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Asilerin Almirante Çervera gemilli battı. Madrid hava karargahında isyan çıkmış. 

lngiltere .kralı 
Sekizinci Edvard Korfo ada

sına vasıl oldu. . 

Din üzüm piya&ası açıldı ve ayni zamanda: 

ispanya' da vahşet ve kan çağlıyor. ıncir,_üzüm ihracatı 
Al · d k. t h . t dun başladı. man vapurun a ı ı a arrıya asa- Üzüm fiyatı geçen .~neye giJrebirazyük-

d d V • •kt• sek açıldı. Rekolte 70 bin tondur. 

b·yet uyan ır 1 azıyet nazı ır İlk üzum pivaaa ı, dün horsa- ı - -1 e e da açılwıı H" r.aı;ılara haılanmııtır. ' '"\ 

-----· • A • ~!n i~~~a:~., l~;~,~~·1.~h;:~~~8bp~~ Donanmamız 
Hü:kılmet tayyarecileri kurşuna dizildi. Asiler lrona 
girmifler ve Madrid taarruzu:şimdilik geri kalmış: 
/ngiltere'ye ispanya için silah '!-mbargosu kondu. 55 bi? m_ak
tal, 25 bin dal, 60 bih yetim. Asiler esir~eri kurşuna dızdıler. 

lktısadi kal1'ın- Madrid tayyarecileri de isyan etti 
mamıza bir bakış 

Ortadaki kısmen sigalılaştırılmış kısım asilerin elindedir. Dileri de lıiilclJmetçilerde. 
Salda milis bir /spangol kızı durugor. 

Rusya suikas-
1 tının içyüzü .. 

ram upmı~lır. 
Sahable't in, lıorım salonunda 

ihraı•atçılarl~ lizüm liw.-arları ve 
mibtalısill.-r ıopl:ınmışlor.lı . f lk 
ü:ı:iim mimunelt-ri uziıııı borsa~ıml:ı 

mıtsalar üzeriıı~ ıe~hir edilınckıc 

idi. a:ıı 11 tle \Uli Fazlı Gilleı: ıe 

ho1"2a salonuua ~t-ldi \C karıılandı. 
1 oplauııda 1 url..of i miidür \'ekili 
'e ıir arl"t oıla ı ııınumı katibi Mf'h· 
med ı\li Eten ilr iııhiE-nrlar b:ı • 
ınüclıı \İ f bralıim. uzum kıınımu 
nıüdıiru j maıl 11.ıkkı \ <"ıal. f \C 

Zıraaı bankaları mihıurlt"ri, lıor :ı 
l..ouıi t>ıİ Sı \ki, hor;;oı rı ısi Mazhar 
hnıiıo~lu. hor ... ı unıııım kaıibi ffı. 
~1111, oılıı \ r· bor~a ıdan· hı·~ eılı ri 
nz,ıları ıla lı.ı:ı:ırılılaı. Toplantıda 
lıııluııaıılara liıııonaııılar ikram eri J. 
diktl'ıı "Ollra Lor a n·i~i Mazhar 
lzıııiroğlu kı"n lıir ııttluk o) li)crck 
ii:ı:iim ıh ıuıasıuın nçılmattı kararlaı:· 
ıırılınış olJıığtfnu SO)leıni~ H': 

lluzurunuala pİ)aNUJıo mu· 
ıad mt·ııı imle ııt;ılmaıu muua eht"· 
ıilr bahıiunz. \ •lirnızin nüıııune 
nıe berindeki örtu' il kaldmnalan· 
111 kemi ilerinden ;ira ederim, y. ni 
nıah ııl ,.,aıı~larının alıcı ve tıalıC"ı· 

lar için hayırlı kazan~lar it ınin 

elmt•ı;iui dilerim. 0f'ınİ, lir. 

- Sonu 3 ncii sagfada-

Dün Akcleniz'e 
açıldı 

Limanımızda bulunmak-
ta olan şanlı w luJıraman 
Y cwuz ve donanmamız111 
diler parçaları, dün sahalı 
Akdeniz' e açılmışlardır . 
lzmir'liler, donanma filo
muzun, heybetle limandan 
ayrılışını meydanlarda w 
güksek yerlerde toplaila• 
rak segretmiılerdir. Do
nanmamızın tekrar lim11· 
nımıza dönmesi mııltte
"fB:dir. 

Bu takdirde beledige~ 
filo amiralı .Şükrü ve de
niz zabit/erimize bir veda 
zigaf eti verilecektir. 

Denizci efrada da lzmi
rin en meşhur maluulleri 
olan üziim, karJun, luu
pa.z ve incir lıedige edi
lecektir. 

\.. 

Lehistan siyaseti 
Prag, 20 (Rad~o) Cumur ttisi .M. Benee, timali Pohuaya'da eey• 

batine devam t'tmiı ve baricf iyaset hakkında bir nutuk indetmittir. 
Bu nutukta: 

Lehi tan bütO.O devletlerle, İtal)a ve Alman}• da dahil olmak ~ 
do ı geçinmek 8iyaııetini takip etmektedir. l\vnıpanın yeni si}ui inki· 
şaftım eııa~o Lehi tan"ı İtalya H' Almanya ile birçok mdıı'elelerde kar· 
şılattırmaktadar. 

Ay,ıupa•da hllküm üren menfi propagandalar manamdıl\ Bir kom· 
şu o1Jak itibaıPle Alman)• ile dosı kalmak isteriz, Ekalliyl"t dualanua 
gelince: e başkası için bir müdahale istiyoruz, ue de bize mildahaley~ 
müıaade eılıeris, demittir. 

Fuar ve bizim likayclimiz 
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Rusya sui- ,

1
, G •• •• T ... J ,... .. f H b• J .. D. Demiryol-

kasdının içyüzü UDU D . e g r a . a er e rl ları ve Aydın .. 
---····.. '!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ ............... iiiii........................................................... -~-.. ···-··-----

-Başı 1 inci sahi/ede- 'y k 1 d '- y • •t 'd bu•• /(_öprüye başlandı su 
::.eı~;~ ı.uk"'··0 elde <lm•k Dil kurultayı· a in 8 Unan IS an 8 • boruları da verildi. 

hükü~~~inbuc:ıu~!:;r:t:·:rış:~~~f~: mızda hazırlık .. tu•• n sanay•ı devletleştirilecek 
karşı suika dlar tcrtib etme~ en 

ıloğru yol olarak tel~kk~ etmiştir. Maarif Vekili de 
Maznunlar keııdılenuc kar;ı 

~apılan itbnıulnrı reddetmemiş \."C ı dün lstanbula geldi. 
F-uçlanuı ı:noamiJe itiraf etmişlerdir. 

Troçki ile olan münasebetle· lstanbul, 20 (Hususi mu· 
riui itiraf eden maznunlardan habirimizden) _ Üçiincü bü· 

mimof telhisçi harekete i~ıir:ıkini k d k vü il urultayının içtima 
şiddetle inkiir etmiştir. t 

Maamafih diğer maznunlıınıı tarihi yaklaşmıştır. Dolmabah-
ifadcsinc luıkılırı:;a Sıııirnof Lu ha· çe sarayında hazırlıklara de-
rckcttc Lüyük bir rol oynamıştır. vam edilmektedir. Kurultaya 

Girvief, Kamenef, Evdoki- iştirak için birçok ecnebi 
mof, Bakaef, Mratckovski, Ter- profesörler gelmektedir. Bu-
vaganicf ve Smirnof, Stalin, gün de Fransız profesörü 
Voroşilof ve diğer şeflere sui Dany ile Macar alimi Nemea 
kast tertip etmekle maznun- şehrimize geldiler. 

durlar. Bu sabahki .Ankara eks· 
Maznunlardan Zinşvyef Troç· presi ile şehrimize gelen 

kist Zinovyefist merkezin parti maarif Vekili doğruca saraya 
şeflerinin ve ilk olarak Stalin gitti ve hazırlıkları tetkik 
ve Kirovun katli maksadını etti. 
takip eylediğiı1i itiraf etmiştir. Şimdiye kadar dil kurul-

Kamenef Sovyet hükumeti tayı genel sekreterliğine 
tarafından elde edilen muvaf- 153,504 tane Türkçe kelime 
fakıyetlerin menfi unsurların fişi gönderilmiş bulunmak-
kin ve kıskançlığını artırdığını tadır. Kurultayda, bu keli-
söylemiş ve demiştir ki : meler üzerinde tetkikat ya· 

-Parti şeflerine ve bilhassa pılacaktır. 
Stalin'e karşı yapılacak tethiş \.. ___________ __,,) 

hareketlerinin iktidara geçme- İzmir fuar ve 
miz için yapılacak yegane iş-

ler olduğunu 1932 de karar· Panavırı ic, in 
laştırmıştık. Troçkistler ile ara· ..,, 
mızda yapılan görüşmeler bu 
esasa istinat etmişlerdi. 

Sovyet Rusya şeflerinin bi
rer birer katlini hazırhyan 
merkez oyununu gizlemek için 
ayni zamanda partiye karşı 
olan sadakat ve dürüstlüğünü 
de izhar ve eskiden yapılmış 
olan hatalardan pişman oldu
ğunu göstermek için elinden 
geldiği kadar çalışmakta idi. 

Kamanehn ifadesine göre 
'blok liderleri Stalin'e karşı 
yapılacak tethiş hareketinin 
muvaffakiyetinden sonra parti 
ve hükumet idarecileri arasın· 
da büyük bir şaşkınlık ve ka
rarsızlık başgöstereceğini ve 
bundan istifade ederek iktidar 
mevkiine geçebileceklerini ümid 
etmişlerdi. 

Kirovun katlinden sonra 
Troçki, Stalin ve Voroşilof'a 
karşı yapılacak tethiş hareke
tinin biran evel başarılmasına 
karar vermiş ve Sovyel Rus· 
ya' da menfi grupların teşki
line matuf bir takım tedbir· 
ler almıştır. 

Honduras cumuriyetinin bir 
pasaportunu hamilen Sovyet 
Rusya 'ya girmiş olan maznun· 
lardcın Olberg bu pasaportu 
Alman polisi ve bu polisil\ 
Prağ'daki ajanları sayesinde 
tedarik etmiş olduğunu söy
lemiştir. 

T uhal~vski 'de T roçkist te· 
şekküllen 13,000 Çekoslovak 
kurunluk rüşvet almış oldu
ğunu itiraf etmiştir. 

Maznun Serman Yurin T roç
ki 'nin adamı sıfatile ve Stal'· 
nin katlini tertib etmek üzere 
Sovyet Rusya'ya geldiğini söy
lemiştir. 

Berman Yuri'nin Kopen
hag'taki Troçki ile yaptığı bir 
mülakatta Troçki suikasdın 
büyük bir ihtimamla hazır· 
!anması ve bilhassa komitenin 
asamblesi gibi büyük bir ha
dise csnasın<la yapılması la· 
zım geldiğini kendisine söyle· 
miştir. 

Maznun Fritz Avidc geçen 
ilk trende Troç.ki ile görüşmüş 
olduğunu ve Troçki'nin Sta· 

___ ..... __ _ 
Hükumetin yardım 
Ve alakası.-

lstanbuI, 20 (Hususi muha
birimizden) - Dahiliye veka
leti, Kültürpark'taki inşaat için 
lzmir belediyesine onbeş bin 
liralık tahsisat vermiştir. 

lzmir fuarına iştirak ede
ceklerin gezmeğe gelecek 
olanların, pasaport vizelerinin 
derhal yapılması için Harici
ye vekaleti sefir konsolosları-
mıza da emir vermiştir. 

Türk - İngiliz 
Ticaret mukavelesi 

imzalandı 
İstanbul, . 20 (Hususi muha

birimizden) - iktisat ·vekaleti 
mümessilleri ile, İngiltere tica
ret nezareti mümessilleri ara-
sında Londra' da cereyan et
mekte olan ticaret görüşme· 
leri çok iyi bir netice ver-
miştir. 

Yeni Türk - lngiliz ticaret 
muahedesi bugün Londra'da 
imzalanmıştır. ----
Sıvas - Erzurum de. 

mir yolu inşaatı 
Gümüşhane, 20 ( A.A ) -

Sıvas - Erzurum demiryolu 
inşaatını tetkik eden Nafia 
müsteşarı Arif Baytin dün ak· 
şam Erzurum' d~n Gümüşha
neye gelmiştir. 

Geceyi burada geçirdikten 
sonra sabahleyin Nafia daire
sine gelerek Nafia miidürün
den yollar hakkında lazımge
len izahatı almış ve saat 9 da 
Trabzon'a hareket etmiştir. 

lin'in katli gibi tarihi bir va
zifeyi kendisine vermek iste-
diğini söylemiştir. 

ithamname bundan başka 
Kirov'un katlinin Troçkist, Zi
novyevist birleşik merkezi ta
rafından tertib edilmiş oldu· 
ğunu tesbit etmektedir. 

Moskova, 20 ( Radyo ) -
Suikasdcıların dün. yapılan 
muhakemesi devam etmiştir. 

Bu davanın yeni kanun muci
bince temyizi yoktur. Verilen 
kararlar kat'idir. 

-----
Buğdayı hükumet satın alacaktır. Siyasi lttılüpler 

de birer birer kapatılmağa başlanmıştır. 
Atina, 20 (Radyo) - Bazı 

mevsuk mehafile göre Yuna
nistan' da bilümum sanayi dev
letleştirilecektir. Bütün sanayi 
büyük anonim şirketler tara
fından idare edilecektir. 

Hükumet şimdiden buğday 

----·---~ 
1 işlerilc uğraşmaktadır. Busene 
1 · mahsul geç.en senelerden az

dır; bunun için bütün buğday 
mahsulünü satın alacak ve 
memlekette ekmek buhrarıı 

zuhuruna meydan vermıye

cektir.' 

Balkan festivali 
Galatasaraylı bir genç İstanbul boğazını 

21 dakikada yüzerek geçti .. 
lstanbul 20 (Hususi muhabirimizden) - Balkan festivali 

münasebetile boğazı karşıdan karşıya geçmesi müsabakası bu· 
gün yapılmıştır. Yarışa birçok yüzücülerimiz iştirak etmişlerdir. 

Müsabaka küçük su köşkünün önünden başlamış ve Bebek
te hitam bulmuştur, Galatasaraylı yüzücii Orhan 21 dakikada 
boğazı geçmeğe muvaffak olınuş ve birinci gelmiştir. Ôrhana 
bir kupa verilmiş ve diğer derece alanlara da muhtelif mü
kafatlar ve madalyalar tevzi edilmiştir. 

M. Benes mühim 
bir nutuk söyledi. 
Çek reisicumuru, 
İtalya ile de 

Almanya ve 
teşriki mesaiye 

hazırız, diyor. 
Prag, 20 (Radyo)- Cumur 

reisi Benes Bohemya' daki se· 
yahatine devam etmektedir. 
Dış siyaset hakkında yaptığı 
beyanatta demiştir ki: 

- Bizim siyasetimizin dai
ma açık bir hedefi olmuştur. 
Her zaman istinad edebile
ceği bazı sağlam noktalar ara
mıştır. Biıim devletimizin hiç 
bir büyük devletin avucuna 
girmek fikrinde değildir Onun 
yapacağı tek bir vazife vardır 
ki, o da sulh vazifesidir. Bu
nun içindir ki sulh siyasetinin 
birinci istinad noktası millet
ler cemiyetidir. Ve sonra kü
çük antant , Çekoslovakya 
şimdiki Avusturya ve Maca
ristan ile de teşriki mesai 
arzusundadır. Ve· uzun müd
det halisane tam ve hakiki 
bir hüsnüniyetle ltalya ve 
Almanya ile teşriki mesaiyi 
aramıştır. Ôyle ümid ederim 
ki ve Avrupa'nın ileride gös· 
tereceği tekamül devresinde 
buna da muvaffak olacağız. 

Sovyetler birliği ile bunu 
elde ettik. Bu Avrupa'da sul
hun muhafazasına hadim ola
caktır. Başka hiçbir hedefimiz 
yoktur. 

Moskova ile Prağ arasında 
yapıldığı iddia olunan akıllara 
hayret verici haberler betha
hane maksatlarla yapılmış uy· 
durmadan başka birşcy değil
dir. Ve Moskova'nın elinde 
alet olduğumuz yolundaki tef· 
sirler de gülünç şeylerdir. 

Almanya ile münasebetimiz 
mes' elesi bizim ~için en ehem· 
miyetlisidir. Bizim siyasetimiz 
Avrupaidir. Ve başka türlü de 
olamaz. 

Fransız - Alman anlaşması, 
Berlin ile Prağ arasındaki ba
zı müşkülatın kendiliğinden 

kalkmasını temin edecektir. 
Bizim siyasetimiz bugüne 

kabar tamamile şuurlu oo 

tarzda idare olunmuştur. De· 
vamlı ve uygun muslihane bir 
teşriki mesai münasebatı da
ima mümkündür, lazımdır ve 
tabiidir . ., 

Gayri mübadil
ler kongresi. 
Münakaşalar çok 

hararetli oldu. 
lstanbul, 20 (Hususi muha· 

birimizden) - Gayri müba
diller kongresi bugün toplan· 
mıştır. Kongre çok gürültülü 
olmuştur. Azalardan bazıları, 
idare heyetinin hattı hareka
tını tenkid etmişler ve şiddetli 
hücumlarda bulunmuşlardır. 
Bunlardan bir kısmı salonu 
terkctmişler ve kongreye işti
rakten imtina eylemişle'rdir. 

Fransız Vapuru 
Nasıl Battı? 

İki müslüman 
Tevkif edildi . . . 

Pariş, 20(RaClyo)- L'Oranez 
vapurunun esrarengiz surette 
garkı etrafındaki tahkikat he
niiz hiç bir netice vermemiş
tir. Vapur miistahdefninin<lcn 
birisinin zevcesinin mahkeme
ye müracaatı üzerine vaziyet 
değişmiştir. Polisin yaptığı tah
kikat ve Mostagana hastane
sinde bulunan Ahmed Amo'nun 
istintakı üzerine bu adamın 
tevkifine lüzum görlilmüştür. 
Bu adamın amucazadcsi Abi
din' de tevkif edilecektir. Tah· 
kikala devam edilmegtcdir. 

Kayseri valisi 
Kayseri 20 {A.A) - Bugün 

fevkalade olarak toplanan be· 
tediye meclisi Sıvas ilbaylığı· 
na tahvil edilen ilbay Nazmi 
Tokere fahri hemşehrilik ver
mi tir. 

Atina, 20 (Hususi) - Hü
kumet, Yunanistan'ın her tara· 
fındaki bütün siyasi partilerle 
alakadar kulübleri kapatmağa 
başlamıştır. 

M. Mctaksas'ın reisi bulun· 
duğu lhrar fırkası kulübleri de 
kapatılmağa başlamıştır. 

Atina, 20 (Radyo) - M. 
Zaviçyanos Amcrika'da Yu
nanca çıkan Atlantis gazetesi 
muhabirine beyanatta buluna
rak: 

- Vergileri arttırmağı dü· 
şünmiyonız, fakat bazı yeni 
vesait ile vergilerin daha miis
mir olmasını temine çalışıyo
ruz. Milli döviz hiçbir teh
likeye maruz değildir, ittihaz 
olunan yeni tedbirler ve hü· 
kumetin yeni siyaseti drahmiyi 
daha sağlam bir vaziyete so
kacaktır. Demiştir. 

Sağlık bakanı 
Akşehire geçti 

Konya, 20 (A.A) - Sağlık 
bakanı bugün ilbaylığı, par· 
tiyi, belediyeyi, doğumevini, 
hastahaneyi ziyaret ederek in
celemeler yapmıştır. 

Vekil, sıhhat müesseseleri· 
mizin çal şmasından memnun 
kalmış, doğumevinin yeni bina
sını çok beğenmiştir. 

Öğleden sonra sıtma mü
cadelesi üstünde incelemeler 
yapdıktan sonra göçmenlerin 
vaziyetini tetkik için akşam 
trenile Akşehire hareket et· 
miştir. 

Futbolcularımız 
Silezya'da 2-2 
berabere kaldı .. 

Beuthen (Yukarı Silezya' da) 
20 ( A.A) - Olimpiyatlara 
iştirak eden Türk futbol takımı 
Silezya muhtelitile burada yap· 
tığı maçta 2-2 berabere kal
mıştır. 

Türk takımının yaptığı gol· 
lcri Şeref atmıştır. 

• 
Futbol takımı Cumartesi sa· 

bahı Sirkcci'ye varacaktır. 
İstanbul, 20 ( Hususi ) -

Olimpiyada giden oyuncuları
mız yarın sabah gelecekler ve 
Sirkeci'de karşılanacaklardır. 

Fransa'da grev 
Paris 20 (Radyo) - Sen 

nehri üzerinde sedlerde çalış
makta olan amelenin umumi 
grevi mesai bakanlığında ce
reyan eden amele ve patron 
müzakeresinden sonr(l nihayet 
bulmuştur. Sair yerlerdf! de 
müzmin şekilde grevler var· 
dır. Maden müesseselerindeki 
grev hitam bulmuştur. 

Mon Belyarda da grev va
ziyeti eskisi gibidir, amele 
yevmiyelerinin artınlması is
tenmektedir. Ziraat amelesi de 
aynı 

tadır. 

metalıbatta bulunmak-

lktısad Vekaletinde 
umumi katiplik 
Ankara, 25 (Hususi muha

birimizden)- İktisad Vekale
tinin yeni teşkilat projesinde, 
bir de umumi katiplik bulu· 
nacaktır. 

• 

l 
ı 

Ali Çetinkaya geçen, bugün 
geni yapılan köprü yerini 

tetkik ederken 
Aydın (Hususi) - Bayın

dırlık bakanı Alı Çetinkaya 
geçen yıl buğünlerde Aydına 
geldiğinde parti ve uray alan· 
!arının arasında demiryolu kıs· 
mına 20 metre genişli~ınde 
betonarme bir köprü yaptır
mağı vadetmişlerdi. KÖpriiniin 
yapısina iki gündenberi ba~
lanmıştır. Trenlerin geliş gi
dişine sekte vermemek üzere 
inşaata geceleri devam edil· 
mcktedir. Köprü bitince Ay
dın çok guzel bir meydan 
kazanacaktır. 

Ali Çetinpaya bundan baş· 
ka Aydın suyunun membaın· 
dan istasyon kadar 7 kilo
metre uzunluğunda borularını 
devlet demiryollarından ver· 
dirmiştir. 

Filistin'de 
Mücadeleler 
Devamda 
Arap 
Komitesi toplandı .. 

Kudüs, 10 (Radyo) - Va
ziyette hiçbir salah yoktur. 
Her tarafta büyiik ve küçük 
taarruzlar devam etmektedir. 
Hükumet Arap grev komite· 
sinin toplanmasını men'etmiş 

fakat buna mukabil ali arap 
komitesi toplanmıştır. Tiber· 
yaa mıntakasında bugün sü
kun hüküm sürmüştür-

Manidar Görü
len Bir Olüm . . 

Berlin, 20 (Radyo)- Olim
pik şehrini idareye memur 
bulunan yüzbaşı Von Küskner 
evinde ölü olarak bulunmuştur. 
Bu ölüme birçok manalar ve
rilmektedir. Yahudi olduğun

dan da bahsedilmektedir. 
Volkişer Beobahter, bugün 

harbiye bakanlığının bir taziye 
namesini neşretmiştir. Bu ta
ziye rivayetleri hükümsüz bı
rakmaktadır. 

Memleketi ... 
mizden harice 
yaş meyva ihracatı. 

Ankara· 20 (Hususi muha
birimizden) - Türkofiste uzun 
müddet bekletilen patlıcan 
ambalajıj tecrübe için epi za
man sonra bir heyet huzurun· 
da açılarak müsbct netice 
verdiği memnuniyetle görül
müştür. 

Bu vesile ile memleketimiz
den harice yaş sebze ihracı 
imkanı da hasıl olmuş de· 
mektir. 
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Dün üzüm piyasası açıldı ve ayni zamanda: 

incir, üziim ihracatı 
dün başladı. 

-Başı 1 inci sahi/ede-
Bu kı a nutuktan onra aloıı

dan c;ıkılmiş \C iizüm ulununa gi· 
<lilnıi)Lir. 

Üzüm salonunda vali ilk 
Üzüm nümunelerini örten ör
tüyü kaldırmış ve bu sırada 
alışverişlerin herkes için ha
yırlı olması temennisinde bu
lunmuştur. Valimiz, üzüm bor
sasında bulunan müstahsil ve 
simsarların ayrı ayrı ellerini 
sıkmış ve satış pazarlıklarına 
başlanılan nümunc meşherinin 
önüne gitmiştir. Valinin ve 
diğer zevatın önünde ilk üzum 
satışı Reşad Leblebicioğlu ta
rafından yapılmıştır. Şerif Rı
za halefleri ticarethanesi na
mına Selahiddin ilk üzümü 
kilosu 11,5-8 kuruştan satın 
almıştır. İkinci muamele.Ah
med Müftüoğlu tarafından ge
ne Şerif Rıza halefleri tica
rethanesi 11,5-12 kuruş üze
rinden satılan üzümle olmuş
tur. Bu iki muameleden son
ra üzüm borsasında satışlar 

hararetlenmiş ve hızlanmış~ır. 
Bu satış muameleleri, salonu 

dolduran müstahsillerle satı
cılar tarafından siirekli surette 
alkışlanmıştır. Piyasada bulu
nan 3894 çuval üzüm akşama 
kadar tamamen satılmıştır. 
Muhtelif nevi üzümlerin satışı 
6,75-16,50 kuruş arasında ol
muştur. 6,75 Kuruştan satılan 
üzümler yağmur yiyen nevilcr
dir. iki hafta cvel yağan yağ
murlar, bazı sergilerde üzüm-
1 ri ıslatmıştı. 

Muhtelif tip üzümlerin dün 
akşam üzeri Borsada tesbit 
edilen satış fiatleri şu suret-
ledir: ' 

6 Numara 7-7,5 Kuruş 
7 " 8-8,5 " 
9 " 10,5- 11 " 

10 ., 13- 14 " 
Piyasada 11 numara uzum

dcn hemen yok gibidir. Yalnız 
iki çuval iyi üzüm 16 kuruştan 
satılmıştır. · 

Bu sene, üzüm piyasası ge
çen seneye nazaran geç açıl
mıştır. Piyasa, bir hafta evci 
açılmış olacaktı. Fakat son 
zamanlarda yağan yağmurlarla 
devam eden soğuklar yüzün
den sergilerdeki üzümler, za
manında yetişmemiştir. Üzüm 
rekoltesi, 70 bin ton tahmin 
edilmektedir. 

Üzüm kurumu ve inhisarlar 
idaresi henüz üzüm mübayea 
etmemişlerdir. inhisarlar ida
resi, geçen sene piyasadan 
topladığı neviden üzümleri bu 
sene de satın alacaktır. Bu, 
kararlaştırılmıştır ve bugünlcr
d inhisarlar Başmüdürlüğüne 
emir gelmesi beklenmektedir. 

İnhisarlar idaresi de müba
yeaya başladığı takdirde pi
yasa, yükselecektir. Bilhassa 
üzüm kurumunun müdahaleleri, 
bir nazım rolü ifa edecektir. 

Üzum kurumunun yakında 
mübayeaya başlaması bekle
niyor. 

incir piyasası 
Borsa kaydına göre dün 

borsada 1872 çuval incir sa
tılmıştır. 

incir piyasası, dünkü satış
~rla hakiki fiati bulmuştur. 

v iki gün incir mıntnkala
;1ndan İzmir' e getirilmiş olan 
H(X) çuval incir, dün muhtelif 
kıracat tncirlcri tnrnfındnn 
ısa bir za 

dığı esnada hurda ve çıkıntı 

nevinden olan 800 çuval ka
dar aşağı cins incir, ihrac t
çılar tarafından satın alı -
mışiı. Dün bu nevi mal 
yedi ve sekiz kuruştan tama-
men satın alınmıştır. 

Şimdiki piyasa 7, 8 ve 9 
kuruş üzerindedir. Piyasada 
hiç incir kalmamıştır. Zaten 
her sene, turfanda olarak İz
mire ilk gelen incir, daima 
fazla olur ve ondan sonraki 
günler içinde mevrudat azalır. 
Maamafih bugünlerde, turfan
da mallara nazaran daha ne
fis kalite incirlerin geleceği 
haber alınmıştır. 

ihracat 
Dün İsveç bandıralı Vikig

land vapurile İngiltere, Bel
çika ve Almanya limanları 

için 170 ton üzüm ve incir 
sevkedilmiştir. Vapur saat 13 
te ilk incir yüklenmiştir. Bu 
münasebetle mııtad merasim 
yapılmış, limandaki vapurl~r 
düdük çalarak bu mes'ud ha-
diseyi selamlamış, incir ve 
üzüm ameleleri bayram yap
mışlar, davul ve zurnalar çal
dırarak eğlenmişlerdir. 

Fraielli Sperko acentesine 
aid olan vapur, bütün gece 
mal yüklemiştir. 

Albayrak tic:ırethanesi ta· 
rafından vapura 700 kutu, 
yani 20 ton incir yüklenmiş 
ve Hocazade Ahmed ticaret
hanesi tarafından da (1000) 
kutu üzüm tahmil edilmiştir. 

Diğer ihracatcılarımızın mal 
yiiklemeleride saat 24 e kadar 
devanı etmiştir. 170 ton ilk 
üzüm ve incir mahsulü yük
liyen vapur, saat 24 de lima
nımızdan hareket etmiştir. 

Vapur 2 Eyliilde Roterdam 
limanına varacak ve İngiliz 
piyasasına verilecek malları 

bırakdıktan sonra Anverse 
gidecek, Belçikn'ya mahsul 
çıkaracak, daha sonra Ham
burga gidecektir. 
Ayın 22 sinde limanımızdan 

kalkacak olan Uliscs ve 29 
zunda T orso vapurlarına da 
mühim miktarda mal yükle
necektir. 

Yeni mahsullt•rimizin müs
tahsil, simsar, tüccarlarımız ve 
işçilerimize hayırlı kazandar 
temin etmesini dileriz. 
Razakı, çürük ve 

kuş üzümleri .. 
Manipole edilmemiş üzüm

lerin ihracının yasak edilmesi 
hakkındaki kararname hükmü
nün çürük, yağmur yimiş, kuş 
üzümü ve razakı üzümlerine 
de tatbiki münasebetile birkaç 
parli üzümün gümr_ükçc _mua
meleleri kabul cdılmemış ve 
halta bu üzümler; şatlardan 
geri çevrilmişti. Dün iktısa<l 
vekaletinden şehrimizdeki ala
kadarlara gelen bir telgr:ıf a 
işlenmemiş üzümlerin ihr ı ı 
yasak eden kararname hiık 
nün münhasıran 7, 8, 9, 1 , 
11 ve 12 numaralı çekirdeks" 
kuru üzümlere şamil bulunduğu 
ve kararnamede sarahat olma
ması yüzünden ihracı geri ka
lan iizümlerin ihraçlarının te
mini bildirilmiştir. Yağmur yi· 
miş, çürük kuş üzümlerile ra
zakı üzümleri, numara ve tip
lere dahil olmadıkların<lan bu 
üzümler, işlenmemiş üzümlerin 
ihracının yasak edilmesi hak
kındaki kararname hiikınü dı

~ .. ~-

ında ve işlenmeden seı beslçe 

ŞEHİR HABERLER. 
Fuar, bir mamure incirlerin ambal 
halinde yükseliyor eşyası mes'elesi 

-------------
F var sahasında - büyük bir faali- Bazı ihracatçılar, gümrüktek i 

yet var. Beton yol yaptırılıyo~. balaj eşyasını çıkarmak istedi 
Dün vilayette vali Fazli Gü

leç'in reisliği altında Arsıulu
sal lzmir fuarı için bir toplan
tı yapılmıştır. Fuar hazılıkları 
etrafında görüşülmüş, yeni ka
rarlar alınmıştır. Şimdiye kadar 
fuara Türkiye' deki 250 ticaret 
ve Sanayi Odasından ellisi 
iştirak etmek kararı vermiş ve 
pavyon kiralamıştır. Son gün
lerde diğer Ticaret ve Sanayi 
Odaları da müracaatle pavyon 
isteıneğe başlamışlardır.. Bu 
hareket, Başbakanımız ismet 
fnönü'nün fuara ehemmiyet 
verilmesi hakkındaki son işa
retlerinden doğmuştur. 

Sovyet paviyonunun inşaatı 
bitmiş olduğu için bugün bu 
paviyona, Sovyet Rusya' dan 
getirilmiş olan eşyanın ve ma
kinelerin konmasına başlana
caktır. Fuar yerinde 70 metre 
uzunlukla ve 20 metre geniş
likte beton yol inşa edilmek
tedir. Bu yolun inşaatı yan 
yarıya bitmiştir. Kordondan 
fuar önüne kadar uzanan Va
sif Çınar bulvarının inşaatı, 
iki gün içinde tamamlana
clktır. Yunan ve Mısır devlet 
paviyonları, Elen ve Mısır mi
marisi tarzlarına uygun bir şe· 
kilde inşa olunmaktadır. 

Beton yolun solunda ve pa
viyonların önünde dekorasyon 
profesörü Vedad Ar tarafın
dan bir (Işık kulesi} vücuda 
getirilmektedir. Bunun inşası 
da birkaç gün içinde bitecek
tir. Büyük havuzda renkli su 
su fışkırtacak makine ve te-

sisatın yerlerine konmasına 
devam edilmektedir. 

10 otel ve 4 gazino sahip
leri verilen emirlere rağmen 
ücret listelerini belediyeyt! he
nüz tasdik ettirmemiş olduk
larından ellişer lira para ce
zasile cezalandırılmışlardır. 

Fuar münasebetile İzmir' e 
gelecek olanlardan fazla ücret 
alınmasına meydan verilmemek 
mes' elesin de fazla hassasiyet 
gösterildiği elli lira ceza be
lediyece az görülmektedir. Bu 
cezanın 150 liraya çıkarılması 
krırarlaştınlacakllr. Tarifeler, 
otel, lokanta ve gazino fiyat 
listeleri belediyece hazırlatı
larak belediye zabıta memur
larına dağıtılmak iizeredir. 
Bunlar, fuar münasebetile 1z
ınir' e ~elecek olanlara gerek 
belediye zabıta memurları ve 
gerek fuar ranseyeman büro
sundan dnğ.tılacaktır. 

Fuar için, bir ranseyeman 
bürosu tesis edilmesi kararlaş
tırılmıştır. Fazla ~stek scbebile 
pavyonların bugünlerde tama
men satılacağı anlaşılmaktadır. 
Pavyon kalmadığı taktirde der· 
hal ve sür'atle yeni pavyon 
inşasına hazırlanılması için be
lediye ve fuar komitesi Reisi 
Dr. Behçet Uz, alakadarlara 
emir vermiştir. Pavyonlarını 

henüz hazırlamağa başlamamış 
olanların, gecikmeleri ihtimali 
ve fuarın güzelliğini bozmaları 
ihtimalı karşısında pavyonla
rının diğer talib1ere verilmesi 
tasavvur edilmektedir. 

~~,....-,,:,,.--......,,,,,=-======-======--=--=----------~ 

Yavuz - Altay, Göztepe 
muhteliti karşılaşacak 

Bu pazar ayni zamanda su spor
ları birincilikleri vardır. 

Önümüzdeki pazar günü 
bölge su sporları birincilikleri 
yapılacaktır. Ajanlık tarafın
dan hazırlanan programa göre 
23/8/936 pazar günii sabahı 
saat dokuzda Güzelyalı vapur 
iskelesinde yüzme ve atlama 
yarışları, öğleden sonra d_a 
saat 15 tc Alsancak denız 
sporları yurdunda şarpi yarış-
1/rı yapılacaktır. 

* * * Ayni gün saat 17,5 ta Ya-
vuz takımı ile, Göztepe ve 
Altay muhtelitleri arasında 
bir maç vardır. iki kulübün 
vaki müracaatine donanma 
kumandanı Şükrü de muvafa-
kat cevabı vermiştir. Yavuz 
takımı K. S. K. la beraber 
çıkan takımını bu hafta belki 
de daha kuvvetli olar~k çıka
racaktır. Geçen haftaki karşı
laşma da takım için bir ek
zersiz olmuştur. 

Maç halk sahasındadır. Maa
mafih seyircileri o istirahat lcri 
için icap eden hazırlıklar ya
pılmaktadır. Bu maçtan evel 
her iki kulübün genç takım
laı ı karşılaşacaktır. 

Bısiklet koşusu 

mak üzere seyahate çıkan 
bısikletcilerle bölgemiz bısik
letcileri arasında Pazar günü 
yapılamıyan koşu, dün sabah 
saat 6 da Kordon'da 30 kilo 
metre üzerinden yapılmıştır. 

10 Turdan ibaret olan bu 
koşulara haf ta ortası olmak 
dolayısile bölgemizden pekaz 
sporcu. iştirak etmiştir. Bunlar 
hemen hemen bölgemizin ikinci 
ve üçüncü derecedeki gençle- ' 
ridi. Koşu, erken olması dola-

yısiylc tenha olan Kordon'da çok 
zevkli ve ahenkli olmuştur. 
Neticede 52 dakika 6 saniyede 
Bursa'lı Bekir birinci, bir sa
niye farkla İzmirspor'lu Süley
man 2 inci ve iki saniye farkla 
Bursa'lı Faruk üçüncü gelmiş
lerdir. Misafirler bugün Manisa 
yolile turlarına devam etmiş
lerdir. 

Türkiye . / talyatica
ret muahedesi 

Ankara, 20 (Hususi muha
birimizden) - ltalya ile akd
edilecek ticaret muahedesi 
müzakereleri epiy ilerlemiştir. 
İtalyan murahhaslar, bazı hu
susat hakkında italya iktisat 
nezaretinden talimat istemiş-

lncirlerimizin ihracı için İk
tisad Vekaletince sarfına mü

..saade edilen 30,000 lngiliz 
liralık serbest dövizle dış 
memleketlerden getirilecek olan 
incir ambalaj malzemesi mes'e 
lesinden bazı ihracatçılarla 
üzüm kurumu arasında ihtilaf 
vardır. Bu ihracatçı~ar, İncir
leri işliyerek ihraç ctmt:k için 
dış memleketlerden kl ırink \<e 
serbest döviz usullerint: mern
leketimıze idhal etmek ·üzere 
getirdikleri ambalaj eşyasının 
gümrükten çıkarılmaları için 
Vekaletin vermiş olduğu 30 
bin lngiliz liralık serbest dö
vizden istifade etmek istemiş
lardi. Halbuki İktisad Veka
leti. bu malzemenin getirtil-

Küçük 
seyyahlar 

---·· 
Bugün Mani
s~'ya gidiyorlar. 

Şehrimizde bulunmakta olan 
ve Ankara'da ınütcahhid Hü-
seyin Orkin 7-12 yaşındaki 
çocukları Zekavet, Senavet ve 
Yılmaz, dün vilayette valimiz 
Fazlı Güleç'i ziyaret etmiş
lerdir. Vali Fazlı Güleç, kü· 
çük seyyahları sevmiş ve ha
tıra defterlerine şu satırları 
yazmıştır: 

"Küç.ük yaşta büyük işlere 
yetişmek cesaretinde bulunan 
memleket çocuklarını görmek
ten neş' e duydum. Umarım ki 
seyahatleri muvaffakiyetle bi
tecektir. Hayırlı yolculuklar. ,, 

Çocuklar, dün Halkevini, 
müzeyi ve eski İzmir hafriya
tını, Karşıyaka deniz banyo
sunu, çocuk yuvasını gezmiş

lerdir. Buğün tranle Manisa'ya 
gidecekler ve oradan Balıkc
sir' e geçccekladir. 

•• 
Yaş Uzüm 

Cenan ambalaj
larını gönderdi . . 

Karşıyaka'Iı Cenan, Çekir
deksiz yaş üzümlerden ( 15 ) 
kutu hazırlamı~ ve dün f sveç 
bandıralı Vikingland vapuruna 
yüklemiştir. Cenan'a, yaş üzüm 
ambalajı yaparak ihraç etme
sinde ihracat tacilcrinden Şe
rif Remzi yardımda bulunmuş
tur. Bu suretle Cenan, buldu
ğu formülle üzümleri yaş ola
rak uzun müddet muhafaza 
etmek için tecrübesini yapmıya 
muvaffak olmuştur. Bir kutuda 
(25) kilo üzüm vardır. 

Menemen'de bir 
yaralanma vak ' ası 

Menemen 'in koyun dere kö
yünde bir vak'a olmuştur. Tü
tün amelesinden Hasan oğlu 
Mustafa, bir kadın mes' ele
sin den aralarında çıkan kav
ğada Şaban adındaki diğer 
ameleyi sol ayağından ağır 
surette yaralamıştır. Kurşun 
Şaban'ın ayaf,rında kalmıştır. 
Yaralı lzmir memleket hasta
nesine sevkedilmiş ve vak' anın 
faili yakalanarak adliyeye ve
nlmi_ştir. 

mesi hakkını tamamen iı 
kurumuna bırakmış bulun, 
tadır. 

İhracatçılar, serbest d 
den istifade ile gümrü 
incir ambalaj malzemesi 
hal etmek isteyince üzüm 
rumu, buna razı olmamı 
eskisi 2'ibi bu müessese 
kliring esaslarından istifad 
bu eşyayı ithal etmeleri 
fini ileri sürmüştür. Me 
nin son şeklini, lktısad 
letinin vereceği karar hal 
cektir. 

Otuzbin lngiliz liralık 
balaj eşyası, bütün ih 
karşılıyabilecek bir mikt 
Üzüm kurumunun müsaa 
getirilecek ambalaj eşyası, 
best dövizle çıkanJacaktı 

Z ABITA: l 
Sarkıntılık 

Şekerciler içinde 3 n 
Talı dükkanda şekerci 
oğlu Avram, ayni dük 
çalışan Hasan kızı 13 ya 
da Melek ve gene 18 y 
Edibeyi öpmek sureti! 
kıntılık ve tecavüzde b 
muştur. 

Dövmüş 

Kahramanlar mahalle 
Bahçe sokağında Raşid 

simsar Nazmi ile Girid'J" 
oğlu Mustafa eski bir 
f eret yüzünden kavga et 
Nazmi, Mustafa'yı dövm 

Hırsızlık 
Pazaryeri mahallesin< 

pazarında 7 numaralı 

Osman kızı F atma'nın..J 
kıymetinde cibinliğini 
Hüseyin kızı Nazife 
muştur. 

Paraır:ını çalmış 

İkiçeşmclik'tc Yıkık 
civarında Çeşmeli H 
gazoz fabrikası arkas 
arsada Ali adında bir 
daşı ile birlikte yatıp 
Eşref oğlu 30 yaşlarınd 
dar, zabıtaya müracaat 
lirasının çalındığını sö 
tir. Tahkikata başlanmı 

K avga 
Kemeraltı caddesinde 

hanı kahvesinde Rizeli 
oğlu Enver, Sadık oğlu 
ile Hemdi oğlu Hay 
Arapgirli Evüb oğlu 
şakalaşırken aralarında 
çıkmış, Enver ve Hay 
lerine geçirdikleri s 
ile Kamil'i başından 
mışlardır. Kamil' de bir 
ve Haydar'da da bit 
bulunmuştur. 

Çakıle garalam 
Çorakkapı 'da Gazi 

hallesinde Tahir so~ 
oturan Cemal oğlu Ka 
Salih arasında ailevi 
sinden kavga çıkmış, 
çakı ile Kanber'i ark 
hafif surette yaralamı 

Sarhoşluk 
Karşıyaka' da Kemalp 

desinde Mehmed oğ 

sarhoş olarak meyhan 
med'in dükkanına gi 
içtiği rakının parasını 

yerek gürültü yapmışb 
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Siyaset.ve Aşk 
Edebi, Tarihi, macera romanı 

Napolyon yine omuz silkti, 
fakat prens sözlerine devam 
ederek: 

- Mamafih, bu rnes' elele
rin aramızda münakaşası lü
zumsuzdur. Eğer senin adam
ların bu Pibule'in ölümü ile 
bu skandalın ört-bas edilece· 
ğine inanıyorlarsa, aldanıyor· 
lar. Çünkü bu mes'eleyi biz
zat ben tenvire azmetmiş bu· 
lunuyorum. Dedi. 

- Yardımına dostların Şal· 
nel • Lokuru, Peyreyi, Delesk
lüzü, Jül Favrı ve Aragoyu mu 
davet edeceksin? 

- Bunlara ihtiyacım yok. 
icra meclisinin kürsüsü bana 
kifayet ederi 

imparator cevap vermedi. 
Mamafih endişeli görünüyordu. 
Çünkü yeğeninin ı söylediğini 
yapanlardan olduğunu biliyor
du. Bu harekette de kendi
sine ve idaresine karşı bir ta
arruz görünüyordu. 

Bunun için imparator birden 
vaziyetini değiştirerek ve gül· 
miye Öaşlıyarak: 

- Ne kadar kötü ruhlusun, 
jerom? Dedi. Şimdiye kadar 
benden istediklerini reddettim
mi? Senin bir işaretin üzerine 
ben her şeyi yapanın! Polis · 
müdürüne bu genç kızın has· 
taneden alınarak Kora Pearl'ın 
evine verilmesi için bir irade
mi istiyorsun? Pekala .. Bu ar
zun da yerine gelecektir! 

Üçüncü Napolyon masası
nın başına oturdu. Ve M. Pi· 
etri'ye hitaben lazımgelen ira
deyi yazdı vejerom'a dönerek: 

- Mamafih bu kızın asıl 
ismini de yazmak lazım. ismi 
ne idi? Diye sordu. 

- Anais Següre! 
lm~arator ba ismi de ka

ğıda yazdıktan sonra hususi 
katibini davet etti, bunu usulü 
veçhile yazmasını emretti. 

Az sonra, katip emirnameyi 
yazılmış bir halde masa üze· 
rine koydu, İmparator imzala
dıktan sonra yeğenine verdi, ve: 

- Nasıl? memnun oldun
mu? Dedi. 

Prens, memnundu ve: 
- Görüyorsun ya... Dedi. 

Aramızdaki kavgalar bile mem
leketin menfeatına oluyor!. 

- 8-
Dük Lödovik ile Kora'nın 

azimetinden sonra, hemşire 
Viktoar, bu iki kibar kimseye 
hoş görünmek için Pibulet'i 
daha güzel ve hususi bir oda
ya naklettirdi. 

Henüz şiddetli bir hararet 

100 .. 

içi.,de olmakla beraber, Pibu
let kendisine geldi, Stuber'in 
evindeki kor~unç macera, fi. 
rarı, suya atılışı aklına geldi. 
Bilhassa casusun başından 
akan kanları dü ündükçe, ih
tiyarsız olarak: 

- Eyvah ... Herifi öldürdüm. 
Beni hapse atacaklar! Diye 
haykırdı. 

Başı ucunda bulunan hem· 
şire kızı teskine çalıştı ve: 

- Dua ediniz kızım! Dedi. 
Allah, yardım istiyenlerin im
dadına her zaman yetişir. 

Hemşire bu sırada, vaktı 
gelen ilacı hazırlamak için 
dışarı çıktı. Yalnız kalan Pi
bulet Stuber'in, Dük Lodo-
vik'in Hortans'ın aşiki olduğu 
hakkındaki sözlerini tahattur 
etti. Vakıa, Dük'ün kendisini 
seveceğini hiç bir zaman ak
lına getirmiş değildi. Fakat, 
Lodovik'in bir başka kadım 
sevmekte olduğu hakkındaki 
kanaatı, genç kızı derin bir 
yeise diişürdü, kendisini cihan· 
da busbütün yalnız sandı! 

Hemşire tekrar dönerek ya· 
nma geldi ve Dük'ün hasta· 
nede olduğunu ve kendisini 
görmek istediğini bildirdi. 

Bu haber~ Pibu!et'in vicda
nında derin bir aksülamel hu-
sule getırdi; demek ki Dük 
kendisini hala unutmamıştı! 
T egayyübünden endişeye düş
müş demekti! Ve derin bir 
neş'e hissetti. 

V c, ilk iş olarak hemşireden 
kendisine bir ayna vermesini 
rica etti. Aynaya bakınca ben· 
zinin sarılığından, gözlerinin 
çukurlaşmaşm<lan dolayı bü
yük bir ıstırap hissetti! Daha 
güzel görünmek için saçlarını 
biraz düzeltti, intizama koy· 
du, ve: 

-Sonu var-

1 Borsada 1 
Ç. Alan K. S. K. S. 
773 M.J. Taranto 7,50 14 
679 K. A. Kazım 7,50 16 
346 Ş. Riza halefi 8 13 
305 Alyoti li. 6,75 10,50 
264 1 /2 Jiro ve şii. 6,50 9 
243 F. Solari 6,75 11,50 
223 O. Arditi 7 10,50 
212 Albayrak 9 14,50 
174 Vitcl ve şü. 8 12,50 
120 H. Alberti 7,50 11,50 
108 1/2 i. Talat 6,25 12 
106 f. Kohen 7,50 12,50 
70 H. 1. Ahmet 8,50 10,50 
67 S. Celardin 9,50 10,50 
55 S. Emin 9,50 13,50 
52 J.Taranto Mah. 8 11 
32 H. Alanyalı 8 9,50 

·~AN~ ADOLU . 26 O. Saci 7,50 8,50 
17 P. Klark 9,50 9,50 

--• 13 K. izzet 7 8 
Günlük siyasal gazete 4 1, Gazden 14 14 

Sahip ve haşyazganı 2 Alan. Cevdet 11 11 
Haydar Rüşdü ÖKTEM 2 H. Alyoti 12 12 

Umumi neşriyat \ 'C yazı İflcri -
müdürü: lJamdi 'ü;ı;b~t 3894 

fdarehnne i: - 832 Ş. Remzi 7 9 
İznıir İkinci Beyler sokağı 317 A. Muhtar 8:50 9 

C. Jlalı.: partisi binası içinde 248 A.Haydar Nafi 9 9 
Telgraf: İzmir - Aı 'ADOLU 206 B. Alazraki 9 9 

'I'defon: 27i6 -Pt>sta kutusu 405 '" 141 M. J. Taranto 9 9 
ABONE ŞERAiTi 128 Tütsü T. incir 9 9 

YıUığı 1200, nltı aylığı 700, üç 
aylığı 500 kuruştur 

Yabancı memleketler iı;in senelik 
abone iicrcti 27 liradır 

Her )erdo 5 kunı~tur -Günü geçmiş nü hular 25 kuruştur. 

A .ADOI.U fATBAASlNDA 
BASil..ı\fIŞTIR 

1872 
Zahire satışları: 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
1191 Buğday 5 6 75 

18 Bakla 4 50 4 50 
158 K. darı 3 50 5 50 
50 B. Pc:muk 42 25 42,25 

Köycülüğe doğru 

Yeni Türk rejimi d.aha ilk 
günlerden itibaren köyün 
ehemmiyetini bütün genişliğile 
kavramıştı. ilk teşkilatı esasiye 
kanununda, devlet otoritesini 
köye götürecek olan kommün 
teşkilatı yapılacağı vadediliyor
du. Büyük Millet Meclisinin 
hararetli celselerinden birinde 
Atatürk bir münasebetle türk 
köylüsünün sonsuz faziletlerin
bahsederken "koylü efendimiz" 
demişti. O zamandanberi, ve
rilen bu yönden içinde hazan 
geniş ve uzun bazen de kısa 
adımlarla ve fakat durmadan 

yürümekteyiz. Yeni Türkiyenin 
köye verdiği ve vermek iste

diği ehemmiyet hiç şüphesizki 
tamamiyle yerindedir. Memle· 

ketin en büyük istihsal kuvve· 
ti olan ve umumi nufusun 
dörtte üçünii teşkil eden bu-

yük bir kütlenin ihtiyaçları, 
temayülleri ve refahları mese· 

leleri üzerinde d.urmamak 
mümkün değildir. Halkçılık 

vasfını aziz umdelerinden biri
si sayan yeni rejim, en büyük 

halk yığınına elbette ehemmi
yet verecekti. Köy kanunu, a· 
şarın kaldırılması işte bu dü
şüncenin ilk verimleridir. Şim-

di şurasını itiraf edelim ki : Kö
ye bu kadar ehemmiyet ver· 

mekle beraber bu iki kanun
dan başka, köy üzerinde he

nüz esaslı bir iş yapılmış de· 
ğildir. Bunon sebebi ise köy 

meselesinin 1lk bakışta olduğu 
kadar halli kolay ve basit bir 

iş olmamasıdır. Köy kalkın

ması demek bütün bir cemiyet 

in soysal ve ekonomik alanda 
kalkınması demektir. 

Soysal meakezi köy olan 
bir milletin bu hareketine 
doğru ve sarsılmaz bir istika
met vermenin ne kadar güç 
olduğunu ve bunun kaç türlü 
işlerle kontakt yapacağım yal
nız düşünmek bile jşin büyük 
lüğünü anlamak bakımından 
kafidir. 

Köylüyü borçtan kurtarmak, 
• 

köylünün sıhhat işlerine önem 
vermek, köyde mektep yap
mak gibi bazı yerlerdelyapılan 
tedbirler kafi değildir. Köy 
davası bütün bir yurd davası 
ve yeni rejimin davasıdır. Bu
nun için köy işini birkaç basit 
nokta üstünde değil bir kül 
olarak tetkik etmek lazımdır. 
Halk hakimiyetinin manası, 

bu kalkınma ile birlikte yük
selecek ve genişliyecektir. Bü· 
yük hareketleri daima bir 
sisteme bağlamalıdır. Sistemsiz 
hareketler yanlış ve çok defa 
isabetsizdir. Şu hale ·göre bu 
işte biraz yavaş davranmak 
ve etrafı yoklamak çok zaru· 
ridir. Köycülük Danımarka' da 
Şimali Amerikada, Meksika'da 
Belçikada yepyeni bir anlama
da inkişaf etmektedir. Husui· 
yetle makinalaşmak ve ziraat· 
!eşmek davalarını birleştirmek 
ekonomik ve sosyal mihveri 
( metropollerden ) alarak bü
tün memlekete saçmak fikirle
ri ortaya atılmıştır. · 

işte bununiçin·köycülük pro· 
gramını çizerken harekete geç· 
mezden önce bunları etrafiyle 
icelemek ve kavramak ve bi
zim memleketimizin de husu
siyetlerini göz önünde tutmak 

yeni formüller bulmak lazımdır. 
Bunun için Dahiliye Vekale
tinde açılan köycülük şubesi· 
ni bu tarzdaki haektin başlan· 
gıcı sayıyoruz. 1 

N. A. KÜÇÜKA 

/ngiltere, bitaraf kalacaktır. Bir ga
zeteye göre, kat'i netice meçhuldur .. 

, 

Asiler galip gelirse Fransa 
nın mevcudiyeti sarsılacak 

A 

M. Azana buna işaret etti. Asi bir general ise, F ran-
sız müdahalesi Fransa icin tehlikeli olur, dedi. 

------ t • Ecnebi ameleden 35 bin kişilik bir kuvvet lspanya'ya gide-
cek. Asilere karşı zehirli gaz kullanılıyor. 

Cebelüttarık, 20 (Radyo) - " Fransa'nın İtalya dahili iş- nin galebesi için cihan de· 
Royter ajansına göre, hüku- !erine müdahalesi istikbalde mokratlannın yardımı lazımdır. 
met tayyarelerinin asi kuvvet· iki memleket münasebetleri Londra 20 (Radyo) -- M. 
lere zehirli gaz attıkları henüz üzerinde elim tesir yapacaktır. Edenin tatilden dönmesi ha· 
belli değildir. Vakıa, İngilte re İspanya'nın Madrid aley- sebile ingiliz gazeteleri hari· 
hükumeti İspanya hü~ ii netine hine kalkan kısmı, Fransa'nın ciye bakanlığında yeni bir fa. 
umumi harpte bir miktar ze· bitaraflık maskesi altında ha- aliyet başlıyacağını yazmakta· 
hirli gaz vermiştir. Eğer şinidi rekatını unutmıyacaktır. Fransa dırlar. Bu faaliyetin mihverini 
böyle bir gaz kullanılmışsa, Moskova'nın bir aleti olma· uluslar sosyetesi ıslahatı teş-
herhald~ bu gazlar olacaktır. maktadır. Fransa'nın yardımı kil edecektir. 

Paris, 20 (Radyo) - lspan- memleketimize çok zarar ver· Değişmiyecek olan ingiliz 
ya' da bir taraftan dahili harp miştir,, demiştir. siyaseti, ispanya işlerine ade-
devam ederken diğer tarafta R 20 (R d ) ı· mi mu"dahale hususunda b'ır 
da Avrupa' da ademi ınüda- oma, a yo - span-
hale müzakereleri devam et· ya cumurrreisi M. Azana, Fran-
mektedir. Dahili harp, bütün sız gazetecilcrıne beyanatta 
şiddetile devam etmekte ve bulunarak: 
görülmemiş bir vahşet göste- "İspanyol halk cephesinin 
rilmektedir. ati ve menafii Fransız halk 

Ademi müdahale hususunda cephesinin istikbal ve mena· 
İtal}a'nın cevabı da henüz ve- fiile yakından alakadardır. 
rilmemişlir. Dünkü Roma mü- Eğer ispanya 'da faşizm ga· 
Jakatında hiçbir netice elde lebe çalarsa, garbi Akdenizde 
edilmemiş ve İtalya yeniden siyasi vaziyetin ne olacağını 
rpüşküller çıkarmıştır. tahmin edebilirsiniz. Bu vazi-

Almanya'nm da cevap ver- yet, Fransa'nın m<:.vcudiyetini 

anlaşmanın yapılması için Fran· 
sa ile iş birliği siyasetine is· 
tinad edecektir. 

Madrid, 20 (A.A) - Mad· 
rid vesair yerlerde yapılan 
taharriyat neticesinde ekserisi 
nakid ve hükumet bonoları 
olmak üzere mühim miktarda 
paralar ele geçmekte ve bu 
paralar milisler tarafından is
panya bankasına ve diğer 
emin yerlere konulmaktadır. 

miş olmakla beraber ltalya ile bile sarsacaktır. Çünkü Balear Araştırmalar devam etmek· 
birleştiği tahmin edilmektedir. adaları faşizmin iissübahrisi tedir. 
İtalya iane toplanmasını da olacak Fransa 'yı Afrika'dan Majork adasında hükumet 

namına harekatta bulunan yiiz

başı Bago' dan hiçbir haber 
alınamamıştır. Öyle anlaşılı-

müdahale addetmektedir. Fran· elim surette ayıracaktır. 

sa bu hususta müzakerata gi- Bu isyanı yapan İspanyol 
rişmeğe hazır bulunduğunu askeri partisi, nıukadd~ratını 
bildirecektir. mevcud diktatörlerden ikisine yor ki hükumet kuyvetleri iler

lcyemcmişler ve asiler muvaf
fakıyetle karşı koymak1adırlar. 

Bcrlin, 20 (Radyo) - Alman bağlamıştır. 

hükumeti, bazı ecnebi memba- ''Bu suretle Fransa'nın ne 
)ardan çıkan ve Burgos' daki kadar müşkül vaziyette olduğu 

Talat asi hükfımeti tanımağa amade kendiliğinden meydana çıkar . ., T . 
olduğuna dair bulunan haber· Demiştir. 

T. heyeti reisi leri resmen tekzib etmektedir. Barselon, 20 ( Radyo ) -
Roma, 20 (Radyo) - Fran- Elliberol gazetesi, vaziyetin lstanbul, 20 (Hususi muha· 

birimizden) - Kastamoni va
lisi Tevfik Talat, Dahiliye ve· 
kaleti teftiş heyeti reisliğine 
tayin edilmiştir. 

sa'nm Roma sefiri Kont Dö bir bilançosunu neşretmiştir. 
Şambr'un, dün akşam ltalya Bu gazeteye göre vazıyet 
hariciye nazırı kont Ciyano henüz hiçbir tarafın lehinde 
ile uzun bir görüşme yap· inkişaf etmemiştir. Dcınokra-
mıştır. Göriişmelerin mevzu· - --

zuunu Fransız teklifi hakkında 1 t 1 st r o r ltalya'nın ihtirazi kayıtları leş- a y u ya 
kil eylemiştir. Bu mlilakatta 

hiçbir netice elde edileme- duları Manevrası 
miştir. Çiyano, İtalya hüku-
metinin Paris'ten yeni izahat 
beklemekte olduğunu söyle· 
miştir. 

Madrid, 20 (Radyo) - Ühite 
de Prese göre Fransız halk 
cephesi meb'us Pidimye'nin 
riyasetinde bir heyet gönder
miş ve İspanya' daki halk cep· 
hesini ıslah kararı vermiştir. 

Diğer bir habere göre ec· 
nebi ameleden mürekkeb 35 
bin kişilik bir ordu vücuda 
getirilecektir. 

Paris, 20 (Radyo) - Umu
mi iş konfederasyonu reisi M. 
Jüo, ispanya' dan dönmüş ve 
Fransız işçilerine ispanya hak
kındaki müşahedatını bildir
miştir. 

Fransız amelesi, hükumetin 
razı olmamasına rağmen ls
panyol amclesine yardıma ka
rar vermiştir. 

Sevil, 20 (Radyo) - Ge
neral Kiyepo Dölana ecnebi 
gazetecilere beyanatla bulu
narak: 

Veliahd da iştirak ediyor. Mühim 
İtalyan kuvvetleri toplandı. 

Avelino, 20 (Radyo) - İtalyan ordusunun ve tayyareleri
nin toplanması büyük bir faaliyet ile ve geniş bir mikyas da· 
hilinde devam etmektedir. Burada şimdiden mühim kuvvetler 
toplanmıştır. lrpinya' da 38 fırka piyade toplanmıştır. 

Bugün general Baostroki beklenmektedir. Veliahd da bizzat 
manevralara iştirak etmek özere buraya gelmiştir. 

Bu manevralar münasebetiyle yeniden birçok askeri yollar 
vücuda getirilmektedir. Manevralardan sonra da bu yolların 
inşasına devam edilecektir. 

Şarno ve Montello'ya birçok asker toplanmıştır. 
Viyana, 20 (Radyo)- Avusturya, ordusunun manevralarına 

Karantiya' da başlanmıştır. 
Başvekil M. Şuşnig bu manevralarda hazır bulunmıyacaktır. 
Masavva, 20 (Radyo)- Kızıl deniz halyan filosunun ku

mandasını Konter amiral Basen deruhte etmiştir. 

lngiltere Krah Yunan 
Kralı ile Görüştü · 

Korfo, 20 (Radyo) - İngiliz kralı sekizinci Edvard bugün 
yatlarile Korfo'ya vasıl olmuş ve Yunan kralını ikamet etmekte 
olduğu köşkle ziyaret etmiştir. lng iliz kralı istikbal ve mera
sim istemediğinden bu geliş ve ziyaret çok sakinane olmuştur. 
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BÜYÜK TARİHİ TEFRİKA 
67 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 

Ağır şartlarla birinci Fransova'nın Fran
sa'ya dönmesi kararlaştırıldı .. 

Şarlken hayatta hiçbir ka- Diye bağırdı. 
d * mı sevmemişti; hemen her * * 
hafta iki metres değiştirirdi! Madrid mukavelesi karar-

F ransova' nın mahpesinde !aştıktan altı gün sonra esir 
yaptığı bu gizli teftiş Şarlken'e ve mahpus, hasta kral tara-
gösterdi ki bukadar sevilen, fından imzalandı. Beri taraf-

tan da Dona Eleonora ile şiir ve eğlenceye düşkün bir gıyabi olarak nişanlandı. 
hükumdarla boy ölçüşmek Tarih 20 Kanunusaniydi. 
doğru değildir1 Şimdi kral daha sıkı bir nıJ-

* • * hafaza a1 tında idi. Kendisini 
imparatorun adamı Porteki- ne gece ve ne de gündüz biı an 

zin dul kraliçesine: bile yalnız bırakmıyorlardı. 
- Madam, Fransa kraliçesi, Maamafih birkaç gün sonra 

daha doğrusu firari bir dükün kral Madrid' e indi; lspanyol-
karısı olmak i~tiyor musunuz?. lar hastalarını -iyi etsin diyc!-
Diye sordu. yolu üzerine sıraladılar. 

Bütün lspanyol kadınları Bu sıkı muhafaza tertibatı 
gibi Eleonora'da, görmediği Fransova'nın izzeti nefsine ağır 
halde birinci Fransova'nın aşık- geldi: 
larındandı. Ve şimdiye kadar - Madaıı1ki sözüme itimad 
da korkunç kardeşinin arzu- yoktur, bu mukaveleye ne 
1arı haricine çıkmamış ve ken- lüzum vardı?. Dedi. 
disini Burbon'un nişanlıs;ı sa- Nihayet 13 Şubatta impa-
nıyordu. Fakat bu suale hemen rator Şarlken en büyük dost-
esir kralın zevcesi olmak is- luk tezahürlerile Fransova'yı 

ziyarete geldi. 
tediği cevabını verdi. Kardeşim, dedi. Sizi 

Burbon bu son ümitten görmek cidden bahtiyarlıktır! 
mahrum kalınca, kudurmuş Kral, canı dişleri arasına 
bir halde ŞarJken' e koştu ve: gelmiş gibi cebri bir tebes-

- Sir, dedi. Size hizmet sümle mukabele etti. Ve ni-
için bütün arazimi, mevkilerimi şanlısını görmek arzusunu gös-
kaybettim. Bir ümidim kal· terdi. 
mıştıl Sizin sıhriyet kesbedc- Şariken bu fırsattan istifade 
rek şeref ve mevki kazanmak! ederek hain Diik dö Borbon 
Dona Eleonora'yı bana vadet- ıçın eyaletlerinin kendisine 
miştiniz, şimdi sözünüzü geri iadesini ve 20,000 lira senelik 
mi alıyorsunuz?. verilmesini rica etti. 

- Dük! Vakıa size kaybet- Fransova, bu teklifi .de ka· 
tiğiniz araziyi ve mevkil<·ri bul etti. 
tekrar verecek mevki ve vazi· 
yetteyim. Fakat. .. Hemşireme 
sizi zorla sevdirmek kudretim 
maalesef yoktur! 

* * * Müzakerelerin daha müla· 
yiın bir şekilde başladığı bir 
sırada, Fransova'nın zahitle· 
rinden birisi menzilden men· 
zile at değiştirerek hududa 
doğru hareket etti. 

Kral artık esirlikten bık
mıştı. Bir zenci kıyafetine gi
rerek, yüzlinü boyayarak bi1 
gece firara karar vermişti. 

Bu firar için herşey hazır
lanmıştı: Herşey mükemmel 
suretle g izli tutuluyordu. Fa
kat saray adamlarından birisi 
bu haberi almış, hemen bir 
ata atlıyarak Toledo'ya koş
muştu. 

Şarlken bu haber üzerine 
birinci Fransova'nın ispanya
nın firarı en müşkül mahpes
lerindcn birisine nakline karar 
verdi. 

Fransova bu aralık yeniden 
hastalandı; yatıyordu. Validei 
krali, oğlunun esaretten kur
tarılması için Şarlken'c arazi 
terkine bile razı olduğunu 
bildirdi. 

Fakat bu fedakarlığın hüku
met ve parlamento tarafından 
kahulü için kralın Fransa'da 
huzuru şarttı! 

lmparator buna müsaade 
vermek için küçük veliahdın, 

ve Fransa'nın ekabirinden oniki 
k_işinin k~alın yerine rehin ve
rJlmesini istedi! Bu yeni rehin
ler fspanya'ya adım atmazdan 
eveJ kralı serbest bırakmıya
C<ıklardıl 

h ~asta kral bu mukaveleyi 
a er alınca, hiddetlendi ve: 

hi; Bir esiri elde tutmakla 
ği~i ırb·şey elde edilemiycce

ılen yok mu?. 

* 
* * Biber kader esmer ve bu 

kapar da şayanı dikkat ve 
cana yakın olan Eleomor, is
panya saraylarının uzun ve 
karışık bir reveransından sonra 
dizçöktü ve öpmek için F ran
sova' nın elini tuttu. 

Bir senerlenberi mahbus bu
lunan bir erkek için her kadın 
güzel demektir. Fransova: 

- Size öpmek üzere elimi 
değil, dudaklarımı vereceğim! 
Dedi. 

Ve, Elconorn, Fransız usulü 
iizere ve çapkınca kucakladı. 

Sonra, genç prensi belinden 
kavrayarak, Illeska şatosunun 
dans salonuna götiirdii. 

Kraliçe Elconor, ni~anlısı 
Frnnsova'ya mükemmel bir 
garb raksı oynadı. Bu kadının 
bacakları kısa fakat viicudu· 
nun üst kısmı <laha iri idi. 
Vakıa, çok güzel değildi, fa
kat sıcak kanlı ve sevimli idi. 

Kral veliahtı nişanlısına . . 
bırakmağı düşündü, çtinkü, 
izdivaç merasimi ancak mu
kavelenin imzasından ve ra
hiplerin serbest kalmasından 
sonra yapılacaktı. Küçük veli
ahd, kraliçenin himayesi al
tında sıkıntı çekmiyecektil 

Kral: 
- Doğrusu, dedi. Bugün 

hayatımın en mes'ud günüdür! 
Kraliçe de, gCızel ~rala min· 

net ve şükranla bakarak: 
- Monsinyor, bu tevecdi· 

hünüziin t~ekkürünü nasıl 

yapacağımı bilmeyoruml Diye 
mırıldandı. 

Epice ve kulak kulağa gö
rü~tiiler? Birinci Fransova, 
esmer lspanyol kadınını teshir 

ediyordu. Ele?nora kral Fr~n: 
sova'ya; ebedı sadakat, daımı 
bir aşk ve vefa, mutlak bir 

merbutiyet vadetti. 
-Sonu var-

ANADOLU.--• 
İktısadi kal- Sinemalarda görülenler: 
kınmamıza bir bakış 

- Ba~ı 1 irıci sahi/ede -
Laşıuda <lu ku} dcıtiğiıniz gibi, emek· 

le) i~ten ) iirüpı~e gcı:i:iclir. 

lşin ilk iooplunnı, (Siı;tcrıı, 
plan, program, ihtisas ve ura~ıır· 

mıığı) )erine getirdik •. Bunlar oto· 
malik hir ~cl-:ilde iktı aıli makine· 
ııiu kopuk <luran bütün çilııızlnnm 

lıaf!;lanıa.ı.ın rn orgauizc ctnıcktı·dir. 

Küçük a tist er bugün sah 
ı da çok b ··y·· r o 

e haya
yorlar. 

''Sahne cocuk mektebi,, bile vardır. Yalnız bunla-, 

rın sağlıklarından ve ahlaklarından endişe ediliyor 
f ktı s:ıcl bakı ıııındat' lıir yarı ııı ü • 
ll'ınlckc olan Türki) ,.·ı1~. lıugiin 

gıı rp nwmlı·kctleri ilırııcatc;ı~ımn 

dikkotlc lıaktığı b ir hnrı·kı·t Yardır. 
Açık p.17,nrııı, nçık knpırıııı "OU en· 

ka;.ını }:l\llŞ y HiŞ siikü • ii)orıız. llir 

ı;aııa' i dt!\'rı• ı,İ lı.ı~ lı) or. Fak,ıt lııı 

d c \'f:., lıi c; Lir :ı: .1111 :111 lıi1.i111 zirııntçı 
hü,iH•tiıııir.i ı•z pıı lıir inki:;af de· 
~ildı~. Bilıık is hu s.ıııa; i, zirııi rnıı· 
ılıııınnı da .ırlırııı.ık t•ıı.ıs'u rııı ı giirı• i 

lı:ızırlaııını~t r.~ 1 ' 
'ı .ıııi ıl,.tıs.ıdi ıııısurl.ırın yı·k· 

dil'r·•riııı• ı....ırşı olıın ııı ıiı : :ı s •l11 • tleıi 
t" • 

tnıııaın\lc ıniisbcttır. 

Ve, şurası da ş~krana ~a
) a ıdır ki, paramızın .kıymeti· 
Ri aksatmadan, ccnebı serma-
yelere avuç açmadan bunları 
başarmaktayız. 

Çünkü ecnebi ~erı~aye":in 
peşi sıra gelecek sıyası tavız-
lerin nelere mal olabileceğini 
anlamış ve acısını tatmış bir 
milletiz. 

Bu planlı çalışmanın yeni 
kurulacak cephesi de, hiç şÜp· 
hesiz, teşkilatlanma olacaktır. 
Birleşmiş ellerin, birleşmiş 
kuvvet ve enerjilerin başara
cağı iş elbette ki daha müs
bet olur. Ferdi sayi ve ferdi 
teşebbüsü inkar etmiyoruz. 
Fakat hakikat olan nokta 
şudur: . 

Biiyük işl~ri b~ş.armak iç~n! 
ferdi kudrctın kaf ı dcreccsını 
bulmasını beklemek, Tiirkiyc 
gibi sür'atle kalkınmağa muh-
taç bir memlekete kat'iyyen 
uygun olmıyan birşeydir. Bir 
ferdin olgunlaşmasını, ferdin 
istihsal, istihlak ve hayat şart
larının yükselip gelişmesini, 
toplu bir çalışma sisteminden 
bekliyebiliriz. Matlup olan 
topluluğun refahıdır. Yoksa, 
fcrdleri kendi işleri ve talileri 
ile baş-başa bırak1rsak, an-
cak kuvvetli ve sermayeli olan 
fcrd yaşar, geriye kalan rcfa· 
hın ebedi hasretini çeker. 

Asrımızın ifadesi ve genç 
rejimlerin müşterek vasfı, aşa
ğı yukarı bu noktada birle
şıyor. 

Türk köyliisiinün, Türk çift
çisinin teşkilatlanması demek, 
cvcla ihracatçı ile olan miina
sebetinin normal ve müteva
zin bir şekil alması demektir. 
Halbuki ayııi teşkilatlanma, 
daha bol, daha ucuz istıhsal, 
standardizasyon ve icabında 
dış pıyasa ile doğrudan doğ
ruya münasebet için bütün 
anahtarları da elinde taşıya

caktır. ilk fayda, müstahsilin 
ezılınemesi olacaktır. Bu da 
devletin en esaslı prensiple· 
rinden biridir. Köylü ve çiftçi 
dediğimiz unsur, bu cemiye
tin eli kolu, ayağı, göğsü, ci
ğeri ve herşeyidir. Biz herşe
yi ondan bekliyoruz. Fakat 
istemek için, evela vermek la· 
zımdır. Tariş, bu teşkilatlan
manın ana direği vazifesini 
mükemmelen görebilir. Adım 
adım, bu davayı da ba~ard.ı
ğımız gün iktısadi yenı bır 
cihazı da umumi ahenğe ve 
icaba işletmeğe başlamış 
oluruz.. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Kendir istihsallitı 

Adana ziraat müdürlüğün
den şehrimiz Ticaret odasına 
gelen bir mektupta kendir 
istihsalatı ve elyafının sanayi
deki rolü hakkında mufassal 
malumat istenmiştir. 

Sinema aleminin çocuk yıl
dızları malumdur, değil mi; 
Ceki Koğan, sevimli Şirley 
unutulur mu, hiç?. 

Sinema a'e ııinde olduğu 
gibi bugün sahne hayatında 
da küçüklerin büyük ve çok 
hoş bir yeri vardır! 

BirçQk fen adamları , mını 
mini çocukların sahııe haya
tına tahammül edemiyecekle· 
rini iddia etmişler ve : 

- Son perdenin indiği za
man, bu mini mini artistlerin 
yaşında o~an bütün çocuklar 
en faydalı bir uyku ve istira· 

Çocuklar sahneye hazırlanmak için makiyaj yapar ve 
sahnede öpüşürlerken .. 

Vagnerin "Nurenberg şan· hat devresindedirler. Küçük 
tajcısı" eseri operada sahneye yaşta çocuklar, muayyen bir 
konduğu zaman, küçüklerden sıhhi rejim ve muayyen isti-
mürckkep bir kısım sanat'kar- rahat usulleri ile yaşamazlarsa 
larda sahneye çıkmıştı . Oyun, sui teşekküle maruz kalırlar, 
bilhassa bu sahnclerile fcv· bunların yüzde sekseni ıçın 
kalade güzel olmuş ve şid- umumi zafiyet ve verem mu-
detle alkışlanmıştı . Fakat so- hakkaktır. 
nuncu perde inerken, bir Demişlerdir. 
kısım seyircilerin: Maruf sahne artist ve mu-

- Ne kadar yazık! Bu mini harriri Şaşa Gikri de : 
minileri bu ıztıraba katlandır- Sahnede eğlenmek için rol 
mak ne kadar fena! demekten yapılmaz. Yorucu bir mesai 
kendilerini alamamışlardı! sarfedilir. 

O zaman çocukların sah- Demişti. Fen adamları bil-
nede rol almalarını fena gö- hassa bu esasa istinad etmek
renler bu itirazlarını üç nok- tedirler. 
taya istinad ettirmişlerdi: Sıhhi Beri taraftan ahlakçılar da 
vaziyet, kolislerin tehlikeli mu- çocukların sahneye alınmasına 
h. · hl"k itiraz etmişlerdir. Büyük şe-ıtı ve a a ... 

Fakat bugün büyük tiyat- hirlerde, büyük sahnelerin ko
roların heman hepsinin de lisleri, hakiki hır "Perde ar-
mini minilerden mürekkep bi· kası,, hayatına sahne olurlar. 

rer artist gurubu vardır. Hatta, Bu hayat, küçük çocukların 
muzik heveslerin bile. maneviyatına menfi tesirler ya· 

Bu mini minilerin rolü sa- pacak kadar çıplak ve gayri 
de koralarda yer almak de- ahlakidir. 

ğildir. Bunların ferdi şekiller- Fakat bu itirazlara rağmen 
de oynayacakları roller de çocuk artistler gün geçtikçe 
vardır. Hatta, bazı tiyatro mü· artmakta ve sahnede daha 
ellifleri, baş rolleri bu mini fazla yer tutmaktadırlar. 
minilere verecek eserler vücu- Bugün Macaristan, İngiltere 
da getirmektedirler. ve Rusya'da hakiki çocuk 

Paris'te Şatele dans mek- sahne mektepleri ve konser-
tebinde, opera talimhanesinde vatuvarlar vardıi'. Bu müesse-
ve kardinal Lemuan sokağın- sclerin bir çoğunda çocuklara 
da "Sahne çocuk mektebi,, sahne derslerinden başka, 
dershanelerinde bir sürü kız diğer çocukların mekteblerde 
ve erkek ·fakat bilhassa kız!· aldıkları derslerin heman hep-
çocuk sahne dersleri alarak side verilmektedir. • 
yetişmektedirler. Bu müesseselerde, diğer 

mekteblerden farklı bir ter· 
biye esası vardır: Çocuklar 
herşeyden evci kendi, kendi
lerini idareye alıştınlır. Ço
cukların arasındaki ilitilaflara 
gene çocuklardan mürekkeb 
bir hakem heyeti karışır, ih
tilaflar hakkında bu heyet 
karar verir. Vakıa, öğretmen 
bu heyet erkanındandır, fakat 
salahiyeti ancak bir müşahid 
derecesindedir! 

Birgün, çocuk artistler tara
fından oynanmış "küçük kral,, 
pi) esinde baş rolü yapan iki 
küçük artist çok alkışlanmış 
ve sahneye bırçok çiçek de
mct!cri atılmıştır. Bu demetler 
arasına da en kıymetli şeker
leme kutuları konmuş ve ... 
bu şekçı lemclt·riıı paylaşma· 

sında iki küçük artist arasında 
ihtilaf çıkmıştır! 

Her i~ küçük te bütiin al
kışlarm, binaenaleyh bütün 
bonbonlarm kendisine ait 
olduğunu iddia etmiştir, Ha· 
kem heyeti bu ihtilafı hal için 
çok müşkilat çekmiş, hediye 
bonbonları üçe ayırmıştır. Bu 
üç parti hediye üz _rine kura 
çekilmiş ve birisini bir artiste 
ikincisi diğer bir artiste ve .. 
Üçüneiisünü de hakem heye
tine tahsis ederek işin içinden 
çıkmıştır. 

Bereket ki, hakem heyeti 
Nasrcddin hoca bir ceviz için 
kavga eden iki çocuğa yap· 
tığım yapmamamış yani boş 

kutul arı müsavi miktarda kav
gacılnra bonbonları da kcn· 
disine hasretmemiş.. F. Ş. -

Denizli'de· Cir-, 
kin Bir Hadise. 

Denizli, (Hususi) - Burada" 
çirkin bir hadise oldu: 

lstanbul, tiyatro heyeti, bir 
müddettenberi burada oyun 
vermekte ve meserret otelinde 
bulunmaktadır. Evelki gün sa
bahleyin, otel müsteciri olan 
zat, artistlerden Tiirkan'ın oda
sına girerek tecavüzde bulun· 
mak istemiştir. Türkan bunun 
üzerine feryat etmiş, diğer ar
kadaşları yetişmişler ve müs
teciri dövmüşlerdir. Otel müs
teciri nihayet firara mecbur 
kalmıştır. 

i Nöbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Kemeraltında It

tihad, Güzelyalı'da Güzelyah, 
lrgatpazarında Asri, İkic;eşme
lik'tc lkiçeşmdik ve Alsan
cak'ta Jozef Jülyen eczaneleri 
açıktır. 



--------------------ANAt>OLu ____________ lllil __ mll ... - .... 211819!0 
... Asilerin Almirante Aydın'da mü~!m c!r:afet davaları 

F·ht . H·t b . . . b tt Kocasını olduren kadı 
ı enın ı a esı gemıs~ a ı. 1a yıllık ceza yidi. .... -Ba•ı 7 ı"ncı" sa•nç_a~a hazına davet etmektedirler. G k k ı · l kl l b • 87 Çeviren: M. Rahmi Balaban - y ~11 "' - f • U ıt 

- Amııterdam 20 (Radyo) - Hol- Bu hadisenin sahilden 7 ,5 mil ene OCQ Q l 1 0 ma Q SUÇ 
Sizden çok şey istenilmiyor: 

iyi düşünmek, birkaç sene 
kendinize dikkat etmek ve bu 
günkü durumunuz üzerine mü· 
lihaza etmek. 

Bu iş üstüne siz sağlam 
fikir edinmek, buna sadık kal
mak ve çevrenize yapmak 
mecburiyetindesiniz. 

Ben kaniim ki bu mülaha
zaların sonuncu, herkes nez· 
dinde ayni olacaktır : Eğer 
düşüncesizliğe dalacak yerde 
düşünme melekenizi kuvvet· 
lendiriı seniz .. 

O zaman (Birlik), kendili
ğinden olacak ; diğer hadise· 
ler de bizi çok bekletmiyecek. 

Fakat, sizlerden her biriniz; 
bugünkü vak'alar üzerine ay· 
dm fikir edinmelisiniz. Bunun 
için vaktınız var : Ansızın bas· 
kına uğramış değilsiniz. 

Konuşulan şeyler gözleriniz 
önündedir : Onlarla ünsiyet 
hasıl etmezden önce onları 
bırakmayınız. Bunu yapmağı 
başkası üstüne atmayınız ; za. 
manamızın düşüncesiz gidişine 

uymayınız : Ki herşey, sanki, 
beşerin müdahalesi olmaksızın, 
meçhul bir kuvvet tarafından, 
götürüleceği yere gidermiş ... 

Bu hitabelerde ben şunu 
anlatmak istedim ki : Size, 
kendi kuvvetinizden başka hiç 
birşey yardım ed<:mez. En 
son dakikanıza kadar bunu 
tekrar etmekliğiniz lazımdır. 

Meçhul kuvvet ; mesela yağ· 
mur, çiğ, bol veya kıt bir yıl 
verebilir. Fakat insanlar ara· 
sındaki münasebetler, hayatı 
beşer : Bizzat insaltlar tarafın· 
dan tanzim edilir ; meğer ki 
hepsi kör olup o meçhul kuv
vetin eline düşeler ... 

Şüphesiz ki bazı felaketler, 
bize kısmen bu meçhul kuv
vetten, kısmen de kendi akıl 
ve irademiz hatasından · gele· 
bilir. Fakat, eğer bize bir 
saadet gelirse ve gelecek ise 
bu ancak, kendimizden ve 
kendimiz vasıtasile gelebilir. 

111 - işte bizim çizdiğimiz 
hattı hareket. Benim hitabe
lerim : Hiç geçikmeden bunu 
takip için sizden söz almak 
size and içirmek i~iyor. 

Delikanlılar 1 Evvela sizden 
söz almak isteyorum. Ben si
zin yaşınızı geçeli çok zaman 
oldu. Fakat ben kaniim ki 
(Ki bunu derlerimde de çok 
kerre söylerim) yüksek nizam 
fikirlerini kolayca anhyacak, 

• yüksek ve iyi projeler için he
yecan duyacak sizlersiniz. Zira 
sizin yaşınız ; masumluk ve 
tabiat çağına daha yakındır. 
Olgun insanlar, sizin gençli
ğinizdeki bu tabii hızı başka 
bakımdan görürler. - Sizlere; 
honöre ve yeniliğe fazla atıl
gan bulurlar ve biraz gülerler. 
Derler ki, bu, dünyayı iyi ta· 
nımadıklanndan yani, onlara 
göre, dünyayı hulasa eden 
bozulmadan geliyor. Sizler, 
bu insanlarda umduğunuz yar
dımı bulacak yerde, bekleme· 
diğiniz bir mukavemet ile kar
fllafacaksınız. Cesur olunuz. 
Eğer sizin de heyecanınız sö· 
ner ise, Eğer siz de evrensel 
egoizm içinde şu adilik ve 
işden nefret içinde uyursanız ; 
eğer siz de herkes gibi yaşa
mak hazı içine kendinizi salı· 
verirseniz : O~ zaman sizde de 

başkalarından daha iyi olmak 
arzusu sönmüş demektir. 

Sizlere bağlanan ümitler, 
boş olmıyacalctır. Bu adamlar, 
kendi kalplerinin derinliklerin· 
de, sizdekini, bulacaklardır ; 
onlar hatırlıyacaklardır ki de· 
likanlılıklarmda, bugünkü siz
ler gibi, dünyayı düzeltmell 
hulyasına kapılmışlardı. Fakat 
yıllar, onları yatıştırdı 1e us· 
landırdı ; nihayet şimdi onlar, 
gördüğünüz şekle girdiler. 
Şüphesiz ben öyle delikanlılar 
gördüm ki, kendileri hakkında 
böyle ümitler doğurttuktan 
sonra, şu ihtiyatlı adamlann 
fikirlerini kabul edip öyle ol
dular. Sizler bu yola girmeyi· 
niz, delikanlılar 1 Sonra nasıl, 
daha yüksek bir ırk yaratabi
lirsiniz ? Böyle yaparsanız de
likanlılık çağınızın kuvvetleri 
korur ve heyecanınız ölür. 
Hayır hayır, bilakis, bu mu
kaddes ateşi üfleyiniz ; mü
fekkirenizde onu şiirleştiriniz : 
Böylelikle en iyi insan vasıf
ları kazanmış olursunuz : Ka
rakter. 

Bu aydın fikirde siz ebedi 
geçliğin kaynağım bulacaksı· 
nız. Bedeniniz ihtiyarlayıp sır· 
tınız kamburlaşınca bile, ru
hunuz ebedi bir gençlik için· 
de yaşar. Karakteriniz. Demir 
gibi sağlam kalır. Eğer benim 
size arzettiğim bu fikirlerden 
birini aydın kavrarsanız öteki
lerini de ayni vüzuhla kavrı· 
yacağımza eminim. 

Olgun yaştaki insanlar ; bu 
hitabeler size de and içiriyorl 
Hakkınızda ne düşünüldüğünü, 
önünüzde söylendi, işittiniz. 
Hatip, iddia ediyor ki, az ol· 
dukları kadar yüksek hürmete 
şayan pek nadir müstesnalar· 
dan sarfınazar edilecek olursa, 
pek çoğunuz, bu hitabelerde 
söylenen vasıflardasımz. 

Şu son yirmi otuz senenm 
tarihine bir göz atınız ; her 
işde göreceğiniz şudur : Fen, 
korporasyon, vesaire adamları 
hepiniz • pek nadir müstesna
lar bir tarafa • en koyu bir 
egoizmi kılavuz edindiniz ve 
işlerde en kaba bir istidatsız
lık gösterdiniz. Bunu bütün 
muasırlar gördiiler : işleri bir 
az düzeltmek istiyen her insan: 
Yalnız kendi veya komşusu 
tereddütleri ile çarpışmakla 
kalmadı ; bunlardan daha zi· 
yade sjzlerin, olgun yaşlı adam· 
lann mukavemeti karşısında 
kaldı. Siz şuna kani idiniz ki: 
Sizin nzanız veya yardımınız 
olmadıkça hiç birşey değişti· 
rilmesin. Başkalannın düşün
me tarzını ; kendi akıl ve mu· 
hakemeniz için bir tahkir say· 
dınız ; ve kendi muvaffakıye· 
tinizi elde etmek için her va
sıtaya başvurdunuz. 

Sizler, ilerileme teşebbüsle
rinin hepsine d4limi bir engel 
oldunuz ; o dereceye kadar ki 
kendi yerleriniz, kendiniz gibi 
tefessüh etmiş kendi milliyeti· 
nize mensup insanlar eline 
geçti ; bunlarla da az uğraş
madınız ya ... 

Bugün de siz o zamanki 
gibi hareket edebilirsiniz. Ken
di menfeatinizi, çocukçesine 
olan gururunuzu tatmin için 
umumi mcnfeati ayak altına 
alabilirsiniz. 

- Sonu""' -

landa kabine reisi Madrid hükıi· dışarı da çıktığını yazan Al· k d d h k d ·ı • 
metl.oı·n h,.tün aı"IAh ve mühı'mmat 1 k l Q fn Q mu 0 eme e l frVQT. 

u man gazete eri, ara su arının V 
si pariıleri devletler arasında veri-
lecek kararlara kadar &alik edil- ancak 3 mile kadar olduğunu 
mittir. da ileri sürmektedirler. 

Madrid, 20 (A.A) - Bir Bir Alman gazetesi, Libertat 
aylık dahili harbın blinçosunü zırhlısının bütün zabitlerinin 
yapan iç bakanı asilerin Bar· tayfa tarafından zabitanı idam 
selon, Madrid, Valans, Alı- edilmiş isi bir zırhlı olduğunu 
cante, Saragose, San Sebas- iddia etmektedir. 
tien, Bilbao, lbira gibi lspan· Kameron vapuru Kadiks'e 
ya'nın büyük merkezlerinde silah ve mühimmat götüren 
halk tarahndan mağliib edil· bir vapur değildi. Buna rağ· 
miş olduğunu söylemiştir. Ba- men bu hadise çıkarılmıştır. 
kan otuz günlük bir müca- Londra, 20 (A.A) - Tica· 
dele neticesinde hükumetin ret nezaretinin bir emirnamesi 
vaziyete hakim olduğunu ila~e bugünden itibaren tayyare, si
etmiştir. lah, mühimmat ve hernevi pat

Cebelüttank, 20 (Radyo) - layıcı maddelerin lspanya'ya 
Madrid üzerine yapılan taar· ve ispanya müstemlekelertne 
ruz, Malaga ve San Sebastie- ithali için ruhsatiye verilme· 
nin zaptından sonraya kal· sini men'etmiştir. 
mıştir. lronun zaptı için dün iyi malumat almakta olan 
sabah başlamış olan tuarruz mahafil bu ambargonun bita· 
asilerin galebesile neticelen- raflık sahasında yapılmış bir 
miştir. taraflı bir teşebbüs olduğuna 

Berlin, 20 (Radyo) - Al· işaret etmektedirler. Ademi 
man hükumeti, ispanya suların- müdahale mes' elesi hakkında 
daki harb sefinelerini geri çe· Fransa ile lngiltere arasında 
kecek ve yerine daha mühim teati edilmiş olan notalar hiç 
ve kuvvetli bir donanma gön· bir veçhile lngiltere'ye böyle 
derecektir. bir mecburiyet tahmil etme· 

ispanya mes'elesine Alman- mekte idi. Çünkü lngiltere'nin 
ya' da büyük bir ehemmiyet bu kabil bir teşebbüste bu
verilmektedir. lunması alakadar devletlerin 

Berlin, 20 (Radyo) - Al- ademi müdahale itilaf mı ka
man gazeteleri Alman Kame- bul etmelerine bağlı tutulmuş 
ron vapurunun hükumete men- idi. Bir de bu teşebbüste da
sup harbiye sefineleri tarafın- hili bakımdan bir cüretkarlık 
dan tevkif ve taharrisi mes· vard:r. Çünkü mevcut kanun
elesi etrafında neşriyat yap- !ardan hiçbiri tayyare ihraca· 
maktadırlar. Alman matbua- tmm tahdidine müsaade et
hna göre bu hareket Almaı\ memektedir. 931 tarihli ka
sancağına bir tecavüzdür. nun ancak mühimmat ihraca

Berlin, 20 (Radyo) - Al- tının tahdit edilmesine müsa
man Kalabe. vapurunun lspan- ade etmekte olup bu tahdida· 
ya kükumet kuvvetleri tarafın· tın diğer maddelere şumulü 
dan tevkif edilerek araştırıl- yoktur. Umumiyetle zannolun· 
ması, siyasi vaziyeti vahimleş- duğuna göre, Ticaret nezareti 
tirmiş ve tehlikeyi bir kat tarafından alınmış olan ted
daha artırmıştır. birler Almanya ve ltalya'ya 

Geminin kara sulan hari· bir örnek göstermeği ve Fran· 
cinde tevkif edilmesi, deniz· sa'mn ltalyan cevabını müsait 
lerin serbestisi nizamnamesine bulmayarak serbesti hareketini 
aleyhtar bulunduğundan büyük istirdat etmesi takdirinde da
hidiseler çıkmasına intizar hi lngiltere'nin tatbike azmet
olunmaktadır. miş olduğu tam bir bitaraffı· 

Bu mes'ele hakkında, halen ğın teknik esasını hazırlamağı 
sayfiyesinde bulunan M. Hitler istihdaf etmektedir. 
bizzat karar verecektir. Al- Lizbon, 20 (Radyo) - Şi
man hükumetinin, resmen tar- mali ispanya' da on günlük bir 
ziye verilmesi ve ağır tazmi· seyahatten sonra yorgun dü
nat istemesi muhakkaktır. şen bir gazeteci, Royter mu· 

Berlin 20 (Radyo) - Al- habirine şu beyanatta bulun· 
manya hükumetinin siyaseti muştur: 
Kamerron hadisesi ile yeniden - lspanya'nın şimalinde 
değişmiştir. Kameron hadise- göze çarpan manzara, vahşet 
sinin bilhassa ispanya kara ve sefalettir. Kasabalar, ma· 
sulanndan dı'1nda çıkı;nası Al· tem içindeki kadın ve çocuk· 
manyayı fazla sinirlendirmiştir. larla doludur. Buralardaki er· 

Doyçe Nakrihten Büro bu kekler, ellerinde silahlar, bi
sabah neşrettiği bir tebliğde, rer vahşi kesilmişlerdir. 
Kameron hadisesinin Madrid- Ellerinde. Üzerlerine ölü ka
de şiddetle protesto edildiğini fası resmedilmiş bayraklar ta· 
bildirmiştir. Almanya hüku· şıyan Lejiyon etranjerler, harb 
meti bu protesto ile ayni za· şarkılan söylemektedirler. 
manda bu ğibi hadiselerden Köy mezarlıkları. şehir ke· 
şiddetle tevekkisi lüzumunun narları, caddeler cesetlerle do
ve aksi halde Alman donan- ludur. Her tarafta tam bir 
masına bu gibi hadiselere li- harb manzarası vardır. Bu gi
zım gelen cevabı vermesi bil- dişle, harb bitinceye kadar 
dirilmiştir. bir milyon lspanyollunun te· 

Alman gazeteleri de bugün lef olması muhakkaktır. 
çok heyecanlı neşriyat yap- Sevil, 20 ( A. A ) - Sevil 
maktadırlar. radyosu hükumet hava kav· 

Alman gazeteleri Madrid vetlerinin büyük bir hava mer· 
zırhlılarının hareketini korsan· kezi olan San Benito'nun iş
hk addetmektedirler ve Mad- galinin ehemmiyetini kaydet
rid hükumetinin resmi ve bey· mektedir. Bu şehirde çok mü
nclmilcl bir vaziyeti olmadı- him miktarda mnlzcmc bulun
ğmdan bahsederek Almanya makta idi. 
hükOmetini ciddi tedbirler itti· Estramure' de Castellon kolu 

Aydın, (Hususi) - Germen· 
cik nahiyesine bağlı bir kö· 
yünde thtiyar kocası Rüştü'yü 
sevdiği yapıcı Hasan 'la bir
leşmek üzere bir gece tabanca 
kurşunu ile öldüren Emir Ha
tice 'nin vak'asmı evelce bil
dirmiştim. Bunun muhakeme
sine bugün Aydın ağırceza 
mahkemesinde devam olundu. 
Nüfus kaydına nazaran suçlu 
Emir Hatice 45 yaşında gö· 
rülüyordu. Suçlu vekilleri mü· 
ekkillerinin 65 yaşında oldu
ğunu, kendisine bu suçun ya· 
pıcı Hasan'la birleşmek kas
dile işlediği isnad olunduğunu, 
halbuki kendisinin yaşının geç
mi.; olmasından şehevi hali 
kalmadığım iddia ederek ta· 
bibi adlide muayenesini iste· 
diler. Mahkeme müdafaaya 
dokunan bu isteği kabul etti: 

Ôldürülen le.adın 
Dalama kamununa bağlı 

K.r.klar köyünde dilsiz ve sa· 
ğır Haticeınin diğer bir köy
den gelirken dere kenannda 
birçok yerlerinden bıçaklana· 
rak öldürüldüğünü yazmıştım. 
O zaman bu işin Hatice'nin 

Zalamea Seranaye bazı köy· 
leri işgal etmiştir. Hükumet 
kuvvetlerin 20,000 tüfenk igti
nam edilmişt:r. 

600 kişiden fazla bir halk 
kütlesi Hendaye'ye gitmek 
üzere Jontarabaya'dan hareket 
etmiştir. 

Havas ajansının Hendaye
den bildirdiğine göre, Asiler 
Guadaluppa limanı kalesi az~
rine yaptıkları tazyiki teşdit 
etmektedirler. 

Son gelen haberlere göre, 
Şimal cephesinde vuku bul· 
makta olan çarpışmalar hü-
kumet kuvvetlerinin bir iaşe 
merkezi bulunan bu limanın 

zaptına matuf bulunmaktadır. 
Kalenin fethi cephedeki hare-
kata bir son verecektir. 

Kadın ve çocuklar korku 
içinde Fransız hududuna doğ· 
ru kaçmaktadırlar. Asilerin 
vaziyeti Asturies cephesinde 
iyileşmiştir. 

Hendaye, 19 (A.A) - Ha
vas Ajansı bildiriyor: 

Sabahın ilk saatlarmdan 
itibaren asi kuvvetler lrun Üze· 
rine şiddetli bir taarruza baş
lamışlardır. Asiler geceleyin 
bir çevirme hareketi yaparak 
dağlık araziye girmişler ve 
yüksek tepelerde mevziler al
mışlardır: 

Şiddetli bir topçu ve piya· 
de ateşi duyulmaktadır. Mü
cadele çok çdin olacaktır. 
Çünkü halkçılar cephesi kıt' atı 
kuvvetli mevziler tutmuş ~lup 
sonuna kadar mukavemete 
karar vermiş bulunuyorlar. 
Birçok yerlere lağım konul
muştur. Ve zamanmdd bunlar 
atılacaktır. Birçok kadın ve 
çocuk vuiyet fenalaştığı tak· 
dirde Fransa'ya geçmek üzere 
hazır bulunuyorlar. 

Sevil, 20 (Radyo) - T-eb· 
liğdir : 

Milli kuvvetler, San Sebas
tien yakininde Valderk kale
sini şiddetli bir muharebeden 
sonra zaptetmişlerdir. 

Majork adasına çıkarılmış 
olan hükümct kuvvctl<.•rine 
mensup 3900 hişıden 2500 ü 
öldürülmüştür. 

kardeşi Mustafa tarafından 
yanaşması kel Mehmed'e yap· 
tırıldığı söyleniyordu. Bu ci· 
nayetin muhakemesi dün Ay· 
dm ağırceza mahkemesinde bi· 
tirildi. Mustafa'nın bu işte bir 
alakası görülmediğinden bera· 
etine karar verildi. Kel Meh· 
med 15 sene hapse mahkum 
oldu. 
Koctuını zelıirlegen le.adın 

Nazilli'nin Dallıca köyün· 
den Hacı Mustafa karısı F at· 
ma tarafından zehirlenerek 
öldürülmüştü. Hacı Mustafa'mn 
ölümünden çok sonra. kızları 
tarafından babalarının övcy 
analan Fatma tarafından sev· 
diği bir başkasile evlenmek 
üzere zehirlendiğini, hatta ce· 
nazenin pisliğini yiyen tavuk
ların öldüğünü iddia etmişler, 
Aydın sıhhat müdürü ile hü
kumet doktoru köye giderek 
cesedi mezardan çıkararak 
muayene etmişler ve ahşasmı 
da tabibi adliyeye gönder· 
mişlerdi. Bu cinayetin mah· 
kemesi de Aydın ağırceza 

mahkemesinde bitirilerek suçu 
sabit olan Fatma 18 sene 
ağır hapse mahkum oldu. 

Milli kuvvetler Madrid yol· 
lannda, milislerden 800 kişiyi 
öldürmeğe muvaffak olmuş-
lar ve mühim miktarda cep· 
hane, top, silah ele geçirmiş· 
lerdir. 

Burgos civarında bir hüku· 
met tayyareai yere indirilmiş, 
içindekiler öldürülmüştür. 

Lizbon, 20 (Radyo) - Bu
raya gelen haberlere göre, 
bütün cephelerde büyük faa· 
liyet vardır. ihtilalciler Gua
darama' da büyük zaferler ka
zanmışlardır. lron'un düşmek 
üzere olduğu bildiriliyor. 

Bayon, 20 (Radyo) - Na· 
varlı 50 çocuk ile aileler bu-
raya getirilmiştir. 

Asilere mensup iki yüksek 
rütbeli zabit San Sebastiende 
yakayı ele vetmişlerdir. 

Bunlardan biri Primo dö 
Rivera'nın yaveri idi. 

Valadolidden gelen bir ha
bere göre, Segovi Abaraçyo 
valisi kurşuna dizilmiştir. Mad
rid hükumeti bu haberin de· 
recei sıhhatini tahkik etmek· 
tedir. 

Londra, 20 (A.A) - Bura· 
daki ispanya elçisi telefo11la 
Madrid'de dış bakanile gö
rüşmüş ve elçilik ispanya hü
kumetinin gazlı bombalar kul
lanmak fikrinde olduğu hak
kındaki haberleri tekzibe me· 
zun kılınmıştır. ----------..... ~--~--~ 
İngiliz -Mısır 
anlaşması 

latanbul g~etele
rinin neşriyatı 

lstanbul, 20 (A,A) - Cu
muriyette lngiliZ:- Mısır anlaş· 
masını, Akdeniz' de iyi bir iş 
olarak tavsif eden Yunus 
Nadi, Türklerin bu anlaşmadan 
cidden memnun olduklannı 
ehemmiyetle kaydettikten son· 
ra, vaziyette Mısır'hlar için 
açık bir muvaffakıyet mevcud 
olduğunu ve bu anlaşma tam 
istiklale doğru bir merhale 
teşkil etmese bile, bunun ha· 
tırı sayılacak ve memnun olu· 
nacak bir merhale olacağını 

söyliyor. 
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MAHKEMELERDE: lzmir Komutanlığı ilanları yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (6600) liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçesi (495) liradır. Hudaverdi -motörü 

cinayeti davası. 
------·-

Şahid Ahmed kaptanın ifadesi 
mühim görülüyor. 

Hüdaverdi motöründe Re
cep kaptanla tüccardan Ce
mal ve Halili paralarına tama 
ederek öldürmekle suçlu Os
ınan kaptan ve Çipinoz Ah
ıncdin muhakemelerine dün 
ağırcezada devam edilmiştir. 
Altı senedenbcri devam et· 
mekte olan bu davanın dünkü 
celsede şahid sıfatile Ahmed 
kaptan adında biri dinlen
miştir. Ahmed kaptan demiş
tir ki: 

- Bu mcs'ele hakkında 
1930 senesinde ifade vermiş
dim. Aradan bu kadar sene 
geçdi, o vakit ne söylediğimi 
Unuttum. Onun için eski ifa
dem okunsun ve ben de la
zımgclen şeyleri söyliyeyim. 

Bunun üzerine mahkemece 
müstantikliktP ve zabıtada 
Ahmcd'in alınmış olan ifade
leri okutturulmuştur. Bu ifa
deler, çok mühimdi. Ahmed 
kaptan ifadelerinin doğru ol
duğunu ilave edecek başka 
birşey bulunmadığını söyliye
rek vak'a hakkında şu malu
matı vermiştir: 

- Osman kaptana, Keme· 
raltında Hacı Sadullah oteli 
kahvesinde rastladım. Bana 
motörünün lstanbul' dan gel
mesini beklediğini söyledi. Ya
nından ayrıldim. Birkaç gün 
sonra hükumet karşısında ge
ne karşı karşıya geldik. Ve 
bana: 

- Yusuf gelmiş öyle mi, 
bunu sana kim söyledi. Dedi. 

Yusuf. Huda verdi motö
ründeki cinayet esnasında Os
man kaptanla Çipinoz Ahmed 
taraflanndan öldüriilmek is· 
tenmiş ve işlentn cinayeti 
gördüğü için otede-beride söy
ler diye yok edilmesi karar
laştırılmış, fakat Yusufun, çok 
yalvarması üzerine affedilmişti. 
Yusuf, evelce bu şekilde ifade 
vermişti ve zaten cinayetin 
m"ydana çıkmasını temin eden 
Yusuf'tur. 

Osman kaplan; vak'adan iki gün 
sonra Ahmed kaptana rastla· 
yınca Yusufu ~ormuş ve Ah
med kaptan da: 

- Evet, yaralı olarak geldi. 
Demiştir. Ahmed kaptan, mah
kcınede izahatına devamla 
dediki: 

- Ben Yusuf'un yaralı ola
rak lzmir'de bulunduğunu söy
lediğim zaman Osman kaptan 
birdenbire: 

- Ah, Yusuf beni yakacak, 
onu görebilir miyim! Nerede 
olduğunu biliyor musun? 

Diye sordu. Ben de bilmc
di~imi söyledim. O vakit Os
man kaplan: 

- Ben vurulacak adamı bi
leme mişim. Dedi. Ben de 
başka bir şey söylemeden 

Yanından ayrıldım. 
Maznun Osman kaptan, şa

h~din yalan söylediğini ve ken· 
~1 mo~orunda çalışmayıp Hü-

&verdi motorunda çalışan 
Şahidin kardeşi lsmail'in, mo· 
tordaki işinden çıkarılmama· 
~ndan .kendisine muğber ol-

d~ğunu, ifadesini kabul etme· 
•kini ·· l rn d soy edi. Çipinoz Ah-
e de: 

- Bu şahid yalan söylüyor. 

Madem ki böyle birşcyi ha
ber almıştı, neden gelip mah
kemede söylemedi ve o sırada 

.da polise haber vermedi. 
Dedi. Henüz mahkemece 

dinlenmemiş Mchmed ve Ah· 
med adında iki şahidin celbi 
için muhakeme başka bir güne 
bırakıldı. 
-------------~--~-~ 
D 11ek1 er: 

Lambalar 9anmıgormuş 
Karantina' da Murad dağı 

sokağmdaki elktrik lambala
rının on güne yakın zaman· 
danberi yonmadığı, bu sokakta 
oturanlar tarafından şikayet 
edilmiştir. Belediye reisliğinin 
nazarı dikkatını celbederiz. 

Evin temel Zeri bozuluyor 
Karataş'ta Şehid Nusret so

kağında 22 numarada oturan 
Hüsnü Olga'nın evindeki Hal
kapınar çeşme suyu, saat ile 
ana branşman arasında patlıyan 
borudan su!ar bütün eve yayıl· 
mış, temelleri tehdide başla· 
mışlır. Üç gündenberi su şir
ketine -haber verildiği halde 
şirket, amele gönderüb boruyu 
tamir ettirmemiştir. 

Aldığımız bir şikayette şir
ketin bu hareketi yüzünden 
evin temellerinin tehlükeye 
.girdiği haber verilmektedir. 
Nafia komiserliğinin nazarı dık
katını celbederiz. 

Tuzlada 
Çamaltı tu~asmda mevsim 

münasebetile tavalarda mühim 

miktarda tuz incimad etmiştir. 
,Tuzların tavalardan sökülerek 

yığınlanmasına 25 Ağustosta 

başlanacaktır. Tuzlada az amele 

vardır. Onun için İzmir' den 
1000-1200 amele istenmiştir. 

Adliye tayinleri 
f zmir eski ihtisas müstantiği 

Fazıl, Denizli sulh hakimliğine 
tayin edilmiş ve İzmir mahke
me azalıklarına da Denizli sulh 
hakimi Feyzullah ve Alaşehir 
müddeiumumisi Nazif atan
mışlardır. Adliye vekaletinden 
emirleri dün Cumuriyet müd
deiumumiliğine gelmiştir. -lzmir sulh hukuk mahke-
mesinden: 

lzmir memleket hastanesi 
caddesinde 125 numarada mu
kim muallim Kamil vekili avu
kat lbrahim Halil tarafından 
müddeialeyh Karşıyaka' da Ke· 
malpaşa caddesinde tütüncü 
Mehmed Arif aleyhine açtığı 
1 lO lira alacak davasında 
müddeialeyhin ikametgahı meç-

hul kaldığı mübaşir meşrua· 

tından anlaşılmış olmakla ila
nen tebligat icı asına karar 
verilmiş mumaileyhin mahke
menin muallak bulunduğu 

7-9-936 (tarihinde saat 10 da 
lzmir sulh hukuk mahkeme
sinde hazır bulunması veya 
bir vekil göndermesi lüzumu 
ilan olunur. 77 

Zayi 
ittihad ve Terakki mekte

binden a1mış olduğum şeha
detnameyi zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hük

mü voktur. 
J Mustafa oğlu Ali 

Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
1 - Tüm kıtaatı için ilgili şerait ve evsaf içinde kapalı 5 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 

zarf usulile 992500 kilo un alınacaktır. 
2 - Unun beher kilosuna 15 kuruş tahmin edilmiş olup 

6 - istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarHf'B dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 

3 

4 

teminatı 8694 liradır. 
ihalesi Çanakkalede tüm satın alma komisyonu bina
sında 28-ağustos-936 cuma günü 15,30 da yapılacaktır. 
istekliler 2490 numaralı ihale kanunun iki ve üçüncü 
maddesinin istediği vesaik ile beraber teminatlarile 
birlikte ihaleden bir saat evvel 14,30 da komisyona 
gelmeleri. 14 18 19 21 2587 

7 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve-
sikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale 
saatından evvel komisyonda hazır bulunmaları. 82 

M. M. V. sa. al. ko. nundan: 

Cumuriyet kız enstitüsü ve 
Akşam kız san'at okulu tale
be kaydına başlamıştır; 1 - Beher metresine biçilen ederi 270 kuruş olan altmış 

bin metre kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur, Enstitü kabul şartları: Akşam okulu kabul şartlan: 

2 - ihalesi 1/eylul/936 salı günü saat 15 tcdir. 1-Türk tebaasında bulunmak 1.-13-45 yaşında bulunmak 
2-flk okulu bitirmiş olmak 2.-En az ilk mektep üçüncü 3 - Şartnamesi 810 kuruşa M. M. V. sa. alma komisyo

nundan alınır. sınıf veya Millet mektep· 
]eri B. şubesini bitirmiş 

olmak 
4 - ilk teminat 9350 liradır. 
5 - Eksitmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve iiçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarıni ihale saatinden enaz bir 
saat evvel M. M. V. salın alma komisyonuna ver· 

3-13 yaşından küçük ve 
dan büyük olmamak 

Getirilecek belgeler: 
A.-11k okul diploması 
B.-Hüviyet cüzdanı 

16 3.-Türktebaasında bulunmak 
Getirilecek belgeler: 
A.- Tahsil kağıdı 
B.-Hüviyet 'cüzdanı meleri. 11 16 21 26 

Ms. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
C.-6 adet 4.5-6 boyunda 

fotoğraf 

C.-6 adet 4.5-6 boyunda 
fotoğraf 

-1 - Beher metresine biçilen ederi 250 kuruş olan altmış 
bin metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksilt
meğe konmuştur. 

D.-Aşı ve sıhhat raporu D.-Aşı ve sağlık raporu 
Kayıt hergün Gözlepedeki Enstitüde saat 9 dan 17 ye kadar 

2 - ihalesi 1 cylfil 936 salı günü saat 11 de yapılacaktır. 
3 Şartnamesi 750 kuruşa M. Mv. satın alma Ko.nundan 

alınır. 

yapılır. 21 23 25 27 29 76 

Türk spor kurumu lzmir böl
gesi başkanlığından: 

4 f Ik teminat 8750 liradır. 
5 - Eksiltmeğe girecekler kanuni teminat ve . 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı bel
gelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evel M. M. V. satın alma komisyonuna 

Alsancak stadının geniş ölçude tamir ve islahı için 27 
Ağustos 936 perşembe günü saat 13,30 da pazarlık suretile 
ihale yapılacaktır. ralip olanların o gün Beyler sokağında C. 
H.P, binasındaki bölge merkezine gelmeleri ve bölge katibin
deki plan keşifname ve şartnamelerin hergün tetkik edilebile-

vermeleri. 11 16 ~1 26 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 --\ Yol yapısı Ankara harb okulu yollannın pazarlığına 

istekli çıkmadığından yeniden pazarlığa konmuştur. 
Keşif tutan (22359) lira (43) kuruştur. Keşif proje ve 
şartnamesi parasile inşaat şubesinden alınacaktır. iha
lesi 25/8/936 salı günü saat on birdedir. ilk teminatı 
(1677) liradıı. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanu
nun iki ve üçüncü maddelerinde istenen belgelerle 
birlikte Bayındırlık bakanlığından alınacak ehliyet ve
sikalarını pazarlık gün ve vaktında M. M. V. satın 
alma komisyonuna getirsinler. 21 23 81 

ceği ilan olunur. 21 22 78 

Salihli şarbaylığından: 
Elli lira ücretli urayımız baytarlığı münhaldir. isteklilerin 

uray başkanlığına müracaatları ilan olunur. 21 23 25 27 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Bergama askeri sa. al. ko. nundan: 
1 - Bergama kıtaatı için 4200 ki\o sabun 9/9/936 çar-

şamba günü saat onda açık eksiltme ile Bergama as
Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: keri satın alma binasında satm alınacaktır. 
1 - Deniz kıt'aatının kapalı zarf usulile eksiltmede bulu

nan (60000) kilo ekmek ihtiyacına verilen fiat komu
tanlıkça pahalı görüldüğünden pazarlıkla satın alına· 

2 
3 
4 

Sabunun tahmin bedeli 1470 liradır. 
Birinci teminatı 11 O lira 25 kuruştur. 
istekli olanların birinci teminatı Bergama maliye vez
nesine ihale zamanmdan evvel teslim edecektir. 

2 
caktır. 
lhalsei 25 Ağustos 936 
lzmirde kışlada Mst. Mv. 

salı günü saat on birde 5 Evsaf ve şeraitini bilmek istiyen hergün komisyon açık 
satın alma komisyonunda olduğu ilan olunur. 6 11 16 21 2467 

Burnava Askeri Satın Alma Komisyonundan: 2493 
Cinsi Mahalli Miktarı Umum tahmin l\iuvakkat Münakasa Tarih Gun Saat 

Kilo tutan teminatı şekli 
Yulaf veya arJlfl Burnava 300,000 15,000 1125 Kapalı 24/8 936 Pazartesi 10,30 
Yulaf veya arpa Gaziemir 54,000 2, 700 203 Açık 24/8/936 Pazartesi 11 

R 0 M 1' 1 z 1 A 'Yulaf veya arpa Ödemiş 90,000 4,500 338 _ Açık 24/8 936 Pazartesi 11,30 
L 1 n A G Yulaf veya arpa Söke 270,000 13,500 1013 Kapalı 24/8/936 Pazartesi 15 
s ı y A 1' 1 K Yulaf veya arpa Aydın 54,000 2,700 203 Açık 24/8/936 Pazartesi 16 

ıı~ııları T E K f • Yulaf veya arpa Tire 48,000 2,400 180 Açık 24/8/936 Pazartesi 16,30 
\c izale eclcr. 1 - Tümen birlikleri için yukarıda miktar ve mahalleri gösterilen yulaf veya arpa hizala-

rında gösterilen şekillerde münakasaya konulmuştur.Talipler hem yulaf ve hem de arpa 
için ayrı ayrı fiat teklif edebilirler 

2 Münakasalan hizalarında gösterilen tarihlerde yapılacaktır. 
3 Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. 
4 - Şartnameleri hergün komisyonda 'görülebilir. 
5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncü maddelerinde yazılı vesikalarla birlikle 

teminatı muvakkate makbuz veya banka mektuplarile birlikte muayyen vaktinde Bur
navadaki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri ve kapalı zarf usulile yapılacaklar 
için teklif mektuplarını münakasa saatmdan bir saat evvel komisyona vermeleri. 7-12-16-21 

Maliye Vekaletinden: 
Teslin; 150 X 80 120 X 65 120 X 65 Kütüphane Dosya 

edilecek Yazıhane Yazıhane Yazı masası dolabı 
Yekun Tahmin Muvak

bedelleri kat temı 
natları 

Mahalleri Adet Adet Adet Adet Adet Adet Lira kr. Lira 
Ankara 5 13 157 57 115 347 10312 774 

Ucuz, temiz, taze 
ilac ve tuvalet 

lstanbul 18 81 491 194 368 1152 36722 20 2755 
İzmir 8 58 295 55 180 596 17996 1350 
lçel 6 36 201 47 133 423 16505 1238 

l - Yukarıda tcslım edilecek mahallcrile miktarları ve her birinin muhahammcn bedel 
ve muvakkat teminatları yazılı beş örnekte yazıhane vesaire ayrı ayrı dört şartname ve kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

, 
çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Eczanesi 
Küçük salepçi hanı 

karşısında 

2 - Ankarada teslim edileceklerin eksiltmesi 3/9/936 perşembe günü lstaııbulda teslim 
edil.ecekl~r 4 /9/936 cuma günü ve lzmirde teslim edilecekler 7 /9/936 pazartesi günü içe!' de 
teslım edılcceklcrin de 8/9/936 salı günü saat 15 te Vekalet levazım müdürlüğünde toplanan 
eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Şartname ve resimler parasız olarak levazım müdürlüğii ile lstanbulda Dolmabahçcdc 
maliye evrak1 matbua ambarı memurluğunda ve lzmir ve lçel Defterdarlığından alınabilir. 

4 - istekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü m(lddelerinde yazılı belgeler ve yukarıda 
yazılı muvakkat teminat makbuz veya banka kefalet mektublarile birlikte kanunun tarifatı ve 
şartnamedeki şeraitine tamamen uygun ve noksansız olarak yazacakları teklif mektuplarııu 
havi kapalı zarfları ihale saatmdan bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri. 19 21 46 
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. F. • VAN- Hellenic Lines 
erZEE CO. Limited 

V. N. Hamburg - Bremen, Rotter-
D E.U fSCıiE. LEVANTE LlNiE dam -Amsterdam ve Anvers 

G. m. b. H. HAMBURG limanları için her ay munta-
" HERAKLEA,, vapuru 24 zam iki sefer yapacaktır. 

ağustusta bekleniyor, 29 ağus- Ren, lskandiııav ve Baltık 
tosa kadar ANVERS, ROT- limanları için doğru Konşi
TERDAM, HAMBURG ve mento ile eşya kabul eder. 

BREMEN limanları için yük Anglo -Egytian Mail 
alacaktır. ___ Line 

"ARTA,, vapuru 5 eyliılde l 
bekleniyor, 9 eyliile kadar Marsilya ve skenderiye için 
ANVERS, ROTTERDAM, 9600 tonluk "Cairo City,, va· 

puru her ay Pireden munla· 
HAMBURG ve BREMEN li- zaman iki sefer hareket ede-
ınanları için yük alacaktır. cektir. 

DEN NORSKE MİDDELHAVS Yolcu fiatinde tenzilat: 
LiNJE (DS. AS. SPANSKE- Pire-Marsilya seyahat müd-

LİNJE) OSLO deti 75 saat, 
"BOSPHORUS,, Motörü 21 Port-Sait ve İskenderiye li-

ağustosta bekleniyor. 22 ağus· manian için "VELOS,, .vapu-
tosa kadar ISKENDERIYE, ru her hafta pazartesi günü saat 
ROUEN, Le HAVRE ve 12 de muntazam Pireden ha-
NORVEÇ limanları için yük reket edecektir. Yolcu ve eşya 

Çeşme ılıcaları 
Büyük Türkiye Otel ve 

Gazinosu Açıldı 
alacaktır. kabul eder. 

"SARDJNIA,, motörü 20 Fazla tafsilat için Pasaport "BUYÜK TÜRKiYE,, oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her 
eyliilde bekleniyor. 25 eyliile yolcu salonu karşısında Lokal türlü konförü cami, tertemiz takımları ile saygılı misafirlerinin 
kadar Le HAVRE, DiEPRE, Riz binasında. No. 168 emrine amadedir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kuruştur. 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· Umumi Deniz Acentahğı GAZiNO san'atında mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, 
manian için yük alacaktır. Limited taze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edecektir. 

acentasına müracaat olunması. 
SERViCE MARITIME RO- Telefon: 3171 Munta~am servis - Taze ve temiz meşrubat ve mekulat · 

UMAIN BUGARES • _ım1 _ _._______ Ucuz fiyatlar · Elverişli tabldot, 

"DUROSTOR,, vapuru 2 Olivier v E Şürekası -------------------
eyliilde bekleniyor. KÖSTENCE Limited 

SULINA GALATZ ve GA· 1T A t 
LA TZ aktarması olarak BEL- v apur cen ası 
GRAD, NOViSAD, KO- Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
MARNO, BUDAPEST, Vl- THE Et.LER~1AN LİNES Ltd. 
YENA ve LiNZ için yük ka· "O PORTO,, \ apuru 15 ağus-
bul edecektir. tos 1936 Londra ve Anvers· 

S. A. ROYALE HONGROISE ten gelip yük boşaltacaktır. 
DE NAVIGATİON DANUBI- "FLAMINIAN,, vapuru ağus· 
ENNE-MARITIME BUDAPEST tos sonunda Liverpool ve 

"SZEGED,, motörü ağus- Swanseadan gelip yük boşal
tos nihayetine doğru beklen- tacaktır. 
mektedir. BELGRAD, NOVI- DEUT .... SCHE LEVANTE LINIE 
SAD, BUDAPEST, BRATİS· "SAMOS" vapuru 23 ağus· 
LAVA, VIYENA ve LINZ tos 1936 bekleniyor. Ham-

burg, Bremen ve Anversten 
için yük kabul e.decektir. yük boşaltacaktır. 

KASE 

NEDKALMiNA 
JOHNSTON WERREN Ll- -

NES Ltd. ve BARSELONE hareket ede- ---------------------
" JESSMORE" vapuru Lİ- cektir. _~lllllllllllllllllllllllllllllh. Doktor ,ılllllllllllflflllllllllllllll=-~ 

VERPOL ve ANVERS'ten Yolcu ve yük alır. _ 

yiik' getirerek tahliye etmiş ilandaki hareket tarihlerile - A. Kemal T Onay , -_= 
• ve gitmiştir. navlunlardaki değişikliklerden = 

Vapurların isimleri gelme acenta mes'uliyet kabul etmez. =Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı= 
tarihleri ve navlun tarifeleri Daha fazla tafsilat almak için Basmahane i~tusyonu kn~ıs.ın<laki diLı·k sokuk lıaşıuda 30 11t1yı· 

1 =: lı ev ve munyımP.hııncsiııde snbııb enat B den ak~am l!nat 6 a knclar 5 
hakkında bir taahhüde girişi- 2ci kıordonda tahmil ve tah iye = hastalanıu kaimi eJcr. =: 
elmez. Telefon No. 2007 2008 binas arkasında Fratelli Sper- = Müracaat eden basıalara yapılınnl!ı liizınıgeJen sair tahlillit .,.e -

..maM&ll!E'lım-•- co vapur acentalığına müraca· _ nıikroskopik muayeneleri ile .,·eremli lın tnlımı yııpılmnsınn cena E: 

Fratelli Sperco at edi~:~:.i ~~c;4 °~~~r.2663 liııittml!üıııilfi"Wıllfüiılıiınilıifıfüttlıilılilılillıılr~i;i:~~ r:,ı;~511111111i 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

11 GANYMEDES,, vapuru 22 
ağustosta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra BUR
GAS, VARNA ve KÖSTEN
CE limanları için yük ala-
caktır. 

"ORESTES,, vapuru 31 
nğ-ustosta gelip 4 eyllılde AN· 
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 
SVENSK ORIENT LINlEN 

"VIKINGLAND,, motörü 
17 ağustasta gelip yükünü 
tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG, BREMEN, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG 05-
LO, ve ISKANDİNAVYA li
m~nları için yük alacaktır. 

"NORDLAND,. motörü 28 
ağustosta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, CO
PENHAGE, DANTZIC, GDY
NIA, GôTEBURG, OSLO 
ve ISKANDINA VY A liman
ları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAİN 

"SEÇEA VA,, vapuru 26 
ağustosta gelip 27 ağustosta 
PiRE, MALTA, MARSiL YA 

~ ..... ~~-N~A 
• 

q , o ll ıu ıı·· ~ 

> • • 

KijjrU/ 
.... 

[&lrcıa: 

inhisarlar <;amaltı 
Tuzlası:rMüdürlü-

.., ... 

ğünden: 
25 Ağustos 1936 tarihinde 

başlıyacak Tuz yığınlama iş-
lerinde çalışmak üzere 1000-
1200 ameleye ihtiyaç vardır. 
Istiyenlerin Şimdiden nüfus 
kağıtlarile birlikte Tuzla Mü
dürlüğüne müracaatları lüzu
mu ilan olunur. 

14 15 16 18 19 20 21 2628 

Aydın Nafıa müdürlüğünden: 
f - Eksiltmeye konulan iş Aydın ili dahilinde Aydın - Çi

ne yolunun 28 + 7 30 - 33 + 97 5 inci kilometreleri ara· 
sında l 2 adet betonarme menfez inşaatıdır. 
Bu işin keşif bedeli 11231 lira 93 kuruştur. 

2 - Bu İşe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A. Eksiltme şartnamesi. 
B. Mukavele örneği. 
C. Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D. Fenni şartname. 
E. Keşif, metraj cetvelleıi. 

F. Projeler. 
lstiyenler bu şartname ve evrakı par asız olarak Ay
dan Nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 3·8-936 tarihinden 24-8-936 pazartesi günü 
saat on beşte vilayet encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 Eksiltmı!ye girebilmek için isteklilerin 842 liı a 39 ku

ruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağı· 
daki vesikaıarı haiz olduğunu göstermesi lazımdır. 

,,.. A. Fenni ehliyet. 
6 - Teklif tıektupları üçüncü maddede yazılı saattan bir 

evveline kadar encümene getirilerek eksiltme komis· 
yon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektuplarn nihayet üçüncü maddede 
yazılı saat'a kadar gelmiş olması ve dış zarfının mü-
hür mumu ile i.tice kapatılmış olması lazımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

12 15 18 21 2582 

Sağlık ve Sosyal yardım mü-
dürlüğünden: 2600 

Cinsi En az 
Kilo 

1 - Ekmek 10,000 
2 - Sadeyağ"ı Urfa 800 

Bileciği. 

En çok 
Kilo 
12,000 
1,000 

Tutarı 

Lira 
1230 
750 

Teminat akçesi 
Lira K . 

.. 92 25 
56 25 

Sağır dilsiz ve körler müessesesinin bir senelik erzak ihti
yacı olan ve yukarıda adları ve miktarı ve muhammen bedel· 
leri ve teminatı muvakkate akçeleri yazılı iki kalem erzakm 
kanuna tevfikan 15 gün müddetle tekrar eksiltmeye çıkarıl· 
mıştır. 26181936 çarşamba günü saat 14 te Sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünde satın alma komisyonunda ihalesi ya
pılacağından isteklilerin mal sandıklarına yatırdıklarına dair 
makbuz veya , banka mektupları ile birlikte müracaatları ve 
şartnameyi görmek istiyenler hergün Sıhhat ve içtimai mua· 
venet müdürlüklerine müracaatları ilan olunur. 14 18 21 24 

Maliye Vekaletinden: 
Teslim edilecek Koltuk Sandalya Tahmin be- muvakkat te-

mahalleri delleri minatı 
Adet Adet Lira kr. Lira kr. 

Ankara 37 349 
lstanbul 270 1116 
lzmir 30 621 9147 685 
lçeı ~o 374 

297 2460 
1 - Yukarıda teslim edilecek mahallerile nıiktarları ve 

mecmuunun muhammen bedel ve muvakkat tem;natı yazılı 
lıazasan taklidi koltuk ve sandalya kapalı zarf usulile eksilt-
meye konulmuştur. · 

2 - Eksiltmesi 9/9/936 çarşamba günü saat 15 te Vekald 
levazım müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonu tarafın· 
dan yapılacaktır. 

3 - Şartnameye resimler parasız olarak levazım müdürlü
ğünden ve lstanbulda Dolmabahçede Maliye evrakı matbua 
ambarı memurluğundan alınabilir. ; 

4 - İsteklileri 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı belgeler ve yukarıda yazılı muvakkat teminat mak
buz veya banka kefalet ınektuplarile birlikte kanunun tarifatı 

' ve şartnamedeki şeraite tamamen uygun ve noksansız olarak 
yazacakları teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını ihale saa· 
tından bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri. 19·21 45 

EIC~mE:l!l::~RE .... ımıllmll ....................................................................... Cll ........................................ ... 

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


