnundur .. 
Korna 19 (R.ııl)o) ::-Oağlı!.. 

1 al-;nııı ilin nıııırn ilç<'•İıııle ortı~ a 

) ı•ııi (!<'lı·ıı giiı:mı>nlı·rlı· giir ii~iip 

onlara lıükiıııH•tin prerısiplı·riııi ay· 
nı•ıı nnlattılıır. Okçn k•>) linc gide· 
rek or.ıda gıiçınenleıiıı ı•\ lı~rini 

p;iinliilt•r. llı•ıııeıı ziraatı· başlan· 

ımı"ı için Cuııırnılaki trakıorleriıı 

kiralanarak giiçınen tarlalıırııııla ça· 

lı~tınlmnlarıııı t'nıreıtiler. Cıımra· 

<lıın otouıolıillcrlı• KoD) U) a ı;rl· 

dilt•r. 'c parıi b..urnğıııda lıiraz 

ılinlı•ıııliktı•n sonra Atlı,.porıla oıııır· 

larııı.ı 'erilen ı:iy.ılettt• lnılundular. 
\ekil güçıııdnin 'nıiyı•tinıleıı 
ınenınuıı ıl ur. 

Habeşistan'ın ilha
kında Türkiye 

Roma, 19 (Radyo) - İtal
yan gazeteleri, Türkiye sefiri· 
nin Adis-Ababa' dan azimeti· 
nin Habeşistan ilhakının TürM 
kiye tarafından tasdiki demek 
olduğunu yazmaktadırlar. 

liant torpido uıulırilıi bn ak-;am 

H uel nıyıı Jıan•ket elıııiştir. 

...................... ~ ................... ~ ......................... ~ ................................... "'4 ................................................................... .. 

Hükumetin adalara taarruzu 
Bar cloıı 18 ( \.. \) il ükı'.iıııct 

l..uvvetlcri Majork adasıııdaki Pal· 
ına şclıri ile adanın iki aksamı 
ara ındaki ınünakaleleri kesmek 
iizı•re ~ante M.ıriıı' ı hoıııharılııııaıı 

Ptmişlerdir. 

lliik\ıııı~ıin ıligı·r hir takım 
k1t\\etlcri de clüıı aılıının ~arkıncla 

lhracatçılat gene itirazlar yaptılar 

Borsada incir üzerine çok 
münakaşalar geçti. 

·-------

. lspanya'da 
isyan şiddetlendi. Her taraf, 
ateş, ölüm ve kan, içindedir. 

Başbakanımızın gelmeleri de muhakk 

.. 
Vali ve şarbayla konuştu. l:Ju 
günlerde fuar komitesine biz 

zat riyaset edecektir. 

lktısad vekilimiz, vali ve şarbay dün Çeşme'de. 
lkıı aıl \ ı·kilimiz Celal ll.ıpr B.ı~lıakaııııııız 

diiıı ı;aat 11 ılı· lpar )alı ilr lııihıii'ııiiıı lıi1.:ı:aı gelerek pıınıı 
Çı>:nlt'

0

}C gdıııi~ ,,. ret ika ı ile aı;malurı nrtık lrnt"il~ıııi: hul 
4ı:•wukları, \aliıııi.t. Eaılı Gülcı:, he· nı ıktııdır, Ba;haL:anımızın, İzıı 

Jt•di) ı' rei-i <loktor Bclıçt'l z. <len <1cynll'ye geçerek. bir ha 
ka1<a ka)lnakaıııı, jamhırııı.ı ku· ic:iıı İL.ıı.-.ı<l \ ckilimizc ıni.,.:ıf ir 
uuıııdmıı \ ı' Çı·~ını·'rle lJ11lunaıı lıir m.ıları ıla ı;ok nııılıtcnıelılir. 

c:ok zevat tarafııırlnn hararı•tle k.ır· * 
~ılnnııu~tır. f 

klı:-aıl \ t kilimiı. pazart 
*~ 

\ 'ekil. ) allan çıkınca kendisini giiııü ı-aat ikiılc ppılacak içtim 
i.,.tikhııle gclı·nlt•rin ellı·rini ıl) rı L 1 1 u um ııı.::tan ~oııra o giin .rapıı 
a~ rı s1kını~, vali H' lıcl.-cli) ı• rı•isi 
Ye rcfakatindaki zc·vatla birlikte J"-tanlnıla bri<lec<>ktir. :Fakat fua 

açılışında na ~lıaknnıımzla herıı 
doğruc.ı kendi aile,inin, ılı<'al.ırda 

dörıeeı•kıfr. 
oturmakta lıulımılııihı kii~kı• ;rit· 
miştir. Ayvalık' ta 

Hefakatindı· i~ hanku ı um nm ~~'alık l 9 (A.A) Kotra 

mfıdiirü Muammer' le İ ~taııbul şu· C) ahatıı çıkım 1ktısaıl \ e\dliı 
be i müdürü Fazıl, tabii i e umum Cel.il Ba)aM maiyetindeki ze\a 
miitlürü ~el'ınccltlin, it hanka!lt dün ıuıhalı \.yrnlık"a gelwi,Jer 

şı·flP.rindcn Rii~tli lmlunnıııktaıhr. Üğlc yenıeğiııi tiiccar kuliibün 
yetlikten ·oııra hükumeti ''e 

Celal Bapr, kö~te vali "e he· 
c~s • eleri :1:iyaret etmişler ,.e 

leıli)I· reisini alıko) arak kendileri 
arada A) ''alık·ın yağr.lık, sahuıı 

ile muhtelif ıne\ zular. iktıQııdi i,.ler 
luk "' ıliğer iktıs.uli \a7.i)t•tlc· 

ve ııaua\ ır mı• ···leleri t•tralinıla 
J beraber bilba sa ) ağ rabrikaları 

uzun uzadn. a konuı;·nıuş. nıa1 Cıınaı · b 1 ı 1 teAır tor ıı arını ıuzır ı) an 'c ko 
alıııı.tır. ipliğinden zol keçc~i ve papas t 

Haber alJığınnza güre fuar kuma iınaluthanelerine girerek 
komitesi 2:l ağu to pazartesi giiuii rin lıir alaka ile İnl·c>lemclerde 

furrıu asbaşkanı Celal Bayarırı lııı;· lunmuşlarılır. 

kıınlığınd'\ fuar komite i mahallin· \ekil, gece} i < •• amlıda ge 
kuiıı Porta ( >ri'to 'ııkınııııla kara· 
~·' ı;ıkmışl.mlır. ' 

llfıkiınıı>t kıl\ H·tleri ılı· ı;ok .. B k " l J [ b •ıd • F • <le toplanarak işleri ve lıazırlıklnn misler ve lrngiin ögle )Cmeğ 
OrSa anca . 0 ğ eae n 80 n ra aç l a l l • ıya t, ffl ÜS• _ı_cı_k_ik_ed_c_cı_·k-ti_r. __ ___;___;~~==11.......:ıii;:,;,;te=ıı=kı===·p=A;;;.;)=v=al:::-ık_ıa_n_ay_·r_ılm_ı~_la-lrd 

tahsilin istediği gibi dokuz kuruştur. Hıkıntlıı l'alınn\ a t:ıarrııı: ı·ıle!'ek· 
İPrclir. . 

Yeni Alman sefiri 
1:1.ıı sPlon ] 8 ( \. \) ~I. Pi· 

ı•ı-rı• Bu .. r·k Cuıııpna l~paıı).ııııu 
Ht·rliu ~ı·f irliğitıf> ta)iıı ı·dilıni~tiı·. 

Herliu lıiikıııılt'tiııiıı :ıgn·ıııııaı ı.,ı·l· 

diktl'ıı ~oıır.ı 111 Ut) in kı>) f i~ ı>ti 
reı,ıııj lı·~ı>ı·ck tir. 

ihraç harekeli 
B.ıı ı•loıı. 19 (A. \) Mıı)cırka 

nıbsııı ı ı;ıkıırılun ku\\.t"llt•r ~t>fiııin 

lıir lt'lıliğiıı,. !!Ör•. ""aıııımıariu lıoııı· 
lı:ırclıııınıı l'tlilmi.,tir. llül..iınıf'IC:İ 
l..ınvdlı·riıı ilıral'ln.ı ılı•,aııı olun· 

ıııakt.ıılır. 

General Mola teftişte 
Burgos 10 (A. \) General 

Mola \ allatlolide gelerek Fa tan 
cliiıı geleıı J ej) on Etrıınjer kıta la· 
nnı teftiş \ e lıil:llıarP Bnrgo a 
diinmfüıtiir. 

r. 
İncir pİ)a a"ı, ıliin açıldı. J'i. 

) asanın acılı~ı hiç le meınnuııi) el 
"\ vnici bir şckiltle olmaclı. Hor,.:Hla 

lnönii karrr-
pında rekorlar 

alıcı 'lit' sat1<•ı lÜl'car arıı~ırıda lın· 
f iften be~lı) an "~ şichletlı>nı•rı mü· 
nakaşalnr oMu. ( • ~ır.ulu turfonıla 
mahsulün ilk sat ışında hulmımak 
üzere Nazilli, Sulıanbi ar, Ortak· 
lar. Germem·ik ve S<'lçnk ile diğn 

iıwir mıntakalarrndau gelmiş mü11· 

tahsil gurupları, muta\ as,.ıtlarla 
ıılıcılnr ura ınıl.ı cı•re\ an etmekte 
olan nıiinak.ı,aları. bo) unlarını hii· 

kt>rl'k ıliıılı·ılil(•r. 

()ıl~ı·ılı•n t•\el ilk İuf'ir ııiHl!ı<l· o , 
ıııııı ııçıl.ıcağı hiitiin ilımratçı1arla 
atıcı tacirlere Lildirilıııiş oldıı~un· 

tlaıı caat onlıinl~ hep.:i }ıor ... a ~alo· 
Bir Türk gencinin 

muvaf fakı yeti 
inonü, 19 (A.A)- Türkkıış:u· 

Rusya suikasdı ------------
nuu geçenlerde Ru11}a".-'aıı gelen Sucluların idamı isteniyor. ltalyan'lar 
muallim muavinlcrinclen Ferid h d' • 
Ziva Orbe) 16-8-936 günii S .. ) Q ıseyı uydurma Sanıyor/ar• 
tipinde iki kişilik lıir yelken pla· ı\lo korn, 19 (Rad)o) Kaıncnef ,.e Zinodiycf ve 14 arka<laşlannın 
nörüyle 9 Mal 49 dakika halada mulıakcmeei bugün başlamıştır. l\liiddeiunıunıi \e ıııatlrnat !Jütün maz· 
kalarak 7-8-1936 pazar günü G. 9 nun1arııı idıınıım istemektedir. 
planörüyle 7 saat 35 dakikada .Alıııaııya lıiiklımcti, Rwıya·) u ilıtilfıl 'e suikusd ı;ıkaıınıık için gi· 
Tevfik Aytan tarafından yapılmı~ denlerin Alnıan)a·dan geçtiklerini tekzip etmiştir. 
olan rekoru kırmıştır. • Roma, 19 (Raci} 0 ) İtalyan gazeteleri; sukasd lıudi"e inin muhalif· 
_______________ _; leri imha için ihdas edildiğini iddia etmektedirler. 

ııunıla toıılaııınışlardı. Saat 10.30 
dan beri pi) asa üzerinde görüşme· 
lere başlanmasını' bekliyen müs
talı iller gııruhu heyecan içinde idi. 
Fakat ihrat·atçıla rdan bazıları gel· 
ınediği için pi) asa üzerinde ) apı· 
lan giirüşmelcr küt;ük guruplara 
inhisar eıliyor ve bir mırıltı va1i· 
) f'linden çıka mı) ordu. 

Saat l l ele beklenenler de gel· 
diler ve ı.aloncla toplandılar. Satı· 
cılıırın en bil) ükleri ticarc>t odası 
rci i ll:ıkkı Balcıoğlu ile Aydınlı 
ızzet salonun orta~mda yer almış· 
lurdı. ::;eri f Reııı:t.i, Jiro ticorctlıa· 
nesi rıı ümc ili, ~olari münıesıo.ili. 

azilli'li Ali Jlayrlar, A)dın incir 
ortakları ittihadı ıııüdürii Tıılıit, 

Albayrak tİ<'art-tlıaııesi namııııı Ali. 
Selıilıiddin ve diğer ihracatçılar da 
R) rı brurnplar halinde salonda idi· 
ler. Türkofis müdürü, horsa reisi 

-Sonu 6 ıncı sayfada-

Taşlar 

Denize dökülecek plaklar 
lzmir'in her tarafında, mühim bir kısmı Rumca olm 

üzere, alabildiğine bayağı şarkılar çalınmağa baş/ amı 
tır. Birçok kahvehanelerde, meyhanelerde, hCJparlörler 
sokaklara verilen bu şarkılar, bir uçtan öbür uca k 
dar, sanki bir matah (metti.) imiş gibi zorla vatanda 
[arın kulaklarına tıkılıyor. 

Hiz, musikiyi çok seven bir milletiz. Bundan 
he yok! 

Biz, garp musikisini de benimsemişizdir. Keza, m 
saller· meydanda/ 
Fakat garp musikisini veyahut yabancı dilden şarkıla 
parçaları düşünürken biz sadece bir san' at kıymeti 

hakikaten bizim musiki zevk ve terbiyemizi okşıy 
şeyleri hatırlwrız. Bunların san' atkar ruhundan doğm 
parçalar olmasını araştırırız. 

Yoksa, 
- Eminem, Eminem, şeker Eminem .. 
Ve.saire ayarındli, bilmem nerenin umumhane soka 

/arından ipini kırıp gelmiş parçaları dinligemeyiz .• B 
tara/tan musiki zevkimizi, diğer tara/tan da milli hi 
sigatımızı derin derin inleten bu yaygaraları, istigenl 
kendi evlerinin köşelerinde, fakat seslerini boğarak 
labilirler. Fakat doğrudan doğruya cemiyetin kulağı 
dayanıp td bu ntireleri atmak, bizim medeni ve mil 
benliğimizin tahammül edemiyeceği bir hadisedir. 
çirkin ltiübaliliğe karşı harekete geçmek lazımdır. A 
manga, kendine elvermiyen kitapları bile yakmıştır. 

Biz, /azla birşey istemiyoruz: 
Bu plakların sesini kulaklarımız duymasın, kdfi, 

Halkın musiki zevkini, medeni ve terbiyevi bir kana4 
dan geçirmek istiyorsak, Türkçe olsun, başka dilde 
elsun bu kırattaki marifetleri denize dökmeliyiz/. 

SAPAN 
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Eski hekimlik, yeni hekimlik 1 e g r a a er er 1 
Vücudumuz neden ihtiyarlar? Yeni naza-

1 
k J y • !G d.kl.l · 

bu ihtiya~~;~~:a~ö:e~s~:~:::arabiliriz?lngi tere ra 1 unanıstan- te~f:m~~~':tıeri 
Pek eski hekimler, korkmak, 

iğrenmek, üşümeği hastalıkla· 
ra sebeb olarak gösterirlerdi. 
Bu fikir Pastör tarafından 
mikrop keşfedildiği tarihe ka· 
dar de,am etmiş ve bundan 
sonra hastalıkların asıl sebebi 
bunlar olmayıp mikrop oldu· 

, ğu anlaşılmış ve pek çok 
hastalıkların mikropları da tes· 
bit edilmiştir, Şu halde kork· 
mak, iğrenmek, üşümek has· 
talıkların asıl sebebi olmaktan 
çıkmış, mikropların vücudda 
yeıleşmelerini kolaylaştıran ve 
vücudu hastalıklara hazırlıyan 
sebebler sırasına geçmiştir. 

Romatizma; egzema, basur 
memeleri, gutt (Nekris) şeker 
hastalığı gibi artiritik (Bün
yevi) hastalıklar; da büyük 
ve alim bir doktor olan Bo· 
şar o vakit betaeti tegaddi 
hastalıkları namı altında tas· 
nif etmişti: 

Şimdi genç doktorlar ise 
bunlara andokrinienin kiyafet· 
sizliği, tiroidienin kararsızlığı, 
metabolizm hazalın tagayyü· 
rüdür, derler. 

Filhakika metabolizm baza· 
lin tagayyürü betaet tegaddi
ye tevafuk eder her ikiside 
bedende oksidasyo azalması· 
na ve karbürasiyonun kifayet· 
sizliğine bağlıdır. Niçin? Çün
kü andokrin guddeler vazife
lerini fena yapmaktadırlar 
(Yeni hekimlik nazariyeleri) 

Andokrin guddeler nedir? 
Biliriz ki vücudumuz birçok 
gudderelere (glande) maliktir. 
Bu guddelerin bir kısmı ifra· 
zatını bir kanal vasıtasile ha
rice dökerler. Mesela; tükürük 
guddesi ağıza salya döker, 
böbrekler kanın süzgecidirler 
idrar ifraz ederler, karaeiğert 
safra ifraz ederek bağırsakla· 
ra döker. Keza midenin arka
sında bulunan pankreas gud
desi bağırsağa usarei pankre· 
asiye döker bu ifrazatı hari
ciye hazımda mühim rol ifa 
ederler. Bunlar gözle görüle· 
bilir ifrazat yapan guddelerdir. 

Bir kısım guddeler de ifra
zatını uzviyet dahiline, kana 
dökerler yani ifrazatı dahili
dir. Cözle görülemez. (Hor· 
mon) namı verilen bu dahili 
ifrazatın terkip ve mahiyetleri 
tamamen malumumuz değildir. 
Ancak uzviyetteki mühim va
zifeleri ve müessir kudret
leri ile tanınmıştırlar. ifrazatı 
dahiliye mes'elesi yeni hekim· 
likte pek büyük ehemmiyet 
kesbetmiştir. 

İşte bu dahili ifrazatı ya
pan guddelere (Andokrin) gud· 
deler denilmektedir. Bunlarda 
dimağın altında Hipofis gud
desi, böbrek üstü (Surrenal) 
guddesi, hançere (Boyunun) 
önünde (Tiroid) guddesi, ka
dınların yumurtalıkları (Ovai
re) erkeklerin husyeleri (Ta
şakları) bu sistem guddeler· 
dendirler. 

Vücudu bir makineye ben· 
zetirsek guddeler onun yağ
danlıklarını teşkil ederler. 

Bu guddelerin vazifeleri biri 
birine bağlıdır. Biri bozulursa 
vücud makinesi muntazam İş· 
liyemez yani hastalık zuhur 
eder. 

Binaenaleyh yeni hekimlikte 
hormonlar üzerine çok çalışıl
makta henüz tamamen biline· 

miyen mahiyet vazifeleri tayin 
ve tesbit edilmeğe çalışılmak
tadır. Bu hormonlar uzviyette 
mühim rol oynarlar. Hayatı

nızı, sıhhatinizi, tabiatinizi, 
rnizacinizi, mukadderatınızı ve 
hulasa çok yaşamanızı tanzim 
ederler. 

Bu andokrinler vazifelerini 
layıkile yapmadıkları gün ih
tiyarlığın vadesi gelmiştir. 

Eğer andokrinlerin vazifelerini 
fena yapmalarının sebebini 
araştırır ve izlerini bulursanız 

o sebeplerden sakınaı ak has· 
talığm önünü alır ve ihtiyarlı
ğın vadesini geriletebilirsiniz. 

Andokrinler zehirlenme ne
ticesi bozulurlar. işte vaktin
den evel ihtiyarlamanın ha
kiki sebebi zamania kanın 
yavaş yavaş zehirlenmesidir. 
O halde azalarımızın yıpran· 
masını, ihtiyarlık vadesinin kı
salmasını, hayat müddetinin 
azalmasını mucip olan bu 
müzmin zehirleume nereden 
gelmektedir. Zehirlenmenin 
membaları müteaddiddir : Vü
cudun temizliğine ihtimamın 
noksanlığı, sıhhate muzır te· 
gaddi, kanın temizlenmesine 
mani gayri kafi bir teneffüs, 
ekseriya evde oturup dışarı 
çıkmamak, hareketsizlik, alko
lizm, (işret ile zehirlenme) ni· 
kotizm (Tütün ile zehirlenme) 
inkıbazlık ve nihayet bilumum 
intani (Mikrobik) hastalıklar
dır. Bundan başka zehirlcn· 
menin diğer mcmbaları : Ma
neviyatın bozukluğu, hiddet, 
nefret, kıskançlık, hascd, he· 
ves, korku, dağdağa, sıkıntı, 
heyecan bunların kaffesi ava
mın beyanatına göre kanınızı 
mürekkep gibi siyahlaştırır 
yahud hayatı zehirler. 

insan ölmez kendi kendini 
öldürür, derler filhakika insan 
öliimden ve ihtiyarlıktan ka
çamazsa da hiç olmazsa onun 
peşinden koşmaktan kaçına· 
bilir. 

Hayatı bedeniye bir sıra 
yıkılma ve yapılma neticesidir. 
Binlerce ve yiizbinlerce hüc· 
relerin bir araya toplanma
sından viicudumuz teşckkiil 
etmiştir. Bu hücrelerin heran 
bir kısmı ölür harice çıkar 
bir kısmı yeni doğar bunların 
yerine ğeçer. Yalnız dimağ 

• nescce değişmez. 
Eğer hıfzıssıhhaya riayet 

ederseniz hücreler faal ve kuv· 
vetli doğarlar bilakis hıfzıs· 

sıhhaya riayet etmez leneffü
sünüze ehemmiyet vermez ve 
kanınızı fena ve mızır gıda· 
larla ve inkibazlık önü alın
mıyarak vücudun zehirlenme
sine bırakırsanız hücrelerinizin 
doğum ve neşvünümalan za
yıflar ve fenalaşır. Şu halde 
vücudun tamir ve termimine 
hizmet eden yeni hücrelerin 
kuvvetli ve faal olmaları için 
lazımgelen malzeme ve ted
birleri seçmek elinizdedir. Şu 
halde bünyeniz üzerine tesir 
icra edebilirsiniz. Yani zayif 
veya kuvvetli olmak elinizde
dir. Amma siz diyeceksiniz ki; 
mademki vücudumuzu teşkil 
eden hücreler layenkati yeni
leniyor, nesıl oluyor da ihti
yarlıyoruz. Yeni hekimliğe göre 
ihtiyarlığın sebebi andokrin 
guddelerin vazifelerini layıkile 
yapamamaları neticesidir. 

da hararetle beklenmekte. 
.. .•. 

fstanbul, 19 (Husuşi muha
birimizden) - Gedikli küçük 
zabitlerin terfileri hakkında 
bir kanun çıkarılmıştır. Ge
dikliden üs-çavuşluğa terfi 
müddeti asgari iki seneye ve' 
ü~t çavuşluktan başçavuşluğa 

terfi müddeti üç seneye çıka· 
rılmıştır. 

-------Prensesler Korfoya gitmediler. Yunan donanması 
Midilli'de bulunacaktır. Gazetelerin neşriyatı! 
Korfo, 19 (Radyo) - ln

giltere kralı 8 inci Edvard, 
yarın (Bugün) (Mirabes) kas
rında Yunan kralı tarafından 

kabul edilecektir. Kral Edvard 
hakkında merasim yapılmıya

caktır. 

Midilli, 19 (Radyo) - Yu
nan donanması Ege sularına 
girmiştir. Şimdilik donanma 
Midilli' de bulunacaktır. 

Atina, 19 (A.A) - Gaze
teler Ingiltere kralı Sekizinci 
Edvard'ın yakında Nahlm ya
lt ile Elen sularına geleceğin
den dolayı memnuniyetlerini 
izhar etmektedirler. 

Atinaika Nea gazetesi ez
cümle diyor ki: 

Elen milleti kralın bu ziya
retini protokolu tam surette 
hususi bir mahiyette gördü
ğünden dolayı Elen milleti 
Büyük Britanya hükümdarına 
karşı hissiyatını istediği gibi 
izhar etmiyeceği için teessür 
duymaktadır. 

Bununla beraber Korfu 
adası halkı Yunanistan'ın asır
dide ve sarsılmaz rabıtalarla 
bağlı olduğu büyük impara· 
torluğun hükümdarına ve onun 
milletine karşı bütün Elen'li
lerin hissiyatına tercuman ol
mağa muvaffak olacaktır. 

Proia Katjmerini Vradini 
Elefteron Vima ve diğer ga
zeteleri de bütün Elen 'lilerin 
ı;giltere'ye ve onun mufah· 
ham hükümdarına karşı olan 

lm'i ........ illll .... .a .... 
Binaedaleyh ihtiyarlamamak 

yeni bu guddelerin bozulma
ması ve vazifelerini layıkile 
yapmaları için ne gibi pren
siplere riayet etmelidir .. 

1 - Fizik noktai nazarın
dan: Mükemmel bir temizlik 
sızı mikroplardan muhafaza 
eder. 

2 - Sıhhata yarar kafi bir 
gıda (Alkol, ve baharat gibi 
ziyade münebbih maddeler. 
ziyade miktarda et hariç) 

3 - Kanı temizliyecek ve 
yenileyecek bol. temiz, açık 
bir hava. 

4 - Faal bir hayat, ekser· 
siz, ziya banyosu hava gürü, 
su ile tedavi, masaj, jimnastik, 
ve en nihayet kanı zehirliyen 
ve andokrin ğuddelerin bozul
masının mühim sebeplerinden 
biri olan inkibazlıkla daimi 
mücadele. 

5 - Moral noktainazarın· 
dan: Hayatı tanzim vücudu 
zehirliyen hey~an ve hissi· 
yattan muhafaza eder. Daima 
nikbin, sakin, sabırlı, şen ol· 
mağa gayret etmeli. Hülasa 
dimağın manevi bünyesini te· 
kfımül ettirmelidir. Gayri faal 

kalan dimağ mıntakalarını faa
liyete koyabilir ve zayıf nok
talarını kuvvetlendirebilirsiniz. 
Onu menfi duygulardan kur· 
tararak müsbet duygular ala· 
bilirsiniz. Bu suretle sıhhatinizi, 
gençliğinizi, muhafaza edebi
lirsiniz. Buna da antosuzzestion 
(Dendi kendine telkin) saye· 
sinde muvaffak olunabilir. 

Doktor kimyager 
Şahap Sıtkı Krom 

muhabbet hissiyatının sarsıl
maz mahiyetini tebarüz ettir· 
mektedirler. 

Korfo, 19 (Radyo) - Ada 
halkı, lngiliz kralını karşılamak 
iizerc hazırlıklarda bulunmak
tadır. Maamafih kral, Korfo'yu 
resmi surette ziyaret etmiye· 

cektir. 
Atina, 19 (Radyo)- Yunan 

prensesleri İren ve K. aterina 
Korfo'ya gitmiş değillerdir; bu 
haber yanlıştır, prensesler 8 
Teşrinievvelde Atina'ya gele
cekler ve kral Kostantin'in 
tabutunu getireceklerdir. 

Sigorta dolandırı
cıhğı mes'elesi. 

Daha onbir kişi nezaret altına 
alındı. Tahkikat devam ediyor 
lstanbul, 19 (Hususi muhabirimizden) - Ü~yon hayat si· 

gortasına kayıtlı bazı kimseleri sağ iken ölmüş göstererek do· 
landırıcılık yapan bir şebekenin meydana çıkarıldığını ve Dr. 
Asıf ile 11 kişinin tevkif edildiklerini dün Bildirmiştim. 

Bu mühim dolandırıcılık şebekesi tahkikatına büyük ehem· 
miyetle devam edilmektedir. Avukat ve doktorlardan bazıları 
da dahil olduğu halde sahtekarlık işinden 11 kişi daha neza
ret altına alınmıştır. 

Cim Londos 
Hangi pehlivanla 

güreşek. 
İstanbul, 19 (Hususi) -

Festival munesebetile güreşçi
ler arasındaki seçme müsaba· 
katarına devam edilmektedir. 
Müsabakaların galibi ile Y u· 
nanlı pehlivan Cim Londos 
güreşecektir. Atina'dan Cin11 
Londas'tan gelen bir telgrafta 
seçme müsabakalarının neti-· 
cesi sorulmuştur. 

İplik f iatleri 
Müdahaleye 
lüzum görülmüyor .. 

lstanbul, 19 (Huşusi muha· 
birimizden) - iplik fiatlerinde 
görülen yükseliş ve iplik buh
ranı münasebetile lktısad ve· 

Z• t E t•t• • •• t 1 b kaleti bazı tedbirler aldırmış· 1 raa ns 1 usu a e e- tır. Şimdilik iplik fiatlerine • • t v t tk•kı müdahaleye lüzum görülme· 
sının yap ıgı e 1 er. miştir. Çünkü fiat vaziyeti 

kendiliğinden düzelmektedir. 

Zonguldak maden faaliyetini gör· Küçük san' atlar 
düler ve Samsun'a geçtiler. ve ev san'atları .. 

66 
lstanbul, 19 (Hususi muha· 

Zonguldak, 19 (A.A) - Ankara Ziraat enstitüsünden birimizden) _ Kurultay açı-
kişilik bir talebe gurubu öğretmenlerile birlikte Edun, Safran- lınca küçük san'atlarla ev 
bolu ve Filyos iizerinden longuldak'a da geldiler. Maden mek· san'atlarının Teşviki sanayi ka-· 
tebinde misafir edildiler. Talebeler havzadaki maden bölgele· nunundan istifadeleri için bir 
rini gezdiler. kanun çıkacaktır. Kanu.ı layi-

Diin Halkevi tarafından konuklarımız onuruna 100 kişilik hası hazırlanmak üzeredir. 
bir çay verildi. Halkevlerile samimi hasbi haller yapıldı. Gece Montrö zaferi pul /arı 
de Hükumet bahçesinde Halkevi muzik kolu misafirlerin işti· Montrö zaferi münasebelile 
rakile milli oyun ve eğlentiler tertip edilmiştir. Misafirler Zon· basılmış olan posta pulları 
guldak'm sanayileşme yolundaki ilerleyişinden ve gördükleri seri halinde İzmir posta ve 
içten alakadan çok memnun kalmışlardır. Misafirler bugün telgraf başmüdürlüğüne gelmiş 
Samsun 'a hareket etınişlerdir. ve satışa çıkarılmıstır. Bu pul· 

Bir Yunan zengini 
Memleketine iki harp tayyaresi 

aldı. ve merasim yapıldı. 
Atina, 19 (A.A) - Bugün Tatoy tayyare meydanında Mı

sır'da sakin Elen vatanperverlerinden Kutarellisin Elen hava 
kuvvetlerine hediye ettiği iki tayyarenin resmen tesellümü tö
reni yapılmıştır. 

Başbakan Metaksas bu münasebetle bir nutuk söylemiş, 
Kutarellis'e nişan vermiş ve tayyarelere 1 Kutarellis ve 2 Ku
trellis is=mlerini vermiştir. Bu Elen vatanperverinin hareketi 
hakkında yazılar yazan gazeteler, hediye ve ianelerle vatan 
müdafaasının takviyesinin eski bir Elen ananesi olduğunu ve 
Kutarellis'in bunu yenilediğini tebariiz ettirmekte ve Averof 
kruvazörünü hatırlatmaktadırlar. 

Bayraksız gemiler ve 
tayyarelerle yardım! 

Alman ve İtalyan tayyareleri 
• 

asilere neler götürdüler? 
Loııdrn 19 (Had)o) Dc)li 

Hcrnld gnzcle,iııc giirt·. nnl'nk ız 
beş uıcçhul lın'rlı gemisi i panyol 
ı;alıillcrjne yııklaşarak ~Ulcrı· mii· 
lıim miktarda lll)) urc, tnp. mit· 
ralyöz ve miilıimıııııl vnıııi~tir. 

De) li Tl.'lgraf gıızPlcsine gön· 
) ÜZllen fnzlıı iman ve lıulyan 
in) prclcri Se' ilde 1 ı;pnnyol tnyya· 
relerine iltihak etmişler '•' h:ıvn 
ıııiicl:ıfn:ıo::ma mıılıeus hirçok toplıır 
getirmi (. rdir. Asilerin karnrgiilu 

umumisi Vala<loli<le kaldınluuştır. 

Lonılra 19 (Rntl) o) - lngiliz 
gnzclelcri, be~ İngiliz monoplnn 
tııyyar•!~İnin Portmosttan gayri nın· 

lııın Jıir c·Üıcte lınreket ettiğini yaz· 
ııınkt:ı<lıdar. C~ıııarlc i güuü de 
Froııııızlar iki Fokcrs tnnnresiuin 
t Jpanpı) a geçtiğini ı;ürmii~ler<lir. 

Burjcdcn de ahı tayyare cenubi 
Frnn a).ı hareket etmişlerdir. 

De) li Tclgrııf~ 
l\I uhtelif devletlere ınl'ıısup tay· 

)lire gruhlan 1şpıınya)n gitmi.tır. 
Demektedir. 

lar, çok güzel bir şekilde ba-
sılmıştır. • 
Vekillerimiz lstanbul'da 
İstanbul, 19 (Hususi muha· 

birimizden) - Nafıa Vekili 
Ali Çetinkaya, bugün İstan· 
bul'a gelmiştir. Maarif Vekili 
Saffet Ankan da yarın gele
cektir. 

Fuad Bulca 
Moskova'da alakalı 

karsı/andı 
~ 

Moskova, 19 (A.A)- Türk 
hava kurumu başkanı Fuad 
Bulca dün Moskova'ya gelmiş, 
istasyonda Assoviachin mer
kez komitesi reis muavını 
Tregukenkof tarafından selam· 
!anmışlar. Paraşütçü genç kız· 

lardan mürekkep bir gurub 
kendisine çiçekler vermiştir. 

Öğleden sonra merkez Aero 
kulübiinü ziy::ret etmiştir. Saat 
21 de Lagustosta Leningrad'a 
hareket edecektir. 

S. Samuel Hoar'ın 
Akdeniz gezisi .. 

Marsilya, 19 (Radyo) - ln
giliz baş amirallığının Enşon 

Ures yatı Villa F ranka'ya var· 
mıştır. Yarın Sir Samuel Hoar 
bu yata binerek üç hafta 
müddetle Akdeniz' de teftişler
de ve donanma manevrasında 
bulunacaktır. 
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Asilere karşı zehirli gaz 
bombaları atılıyor. 

!arına 100 telefat verdirınıye 
muvaffak olmuşlardır. 

-Başı 1 inci sahi/ede
Bir general öldü 

Madrid 19 (A.A) - Has
tanede yatmakta olan general 
Loper- Ochca ölmüştür. 

Asi~'erin hücumu püskürtüldü 

Henday, 19 (Radyo) - Son 
haberlere göre Sen Marsiyal 
ve Gudelop kaleleri de asile
rin eline düşmiiştiir. 

Madrid 19 (A.A) - Har
biye bakanlığının bir tebliğine 
göre hükiimetçiler Estramadu
re cebhesinde asilerin Puenta 
Malledin ve Santa Amelia 
üzerine müteveccih bir hücu
munu püskürtmüşler, 30 asiyi 
esir almışlar ve 30 kamyon 
ele geçirmişlerdir. 

Sevil 19 (A.A) - Sevil 
"'radyosu Kartajenin Madrid 
aleyhine isyan etmiş olduğunu 
ve milli kuvvetlerin Losal Ga
sares San Banito ve Anesto
ria mevkilerini işgal eylemiş 
bulunduğunu bildirmektedir. 

Huelbada vali şehrin milli 
kuvvetler tarafından işgal edil
mesinden evel yağma edilmiş 
eşyanin derhal geriye iade 
olunmaşı lazım geldiğini halka 
ilan etmiştir. 

Gastejon kolu şimdi Mad
ride doğru yürümektedir. 

·Lizbon, 19 {Radyo) - Mad
rid 'e mensub tayyarelerin Fas
tan gelen askerler üzerine 
muhnik gaz bombası attıkları 
söylenmektedir. 

fspanya'lı askerlere de göz 
yaşları veren bombalar atıl
mıştır. 

Bu bombalar f ngiliz mamu
latından imiş. 

Madrid, 19 (Radyo) - Hü
kumete mensub bir kıta ce· 
nubi garbide asilere mühim 
darbe indirmiştir. Asilerin za· 
yiatı büyüktür. İki biiyük tay· 
yare yüz bomba ile asilerin 
çoğunu dağıtmıştır. 

Londra, 19 (Radyo) 
Fransız ademi müdahele no
tasına Almanya'nın verdiği 

cevab lngiliz mehafilince mem
nuniyet uyandırmıştır. Yalnız 

resmi ve gayri resmi tayyare 
sevkedilmesi hakkındaki kaydı 
ihtirazi lngıliz'lerin hoşuna 
gitmemiştir. lngiliz'lere göre 
ticari tayyare satılmasına mani 
olacak bir kaydı kanuni yoktur. 

Enday, 19 (Radyo) - Na
var karlistleri kumandanı gc· 
neral Berledi San Sebastien 
mevki kumandrnına teslim ol
mak üzere kısa mühletli bir 
nota vermiştir. Mühletin hita
mında San Sebastien'i kara 
ve denizden bombarduman 
edeceğini bildirmiştir. 

Bu mühlet hitam bulduğu 
için AJmirante Çervera ve 
Eskana sefineleri şiddetli bir 
bombardımana başlamışlardır. 

Bayon, 19 ( Radyo ) - İs
panya son hadiselerinde iki 
taraftan 50,000 maktul ve 
30,000 mecruh olduğu tahmin 
edilmektedir. Maddi zararların 
haddi ve hesabı yoktur. Şim
dilik beş milyar peçeta tahmin 
edilmektedir. 

Bayo,. 19 (Radyo) - Fran
sız hudutlarından alman ha
berlere göre asiler umumiyet 
üzere galip vaziyettedirler. 

Karlistlcr dağlara ve geçit
lere hakimdirler. 

Madrit'in mevkii çok nazik 
ve tehlikelidir. Mülhakattan 
şimdilik yalnız bir tren gel
mektedir. Madrit'tc kıtlık baş 
göstermiştir. 

Tanca. 19 {Radyo) - Hü· 
kumct kıt'alarının Mnryoka'ya 
asker ihracı lcşcbbiisii yine 
ademi muvaffakıyetle netice
lenmiştir. Asiler, hükumet kıt'a-

lron hükumet kıt'aları tara
fından tahliye edilmiştir. Bil
bao ile Sen Sebastie'nin kısa 
bir zaman içinde sukutları 
beklenmektedir. 

Hükümete mensub zabitler 
ve bütün milisler elde edil
dikçe idam edilmektedirler. 

Hendaye, 18 (A.A) - Sen 
Sebastien · memurları tarafın
dan yapılan tahkikata göre, 
Biristouyu bombardıman etmiş 
olan tayyarenin markası Fok
kerdir. Halbuki hükumet kuv· 
vetlerinin elinde bu markayı 
taşıyan hiçbir tayyare yoktur. 

Lizbon, 18 (A.A)- ihtilal
cilerin Burgos' daki umumi ka
rargahından bildirildiğine gö
re, Hükumet kuwetleri son 
günlerde gazlı bombalar kul· 
lanmıya başlamışlardır. 

Vaşington, 18 (A.A) 
Hariciye nezareti Kane ve 
Haftield terpito muhriplerinin 
dün Nevyork'tan lspanyol su· 
!arına hareket etmiş oldukla· 
rını bildirmektedir. 
Alman gazetelerine göre 

Berlin, 19 {Radyo) - Al
man gazeteleri f spanya işle
rine ademi müdahale ctraf ın
da fazla neşriyat yapmakta· 
dırlar. Frankfortcr Çaytung 
gazelsi: 

Verdiğimiz muvafakat ce· 
vabı ile Madrid hükumeti 
hüsnüniyetimizi bilmeli ve dev· 
letlcr arasına ihtilaf düşüre
cek hareketlerden çekinmeli
dir. Demektedir. 

lspanya'daki sollar, diğer 
memleketlerdeki solların yar· 
dımını beklemekle büyük bir 
hata irtikab etmektedirler. 

Doyçe Nasyonal Çaytung: 
Almanya hükumeti sulh ve 

sükun lehinde hareket etmiş· 
tir. Fakat Madrid lehine iane 
ve gönüllü toplanmasına sü· 
kiit ile mukabele edemiye
cektir. 

Almnnya'nın bu hüsnüniyeti 
diğer devletlerin de nazarı dik-

i katini celbetmclidir. Demek
tedir. 

Enday, 19 (Radyo) - 1ro
n'u ihata etıniş olan asiler 
civar tepelere yerleşmişlerdir. 
Bu tepelerden mitralyözler ve 
toplarla hükumet milislerini 
taciz ve ısrar etmektedirler. 

Bugün asi bir muhrip hü
kumet kıtalarını bombardıman 
etmişlerdir. Gudelop kalesi 
asiler tarafından zaptedilıniştir. 

Bir asi gemi yaralandı 
Bazon, 19 (Radyö) - San 

Sebastien'in dünden başlıyan 
bombardımanı esnasında hü
kumet kıtalarının bir obüsü 
asi gemilerd~n birisini hattı 
harpten çekmeğe icbar etmiş· 
tir. Maamafih bombardıman 
devam etmektedir. Dün 43 
k_işi yaralanmış ve 4 kişi öl
müştür. Bunların çoğu kadın 
ve çocuktur. 

Bayon, 19 (Radyo) - fs
panyol Franta Populer (Halk 
cephesi) gazetesi, San Sebas· 
tiyan'ın bombardımanı tekrar· 
}andığı takdirde elde bulunan 
esirlerin idam edileceğini ve 
bunların arasında sabık baş
vekil kont dö Dömanoes de 
bulunduğunu yazmıştır. 

Dcvleflcrin vaziyeti 
Paris, 19 (Radyo) - Büyiik 
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HABERLERi 
Kücük 

' 
Seyyahlar -···----Dün şehrimizi 
Gezdiler .. 
Şehrimize gelmiş olan ve 

en büyüğü 12 yaşında bulu
nan küçük seyyah çocuklar, 
dün Belediyeye giderek reis 
muavini Suad Yurdoru'yu zi· 
yaret etmişler ve Anadolu'da 
yapmakta oldukları tetkik se
yahatlerinin maksatını anlat· 
mışlardır. 

Her yerde sempatik bir 
muhit ynratan Zekavet, Seha· 
vet ve Yılmaz adlı bu üç 
yavru, kendilerine terfik edi-
len bir belediye zabıta me
muru ile şehri geımişlerdir. 
Halkevi, Milli kütüpane, Müze, 
Kadifekalesi, Borsa, Erkek ve 
Kız Liseleri, San' atler mekte
bi ve diğer kültür müessese· 
leri gezdirilmiş ve küçük sey· 
yahlar limanımızda bulunmak· 
ta olan Yavuz zırhlısı ile de-
nizaltı gemilerimizi de gezmek 
istemişler, bu dilekleri yerine 
getirilmiştir. Ragıppaşa otelin· 
de misafir olan bu üç cesur 
ve müteşebbis Türk çocuğu, 
yarın Manisa'ya gidecektir. 
Oradan Balıkesir'c ve Bandır· 
ma yolile İstanbul'a hareket 
edeceklerdir. 

Pul paraları 

1

Halk değil, şirketler 
tarafından verilecek 

Amme hizmeti ifa eden 
elektirik, su, havagazı şirket

lerindon bazılarının halktan 
yaptıkları tahsilata mukabil 
verdikleri mnkbuz vesaire ya
pıştm lan pul bedellerini abo
nelerinden aldıkları görülmüş
tür. B·mun için Nafıa Veka
letinin nazar dikkati celbe
dilmişti. Çünkü damga kanu
nunun 7 inci maddesinin ikin· 
ci fıkrasına göre pul bedeli
nin makbuz veya faturayı im
za eden şirket tarafından tes
viye edilmesi icabetmektedir. 

Vekaletten vilayete gelen 
bir tamimde halkın zarara 
sokulmasına meydan vcrilmi
yerek amme hizmeti gören 
müınesscseleriıı bu yolda mu
amele yapmalarının temini bil
dirilmiştir. 

devletlerin İspanya işleri etra· 
fında bitaraflık ilanı mes'elesi 
çok mühimdir. ltalya henüz 
cevab vermemiştir. 

ltalya hükumeti bazı mcrn· 
leketlerden ispanya suları le
hine iane toplanmasına ve gö
nüllü kaydedilmesine şiddetle 
itiraz etmektedir. 

M. Mussolini ve Kont Çi
yano bugünlerde Fransa'nın 
Roma sefirini kabul ederek 
bu husustaki cevabını vere
ceklerdir. Maamnfih lngiltere 
ile Fransa bu hususta tam bir 
ittifak üzeredirler. 

Almanya' da bazı kayıtlarla 
beraber Fransız teklifini ka-
bul etmiştir. Belçika ve Çe
koslovak'ya hükum~tleri de 
Fransız noktainazarına iştirak 
etmişlerdir. 

Belçika, büyük silah fahri· 
kalanna malik olmasına rağ
men tam bir bitaraflık ilan 
etmiştir. Belçika'nın Paris se
firi hiikumetinin bu kararını 
M. Dclboşa bildirmiştir. 

fsviçre hükumeti bu mes' · 
elelere hiçbir veçhile karışma-

Alivre pamuk sa
tışları başladı. 

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

Fiatler iyidir, kumdarı ve bakla 
satışları az oluyor. 

Son hafta içinde yeni mahsul pamuk üzerine vadeli satış· 
lara başlanmıştır. Alivre pamuk satışları kilo başına 42,25 - 43 
kuruş üzerinden yapılmaktadır. Bu da gösteriyor ki, buscne 
pamuk fiatları düşmiyecck ve tutunacaktır. 

Yalnız kumdan ve bakla satışları, geçen seneye nazaran 
az ve fiat itibarile de düşkün cereyan etmektedir. Geçen sene 
kumdan kilo başına sekiz kuruşa satılırken busene 4 - 5,75 
kuruştan satılmaktadır. Arpa satışlarına gelince busene ihra· 
catçılar, iç Anadolu'da yaptıkları hususi teşkilfıtla arpa satın 
almakta olduklarından Borsamızda arpa satışı pekaz cereyan 
etmektedir. 

lngiltere i e tic ri 
münasebet için. 

10 milyon İngiliz lirası sermayeli 
bir şirket İzmir'de şube açıyor~ 
Türkiye - İngiltere ticaret Bu şirket, lngiltere'nin mü-

nnlaşmalarının genişletilmesi him idhalat evlerinden bir ço-
ve Türkiye ile lngiltere ara- ğunu idare etmektedir. fzmir'de 
sında ticaret ışlerinin inkişafı şt~be açar?~ i.şe başlayın:a 
için yapılan tcşebbüsier iyi bir pıyasada ıyı . ışler. yapaca.gı 

· k · T" k f. A kuvvetle tahmm edılmektcdır. 
netıce vert!c lır. ur o ıs n-
kara merkezi reisi Faik kur
doğlu, bu mühim iş için Lond· 
ra 'da alakadarlar la görüşmekte 
ve yeni anlaşmanın esaslarını 

tesbit etmektedir. 
Geçen sene lngiltere'ye ya· 

pılan ihracatımızda; evelki se
nelere göre mühim bir inkişaf 
vardır. Yalnız lzmir' den lngil
tere piyasasına ( 8000 ) ton 
çekirdeksiz kuru üzüm ihraç 
edilmiştir. Bu sene Avustralya 
üzüm rekoltesi zaten azdır. 
Ve İngilizler, Türkiye ile tica
ret işlerini genişletmek iste· 
mekte olduklarından bazı mü· 
him teşebbüslere başvurmuş· 
!ardır. lngiltere'de 10 milyon 
lngiliz lirası sermayesi bulu
nan mühim bir şirket, bu sene 
muhtelif mahsullerimiz, bilhas
sa üzüm ve incirlerimiz üze
rine büyük mikyasta iş yapa
caktır. Bu şirket lzmir' de de 
bir şube açarak geniş mik
yasta işe girişileceğini şehri
mizdeki alakadarlara bildir-
miştir. 

Feci bir kaza 
Bir kadın yaralan

dı ve öldü 
Menemen kazasının Hel

vacı köyü ile Ali ağa nahi
yesi arasında şose üzerinde 
yol alan Bozköy halkından 
Mehmed kızı Emine, Berga· 
ma'dan gelmekte olan 29 nu· 
maralı otomobilin .;arpması 
yüzünden başından ağır su
rette yaralanmıştır. Zavallı ka
dın, tekerlekler altından çı
karıldığı vakit kendisini bil
mez bir halde ve baygın idi. 
Biraz sonrada ölmüştür. Şoför 
Hüseyin oğlu lbrahim tutul
muştur. Kaza hakkında tahki
kata devam edilmektedir. 

Rakı takımının sahibi çıktı 
Hırsızlıktan maznun Celal 

adında birinin yakalanarak 
hapisanQye konduktan sonra 
c~inde araştırma yapılmış, bir 
Sınger dikiş makinesile bir 
kilim ve bir rakı takımı bu
lunmuştur. Rakı takımının ne· 
reden çalındığı tesbit edilmiş 
ve takım, sahibine verilmiştir. 
Tahkikata devam ediliyor. 

Memurların 
sucları. 

' ---·---
Şurayı devlet 
kararı geldi. 

Memurin kanununun 34üneü 
maddesi hakkında şurayı dev· 
let umumi heyetince ittihaz 
edilen karar vilayete gelmiş· 
tir. Bu karara göre bir memur 
umumi ve hususi kanunlarda 
takibatı müstelzim bir suç iş· 
lediği takdirde takıbata tabi 
tutulması tabii olmakla bera
raber n.emurun suçu, memu
rin kanununun 28, 29, 30, 
31, 32 ve 33 üncü maddele
rinde gösterilen inzibati ceza
lara da temas eylediği halde 
haklarında umumi takibatla 
beraber inzibati ceza tatbiki 
icap edecek ve şayed memu
run fili kanunen müstelzim 
mücazat bir suç teşkil ettiği 
halde memurin kanununun in
zibati cezalar için saydığı fiil
lerden birine temas P.tmiyorsa 
bu memur hakkında yatmz 
umumi hükümler dairesinde 
takibat icra olunacaktır. Bu
nun aksi olarak memurun fili, 
kanunen cezayı istilzam eden 
bir suç teşkil etmediği halde 
memurin kanununun saydığı 
inzibati cezaları istilzam eyle
diği takdirde inzibati ceza 
tatbik edilerek cezai takibat 
yapılmıyacakhr. 

izin 
Ağırct.za mahkemesi zabıt 

katiplerinden lsmail Ôzkentel'e 
25 gün izin verilmiştir. 

r --, 
olüm 

Mütekaid miralay Ahmed 
Hamdi') i de kaybettik. Mer
hum, lzmir'in yakından tam· 
dığı ve sevdiği bir askerdi. 
330 da lzmir şube reisi idi. 
Mesleki hayatı şerefle dolu· 
dur. Hususi hayatında da 
büyük bir sempati uyandır

mıştı. 66 yaşında ıdi. 
Cenazesi Teşvikiye mahal

lesindeki evinden memleket 
hastanesine ve oradan da 
merasimle asri mezarlığa kal· 
dırılmıştır. Merasimde bir 
kıt'a asker ve kendisini ta
nıyan birçok zevat bulun· 
muştur. 

Bu ölüm, dostlarını çok 
müteessir etmiştir. Kederli 
ailesi efradının teessürlcrinc 

ı iştirak eder, taıiyetlerimizi 

ı ~unarız. _______ _ 
mak kararını vermiştir. Bir
leşik Amerika, M. Ruzvelt'in 
son nutku ile bu husustaki 
hattı hareketini ve bitaraflığını 
bildirmiştir. 

" -Banka komerçiyale Italyana 
Diğer cihetten Avusturya 

hükumeti, Fransa'nın Viyana 
sefirine verdiği bir nota ile 
İspanya işlerine ademi müda
haleyi bila kaydüşart kabul 
ettiğini bildirmiştir. 

Roma, 19 {Radyo) - İtal
ya'nın ispanya mes'elesi etra· 
rafında askeri tedbirler ittihaz 
ettiği hakkındaki haberler ka· 
ti surette yalandır. 

İtalya Avrupa'da yeni ve 
korkunç ihtilaf ve ihtilatler 
çıkaracak her hareketten uzak 
kalacaktır. Cenubi italya'daki 
askeri hareket ve faaliyet sa
dece büyük manevralara mah· 
sustur. 

Paris, 19 ( A.A ) - Oma
nitc gazetesi, ltalyan'larla Al
man'ların, lspanyol ihtilalcile
rine yardım etmekte oldukla
rını haber vermekte ve Mad-
rit hükumetinin faaliyete geç
mesini istemektedir. 

Banko Di Roma 
Döyçe Oriyent Bank (Dresd
ner şubesi) 
Osmanlı bankası 
Selanik bankası 

ürkiye iş bankası 
ürkiye Ziraat bankası 
İzmir şubeleri, 24 ağustos 1936 pazartesi gününden 

itibaren gişelerini aşağıda yazılı saatlerde açık bulun· 
duracaklardır. 

9,30 dan 12 ye 
4,30 '' 16,30 a kada 
Cumartesi günleri: 

9,30 dan 11,30 kadar 



Sayfa4 

- Vakıa böyle hareket edi
yorsun, fakat etrafını sarmış 

olanlar senm bu vaziyetini 
suiistimal ediyorlar; senin mev
kiini bozuyorlar. Seni kendi
lerine rehber ittihaz edecek
leri yerde, akıllarının ve ke
yiflerinin istediği şekilde ha
reket ediyorlar. Hatta, burada 
Paris 'tc bir kızın kaldırıldığını 
ve Polisin bundan haberi ol
madığını sana haber verebi
lirim .. 

- Ne dedin, ne?. 
Prens Napolyon, İmparatora 

bir iki kısa ve seri cümle ile 
Pibulet'in macerasını anlattı. 

Fakat mareşal Rondon bu ma· 
cerayı imparatora haber ver
mişti. Bunun için İmparator 
üçüncü Napolyon: 

- Bütün bunlardan lıabc
riİn vardır! Dcdı. 

- Ne ise, fakat Kora dün 
akşam polis müdürüne müra
caat etmiş, fakat M. Pietri 
bu hasta kızın kendisine tes· 
limine muvafakat etmemiştir. 
Bu k zın masum olduğuna 
şüphe caiz değildir. Yaşama· 
sı da elzemdi:. Aksi halde 
bu dosya işi onudulup gide
cektir. Senin idaren altında 
hak·katı boğmak usulü carı
midir? 

Bu sözler imparato a fazla 
tesir yaptı 'e: . 

- Aziz yeğenim, bizim ida
remizde usul, dnima hakikatın 
tecellısini temi dir. Nerede ve 
kim olursa olsu, feı a ar ce
zalandırılır. l Iükümetın ali me
nafii dt· bunu iktiza ettirir. 

- Ala, fakat anlıyamıyo
rum ... 

- Canım, mesela mevzuu 
bahsettiğin kadın polis müdü
ı ünün hoşuna gitıniyen bir ka
dın ise .. 

Kora Pearl mı'? 
- Evet! 
- Bu kadın da şiiphcli bir 

kadın mıdır? 

- Bu hususta bildiğim bir 
şey yoktur. Mamafih verdiği 
sözü tutmadığı muhakkaktır! 
Bu kadının aşıkını affettiğim 
zamanda kendisi de Lotra gi· 
decek ve bir daha dönıniye
cekti. Sözünü tuttu mu? 

- Eğer Vodrey ölmiiş ise, 
bu kabahat l)oranın mıdır?. 
Bu kadın ancak 24 yaşında
dır; bu yaşta bir kadının ci
handan el ayak çekerek yal
nızca yaşamasına imkan var· 
mıdır? 

Prens ayağa kalktı, İmpa· 
rntorun tam cephesinde ve 
şömineye arkasını dayayırak; 

OLU ___ , __ 
Günlük siyasal gazete 

alı ip ',. ba,yaz~anı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyııt \C pzı i~leri 

müdürü: Hamdi Niizlıct 

İd:ırchane i: -

lzmir 1kinci n"' ler okaıı-ı 
C. Hnlk partisi Lin:ı ı içi:de 

Tc1graf: lznıir - AN.ADOLlJ 
Telefon: 2i76 - Posla kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllıgı 12011, allı aylığı 700, iiç 

ay lığı 500 kunıştur 
Ynlı:ıncı meuılckctler için senelik 

alıonı• iicrcıi 27 liruılır 

1 ln >erde 5 kuruştur -c;nııii ı;eçmiş nii hular 25 kuru~tur. 
. 

A \DOi l l\L\'ltH Si UA 
BASJJ MJ!;ıTIH 

·--- - ________,..,..._ ·--....------·-

M sır genç-

set ve şk liğ" ~e .•. ürkiye 
1 Ağustos 1936 tarihli "El

Yunanistan' da ~işçiler lehi
ne büyük tedbirler alınıyor 

macera 

- Sir, dedi. Dikkat ediniz; 
yeni bir skandal çıkmak ve 
matbuatın diline düşmek Üze
redir! Çünkü bu işe Lüsi Dö 
Kola'nın ismi karışmıştır. Ve 
bence hakiki mücrim de bu 
kadındır. Pibulet'in bir iki 
dostu ve maznun zabitin sa
mimi arkadaşları meseleyi ten
vire azmetmiştirler. Fakat Pi
bulet ölürse, bunların mesaisi 
boşuna olacaktır. Çünkü me· 
selenin bütün sırrını sadece 
bu kızcağız bilmektedir! Böyle 
bir vaziyet te senin pollsini 
ben, prens Napolyon mesul 
tutcıcağıml Ve, yine ben, se· 
nin yeğenin senin polislerin
den birinin, zannıma kalırsa 
M. Grizcelli'nin Vodri mese· 
lesi sıralarında bu şüpheli 

Kora ile olan aşıkane bir mü
nasebeti üzerine hesap sora
cağım! 

imparator çok hiddetlendi, 
yumruğunu masa 
rarak: 

uzerıne vu-

- Senin tarafından böyle 
bir skandal ihdası cidden ga
rib olacabtır, dedi. Senin de 
hareketlerin diğer prenslerden 
çok başka. Seni metresin ile 
her yerde görmüşler.. Hatta 
Italya' da bile! 

- Ailem efradının hareket
lerine uymakta bir kabahat 
değildir sanırım. Bu husus ta 
bir mes'uliyet icabediyorsa 
Marharit Belonge ile bu ıne
suliyeti paylaşırım!. 

Bu Kinaye, doğru<lan doğ
ruya iiçiincii Napolyon'a idil 
İmparator son derece varan 
bir hiddetle: 

- Benim imparator oldu· 
ğuınu onııtuyorsun! Diye ba
ğırdı. 

- Hayir, unutnııyorum, sa
dece senin de mcvkiinin be
nimkinin ayni olduğunu söy
lemek istiyorum. s·z·n gibi 
benim de metresim var! 

- Canım.. Margarit' c bir 
meylim varsa bile hayalımı 
onun hayatı ile karıştırmış de
ğilim ya .. 

Doğru, Fakat, bu 
şeref ve haysiyet endişesinden 
ziyade karının korkusundan 
değil midir, aceba?. 

-Sollu var-

Yeni Neşrigat: 

Havacılık ve spor 
Tayyare cemiyetinin çık~r

makta olduğu havacılık ve 
spor mecmuasının 173 üncü 
sayısı çok güzel münderecatla 
ve İnöııii kampı intibaları ile 
sfü;lü olarak intişar etmiştir. 

Tavsiye ederiz. 

Borsada 
Zahire satışları : 

Ç. Cinsi K. S. K. S. 
1630 Buğday 5 6 

125 Arpa 3 50 3 50 
50 Bakla 4 50 4 50 
31 Nohut 5 50 5 50 
26 M. darı 4 50 4 50 

163 Kumdan 3 25 5 625 
101 B. Pamuk 45 45 

• 61 Ken. pala. 420 430 

Nöbetci eczaneler • 
Bu akşam Kemcrallında Hi

lal, Güzelyalıda Gtizelyalı, 
Tilkilikte Faik, Eşrefpaşada 
Eşrefpaşa eczaneleri açıktır. 

ehram,, dan: 
İstanbul aytarınız, Türkiye 

hükumetinin Mısır talebeleri 
şerefine verdiği ziyafetin taf si· 
]atını size yazmış, Mısır tale-
belerinin burada hükumet ve 
halk tarafından gördükleri ik
ram ve misafirperverlik hak
kında da tafsilat verilmişti. 

Mısır talebelerirıin Kamal 
Atatürk' e ve Türkiye kalkın
masına karşı gösterdikleri hay
ranlık da size bildirilmişti. 

Şunu ilave edeyim ki, Mısır 
talebelerinin seyahati bir te· 
nezzüh mes'elesinden ibaret 
değildir. Yalnız Mısır ~ençliği 
bir misyon ifa etmek niyetin
dedir. Bu misyonun müteaddid 
manaları vardır. 

1) İki ulus arasındaki sada
kat ve bağlılığın arasına kimse 
giremez. Eğer Türkiye ile Mı
sır arasında resmi sadakat bir 
hadde kadar vasıl olmuşsa, 

gençlik bu haddi aşmıs ve bu 
iki ulus arasında akdolunacak 
dostluk ve sadakat muahede
sinin Mısır ulusunun duygula· 
rına tercüman olan bir mua· 
hede olacağını isbat etmiştir. 

2) - Türkiye Cumuriyeti· 
nin Mısır talebesine gösterdiği 
maddi ve manevi ikram had
dinden fazladır. Bundan ibret 
olmalıdır. 

8) Mısır ulusu, vatan müda
faasında, memleketin ecnebi 
nüfuzundan kurtulması mes' e
lesinde, iktısadi kalkınmada 
sanayide, terbiye ve talim 
sahasında, modern asrın ica
batına göre, ilerlemek niyetin
dedir. Mısır'ın tabii varidatı 

çoktur. Mısır talebeleri burada 
iyi mukayeseler yapmışlardır. 

Mısır gençleri, hüsnüniyet ve 
irada ile, herhangi bir genç
liğin yenilmesi mümkün olaca-
ğını şimdi öğrenmişlerdir. Bir 
misal göstermek istiyorum: Bu-
rada az masrafla eski saraylar 

Tütün, sigara f iatleri indirildi. Halk 
yeni aşhaneler açılacaktır. 

• • 
ıcın 

t 

Atina, 19 (Radyo} - Yu- giye tabi tutulacaklarını ve olmamış işçilerle işsizlik mes'e· 
nan hükumeti amelenin vazi- kaçakçılık ile şiddetli suretl'e leleri hakkında radikal karar-

yetini ıslah hususundaki mesai- mücadele edileceğini de bil- lar almak olacağını bildir-
sine devam etmektedir. Hü- dirmiştir. miştir. 
kumet bu mesaiden sonra Atina, 19 (A.A) - Atina Diğer taraftan sosyal mua· 
Yunanistan' da amele refahının Ajansı bildiriyor: venet bakam M. Korizis Yu-
temin edileceğini bildirmiştir. Hükumet sosyal politikası- nanistan'ın bütün şehirlerinde 

vücuda getilecek halk mutbak
larında işsizlerle fakirlerin 1 

Halka mahsus aşhaneler de nın tatbikine büyük bir faali-
teşkil edilecektir. Bunlardan yetle devam etmektedir. İş , 
ellisi Ati na' da faaliyete geçe- bakanlığı müsteşarı M. Dimit- ila 5 drahmi mukabilinde sıh· 

cektir. ratos yapmış olduğu beyanatta hi ve iyi yemek bulabileceb 
!erini bildirmiştir. Atina, 19 (Radyo) - İk- kollektif kontenjanlarile mec-

tisad bakam tütün ve siğara huri hakem nsuliinü tam bir Haf tada iki de ta et yemeği 
verileçektir. Atina'nın muhtelif 
mahallelerinde 50 halk mut-

fiatlarını indirmek için tetki· surette mer'iyet nıevkiine gir-
kala başlamıştır. nıesini müteakib en mühim 

Sigara fabrikaları, bu tenzil meşgalesinin sinni rüşte vasıl bağı açılacaktır. 
fiata itiraz. etmişler ve şim
diki fiatlerlede zarar ettiklerini 
söylemişlerdir. Nihayet hüku
met bandrol pullarından 15 
lepta tenzilini kabul etmiştir. 

lklisad bakanı bütün ano· 
bir ver-

İhtilal İspanyol Ordusundaki 
Fas A skerlerine de sirayet etti. 

İstanbul, 19 (Hususi muhabirimizden) - Gelen haberlere 
göre İspanyol ordusundaki Fas askerleri, ihtilal hareketlerine 
başlamışlardır. nim şirketlerin yeni 

J;;giii~~-M~;~;;,~·-·M;~~;;J~-k~Pi·-·B~-~;;;-;;;;f kl;tçi: 
kavelenamesi tülasyonlar • • 

rının turu 
-----.:!t ••• ----

Bir z iyafette 
imzalanacak! .. 

Londra, 19 (Radyo} - ln
giliz hariciyesi Mısır murah
has heyt:tine 26 ağustosta 

resmi bir ziyafet verecektir. 
İngiliz · Mısır mukavelesinin 
bu ziyafette imzalanacağı söy· 
lenmektedir. 

Mısır Londra mümessili de 
27 ve 28 de mukabil bir zi-
zafet verecektir. Mısır heyeti 

--·····--- --.-...··---
Borsada buhran cık- Bir kısmı Marmara • 
tı maliye nazırı be- civarındadırlar. 
yanatta bulundu İzmit, 19 (A.A) - Yurdu 

-----+-• ve yurdun güzelliklerini ya· 
Kahire, 18 (A.A) - Kapi· kından tanıma ergesile Mar-

Lülasyonların ilgasına ve bil- mara {uruna çıkmış olan Bur-
hassa hazine namına yapılacak sa bisikletçileri şehrimize gel-
vergi cibayetlcrinc müteallik diler. Kendilerini bisikletçile-
olan lngiliz - Mısır itilafına rimiz Hereke' de karşıladılar. 
dair olarak ortaya çıkan ha· Burada Halkevimizin bir gece 
herler dolayısiyle fiatlarda misafiri kaldıktan sonra sabah 
vukua gelen tenezziil hakkında motörle Değirmendere'ye ge-
esham borsasında beyanatta çcrek yollarına devam etmiş-Londra' da bir hafta resmi 

müzchane ve mekteb olmuş· misafir addedilecektir. 
tur. Ecnebilere değil, devlete 

bulunan maliye nazırı, hükı'.i- lerdir. 
metin vergi cibaycti salahiye· 
tini eline aldığı zaman son 
derece itidal ile hareket ede· 

ceğini beyan etmiştir. 

M. Mussolini mülayim şartlarla, ecnebi pro· 
fesörler getirilmiştir. Ecnebi 
şirketler için de ayni şey de- Bazı yeni mü-
nebilir. esseseler mi actı .. 

Ulusun gösterdiği salabet , 
ve hükumetin azmile ecnebi Roma, 19 (Radyo} - M. 
şirketlerden kalan bakiyeler Mussolini yeni kasabalarda ya· 

kolaylıkla hükumetin eline geç- pılan mesaiyi teftiş etmiştir. 
mektedir. Bataklıklar Üzerinde açılan zer'i-

Mısır talebeleri, Almanya- yat sahasında harman işlerini 
da ve diğer Avrupa memle- bir saat tetkik ve ltalya'nın 
ketlerinde medeniyetin eserle- yakında yabancı buğdaydan 
rini tetkik etmekte bulunu· kurtulacağını söylemiştir. Mus· 
yorlar. Fakat Türkiye'nin kal- solini bu münasebetle biten 
kınmasının Mısır talebelerinde müesselerin küşad resmini yap· 
uyandırdığı tesir, daha büyük mıştır. Bir şeker fabrikasının 
ve daha faal olacaktır. Çünkü da temelini koyduktan sonra 
bu iki memleketin arasındaki Roma'ya dönmüştür. 
yakınlıklar az değildir. 

Bugünkü şerait, Mısır'ın kal
kınmasıni iltizam etmektedir. 
Bu kalkınma hem iktısadi ve 
hem de millidir. Her Mısır'lı, 
Mısır'ın kalkınması için yardım 
etmelidir. 

Necmeddin Nası/ 

Habeşistan' da 
Çete muharebeleri 

devamda .. 
Roma, 19 (Radyo) - Ha

beşistan' da bir çete Direda
va'ya taarruz etmiştir. Vukua 
gelen müsademede çete za
yiat bırakarak kaçmıştır. 

Sidano ve Gala • Boranle 
arasında yağmurlara rağmen 
temizlik hareketleri devam 
etmekh:dir. 

G. Gamelen 
Paris'e vardı 

Paris, 19 (Radyo}- Gene
ral Gam elen bugün 14, 15 te 
Paris' e vasıl olmuştur, Gene· 
ralı Lehistan'ın Paris sefiri de 
karşılamıştır. 

General Gamelen gazeteci
lerin sordukları suallere cevab 
vermemiş, yalnız hüsnü kabul 
gördüğünü söylemiştir. 

Bulgar kralı ı 

Roma'ya geçiyor. 
Berlin, 19 (Radyo} - Bul

garis.an kralı ve zevcesi cuma 
günü Sofya'ya avdet edecekler 
ve ltalya kralına da uğrıya
caklarclır. Kralın Berl\n seya
hati siyasi değilmiş .. 

Nazır sözüne devamla de· 
miştir ki: 

Biz mazide olduğu gibi 
ecnebilerin mesai birliğinin 

ehemmiyetini takdir ve teslim 
etmekte devam edeceğiz. Mem
leketimizde ne prensip itibarile 
nede fiille ecnebilere karşı 
bir fark gözetilmiyecektir. Bi
naenaleyh İngiliz - Mısır mu
ahedenamesinin baz1' kimse
lerde uyandırmış olduğu en
dişelere kat'iyen mahal yoktur. 
Bu muahedcnamenin ne neti
celerine nede istihdaf ettiği 
noktalar bu gibi endişelere 
mahal bırakacak mahiyette 
değildir. 

Fransa'da mesken 
Amelesi grevi .. 

Paris, 19 (Radyo) - Ame
le ve patron mes' eleleri ve 
grevler devam etmektedir. 

Ueuz meskenler amelesinin 
dün ilan edilen grevi bugün 
devam etmiştir. Narşer'de ne· 
hir üzerinde sed inşa etmekte 
olan amele de grev yapmış
lardır. 

Uzak şark 'ta 
Şanghay, 19 ( Radyo } 

Koangsi asgerleri tarafından 
askeri bir hükumet kurulmuş 
ve idareyi general Misongen 
eline almıştır. 

Amerika'da 
Yardım bekliyen 
İki milyon insan. 

Vaşington, 18 (A.A)-Çift
liklerle zıraatla meşgul cema· 
atlar tarafından iaşeleri temin 
edilmekle olan iki m,ilyondan 
fazla adama mahsulatın bu 
sene uğramı~ olduğu has'1r 
dolayısile hazine tarafından 
yardım yapılması mecburiyeti 
hasıl olacaktır. 

O 11ek 1 er: 

Paşa mezarlığında 
neler oluyor? 

Geçen günler içinde Paşa 
mezarlığına cenazelerini götü
ren vatandaşlardan dinlediği
mize göre, burada cenaze gö
mülme merasimi lamamiyle 
hürmetsizce, laübaliyane bir 
şekilde yapılmaktadır. Hasta· 
hane arabaları ile getirilmiş 

cenazeler, arabalardan rasgele 
indirilerek mezarı:ı kenarına 
konmakta ve çukura yuvarlan· 
maktadır. Mezarlık içinde kol 
bacak, kafa kemikleri görün
mektedir. Mezarlar alçak ka
zılmakta ve ölüler sık sık bir-
biri üstüne gömülmeJdedir . 
Usulen dini merasim yapıl
madığı bile vaki imiş .. 

Bunları hayretle, teessürle 
karşılamamak imkansızdır. Ala
kadarların nrzarı dikkatini 
celbe<leriz. 
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" '·Akdeniz'de ltalya ve lngiltere Avrupada siyasi vaziyet 

Birinci Fr nsova ı giltere baştan - başa <;ekoslovakya ilk 
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Fransova'nın tahttan feragatını Paris ı/ngiltere, Akdeniz hegemonyasını . .k-b. b l b 

,. . i l ' k · · 1ı· l Antı demokratı ır eş er guru u parlamentosu ka~ul etmedı.. 1.ta ya ya verme ıstemıyor. ta - i l p l 
Birinci Fransova'nın tahtın- rından ip öri.iy*orlardı! yanlar vaziyetten endişededirler kuruldu: Alman)a, ıta ya, o on-

dan çekilmesiıeşarlken'in elin- * * , ya, 1111aca"rı·stan ve Avusturya! .. 
de sadece bir muharipten Nöbetçi gecenin karanlıkla- lYI~ 
başka bir rehin kalmamış ola- rına doğru şiddetle bağırdı: 
caktı. - Kimdir orada? 

Margrit, seyahat kıyafetile Fakat gizlenmeğe çalışan 

imparatorun önünde gözleri bir gölge ilerlemekte devam 
yaşlı olarak duruyerken, birinci etti ve nöbetçiye duyuracak 
Fransova'nın tahttan vazgeç.ti- bir şekilde: 
ğini bildiren mektubu da göğsü - Sus, gürültü etme. Sana 
Üzerindeydi! zenginlik getiriyorum 1 

Şarlken, Margrit'in kiiçük Dedi. 
ve güzel elini öptü. Nöbetçi cevab olarak tüf c-

Genç kadın kardeşine: ğini gölgeye doğrulttu, nişan 
Monsinyor, Fransova, alarak ateş etti; fakat isa'.>et 

sevgıli kardeşim, bedbaht kar- ettiremedi. Hayalet yuzunu 
deşim! açtı, nöbetçi hayret ve dehşet 

Dedi. içinde ayaklarına kapandı! 
Artık bütün saadetlere veda - El Rey! {Kral!).. Par· 

lazımgeliyordu. Fransa' da kar- don ... Dedi. 
deşini kendisi ve annesi artık Şarlkcn, parmağını dudağı 
o mes'ud günleri bir daha gö- üzerine sükut emreder gibi 
remiycceklerdi. koydu ve karanlıklar içinde 

Maaaınafih Margril içinden kayboldu! Biraz sonra, impa-
gelen bir hisle: rator, merdivenlerden, esir 

- Fakat herhalde tekrar kralın uyamakla bulunduğu , 
buluşacağız! daireye doğru çikmağa baş· 

Dedi. !adı. 
Fransova, Margrit'i teselli 

için: 

- Haydi hemşireciğim, şim· 
diye kadar Fransa kralı olan 
Fransova'yı kucaklayınız. Ma· 
dama da hürmetlerimi sunu
nuz. Çocuklarımı benim hesa
bıına kucaklamanızı rica ede
rimi Dedi. 

Margrit hıçkırıklarla ağla
rnağa başladı. 

. Nihayet, iki kardeş birbi
rınden büyük bir güçlükle, 
ayrıldılar. Fakat Margrit'in fs
Panya' da ikamet müsaadesi 
bir gün sonra bitiyordu; Şarl
~en Margrit'in tevkifini ve 
uzerinde bulunan mühim ev
rakın müsaderesini emretti. 

Margrit dört günde katettiği 
Yolu bı' ·· r gun ve bir gecede 
katederek Fransız hudutlarına 
fardı; takibine çıkarılmış olan 
spanyol süvarileri, bu sebeple 

çok geç. kalmış oldular. 
Margrit, Fransova'ııın yanın

da kalan Monmaransi'ye, niha
yet Fransa'ya sağ ve salim 
varabildiğini yazdı. 

Liyon'a kadar halk, kral 
hakkında ümit verici bir ma
himat istedi, durdu. 

-21-
Mahpusun nişanlısı .. 

Sonbahar bu suretle geçti 
~e kış geldi; kral, daima yarı 

asta mahpustu. Nihayet krala, 
zındanının kapılarını açacak 
bir İspanyol zuhur etmemişti! 

Birinci Fransova'nın mukad
deratı bütün Avrapa'yı işgal 
ediyordu. Ayni zamanda Paris 
Parlamentosu da Fransova'nın 
istıfasını kabul etmemekte ıs
rar ediyordu. 

Bütün krallar, papa, başta 
llıeşhur Erasm olmak üzere 
fikir adamları, Şarlken' e itidal 
ve rnantık tavsiyesinde bulu
nuyorlardı. 

Fakat, Tolodo manastırla
:~nd.an birisini saray ittihaz 
le trıış olan Şarlken bütün bu 
h trıennilere karşı hissiz ve 

Cltek t . F' e sız duruyordu. 

f' r akat lspanyol'lar arasında 
ansov , <l.. .. l k de'" .

1 
a yı uşunen er yo 

gı d' nın . 1• Her yerde F ransova-
ısıni . G 

güıe] geçıyor v~... enç 
11111 1

. lspanyol kızları F ranso· 
ıtannı temin için saçla-

Fransova'nın yanına Fran· 
sa'dan bir Arab göndermiş
lerdi: hizmetine baks·n, can 
yoldaşlığı yapsın diye! Zenci, 
ruya gördiiğünii sandı; kapı 

ses çıkarmadan açıldı, içeriye 
imparator Şarlkcn girdi. Bır 

müddet etrafı tetkik etti, sonra 
ıstıraplı bir halde uyuyan Fran
sova'ya baktı. 

Dairenin her tarafında bir 
sürü kadın hediyeleri vardı: 
Kordelalar, ipekli mendiller, 
kitaralar, hertürlü güzel ko
kular, güzel kadın parmakla
rının masnuatından yelpazeler, 
aynalar vesaire ... 

-Sonıı var-
----------------------

.ödemi s haberleri 
"' 

Ödemiş muhabirimizden: 
1 - 16-8·936 da Gölcükte 

Ödemiş Ahınova kulübü ile 
Gölcük spor kulübii arasında 
bir maç yapılmış, Altınova 

4-1 galip gelmiştir. 
2- 15-8-936 da Japon pro 

fesörlerindcn Okubo Ödemişe 
gelmiş, Birgi , Bozdağ • ve 
Gölcük'ü gezdikten sonra, 
çevrede gördüklerinden son 
derece memnun olarak ayrıl

mıştır. 

3- 23-8-986 da Ödemişte, 
Tüze bakanı Ş. Saracoğlunun 
himayelerinde Ödemiş sporla 
Altınova arasında bir maç 
yapılacak, galip gelen takıma 
Saracoğlu'nun imzalı fotografı 

hediye edilecektir. 
4 - 17-8·936 da Ödemiş 

halkevi spor kolunun de>lfıle

tiyle, Ödemişten Halkapınar, 
Subatan ve Gölcük yaylala
rına bir atlı sr,ezisi yapılmış
tır. Geziye birçok kişiler iş
tirak etmiştir. 

5 - Ödemiş halkevi par
kı, son zamanlarda Ödemiş
lilerin gece hayatına sosyal 
bir parlaklık kazandırmıştır. 
Halk, parkta radyo dinlemek
te, tatlı dakikalar geçirmek-

tedir. 
6 - Ödemiş halkevi düz-

gün çalışmalar!~ .. çev~enin sos
al alanlarda duzenlı kalkın
~alarında müsbet roller oy-

namaktadır. 
7 _ Ödcıniş'te çocuk esir-

k Umu çok müsbet geme uı 

lngiliz donanması 
Son gelen Amerikan "Fo- İşte en büyük hata budur; 

reign Affairs,, mecmuasında Habeşistaıı'a bugün yapılacak 
ltalyanın maruf faşistlerinden maddi ve manevi bir yardım, 
M, Luiği Federconinin "Ak- beyaz ırkın Afrika üzerindeki 
deniz Hegemonyası11 üzerinde otoritesini yıkacaktır! 
İtalyan noktai nazarını göste- "ltalya'nın şarki Afrika ve 
ren bir makalesi vardır. Fazla Akdeniz'de siyasi bir kıymet 
bir düşiinceye lüzum kalmadan ve hakikat olduğu artık anla-
hemen anlaşılacağı veçhile, M. şılmalıdır; 44 milyonluk bir 
Federconi Akdeniz üzerinde milletten istikbalinin ihmalini 
bir hegemoni tesis etmeğe istemek doğru değildir"i Hal-
teşebbüs eden herhangi bir buki Afrika'da İtalya'nın vaz-
devletin önüne İngillere'nin iyetinin inkişafı lngilter'eninde 
binbir hail yıktığından şikayet hayati menafii iktizasıdır. Du-
etmektcdirler. çe'nin ele birçok defalar izah 

İngiltere, müstemlekelerinin ettiği veçhile İtalya: İngilte-
ve yollarının emniyeti namına re'nin Afrika' da ki mevki ini 
evve'a Fransa ile çarpışmış- bombahmak niyetinde de-
tir. Bu çarpışma, Faşuda mes- ğildir· Fakat ltalya'da da müs-
elesinde harp ilanı derecesine temlekeleri ile anavatan ara-
kadar gelmiş \ e Afrikanııı sındaki yolların emniyetini 
taksimi suretile nihayetlenmiş- hayati bir şart bilir. 
tir. Fransa, şarki Afrika'ya . "İtalya'nın kuvvetlenmesi, 
Mısıra Hind yollarına hiç mü- bir zarar değildir; İtalya'yı 
dahale etmemek garbi Afrika· umumi sulh ve medeniyet 
da, Fasla serbestisini almıştır. işlerinde bundan böyle sade 

Bundan sonra Akdeniz' de kabiliyet ve mesaisi ile değil, 
İtalya nufuzu kendini göster- yeni iİyasi ve askeri kuvvet-
miştir. İngiltere ilk zamanlar· lerile kullanmak zaruridir!,, 
da Fransa ve Rusya'ya karşı * 

İtalya'ya, ltalya'nın mensup M. Federco:i~nin bu maka-
olduğu ittifakı müsellese Ak- lesine mukabil, vakia f ngiliz 
deniz siyasetinde dostluk gös- gazetelerinde bir aksisada 

termiştir. yoktur; fakat Paris'te münteşir 
Hartum'daki isyan, İngilte- "Jurnal De Deha,, diyor ki: 

re'nin Sudan'da ve Mısır'daki Bugünlerde fngiltere'yi gö-
vaziyetini ınüşkülleştirmiştir · rübte dönenler bilatereddüt 
Cenahlarını temin için ltalya- ve bilaistisna,, "İngiltere baş
nın Kızıldeniz' de yerleşmesine tan başa bir tersane haline 
müsaade etmiştir. Fakat fa- gelmiştir!,, Demektedirler. 
şizmin inkişafı İngiltere'yi ye- Sade hükumete veya eşhasa 
niden endişeye düşürmiiştür. aid inşant tezgahları değil, 

Ve ... bugün Akdeniz'de bir bütün silah ve mühimmat fab-
Fransa korkusu yoktur; ayni rikaları, bütiin tayyare fabri-
şekilde bir Rusya tehlikesi kaları geceli ve gündüzlü, 
kalmamıştır! Hatta bir Alman 1914 tenberi görülmemiş şe· 
tehlikesi de mevzuubahs de- kilde çalışmaktadırlar. İngil-
ğildir. Bazı lkgiliz ricaline gö- tere, "Sulhu müsellah,, siste· 
re, hal}a ile Akdeniz işlerin- mine avdet etmiştir. Vakıa 
de hem ahenk yürümeğe de amele partisinden bir kısım, 
hiç lüzum kalmamıştır. bir iki papaz buna muarız gö-

ç.alışmTtadır. Kurum yakı~:" rünmekte fakat lngiliz mille· 
modern bir çocuk bahçesi tinin kahir ekseriyeti bu siya-
yapacaktır. Bu iş için hazır- seti tasvip etmektedir. 
lıklarla meşguldür. lngiliz aslanının yeniden 

Kırkağaç'ta hırsızlık uyanmasını görmek Avrupa 
Kırkağaç, (Hususi} - Bun· istikrarı namına mühim ve na-

dan üç-beş gun evel şehri- fiz bir hadise teşkil eder. Son 
mizde bir doktorun evi so- tahsisat defterlerinde 19 mil
yulmuş ve faili anlaşılmamıştı. yon sterlinin bir silahlanma 
Kırkağaç zabıtasının tesbit tahsisatı vardır. Bunun 11 mil
ettiği delail üzerine Kırkağaç yon 700 bin sterlini tayyareye, 
kaymakamı Ali Fuat'ın evin- 6 milyon 600 bin sterlini kara 
de hizmetçilik yapan Mehmet ord.usuna bir milyondan az 
takip edilmiş, Bursa' da mes- fazlası da bahriyeye tahsis 
ruk eşyayı satarken yakalan- edilmiştir. Fakat iş bu kadar-
ınıştır, la kalmamıştır, eğer büdce 

İsviçre'de Bale' de çıkan Na
sional Zeitung' dan: 

Polonya 'lılardan sonra Al
manlar da, gerçi bilvasıta ola
larak, yeni Roma imparator
luğunu tanıdılar. Başka türlü 
de olamazdı; ltalyan'lnr mem-

nundurlar, gazeteler Alman fazi
leti, bu milletin realiteleri an
layış kabiliyeti hakkında met
hiyelerle doludur. Bu suretle, 
şimal denizinden Akdenize 
kadar yapılan yeni itlifak git
gide kuvvet'e:ı:yor. Ve bu~ 
garb devletlerinin, blokların 

teşekkülünü Avrupa sulhüne 
zararlı addederek, eş·t bir va
ziyette bir Avrupa elbirliğine 

herkesi davet ettikleri bir sı-

rada vukua gelmektedir. Fa
kat Roma'da B~rlin gibi, baş
ka türlü düşünüyor ve bu blo
kun teşekkülü, paktlarla kapısı 
açılmış olan bir müdafaa ted
birinden ibaret olduğunu ileri 
sürüyor. 

Yeni üçüz ittifak mevcuttur 
ve kuvvetlenmektedir. Esasen 
buna daha ziyade bir beşi! 
ittifak demek daha doğru olur, 
çünkü buraya Almanya, İlalya 
ve Avusturya'dan başka Ma
caristan ve Polonya da dahil 
bulunmaktadırlar. Şimdilik po_. 
litika sahasında hesaba katıl

mıyan Arnavutluğun tratejik 
bakımından bu koalisyon için
de ehemmiyeti olduğunu da 
unutmamak lazımdır. ........................... 
ile munzam büdceye bakılırsa 
69 milyon 930 sterlin bir, 15 
milyon 300 bin sterlin bir 
daha tahsi~at görülür ve bah
riye yekun tahsisatı bu suret
le 81 milyon 500 bin sterline 
baliğ olur. 

İngiltere belki bu sene ye· 
niden 1750 tayyareye malik 
olacaktır. lngilterc mükemmel 
ve motörleşmiş orduyu yap
maktadır. Ve şu anda 2 en 
büyük hattı harp 18 en mü
kemmel ve seri zırhlı kruva· 
zördür, 3 gemisi tayyare her 
biri 1,850 tonluk 16 son sis
tem ve en seri torpido muh
ribi, 27 muhrip; 17 tahtelba
hir inşa edilmektedir. 

Fakat bütün Bu silahlanma
larda görülen hedef: Bü· 
yiik Britanyanın ve yollarının 
müdafaasıdır. Avrupa ıçın 
müşterek tesanüd namına ar
tık lngiliz hazinesi bir pemi 
bile sarfctmemektedir. 

İngiliz siyaseti gene "Muh· 
teşeın infirad,, siyasetine dön
mektedir, f ngiliz hariciyecileri 
şimdi Almanya ve İtalya'nın 
da iştirakile Avrupada bir 
kuvvet istikrarı elde etmek 
bu sayede hem kendini hem 
de parasını korumak için ça
lışmaktadırlar . ., 

"' "' * ingiliz'lerin fevkalade zen-
gin olmaları, siyaset noktasın
dan çok dürbin [Uzağı görür] 
bulunmaları Feder Çoti'nin 
endişelerine hak vermektedir. 
Çünkü İngiltere, Akdeniz He
gemanyası 'nı hiçbir kimseye 
vermemek için ltalyan'ların 
birine on ile mukabe,e etmek
tedir 1 

İkinci planda da 5,5 milyon 
nüfusiyle Bulgaristan bulun· 
maktadır. Bugün avrupa'da 
teşekkül etmiş olan bu anti
demokratik blok, dişine kadar 
silahlı, daha çocuk yaştan 
ünifarmcı. giyen ve miliiyetçilik 
fikriyle yetıştirilmiş 160 milyon 
nufusu ihtiva etmektedir. Kii-
çük anlaşmanın durumu şüp
helidir, ve bu tarafta da sürp
rizlerle karşılaşmak mümkün
dür. Romanya'da vaziyet ka
rışmıştır, bu memlekette nas
yonol sosyalizm randımanlı bir 
şekilde çahşmaktadır. Yugos
lavya'nın dostluğu. Fransa'nın 
vermiye amade olduğu maddi 
ve askeri dostluğa bağlıdır. 
Almanya, Avusturya, Macaris· 
tan ve Polonya ile çevrili olan 
Çekoslavakya ilk kurban va
zizette bulunmaktadır. 

Şüphesiz ki, ne Almanya, 
ne de ltalya bir harb ister 
görünmiyorlar. Bir harb, ister 
zaferle, ister mağlubiyetle bit
sin, her diktatörlük için enin
de sonunda bir intihar demek
tir. Faşizm ve Hitlerizm ise 
ebediyen yaşıyarak insanlığa 
hizmet arzusundadırlar. Harb 
istenmiyor, fakat depolardaki 

·sayısız toplar ve hangarlarda
ki tayyareler, sadece mevcu

diyetleriyle de harekete geçe

bilirler. Almanya ve İtalya 
beşler konferansına i~tinık için, 
program hakkında aydınlatıl
malarını istiyorlar. Sanki her 
şey önceden açıklanmış değil
miş gibi. Maksad Roma ile 
Berlin arasında görüş birliğini 
tesis etmek, daha doğrusu, 

önceden bir blokun mevcud 
olduğunu hissettirmektir. 

Roma, imparatorluğun as· 
dikini ve normal vaziyetin av
detini sabırsızlıkla bekliyor. 
ltalyan yemişleri Londra' da 
ödenecek yerdP., bedelleri ln
giltere' nin alacaklı hesabına 
mahsup edilmekte devam 

ediyor. 
Bu yüzden ltalya'nın tica

re~ bilançosu bir türlü düzel
miyor. Çiinkü zaferle netice· 
lenen bir harbtan sonra da 
paraya ve yabancı parasına 

ihtiyaç vardır, halya, bu ne
viden mes' eleler halledilme
dikçe Londra'ya veya Cenev· 
re'ye gitmiyecektir. Ve hal 
böyle oldukça dn, İtalya-Avus
turya - Almanya blokunun 
yerini, Londra' da düşünüldüğü 
gibi bir Avrupa el bırakması 

beklenemez. 

Mahkum oldu 
İtfaiye binası civarında Meh

med'in kereste deposundan 
geceleyin kereste çalmağa te
şebbüs eden ve birçök hır· 
sızlıklardan sabıkası bulunan 
Erzurum'lu Sabri, asliyeceza 
mahkemesinde bir sene hapse 
mahkum edilmiştir. 

lnebolu faciası muhakemesi 
İnebolu vapuru faciası maz

nunlarmın muhakemelerine 
önümüzdeki pazartesi günü 
saat 10 da şehrimiz ağırceza 

mahkemesinde devam edile

cektir. 
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Artık bizi mahveden bütün 
yalanları, bütün aldatıcı ha· 
yalleri, bütün boş tesellileri 
atmalı değil miyiz ? Bir sis 
gibi önümüzü kapıyan ve bizi 
karanlıklarda bırakan bu ta
bii batılalar,, nihayet acaba 
kayboldu mu ? Şimdi biz, 
sanki çırçıplağız, ecnebi yar
dımı olmaksızın yalnız kendi 
kuvvetlerimiz ileyiz. Şimdi biz, 
bizim (Ben) imizin ne olduğu· 
nu ve ne olmadığını göster
mek mecburiyetindeyiz. 

içinizden biri bana şöyle 
diyebilir : "Bizi buraya top· 
lamak ve söylediğin şeylere 
teşvik etmek salahiyetini, bu 
kadar muharrirler arasından, 
sana kim verdi ? Bunu başka 
biri yapmadı da sen neden 
yapıyorsun ? ,, 

Cevabım şudur: ''Her mü
ellifin, benim kadar hakkı 
vardır. Ben yapmağa kalktı 
isem, şimdiye kadar hiç kimse 
bu işe teşebbüs etmedi de 
ondan.·. Biri teşebbüs etmiş 
olaydı ben sükutu muhafaza 
ederdim . ., 

Irkın salaha doğru götürül
mesi işine, bir insanın başla
ma. ı lazımdı. Ben, o başlıyan 
oldum : Bunun içındir ki ilk 
önce ben söz almış oldum ve 
yalnızım. Birinci, daima yal
nızdır. 

il. - Bu teferruatın pek 
ehcınm;ydi yok.. Eğer Al· 
manya, kendi durumunu, ken
di tabii menfcatlcri yolunda 
kullanmağı bileydi gerek Al
manya gerek bütün dünya 
için ne iyi olurdu. Bugünkü 
durumu şöyl e bir ciddiyet ile 
bakınız ; ne kadar merhamc· 
tiniz kabaracaktır. Derin dü
şününüz, göreceksiniz ki siz· 
lcr, geçmiş asır]arın hatalarını 
silmeğe, hakikati aydın gör
meğe, fena yapılan şeyleri 
imhaya, ve tarihimizin honör· 
stiz sayfalarını silmeğe çağırıl· 
mış bulunuyorsunuz. 

Takip edebileceğiniz başka 
hal ve hareket tarzlarını da 
gözleriniz onune getiriniz. 
Eğer körce düşüncesizliklerde 
devam ederseniz köleliğin bü
tün fenalıklarına katlanmıs 

~ 

olacaksınız : istihza, hiciv ve 
saire mil!iyetinizden ve dili
nizden vazgeç.mek bahasına 
en adi bir yaşayışı size ya 
verecekler, ya vermiyecckler. 

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

mılletin ilk çocukları olup ol· 
mamak ta bize bağlıdır. 

iyi düşününüz : Böyle bir 
işi realize edebileceklerin, siz
ler, en sonusunuz. Sizler ! Bi· 
zim birliğimizin lüzumu ilan 
edildiğini duydunuz ; o hu· 
susta aydın bilginiz var. Müş· 
terek ittifaklarla mevcut oldu· 
ğunu gördünüz ; yüksek bir 
vatanseverlik heyecanının şu

rada burada yükseldiğini duy
dunuz. Sizden sonra gelecek 
olanlar, ecnebilerin ahlak ve 
adetlerinin başka manzarala
rını görmeğe alışacaklar. Aca
ba o zaman ; bir daha Al
manlık'tan birşey görmemek 
ve o'llara kendi milliyetlerin· 
den bahsedilmemek için ne 
kadar müddet !azım ? Her 
halde pckaz. 

- Sonu var -
-----~-----• 
iki eşek yandı 
Yangın derhal 

söndürüldü 
Evvelki gece Keçeciler' de 

Sadullah sokağında Ragıppaşa 
veresesinden Mehıned Aliye 
aid ve Musa oğlu İbrahimin 
kirasında bulunan 35 numa
ralı kömürcü dükkanının, hay· 
van ahırı halinde kullanılan 
kısmından yangın çıkdığını 
yazmışdık. Yangın, ahırdan, 
ittisalindeki 37 numaralı fbra
himin yatmakta olduğu odanın 
çatı kısmına siraydle geniş
lemiş ise de yetişen ıtfaiye 
tarafından söndürülmüştür. A
hırda bulunan iki eşek yan-
mışt r. Bir eşek ile yavrusu 
kurtarılmıştır. Binanın sigor· 
tasız olduğu anlaşılmıştır. Yan· 
gının, ahıra girip çıkanlardan 
b_iri tarafından atılan yanık 
sıgaradan çıktığı tahmin edil
mektedir. 

- - - - --
lzmir inhisarlar Başmüdür· 

lüğiinden : 

Dairemizce bir sene zarfın
da satınalınacak tahminen üç 
milyon sıkletinde üzüm, incir 
vesaire çuvallı mallann araba· 
dan indirilip vezin ve istif 
etme, çuvaldan boşaltıp pa
çal yapma, çuvallara doldurup 
dikme, kurşunlama ve çekile
rek arabalara yükleme işleri· 
nin eksiltmesi biray pazarlığa 
bırakılmıştır. 

Bedeli muhammeni 2500 
muvakkat teminat 157,5 li
radır. 

isteklilerin 24, 31 Ağustos 
ve 7, 14 Eylül 936 günleri 
saat 15 de Başmüdürlüğümüz· 
deki komisyona gelmeleri. 
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' • • gene ıtıraz-
lar yaptılar .. 

----<·-·---- Başı 1 inci sag/ada-
Mazhar İzmiroğlu, borsa ko· 
miscri Şevki ve borsa idare 
heyeti azaları ile birçok sim
sarlar ve tüccarlar da piyasa
nın açılışı için salonda top· 
lanmtş, büyük bir kalabalık 
hasıl olmuştu. Herkes hazır 
olduğu halde fiat açmak için 
kimse teklifte bulunmuyordu. 
Nihayet ilk sözü satıcılar na· 
mına Hakkı Balcioğlu söyledi 
ve susmakla piyasanın açıla· 
mıyacağını, binaenaleyh ihra
catçıların tekliflerini yapmala· 
rını bildirdi. Bir müddet sü
kut edildi. Aydınlı izzet te 
turfanda gelen incirlerin için· 
de karaboğazlı. yarık, yırtık 
bulunmadığını, hepsinin iyi 
mal olduğunu, birçok müs
tahsillerin, busene incirlerini 
nevilere ayırarak göndermiş 
bulunduklarını söyledi ve de
di ki: 

- Malı birinci veya ikinci 
nevi veya mıntaka itibariyle 
ayırıp fiat teklifi haksızlık 
olur. Onun için piyasaya gel· 
miş olan 4750 çuval incir bir 
fiatla satılmalıdır. 

Bu izahatla satıcıların nok
tai nazarları bildirilmiş olu· 
yordu. Hakkı Balcıoğlu: 

- Müsaade ederseniz fiati 
de ben teklif edeyim. Ayrı 
ayrı nevilere ayırarak fiat t~s
biti doğru değildir. Dokuz 
kuruştan piyasayı açalım. 

İlk fiat, bu suretle teklif 
edilince ortalığı bir sükut 
kapladı, ihracatçılar, birbir inin 
yüzüne baktılar; fakat bir şey 
söylemediler. Bu sırada ortak
laı dan gelmiş olan ve bir 
müstahsil grubunu temsil eden 
kunduracı Ali Riza, ayağa 

kalktı, heyecanlı bir sesle şu · 
sözleri söyledi: 

- Bu sene muhtelif incir 
mıntakalarının mahsulü kalite 
itibarile bir değildir. Geçen 
sene fiat düşüktü, halbuki bu 
sene öyle değildir. ~mbalaj 
masrafları da daha ucuzdur. 
Nazilli ile Germencik ye or
taklar malları ayni nefasette 
değildir. Binaenaleyh 9 kuruş, 
Germencik ve ortaklar malları 
için az değil midir, bunu biraz 

daha yükseltmek mümkün olursa 
çok iyi ve hak teslim edilmiş 
olur. 

İhracatçıların, dokuz kuruşu 
bile fazla buldukları bir hava 
içinde ortaya atılan bu teklife, 
Hakkı Balcıoğlu mukabelede 
bulundu: 

- Herkesin hakkı verile
cektir. Ondan emin ol. 

Ali Riza, ne demek istediği 
hakkında izahat verdi, Hakkı 

Bilakis düşünce adamı olur· 
sanız, ilkönce karşınızda ho· 
nörlü bir hizmet bulacaksınız. 
Ve bir ırka mensup olduğu· 
nuzu göreceksiniz ki o ırk, 

size ve bütün milletinize, ci
han tarihi •• de iyi bir yer te
min edecektir. 

Göreceksiniz ki bu ırk ; 
sizin adınızı, diğer milletler 
adı arasında, honörlü bir 
mevkie yükseltecektir. Göre· 
ceksiniz ki bu ırk, bütün dün
yanın hürriyetini ve basuba· 
delmevtini temin edecektir. 

Sinekli' de feci bir 
boğulma vak'ası. 

Tahkire şayan olan ırkın 
sonu olmak bizim elimizdedir; 
ki onlar müstakbel milletler 
tarafından da hor görülecek· 
lerdir. Onun tarihi (Eğer bar
barlığının bir tarihi olursa) 
karşısında, istikbal diyecektir 
ki : Zamanını sona erdirmekle 
iyi yaptı ve mukadderatı da 
bundan başka olamazdı. 

istikbalde : Kurtuluş tarihi
nin başı ıayılacak yeni bir 

Dün Sinekli'de kervan ça· 
yının derin bir yerinde su 
üzerinde bir cesedin yüzmekte 
olduğu görülmüştür. Cesed, 
çıplaktı. Cesedi, evvela bir 
çocuk görmüş ve zabıtaya ha
ber vermiştir. 

Müddeiumui muavini Ali 
Akkaya tahkikata başlamış ve 
cesedi sudan çıkartarak mua· 
yene ettirmiştir. Tahkikata göre 
ccsed, Buca'da Yukarı mahal· 
lede Çiçek sokağında oturan 
Selanik muhacirlerinden Ömer 
oğlu 25 yaşında Ali'ye aiddir. 

Ali, seyyar üzüm satıcılığı ya· 
pıyordu. 

Üzümlerini sattıktan sonra 
eşeği ile Buca'ya dönerken 
üzüm köfelerini derede yıka
mış ve sonra kendisi de so· 
yudarak yıkanmak üzere suya 
girmiştir. Fakat suya girdiği 
yer, fazla derindi. Bir müddet 
su üzerinde çırpınmak suretile 
kendisini kurtarmağa çalışmış
sa da yüzme bilmediği için 
dibe batmış ve fazla su yut
mak suretilc boğulmuştur. 

Adliyece cesedin defnine 
ruhsat verilmiştir. 

"ZINGAL,, Parkeleri 
En modern ve en son sistem usulle fırınlanmış ve kurutul
muş, içinde haşerat yaşatmaz, şeklini kat'iyyen değiştir

mez, çok uzun müddet en modern konf6rü temin eder. 
~~--~••-..tt>---~-

, EVLERİNİZİN TABANLARINI 

ZINGAL Parkelerinden 

Balcıoğlu, ihracatçılara hitab 
ederek: 

- Siz de söyleyin. Biz 
söylüyeceğimizi söyledik. 

Dedi. 
ihracatçılar, ilk teklifi bir 

türlü yapmıyorlar ve Şerif 
Remzi-nin söylemesini bekli· 
yorlardı. Sükut uzadı ihracat
çılardan dördü, salondan ko
miserlik odasına geçtiler ve 
başbaşa konuşmağa başladı

lar. Bunların noktai nazarları 
şu idi: 

"Geçen seneki turfanda in· 
cirle buseneki turfanda ara
sında mühim bir fark vardır. 

İktısad vekaleti, ihraç edile· 
cek incirlerin kalitelere ayrıl

ması ve o suretle ihraç edil
mesiiıi · istemektedir. Bazı müs· 
tahsiller, hakikaten incirlerini 
kalite itibarile ayırmıştır. Fa
kat mühim bir kısmı da (Tur· 
fanda mahsul nasıl olsa satı· 

lır) diişlincesile muhtelif nevi
leri bir araya doldurub gön· 
dermiştir. Biz seçme mallara 
10 kuruş fiat verelim. 
Fakat yüzde 30-40 nisbetindc 
hurdalı olan incirleri de do· 
kuz kuruştan alamayız. 

Baş başa uzayıp giden ih· 
racatçıların bu görüşmeleri, 
salona çağrılmaları üzerine ya· 
rıba kaldı. Satıcılardan ha· 
zıları : 

- Şerif Remzi, sen de söy
le! Dediler, Şerif Remzi : 

- Ben hiçbir şey söylemek 
istemiyorum. Mukabelesinde 
bulundu. Nihayet söze Nazil· 
lili Ali Haydar'ın oğlu Mu~
tafa başladı, ihracatçılar gu
rubu namına söz söyliyece
ğini ve samimi olduğunu bil· 
dirdikten sonra ; 

- Rekolteyi satmak bize 
düşen bir vazifedir. Şahsi ka· 
naatiıne göre bu seneki mal, 
geçen ve evelki seneler gibi 
değildir. Bazı çuvallarda iş
lenmemiş, seçilmemiş, hurda 
mallar bile doldurulmuştur. 
Fiyat mes' elesinden ziyade 
kalite mes'elesini nazarı dik
kate almak mecburiyetindeyiz. 

Malın satılmıyarak kalması 
tehlikesi yoktur. Binaenaleyh 
teklif edilen bir fiat yerine 
ben üç fiat teklif ediyorum. 
iyi cins malları 10 veya 11 
kuruştan alalım. Malını · ayıran 
müstahsil zarar görmesin, di· 
ğer nevileri de 7 ve 8,5 ku
ruştan alalım. 

Bu teklife Hakkı Balcıoğlu 
ve Aydın'lı izzet itiraz ettiler, 
alıcının hurdalı incirleri alma· 
masını. fakat diğerlerini tur
fanda mal olması hasa bile 
9 kuruştan almasını istediler 
ve bunda israr ettiler. ihra
catçılardan bazıları, çuvallarda 
yüzde sekizden kırka kadar 
hurda mevcud olduğunu iddia 
ettiler, bazı ihracatçılar da iki 
fiat teklifinde bulundular ve 
incirin 8 ile 9 kuruşları satıl· 
masını istediler. 
Hakkı Balcıoğlu, iki ve üç 

YAPTIRINIZ 
keresteciler /abrikası keresteciler. 

fiat teklifinin geçen sene za· 
ra.rını gördükleri için bu mü
taleayı kabul edemiyeceklerini, 
iyi cins incir namı altında 500 
çuval malı yüksek fiatle alacak 
olan ihracatcıların, diğer par· 
tileri tamamen düşkün fiatle 
kapatacaklarını söyledi, böyle 
tehlikeli bir işe girişcmiyece· 

ğini bildirdi. 
Kooperatif müdürü Talat ta 

söze karışarak seçilmiş mallar 
arasında yüzde 15-20 nisbe
tinde hastalıklı mahsulde bu
lundu~unu ve iki fiat teklifini 
ortaya attı. lhracatcılardan 
Mustafa, hakikatte dört fiat 
teklifi muvafık olacağını, fa. 
kat üç fiatin kabulünde müt
tefik bulunduklarını söyledi. 
Satıcılarda noktainazarlarında 
ısrar ettiler. Hatta bir aralık, 
ihracatcılar, en ıyı malların 

10-11 kuruşdan bile alına
bileceğini söylediler. 

Bir aralık, Albayrak tica· 
rethanesi müdürü Ali ile Na
zilli'li Mustafa arasında müna
kaşa çıktı ve üç fiat teklifinin 
kadulü mümkün olacağı, fakat 
bunun için de incirleri kalite 
itibarile ayırmak ve fiatlerini 
tcsbit etmek için borsadan bir 
heyetin, incir satış yerlerini 
gezmesi, faaliyette bulunması 

ileri sürüldü. Bu teklife kıy· 

met veren olmadı. Hakkı Bal· 
cıoğlu, dokuz kuruş teklifini 
tekrar etti, alıcılar da müna· 
kaşeyı uzattılar. Bu sır<ida 
Aydın'lı izzet ayağa kalktı: 

- Müsaade edin de gide· 
lim yarın yine görüşürüz. Ya· 
hud teklifimizi kabul edin. 
Santim fedakarlık yapamayız. 

Dedi, oturması rica edildi, 
?lünakaşa genişledi, Aydın'lı 
izzet: 

- Yağma yok, yarın on 
kuruşa almağa mecbur ola· 
caksınız. Dedi. 

Nazilli'li Ali Haydar, piyasa 
açılma kararı verilmeden de 
simsar, alıcı ve satıcının uyu· 
şabileceğini söyledi ve : 

- Simsar gelsin, ben alış 
verişe başhyacağım. Kanun ve 
nizam beni men'etmiyor. 

Dedi, münakaşa tatsız bir 
şekil aldı, Borsa idare heyeti 
azaları araya girdiler, fakat 
bir netice elde edilemedi, 
müstahsiller grubu, münaka
şaya karışmıyor, fakat netice-
nin alınmamasından müteessir 
bulundukları' göze çarpıyordu. 
ihracatçılar, yine müstahsil 
hakkından.bahsedecek oldular, 
kalit,. mes' elesini ileri sürdü· 
ler, Hakkı Balcıoğlu: 

- Bizden fedakarlık yok. 
Müstahsil adını karıştırıp men
feate alet etmemeli, burada 
menf eat için söz söylememeli. 
Dedi ve salonu terketti. 

İhracatçılar, bir müddet da
ha aralarında konuştular. Borsa 
idare heyeti ve komiseri, öğ
leden sonra saat 14,30 da 
tekrar toplanılmasını teklif 
elti ve herkes dağıldı, saat 
ıaten 13 ü bulmuştu. 

Öğleden sonra 
Öğleden sonra satıcı ve 

alıcı namına Borsaya kimse 
gelmedi. Nihayet satış haber· 
leri gelmeğe başladı. İlk par 
tide Aydın'lı izzet, Fesçizade, 
Ahmed Muhtar ve şürekasile 
Aydın zirai satış kooperatifi 
ittihadına 800 çuval inciri 9 
kuruştan satmıştı. Bunu diğer 
alıcıların da mübayaaları takib 
etti. Piyasadaki 47 50 çuval 
incirden akşam üzeri satılma· 
mış kalan mikdar 800 çuval 
kadardı. Bunlar da fazla hurda 
olanlardı. Diğerleri, Balcıoğlu 
ve Aydın'lı İzzet'in teklifleri 
veçhile 9 kuruştan satıldı. in· 
cir piyasası böylece açılmış 

oldu. 
Ticaref odası reisi Hakkı 

Balcıoğlo, piyasa hakkında 
gazetemize şu beyanatta bu· 
lunmuştUt". 

- Yeni incir mahsulü gel· 
di ve piyasa dokuz kuruştan 
açıldı. Alıcılar bu fiyatı yük· 
sek buldularsa da bugün için 
mahsulün turfanda olması iti
barile piyasanın 9 kuruştan 
açılması zaruri idi ve bu fiya· 
ta satılmıştır. ileride malın 
piyasaya az vaya çok gelmesi 
piyasada bir regülatör vazi· 
fesi ifa edecektir. Dokuz ku· 
ruş fiyat tam ve kat'i bir fi· 
yat değildır. Ve dün yeni 
mahsulden bir kısmını ihraç 
için limandaki vapurlara yük• 
!emek imkanı hasıl olama· 
mıştır. 

Bugün bir miktar yüklene· 
rek ihracata başlanması muh· 
temeldir. 

ihracat 
Bir gazete incir 

dün başlaeacağmı yazmıştı· 

Fakat buna imkan yoktu ve 
ihracat yapılmamıştır. Lima• 
nımızda biri Hamburga diğeri 
lngiltere ve şimali Avrup• 
limanlarına hareket edecek iki 
vapur vardır. Bugün bu vapur 
lara mal yüklemek mümkürı 
olursa ilk parti ıncır, bıJ 
vapurlarla sevk ve ihraç edi• 
lecektir. Vapurlar, akşam üzef'I 
limandan hareket edeceklerdir· 

Bundan sonra gelecek vapur 
29 Ağustosta limanımızd&J' 
mühim partiler yükliyerek A'I' 
rupa limanlarına hareket ede' 
cektir. .. 

Uzüm piyasası 
Piyasaya üçbin çuvaldaJI 

fazla üzüm gelmiştir. Bu~ 
saat onbirde Borsa salonundl 
üzüm ihracatçılarile satıcı ti' 
müstahsilleri toplanarak üziİ~ 
piyasasını açacaklardır. Yeli' 
mahsullerimizin yurd, müstab' 
sil ve tüccar için hayırh J 
masını dileriz. 

Mahut Raa 
Guksa alkışlandı. 

Port-Sait 19 (Radyo) / 
Şarki Tigre valisi Ras Gulcfl 
ltalyaya gitmek üzere bu~ 
dan geç.miştir. Port-Sait 1 
yan konsolosu ve ltalyan te' 

baası tarafından bu vatan b" 
ini alkışlanmıştır. 
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Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
1 Her birine biçilen ederi 19 lira olan 900 ila 1340 

2 
tane nöbetçi muşambası kapalı zarfla yaptırılacaktır. 
Şartnamesini 130 kuruşa almak ve örneğini görmek J 

istiyenlerin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 ilk teminatı 1909 lira 50 kuruştur. 
4 - ihalesi 23/9/936 çarşamba günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun iki ve üçüncü mad-

delerinde yazılı belgeleri teminatlarile teklif mektup
larını ihale saalından enaz bir saat evvel M. M. V. 

--- sa. al. ko. na vermeleri. 6 20 30 20 2484 

Mst. Mv. Sat Al. Ko. nundan: 
1 Edremit garnizonu ihtiyacı için 350 ton kuruot kapalı 

2 
3 
4 

zarf usulile satın alınacaktır. 
Malın tahmin bedeli 12250 liradır. 
Birinci teminatı 918 lira 75 kuruştur. 
ihale günü 22/8/936 cumartesi günü saat 11 de tümen 
satın alma binasında yapılacaktır. 

5' - istekli olanlar teklif mektuplarını ihaleden bir saat 
evvel teslim edecektir. 

6 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler ıçın hergün ko-
...___ misyon açık olduğu ilan olunur.7 11 15 20 2434 

-

Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan: 
1 - Garnizon dahilindeki kıt'a ve müesseselerin senelik 

2 

3 

4 

mahrukat ihtiyaçları olan 2-279-750 kilo linit kömürü 
31-8-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat on 
beşte kapalı zarfla alınacaktır. 
Eksiltmesi Ankara levazım amirliği satın alma komis· 
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi 171 kuruş muka
bilinde isteklilere mezkur komisyondan verilir. 
Kömürün tutarı 34196 lira 25 kuruş olup teminatı 
muvakkatesi 2564 lira 72 kuruştur. 
isteklilerin 2490 numaralı kanunun iki ve uçuncü 
maddelerindeki vesaikle teminat muvakkatesi ve teklif 
mektuplarına havi zarflarını kanuna uygun surette 
tanzim ederek münakasanın yapılacağı belli saattan 
evvel komisyona vermeleri. 15 20 25 29 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan 
1 - Ankara levazım amirliğine bağlı kıt'a ve müesseselerin 

ihtiyaçları için 1260 ton yerli kok kömürü 3 kok 
kömürünün 3 EylUl 936 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 11 de kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - M_ünakasası Ankara levazım amirliği satın alma ko-
mısyonunda yapılacak şartnamesi 195• kuruş muka
bilinde mezkSr komisyondan isteklilere verilir. 

3 

4 

Kok kömürünün tutarı 39060 lira olup teminatı mu
vakkatası 2929 lira elli kuruştur. 
Jsteklilerin 2490 numaralı kanunun iki ve üçüncü 
maddel.erindeki vesaikle teminatı muvakkata makbuz 
ve teklıf mektuplarını ihale saatından bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 15 20 25 30 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan: 
Yedek s~bay okulu komutanlığından yedek subay okulu 

hazırlık kıt asına gelecek tam ehliyetnameli kısa hizmetlilerin 
~. Eyliil 936 da okulda bulunmaları şarttır. 2 Eylül 936 dan 
•tıbaren mazeretsiz olarak gelenlerin kat edilmelerine kanuni 
imkan olmadığından bunların bir Eylülde okula müracaat 
etmeleri. 15 20 25 29 

Mst. Mv .. Sat. Al. Ko. nundan: 

l - H-cr bir çiftine biçilen ederi (425) kuruş olan 9035 
çift harici ve 12.070 çift dahili fotin ile her bir met
resine biçilen ederi 250 kuruş olan (50000) metre 
kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla ayrı ayrı alına
caktır. 

:l Fotinlerin şartnamesini görmek istiycnlerin hergün 
öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - Fotinlerin ilk teminatı (5735) ve kumaşlarınki (7500) 
liradır. 

4 Fotinlerin ihalesi 7 /9/936 pazartesi günü saat 11 de 
ve kumaşlarınki ayni günün saat on beşindedir. 

5 Eksiltmelere gireceklerin kanunun iki ve üçüncü mad
delerinde yazılı belgelerle teminatlarını teklif mektup
ları ile beraber ihale saatından en az bir saat evvel 
M. M. V. Sat. Al. Ko. na vermeleri. - 20 25 30 5 19 

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

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

Lira K. K. s. Lira K. 
Un 197700 23229 75 11 75 1742 25 
Un 131200 15744 00 12 00 1190 00 
Un 79200 9504 00 12 00 712 80 

Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 
Kapalı zarf 7/eylul/936 pazartesi 16,30 da 

" 
,, " .. .. 17 de 

" .. " 'ı " 17,30 da 
1 Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları yazılı 

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

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda iz· 
mirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya-

pılacaktır. .. .. . . 
3 Şartnameleri hergün komisyonda gorulebılır. 
4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. . . 
5 - Ek ·ıt · -t· k d cekler 2490 sayılı kanunun ıkı sı meye ış ıra e e . d 

.. .. .. d l . d ve şartnamelcrın e yazılı ve-
ve uçuncu man e erın e krf kt I 
sikalarile teminat muvakkate ve tc 1 • me up arı~ı 
ihale saalından enaz bir saat cvevl komısyona vermış 
bulunacaklardır. 20 25 30 5 

. 

Devlet Demiryolları Afyon 7 inci işletme 
• 
lzmir belediyesinden 

1 - Karşıyaka şubesi te
mizlik hayvanları için beher 
kilosu dört kuruştan altıyüz 
liıa bedeli muhammenle baş 
katiplikteki şartname veçhile 

müdürlüğünden: 
1 - 7 inci işletme mıntakası ihtiyacı için iktiza eden balast 2490 sayılı kanunun 32, 33 

üncü maddeleri mucibince kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak yerler ve buralardan alı

nacak balast miktarlarile muhammen bedelleri ve iktiza eden teminat miktarları ve 
teslimat müddetleri aşağıdaki cedvelde gösterilmiştir. 

3 - Alınacak balast; cedvelde gösterildiği veçhile altı guruba ayrılmış olup her gurup 
ayrıca ihale olunacağından bu her gurup için ayrı ayrı teklif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme; Devlet Demiryolları balast mukavelenamesi, kapalı zarf usulile balaşt eksilt· 
me şartnamesi ve Bayındırlık işleri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. istekliler 
bunları Afyon' da 7 inci işletme müdürlüğünde görüp öğrenebilirlr.r. Ve meccanen ala
bilirler. Ve izahat istiyebilirler. 

5 - Eksiltme; 1191936 tarihine tesadüf eden salı günü Afyon şehir istasyonunda 7 inci 
işletme binasındaki komisyonda saat 16 da yapılacağından istekliler, 2490 sayılı ka
nuna ve 4 üncü maddedeki şeraite tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve ~klif 
mektuplarını havi zarflarını mezkur tarihte saat 15 e kadar komisyon reisliğine tevdi 
etmiş bulunacaklardır. 15 20 25 30 2608 

alınacak onbeşbin kilo arpa
nın açık eksiltme ile ihalesi 
25-8-936 salı günü temdid 
edilmiştir. İştirak için kırkbeş 
liralık muvakkat teminat mak-
buzu ile söylenen giinde ve 
saat onaltıda encumene ge-
linir. 

--~-: Ocak ve topla· Balsat Muham- Muvakkat 

2 - Karşıyaka şübesi te
mizlik hayvanlerı için beher 
kilocu ikibuçuk kuruştan üçyüz 
yetmişbeş lira bedeli muham
menle başkatiplikteki şartna
me veçhile alınacak onbeş 

Gurup Bulunduğu hat ma yerleri mikdarı menbedel teminat 
No.su 

Teslim 1 
müddeti 

ay 

bin kilo kepeğin ~açık eksilt-
Balsatın cınsı me ile ihalesi 25-8-936 salı 

il 

Eskişehir -
Afyon 

Afyon 
Akşehir 

Kim. 

40 + 000 
94 + 800 

227 + 900 

m3 

1000 
1000 

3000 

Lira 

1200) . 
1200 ( 

3600 

Lira 

180 4 

270 6 

Ocak kırma 
balsat 

" " 

gününe temdid edilmiştir. iş
tirak iç.in yirmisekiz buçuk 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen günde ve 
saat onaltıda encümene ge
linir. 

--- ------ ------- ---- ---·-·---- ---- ------
3 - Metre murabbaı elli 

kuruştan kırkdokuz lira elli 
kuruş bedeli muhammenle tire 
kapusu sokağında 509 adanın 

m 

IV 

v 

VI 

fzmir 
Afyon 

lzmir 
Afyon 

İzmir 
Afyon 

lzmir 
Afyon 

185 + 000 
186 + 000 

223 + 249 

267 - 282: 

400 + 500 

1000 
lOOÖ 

5000 

3000 

8400 

1200) 
1200 ( 

4500 

2700 

8400 

180 4 

3376 6 

2025 6 

630 7 

" " 
11 sayılı arsasının başkatip-

Toplama ve kır· likteki şartname veçhile açık 
ma balsat artırma ile ihalesi 25-8-936 

" " 

Ocak kırma 
bal sat 

salı gününe temdid edilmiştir. 
iştirak için üçyüz yetmişbeş 
kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen günde 
ve ~aat onaltıda encümene 
gelinir. 70 

lzmir harici askeri satın alma ilanları Milli Emlak müdüriyetinden: 
Lira K. 

Bergama askeri sat. al. komisyonundan: 
.1 - Bergama kıtaatı için 16000 kilo pirinç 7 /9/936 pa- 81 Karşıyaka Osman Z. intikam S. 14 eski 17 yeni ve 

zartesi günü saat 10 da açık eksiltme ile Bergama Reşadiyeden -33 taj numara alan Edükkan 24 00 
askeri satın alma binasında satın alınacaktır. 80 Girit hanında 45:32 eski No. lu mağaza 30 00 

2 - Pirincin tahmin bedeli 4800 liradır. 82 Birrincikordon 550 No. lu arsa 50 00 
3 - Birinci teminatı 360 liradır. 79 Yemiş çarşısında 52 eski 49/51 taj Mo. kahvehane 120 00 
4 - istekli olanların birinci teminatı Bergama maliye vez- 83 Darağaç avcu S. 11 eski 13 taj No. lu tarla 23 00 

nesine ihale zamanından evel teslim edecektir. 84 Alsancak demirmehmetçik S. 7 No. lu arsa 20 00 
5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyen hergün komisyon 85 Tuzhane ikinci kordonda 20 esi 26 tai kahvehane 39 00 

açık olduğu ilan olunur. 5 9 15 20 2468 86 Bayraklı menemen C. 4911 eski 56 taj No. dükkan 23 00 
Burnava Tüm satın alma komisyonundan: 87 ,, ,' ,, 49 eski 63 taj No. kahvehane 42 00 
l - Tümen bırliklerinin ihtiyacı için 3100 kilo irmik pa· 88 Karantina iskele caddesinde ] /3 büfe 55 00 

zarlık suretile satın alınacaktır. 89 Darağaç tramvay C. 86 eski 66 taj No. lu ev 25 00 
2 - Pazalığı 22/8/936 cumartesi günü saat 11 de yapı- 90 Birinci Süloymaniye Hacı Ali sokak 529 No. lu ev 50 00 

lacaktır. 91 Ayavukla kemer caddesinde 20 eski 220 taj No. arsa 51 00 
3 - Umum tahmin tutarı 496 lira olup muvakkat teminatı 

37 liradır. Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarları on beş gün 

4 1 kl·ı · kt' d B d k" k · müddetle artırmaya konulmuştur. İhalesi 3/9/936 perşembe - ste ı erın muayyen va · ın e urnava a ı as erı sa-
tın alnın komisyonuna gelmeleri. 56 günü saat 16 dadır. Taliplerin Milli Emlak müdüriyetine mü-

racaatları. 2604 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Merkez kıt'aların ihtiyacı için 6,000 kilo kuru fasulya Arsıulusal lzmir fuarı komi-

pazarlık sureti le satın alınacaktır. 

2 _ Pazarlığı 22/81936 Cumartesi günü saat 10 da yapı- tesİ riyasetinden,• 
lacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 510 lira olup muvakkat teminatı 1 - Paviyon sacışı 25 Ağustos 936 akşamına kadar devam 
39 liradır. edeceğinden bu tarihden sonra vukubulacak müra-

4 - İsteklilerin muayyen vaktinde Bornova'daki askeri satın caatlar kabul cdilmiyecektir. 
alma komisyonuna gelmeleri. 57 2 - Tutulmuş olan paviyonlar inşa ve dekorasyon işlerinin 

M S 1 K dan. 29 Agv ustos 936 akşamına kadar bitmiş olması la-Mst. v. at. a. o. nun . 
1 - Harbiye mektebi için 1000 ton yerli kok kömürü zımdır. Bu tarihden sonra hiçbir suretle inşa işine 

3 Eylul 936 tarihine müsadif perşembe günü saat müsaade edilmez. 
15 te kapalı zarfla alınacaktır. 3 - 30 ve 31 Ağustos günleri paviyonların tanzim ve 

2 - Kömürün münakasası Ankara levazım amirliği satın eşya serimi işlerine tahsis edilmiş olmakla fuara işti-
alma komisyonunda yapılacak şartnamesi 155 kuruş rak etmiş olan ekspozanlarm hazırlıklarını bu tarihlere 
mukabilinde mezkur komisyondan isteklilere verilir. göre ikmal etmeleri rica olunur. 

3 - Kömürün tutarı 31000 lira olup teminat muvakkatesi 4 - Evlerinde müsait yerleri olup fuarın devamı müdde· 
2325 liradır. tince pansiyon halinde kiraya vermek istiyenlerin ev 

4 - isteklilerin 2490 numaıalı kanunun iki ve üçüncü adreslerile oda ve yatak adedi ve fiatlannı fuar büro· 
maddelerindeki vesaikle .teminat ve teklif mektuplarına suna müracaat ederek kaydetmeleri ilan olunur. 
kanuna uyğun bir şekılde tanzim ederek ihalenin 20 22 25 59 
yapılacağı belli saattan bir saat evvel komisyona ver- ' -------------------------
meleri. 1s 20 2s 30 T. b I g" ndan· 

Mst: Mv. sat. al. ko. nundan: tre şar ay 1 1 t 
Kilo 1 - Şehir içme suyu aboneler tesisatında kullanılacak olan 
1500 Koyun eti aşağıda yazılı kurşun borularla demir bilezikler ayrı 
725 Kuzu eti ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

5250 Kesilmiş sığır eti 2 - Açık eksiltme müddeti 17/8/936 dan 11 /9/936 cuma 
1 - Deniz kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları yazılı üç günü saat 15 şe kadar yirmi altı günden ibarettir. 

kalem et ihtiyacı açık eksiltme surctile münakasaya 3 - Açık eksiltme surelile ayrı ayrı ihale edilecek olan 
konmuştur. kurşun borularla demir bileziklerin: 

2 _ ihalesi 81eylul/936 salı günü saat onaltıda lzmirde Muhamme Muhammen °o 7,50 muvakkat 
kışlada Mst. Mv. sat. al. komisyonunda yapılacaktır. bedelleri sikletleri teminat paraları 

3 _ Tahmin edilen mecmu tutarı 2012 lira 50 kuruştur. Lira Kilo Nevileri Lira Kuruş 
4 - Beher kilo koyun ve kuzu eti için 35 sığır eti için 23 

buçuk kuruş fiat tahmin edilmiştir. 360 600 muhtelif demir bilezik 27 00 

5 - Teminat muvakkate akçesi 151 liradır. 1350 5000 kurşun boru 101 25 
6 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 4 - Şarnameler bedelsiz olarak verilir. 
7 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve- 5 - isteklilerin muvakkat teminat paraları makbuz veyn 

sika göstermek mecburiyetindedirler. bank mektupları ve ticaret ve sanayi odasında kayıtlı 
8 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ollduklarını gösteren son tarihli vesikalarile birlikte 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi- . 11/9/936 günlemccine rastlayan Cuma günü saat 15 de 
kalan ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatın- Uray daimi encümenine müracaatları gereği ilan 
dan evvel komisyonda hazır bulunmaları. 20·25-30-5 olunur. 20 26 41 



J 
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1 - Eski ve yeni talebenin 20 Ağustosdan 15 Eylüle 
kadar kayıtları yapılacaktır. 
Müracaat günleri: Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 
saat 9 dan 12 ye kadardır. 

2 - ilk taksitini 3 Eylüle kadar vermiyen paralı yatılı eski 
talebenin yerlerine diğerleri alınır. 

3 - Kayıt için mektep diploması, hiiviyet cüzdanı, aşı ve 
sıhhat rapoıu, 6 adet fotoğraf ve 21 kuruşluk pul 
getirilecek ve kayıt esnasında talebenin velisi mutlaka 
yanında bulunacaktır. 18 20 32 

m;a~rvı:m::::~!Biillillill ...................................................... lml ........................................................ . 

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


