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Asiler Madrid'e girerlerse katli. 
am yapacaklar. Şehirde müdafaa 

için barikadler kurulmaktadır. 

Hitler, ispanya sahillerin
deki donanmasını arttırdı. 

--·------Son bir muharebede /spanyol Fas'ında isyan çıkmamış. Sierra 
cephesindeki asiler hezimete uğrayarak ric'at ettiler. 

ve Eıtepona lı.tiı;iik ka ahalan 
Madrid bu hafta İ$gal edilecekmiş! 

'e Kanarya adalannın mllliyetper· 
v rler t'linde buluntluUarını söy· 
leraiştir. <'..eneral şunları ila' e et· 
nıiştir: 

.a 21 ( • ) Bir tii 

t.ay~aresi dh .qam bir hiikum t 
deaWtı gıemWni bannnıttır. 

Seville 21 ( \.A) 'evillc 
rad) o nnnn Lu sabah haher 'er· 

diğine gott, (,uad.ıluppa kale i hu 
ııah.h isilerin eline .ıilfmütlür. 

Madrid yakınında bulunan Sı> 
alro\lentos hava il eü measuplan 
'bu sabı.h hükunıete aleyhtar Lir 

'azi) t>t alruışlar<lır. 
l\Jadritl 2 l (A. \) Girnııtap 

do@ru \'fU"Ünıf'ktı• olan huk\ımet 
lı.uvvetleri, bu ,nayet dahilindeki 
ileri yürüyüşlerine devam etmek· 
ı darlrr. 

SeTille: .:?l (A.A) ~ville 
raılyoııunda oz 11üyliyen general 
Dt'llano- ınnkabelt ihilmiE·illen- nın· 
kabeleihilmi ire c."t·ub vrrrrrıini 

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

Elinıi:ırle lmluııan km ~el· 
lı r lıu hafta iı;ind M:ıdrid"i :i cıal 

t'tmemize ur idir. " 
Cebettank 21 (Radvo) \ i 

kuYYCtler Malaga>a Qç koldan tur· 
rıııı: etmişlerdir. Lineddan ilerli) en 
bu kuvvetler Salimilla, Eltterilla 

i gal eımişlerdir. 

llfikumet kıtalan i ilere kar ı 

miit addiı mukaLil hücumlar yap· 
mı lardır. \ ileıin ıan :ırelcri \la. 
Jagayı bonıbtırdımaa etmeb~irler. 

300 den fazla komilni t bu milN· 
demelerde katledilmittir. • İlerin 
za) iatı 30 kadardır. 

~Sonu 2 inci sag/atla-
• 

ltalyada hem harp hazırlığı, 
hem anlaşma teşebbü:sü: var 

Romr, 20 (A.A) Selihiyettar mabafıl İtalya alf:)binde hari~te ~ı· 
kanlan bet haha ne. baht rlt ri t krar m"vzuubah etmekt Vt' buı l r. ket 'i 

olarak tekzip eylemektedir. ' 
Filvaki İtalya hallU'hk.larda bulunmalı.tadır. Fakat bunu münha111ran 

her ıhtımale lı.a111 hazar bulunmak iı;in )BpmaktaJır. \ e Pariı ile Roma 
araunda miizakerelerin devam edişi lıuhu"ııın hir anla ına\a urmak hu· 

Rus va, daki su undaki .kıtfi azmini göıılt"rir. 
'-' İtal>a Almanya"nınkilere henZf r pptı~ı lu~uJıı ıhıiı:ııİH}r şimdi 

BUikasd hadisesi _F_r_a_n!la_·n_u_ı _c_ .. _'a_h_ın...:ı=he=k=le=m=e=k=tc=d=ir=:==::.====-=-------

Tevkif af daha 
genişliyecektir .. 

l tıuılıul 21 (Hu-u i mu!tabil'İ· 
nıiz 1.-u) Mo,.kova 'ılan gt'lf'u ha· 
h rt .. rr r So'"' et Rn11' a hliku· . . 
"' t r ;,,, Sıalin ·e } apılrnaj!n t ·şt>h· 
lıil «>dılrn ıui.ka da Sov)el po~ıa 
tııııunı mfüluni ilt' lzH., th a J!•ıze· 
tr ı b:ı mtıharrıl'ı ılr nl kadardır. 
\ • lııı ıki ki i. t..vlı.ıf ılılereklerdir. 

Moaıkova 21 (A.A) Suika ıl 

maznunlannın İ•Urv planna <le\11111 

f'clılnıı '" m "mor, Zino "' 1. K:ı· 
lnl'IU r ' r 1 ko ki. Olbtarıt ' urin 
teoclhi tf' kıl ılı '" laııhvt't),.rı hak· 
kında ıF.ahııt lf'rnıı 1 rılır. 

.Mıa:zmııılar lan Ulb 'I' v" \ u· 
rın 'I roçkiıııu clırel..lıl l ri tlalıılio· 
ılr tt'dhi rılt rın i\lınaıı zalıaıa .. mın 
)'•rdıuıı ılf• ç~lışıııış olduklarını ıaf· 
•ilaıile anlatmı~tardır. ---.-----

İngiltere'de 
Fransa ve /apanya-

daki gibi halk 
cephesi kurulacak. 
lı lon~ra 21 (Ratlyo) lngiliz 
"beı.ı1erı, amele partisi \C lngiliıı: 
..::Gniatleri ile birlikte bir logiliı 
tect·rıeepbeııi teşkilini düf(inmek· 

ı el'. 

ttli :;:ele partiııi lideri Major 
lele ile Moalı:.ova ~yabati bu me· 

alalı:.ad. .. görillmektedir. 

lngiltere Krall -Yunan kralı ile başbaşa iki 
saat kadar konuştu. 

Kral ve yatı 
Koıfo. 21 (Radyo) Dün ah· 

tin yatı ile buraya gelen İngiltere 
kralı 11ekizind Edvard, ~lk tara· 
fından bil} ü" tezahüratla karıılan· 
mışur. Yata ilı:i destroyer refakat 

etmekte itli. Ada i&tihkiml4rın'aan 
top atılmak s?retil~ karş.ılanma 
meraııımi ifa eclilaıiJllr. 

Yunan Jı:rah 'forgi, İngiltere 
kralım yıtta karf11a11111 ve ölle 

)emeğini iki kral birlikle )emittir. 
Kral Edvard, akpm üzeri ka· 

raya çıkmıı ve Yunan kralının 

m.aliUnesine git1J1iştir. Kral, bura· 
da birk,ç gun misaf,.r kalacaktır. 

Roma, 21 (~advo) Korfo'ya 
gelmiı olan İnpltere kral. ıle 1 o
nan kralı iki .. athlı:. nnn bir lto
napna yapmıtlarclır. 

,--------------------·..-----....... 

felef~ 2776 

lngiltere krall 
Yunan kralı ile iki saat 

kadar görüştü. 
r 
'Dü kurultayım 
zın toplantısı. 

Avr.upa, fQfit ve anti faıist 
olarak iki kısma ayrılırsa : 

----·----
Halkevimizcle 
tören yapılacak. 

Macaristan, Faşistler 
tarafına geçecekmiş. 

Ayın yirmi dördüncü pa
zartesi günü, üçüncü büyük 
dil kurultayımız lstanbul'da 
Dolmabahçe sarayında topla
nacaktw. Halkevimiz bugün 
için bir program hazırlamıştır: 

Bu suretle Trianon muahedesinin 
tadili de kabil olacakmış. 

1 - lstanbul Dolmabahçe 
sarayında açılacak olan üçün
cü büyük dil kurultayı mü· 
-Devamı 2 inci sahifede-

\. .1 

Fransa'da ha-
kim olan endişe! 
Vapurun batıfından 

neler dof uyor? 

• M. Leon Blum 
Paritı. 21 (Radyo) Kanıeron 

vapuru hatliseAİıu· Y.'ran ır. gazete

leri biıvük bir ebı•ınıuh et Hrıı ek· . . 
ıedirler. Bu bıitlisenin, Alıııao> aıuu 
ispanya)• kartı ıaııanur e&liii 
mqdahalelere me}dan ler~indC"D 
koıknlmak_tadır. 

Fran11z gazeteleri, tapanya illi.· 
dillelerinin beynelmilel bir feliket 
baliue gel.memeıi \çin bir an evel 
bitaraflık kararının verilmesini lil· 
zum görmek•e li._er. 

halya'nın me "elt.yi sallaması 
ıl<1 eulba zararlı görülmektedir. Bu 
ibtilaflann ııeri bir tekilde topla
nacak beynelmilel bir kenferans 
tla halli düşiinilhnelr.tedir. -------
Bulgar· tanda 
fevkaladelik var 

Zabitler harekete 
geçiyorlar •. 

fBulgar kra1ı Boris 
İııtanbul, 2 l (Husu i muhabi· 

rimizdea) SQfyadao gelen ha· 
herlere göre Bulgariatan'da vaziyet 
(!,İttikçe bntmalttadır. Böyölt bir 
ibtilllin b .. lamasmdan korkuluyor. 
Roma'ya gitmek G&ere Berlin'den 
harek.et eden Bulgar kralı, acele 
Bulgariııtan'• çağrılmııtır. Kralın, 
derhal Sof'yaya döneceti duyulmUf
tur. Bu takdirde bCltfln Balpris· 
tanda örfi idarenin illa edilmeai 
ve Sobranya mecliainın feshi ile 
diktatörlOk illııı kuvvetle muh· 
temeldır. İhtilllio, ordu meneupla· 
rı arumdan çıbcaAı haberleri 
tndit~yi arttırmaktadır. Zabitler 
uauda lıaraketler glrfllmAttilr. 

t't>~ll'. 21 ( \ ~) Hri lİ)an 
fırkaııı ~·fi Koııı fran Zwh\. Lu· 
ı:i.ik ı;ifıı;ilt>r pıırıi,.i ,efi Huı"'·k 

Harıl '" Koni Uı·thlc n lıt'unalta 
)ıuhıııarnk t-:l.l'umlr şo} lf' d("ınİs· 
krılir: 

\\ rul..a faııist H fa i t alı'\ h· 
tan <ılmak uun· ıkl\r .ı,rıltlığt 

tııkdırıle ~lacari tan f:ısi"tJ"'ri .. :ını· 
ha ında hulunmalu1ır. 

2 Maearieıan. Alman .\rnı;lıır· 

~ a itilarıaın Ddİtt8İ olarak haha 
ilt> \lman) a ara mda ha ıl fJlan 
nıukarenelteq i Li~de ~erek lıaı. 
)&, Avuııturyıı. Almanva. 1 f'histanın 
Trianon ıuuahf'deaame inin ) eni· 
ıl.-q gladen g~İl'ilmeli lehinde 
lf'şriki mesaide bu'upnıalaruu te· 
nıinı· ~malıdır . 

.Koni Heııtbltn, lnıgun Pc ti 
:\aplo gazcteııiuı'e ne:retnıiş oldu· 
~u hir m3kalf'de AHı turya ve Ma· 
('ari ton bü&.6metlerinin Tuna lı:ıv. 

:&asının )enidea tenkisine mütP.altik 
bir prograUo tanzim etmeleri h zıru 
gc·lri e ~te oltluğunu \e bu l' o ~ram 
lhlya, lmaoya \C Lehi taıı tar:ı· 
fıodan kabul edildi~i ıaman Tria· 
nou muahedenamesinin yeni leo 
gözden geçirilmesini ıacil etmek 
imlinının ha ıl olacağını bt'un 
etmektedir . 

Diğer taraftan M. ECkbanlt 

küc;iik çiftçiler partisinin .bir top

lantı ımla ) apnıı~ olduğu beyanatta 
Marari .. tan 'daki Alnı an tehlikesinin 

pek ufak el~iunu gö termeAe 
g•)ret etmittir. 

Mnmailep clemıflir lJ: 

Tatlar 
o 

Çelebi böyle olar 

Kont Bellılen 
Mademki M. Dıtler Avu tur· 

) anın i tik lalini temin etmıtıır. 
Su baldt> Ma"ari tan ıçia ta~bir 

teh ike yok.• u . 

N11ip Horti A11us· 
turga'ga gitti; 

Peşte, 21 ( \. r\) Naip Hortı 
yanında yarbay Brunsv.ir.k oldtJ#u 
halde birka~ gün kalmak uzt'r 
Avu turya'y• gitmittir. AVUllUIJ• 
hükdmetinia daveti Clzeriae timali 
Tirol'da tertip olunan au ittirak 
edeeektir. 

aip. intıhap olunduğu 1920 
eeDelinden beri ilk defa olarak 

1 hariç memlekete eeyahat etmektedir 

Bi~de de konser dedigin? 
MİbleVllel' hir wltındaı isle/onla heni aradı. V• .._ 

lıakildaten tliklud.e fQgan bir /addi• anlat:ı. Bentle,-. 
nası, t.nkidi, teessifa, tHssiirü kenili ütiinde 6ııl11118n 
bu lıidüegi, vatandaşımın alzından aynen nalcledece
lim. Dedi ki: 

•/11rir, milli serwtler luıtlrosu içüuletlir, Nlinbuttir, 
1t1i6arelc 6ir maluultlilr. DBn · ( fJWlllci ıiJn) incirin vapu
ra tııAmilinde ,_,, tle bulantlıım. GIJnil isterdi lci, nwm
l•k•t. llerelcet wren 6ir ınaluullJn ilk pilenlllftinıle, 
onan lugm«i ile ıniUenaaip ve bizim de luusasigetlmizi 
ifade etlen bir hareket, bir canlılık olsan. 
Baktım ki, bir şat ve üstande kutulu .• Şatın M111111, 

soluna süs makamında bagraldar iliıtirmişler. F.at 
6agraklar, hgralctan başka laerpge benziyor. Şatın ii.s
tiinde birlcaç lıamal, bir utçu, bir gırnatacı; /ıahire çalı-
yorlar.. Sat f1t6PfU• ıa/cltıfınca hamallar araıntla bir 
lcaflga çılctı. Rumca balrıııgor ve atışıyorlardı. V aplll'-
tlalci süvari ve milrettehatr salailtlelci lıalk onlara 6alcı
yorlardı. Mei-r balışış istiyorlarmış. 

. Malısııliin saA!bi tacir, balııııı çılcarıp WJrdi. Fakat 
hır de 6alctılc ftı, atııma ve Rumca naralar glttiiçe art-
ma/da. Mel-r, paragı içlerinden bir tanesi almış, ılifer
lerine vermemiş.: Nihayet şat oapur kenarına yakl1111ı. 
Ge"'.i .süvarl•i, orluıda,Iarı ve miirette6at uaziget al4ılar. 
Sızım atla xırnata, haşladılar Türk istiklal marşını 

çalm.afa/... A'!!an Al lalam, o ne /acıagdı, o ne lıa:tli? 
Nılı"1!tlt, ilrum lcutularının ğukarıga naklinde, lcıımaıa-

dan, mı~a/lrlere faklaştı. Misafirler de kim hiligor ma
sana; bırlcaç zat 

Ne biz!m ,öla~etli tacirler var, ne ticaret odas11ulan, 
ne de ofısten hır zati. Davet edildiler mi edilmetliler 
mi; orasını da bilmemi. ' 
.,!JzatmıgagıM; malen birkaç söz söfleme/c lizımtlı. 
AUIUe alız açmıyordu. Bereket t1nsin ki, 6ir fHlttuttla-
şımız ~er/aal b• terletici fHUigdtt.n bizi luuttmlı. Ka11-
tana laıta6en usulü dairesinde birkaç söz sögledi w icap-
tan tfa .te_pkkii~le ıampanga a#ı .. Kaptana, 6ilm.lca6e
le bır ıkı kutu incir verilir, lıatU mahııltimiiziin ille 
çıkQl:lif ı memleketin belediye reisine ve ticfll'el odasına 
da agni ,.lciltle 6i; lttttliye ıönderilir, dige ile/eledim. 
Ne ıeur?. 

Hulba, 6ir incir talımili luidi•sinin dört IHı,ı mamur 
a~lıklfll'ı, ut.nç verici laalleri ile ayrıldım, ıittifime 
pışman oldum. Buna ne dersiniz? ,, 

Ne mi deriz: 
Çelebi bö~lc- olur, bizde de konaer dediğin! 
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·,~=~d~~~~~--f Giniin J~._e_l~. g~r~· a~· ~f~_H.1 _a~b-· e~\ _r_l_e~r_i~~ 
tohumunu, ta eski asırlardan alan Lir kadını anchnyor. Her sancının, her y d k d ı 

1 
~ 

kHTanışuı pe~i ıra, alelııcııip bir yumurcak ortaya çıkıyor ve kundağa • t • t A • ~ ,. '"'\ 

b"'"'ii:.~~c:·:::::1'ı:.ha:;:~: .. ,d·::ı~d[;~iki:;:~:.k :ru::;.::;· :.::~~.~:d.. unanıs an a 1 ısa 1 iŞ er lngiliz 'ler üzüm 
ter boşaltıyor. Kapı)ı tekmeleyip acı acı bağıran amele. • e k · ıı 1 j alacaklar• 

Kireınitliklerin üstiindc dolaşan diplomat, 

Tavan arasıoa saklatıan militarİl<I. yenı şe 1 er a ıyor. /ngı•ltere_Jen sa/ahi. 
Arka kapıyı tutan kapitalisı, Uı 
Uıvann üstünden bacaklarını ııallıyllD anarşist. yetf i bir zat geldi. 
Kuyunun içine saklanan münevver ~t· herke~. hu cm~ali huluuıııaı s 

kadınuı karnından daha neler doğabileceğini ook.leuıektcdir, ermaye ve iş birleşiyor. Tekaüdlerden bir kısmı-
Doktora lüzum yok:. Fbeye lüzum yok. Hiçbir tıbbi 'e Hhlıi ~e'c 

İstanbul, 21 (Hususi mu· 
habirimizden) - Ege mınta
kasından mühim miktarda 
kuru üzüm almak ve İngilte-

lüzum yok. • nın maaşı kesiliyor. Masraflar indirilecektir. 
Doğum, adeta hokkabazın koltuk altından ) umurılllar ı:ıkar :-,>ilıi 

oluyor. Her gün yeni hir hadise, her güu yeni bir barckı•t, her güu 
yeni bir ihtilal, her gün harbe doğru bir hamle!. 

Bu ana, elbette ki doğurmaktan ölnıeğc vakit bulamıyor. Elimle ı.ul· 
hun defne dalı ile dünyaya ayak hasmış bir hayırh cvlad doğuraıııanıak. 
bu aıınn alnına vurulmuş, kapkara, korkun~ bir damgadır, Lolıusa ) ata
ğında, uğur olsun, şeytan ı;arpmasın, •Iİ)e doğuran kadının alnına bir 
parmak ı;iyah korlar. Halbuki 'irıuicd asnn korkunç <lamgıısıoı. bizzat 
te~ lan vurmuitur. 

Doğurma serisi bitwi~ de henzcıni}or. Anaııın karnı, lliınalaya da~ı 
gjbi kabarık. ·Fakat korkannı ki. bir ı;ün gele<'t'k. im kano patlıyucak 
ve işte o güu insan oğulları, cfsanclcriu balıseuikleri Yedi~ rn l\lccÜ<'Ü 
görüp tanıyacaklardır. \ e yirminci a:-ır, her tarafı kau içinde, ~efil, pe· 
rişan hir halde defolup giderken, dünya. bir yan lıarııbe giLi kalaeaktır. 

Orlıan Ralımi Gökçe 

Bitler, ispanya sahillerinde
ki donanmasını artbrdı 

-Baıı 1 inCi salıi/ede-
Lizbon, 21 (Radyo) - Asi

lerin elinde bulunmakta olan 
(Almiranse Çerovra) torpitosu, 
tamir için (F erol) tersanesine 
sevkedilmiştir. 

Madrid, 21 (A.A) - Kabine 
cumurreisinin başkanlığı altın· 
da toplanmıştır. Toplantıdan 
sonra Giral matbuata bu içti
mam vaziyet hakkında istişare 
için yapılmış olduğunu söyle
miştir. 

Harbiye bakanı hükumet 
kuvvetlerinin Sierra Guadarra
mada asi mevzilere muvaff a
kıyetli taarruzlar yaptıklarını 
ve burada bir asi kolunu mağ
lub ettiklerini söylemiştir, 

Asiler mühim miktarda harb 
levazımı bırakmışlardır. 

Naval, Periel yakınları da 
asilerden tamamile temizlen
miştir. Sierra cephesinde asiler 
ric'ata başlamışlardır. 

!.ondra, '21 (A.A) - is
panya elçisi dün sabah ve 
öğleden sonra Eden ile iki 
mülakatta bulunmuştur. 

Bu mülakatta Almanya'nm 
ispanyaya verdiği nota dahi 
görüşülmüştür. 

Berlin, 21 (A.A)- İspanya 
sularında bulunmakta olan 
Alman harb gemilerini değiş
tirmek üzere amiral Bohnun 
kumandası altında yeni harb 
gemileri gönderilmiştir, 

Bu filo amiral Fon Spee 
zırhlısı ile Nurenberg ve Le
ipzig kruvazörlerinden ve dört 

, torpitodan mürekkeptir. 
Berlin, 21 (Ratlyo) - Al

man donanması umum ku
maııdanı amiral (Oridor), bugün 
Hitler'le konuşmuş ve ispan
ya hadisatı etrafında nıüda
velei efkarda bulunmuştur, Ne
ticede, ispanya sularına giden 
Alman harb gemilerinin ziya
deleştirilmesi tesbit olunmuştur 

Sevil, 21 (Radyo) - Fran
sız ve Madrid ve Barselon 
radyolarının vermiş olduğu 
haberlerin çoğu yalandır. Bun· 
lar içinde lspanyol Fasında 
isyan çıktığı habtri vardır. 
Bu ise tamamen yalandır. 

Hatta Kaitlerden bir çoğu 20 
bin gönüllü teklif etmişlerdir. 

Bayon, 21 (Radyo) - Deyli 
Meyi gazetesi muhabirinin 
verdiği haberlere göre, Gua
darama' da büyük harbler de
vam etmekte ve her iki taraf 
daimi ~aı ve savaş halin· 

dedirler. Asiler askeri vazi
yete hakim oldukları anlaşıl· 
•maktadır. 

Madrid üzerine asilerin ha
reketi güzel bir plana istinat 

etmektedir. Madrid halen müf

rit solların elindedir. Asi kuv

vetlerin Madridde katliam yap

malarından korkulmaktadır. 
Bu korku hasebile General 
Mola ihtiyatkarane hareket 
etmektedir. 

Madrid' de şimdiden sokak
larda müdafaa tertibatı ve 
barikatlar vücuda getirilWiştir. 

Torbalı'da 

bir vak'a .. 

Failler, bekçinin si
lahını parçalamıılar. 

---··•-ı·•---
Torbalı kazasında Mehmed 

Ali kızı 16 yaşında Ferdane, 

iki köylü tarafından zorla ka· 
çırılmak istenmiştir. Kır bek-

çisi, kızı kaçırırlarken hu iki 
şahsı görmüş ve hareketlerine 

mani olmak teşebbüsünde bu· 
lunmuştur. Bunun üzerine vak'a 

failleri bekçiye hücum etmiş
lerdir. Mücadelede bekçinin 

silahı parçalanmış, fakat bekçi, 
vaziyete hakim olarak kızı kur-

tarmış ve vak1 
anın failleri de 

kaçmışlardır. Bunların yakın 

köyler halkından olduğu an

laşılmıştır. Tutulmaları için bir 

jandarma f!IUfrezesi gönderil
miştir. 

/f.tira mı imiş 
Şekercilcrde 3 numaralı dük

kanda şekerci Avram tarafın

dan Edibe ve Melek adında 

iki küçük kıza sarkıntılıkta bu

lunduğu ve hatta öpmek su

retile tecavüz teşebbüsü yapıl

dığı hakkında dünkü sayımızda 

bir zabıta haberi vardı. Av

ram imzasil~ aldığınıız / bir 
mektupta deniliyor ki: 

"Böyle bir tecavüz ve ha
rekette bulonmadım. Kendi· 
}erine iş vermediğim için ba
na iftira etmişlerdir. Zabıtaca 

yapılan tahkikat ta bunun iftira 
olduğunu meydana çıkarmıştır. 

Vaziyetin muhterem gazete· 
nizde tavzihini rica ederim.,, 

Atina, 21 (A.A) - Başba

kan muavini ve finans bakanı 
M. Zavitsianos Nevyork'ta çı· 
kan Atlantis gazetesinin mu
habiri ile bir görüşme yapa· 
rak hükumetin ekonomi siya· 
sası hakkında kendisine şu 
izahatı vermiştir: 

Biz finansal problemi, bir 
masrafları azaltma problemi 
olarak telakki ediyoruz. Biz 
henüz bir araştırma devresin
deyiz. Ve bu devre uzun sür
miyecektir. Biı ay sonra tama
mile hazır bulunacak ve iktı· 
sadi tedbirlerle bütçe muva· 
zenesinin temini hususundaki 
mesaimize başlıyacağız. 

Tekaüd listelerini yeniden 
gözden geçirecek ve uzun 
müddet devlete hizmd etmiş 
olmıya'nların tekaüd maaşla
rını keseceğiz. Fevkalade mas
rafları bütçeden kaldıracağız. 
Ve bu gibi m.ısrafları ancak 
fevkalade varidat sayesinde 

{ ' /)il kurultayımızın 
toplantısı. 

-Baştara/ı 1 inci sahifede
nasebetile 24/8/936 pazartesi 
günü saat 13 te halkevinde 
bir tören yapılacaktır. 

2 - Törene Halkevi mü
dürü Hüseyin Avni Ozan'ın 
bir dil inkılabı hakkındaki 
söylevile başlanacaktır. 

3 - Avni Ozandan sonra 
bölge san'at okulu Türkçe 
öğretmeni f rfan Hazar eski 
ve yeni dil hakkında bir mu
kayese yapacaktır, 

4 - Avni Ozan dil hak
kında yazdığı manzumesini 
okuyacaktır. 

5 - Ankara dil, tarih, 
coğrafya fakültesi talebesin
den bayan Mukadder tara· 
fından bir söylev verilecektir. 

---------ihtiyar edeceğiz. Böylelikle 
bütçeyi finansal komire tara
fından eskiden tesbit edilmiş 
olan hudutlar içinde tesbit 
etmeğe muvaffak olacağız. 

Hükumetin alacağı finansal 
tedbirler sayesinde drahmi 
kuvvet bulacaktır. Bu huşusta 
hiçbir endişemiz yoktur, 

Atina, 21 (A.A) - Meslek 
mensuplarilc san'at erbabı kon
gresinin son celsesinde söz 
alan başbakan Metaksas, kon
gre azalarının sermaye ve işi 

bir araya toplıyarı en eski 

sosyal sınıfı teşkil ettiklerini 
söylemiştir. 

Başbakan kongrecileri, kon· 
gre esnasındaki mesailerinden 
dolayı tebrik etmiş ve hüku
metin yardımını kendilerine 
vadetmiştir. 

Selanik, 20 (A,A) - Yunan 
bankasının haftalık blançosuna 
göre bankanın altın ve döviz 
karşılığı şimdiye kadar mütc· 
madiyen azalıyordu, Hükume· 
tin tedbirleri sayesinde son 
hafta içinde 40,000,000 drahmi 
kadar artmıştır. 

Sporcularımız geldiler -
Yalnız fudbolcularımız eksiktir. 
Yaşar için tezahürat yapıldı. 
İstanbul, 21 (Hususi muhabirimizden) - Olimpiyadlara işti

rak etmiş olan sporcularımız, bugün lstanbul'a gelmişler ve 
parlak bir şekilde karşılanmışlardır, Bilhassa güreşçilerimiz ve 
olimpiyadlarda dünya birinciliğini kazanan Yaşar için halk 
tezahürat yapmıştır. Bütün rıhtım, sporcularımızı karşılamak 
ve görmek için toplanan halkla dolu idi. F udbol takımını teş· 
kil eden sporculanmız, henüz gelmemişlerdir. 

. ölüleri diri gösterip pa-
1 raları çekenler. 

----------
Bir şebeke daha meydana çıkarıldı. Erme
ni patrikhaneşi de llmü haberler vermiş .. 

İstanbul, 21 (Hususi) - Ünyon sigorta kumpanyasında mey
dana çıkarılan ve yaşamakta oldukları halde ölü gösterilerek 
bazı kimseler namına para almak suretile mühim dolandırıcı
lık ve sahtekarlık yapan şebeke hakkındaki tahkikat zabıtaca 
ikmal edilmiştir, Sigorta rezaletine ait tahkikat, daha mühim 
bir safhaya girmiştir. 

Şebekenin J:>ütün azalan meydana çıkarılmıştır. Tahkikat 
dosyaları, yarın (Bugün) zabıtadan adliyeye verilecektir. Son 
tahkikatta bu suiistimalle alakadar bir şebeke izi daha bulun-

1 muştur. Bu meyanda Ermeni patrikh1nesinin verdiği ilmü ha
berlerde elde edilmiştir. 

Çekoslovakya çok nazik ve en. 
dişeli bir vaziyette bulunuyo.r 

re' ye sev1.cetmek üzere İngiliz 
üzüm kooperatifi umumi ka
tibi, buraya gelmiştir. Ya-
kında İzmir'e gidecek ve 
üzüm mıntakalarilc lzmir pi· 
yasasında tcdkikler yapa· 
caktır. 

~~~~~~---~-J 

Şam'dan 
lzmir'e beş. 
bin kişi gelecek. 

İstanbul, 21 (Hususi muha
birimizden) - İzmir fuarını 
ziyaret için Şam' dan 5000 kişi 
İzmir' e gelecektir. Diğer bazı 
yerlerden de gelmek istiyenler 
Çoktur. 

Tiran sef irliğimiz 
elcilik olacak. , 

İstanbul, 21 (Hususi) -
Hükumetçe Arnavutluk'ta, Ti
ran' da ki Türk sefirliğinin mas
lahatgüzar lığa tahvili karar
laştırı1mıştır. Maslahatgüzar, 
yakında Tiran' a gönderile
cektir. 

1 Küçük Haberler 

M. Delbo!I oe ispanya 
Paris 20 (A.A) - Dış ha· 

kanı M. Delbos ispanya bü
yük elçisini kabul ederek 
kendisile uzun müddet görüş
müştür. 

Ecnebi pasaporla'ar 
Varşova, 20 (A.A) - Ec

nebi pasaportlarından şimdiye 
kadar alınmakta olan 400 
zilotilik resim bir em:rııame 

ile 80 zilotiye indirilmiştir, 

Profesörlükten kontluğa 
Roma, 21 (Radyo) - M. 

Mussolini'nin talebi ve teklifi 
üzere İtalya kralı profesör 
Aldo Kastellani'ye Kont Dö 
Kizimoya unvanını vermiştir. 
Bu perofesör harb esnasında 
Doğu Afrika hıhhiye reisi idi. 6 - İzmir muallim mek

tebi mezunlarından Raif Al· 
bok tarafından bir manzum 
okunacaktır. 

Almanya ve Fransa'nın Zafer ve tavyare 

7 - Söylevler bittikten 
sonra saat 14 te dil kurul
tayı açılma törenine aid söy· 
levler radyodan dinlenecek
tir. Ve birinci günün töreni
ne son verilecektir. 

anlaşmasını istiyor! Bayramı 
. Zengin bir program ------·--

Çek - Rus münasebetlerı hakkın- Hazırlandı 
daki haberler, uydurmq şeylermiş! 

8 - Akşam Halkevi bah
çesinde umuma aid olmak· 
üzere (Danslı açık hava kon
seri) verilecek, konsere baş
lamazdan evel dil bayramı
nın hüyüklüğü hakkında ufak 
bir hitabe yapılacaktır. Kon
ser dört gece devam ede

Prag, 21 (A.A) - B. Be
nes şimali Bohemya' da yap
mış olduğu bir turne esnasın
da Zelzeny Brodda bir nutuk 
söyliyerek şöyle demiştir : 

"- Almanya'nın devletimi
zin mevcudiyetine suikast ede
coği iddiasını saçma bulurum,,, 

Miişarünileyh şu sözleri ila· cektir. 
* ve etmiştir : 

* * ı b 1 "- Bugün ~Avrupa'nın gö-
stan u 21 (Hususi mu-

habirimizden) _ 24 ağus- beğinde bulunan 15,000 000 
tosta büyük Türk dili kurul· nüfusa sahip bir devlete do-
layı toplanacaktır. Dolma· kunmak, Avrupa'da hiç kim-
bahçe sarayında . fevkalade i senin arzu etmediği bir fela
hazırlıklar yapılmaktadır. Ku- · kete meydan vermek olur. 
rultayda verilecek nutuklar, Bizim Avrupa siyasetimiz 
radyo ile bütün dünyaya bil- hiçbir veçhile Almanya ile 
dirileceği için toplantı salo- olan münasebetlerimiz mes'e-
nunda radyo tesisatı vücuda ı lesini kafi surette halletmeği 
getirilmiştir. ı işkal edecek mahiyette değil-

'------------..) 1 dir. Bu aylarda Lokarnocu 

devletler arasında yapılacak 
miizakereler herhalde Avrupa
nın sulh ve asayişi kavuşma
sına nail olabilecek her türlü 
maniayı ortadan kaldtraectktır. 

M, Benes, Avrupa'lı dört 
unsurun yeni Lehistan, italya, 

Almanya ve Sovyet Rusya'nın 
siyasetleri gÔzönüne alınarak 

tayin edilmiş olan Çek,oslo· 
vakya'nın harici siyasetinin is
tikametinde ısrar etmiştir. 

M. Bcnes sözüne devamla 
demiştir ki: 

- Bizim Moskova ile olan 
münasebetle\.imizc dair ortaya 
atılan hayal mahsulü haber
ler tamamile hususi maksat
larla tasnif edilmiştir. En mü· 
him mesele bizim Almanya 
ile olan münasebetlerimiz me
selesidir. Ve bir Fransız - Al-

30 · Ağustos zafer ve tay
y aı c bayramı merasimi için 
zengin bir program hcızırlan
maktadır. Bu sene zafer ve 
tayyare bayramında lzmir'lile
rin, son sene içinde orduya 
hediye ettikleri 8 tayyarenin 
ad konma merasimi de yapı· 

lacaktır. 
..................... 111111 

man anlaşması Çekoslovakya 
ıçın hayati bir ehemmiyeti 
haizdir. Paris ile Berlin ara
sında bir itilaf husulü, Berlin 
ile Prag arasındaki bazı müş
küllerin kendiliğinden ortadan 
kalkması demektir. 

Prag, 21 (A.A) - Cumur 
reisi Benes yanında başbakan 
olduğu halde şarki Bohemya
da yapılacak manevralarda ha· 
zır bulunmak üzere hareket 
etmiştir. 

Bu manevralara yüz bin ki· 
şiden fazla bir kuvvet iştirak 
edecektir. 
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Ç. Alıcı K. S. K. S. 
arasında Tarkiye 19 unculuğu ~ 1 ki İfk k b 519 M. j. Taran. 7 50 14 
kazandı. Bizden sonra gelen- Halk daha Fuarımızda hazır 1 ar. lı me te 455 Jiro veşüre.6 50 11 
ler arasında Lehistan, Dani- ıı · l • 342 Vitel ve şü. 7 25 15 50 
marka, Yugoslavya, Belçika, Çok et yiyor Büyük antre f ev kala de cazip bir mua ~~ .. ~rı.. 179 H. z. Ahmet 7 75 12 75 
Letonya ve Avustralya dahi --•· •• +-4• ----- 150 İnhisar ida. 6 875 7 
var, Halbuki, bu memleket- Mezbahalar varidat eser halini almıstır. Terfi edenlerin 142 Ş. Riza ha. 7 75 11 25 
lerde spor. hayatının bizim J , emrı· gefdı·.. 103 H. Alanyalı 7 75 9 Artmakta ır. gıpta edeceğimiz kadar inki- İzmir merkez ilk mektebleri 97 D. Arditi 7 50 9 25 
Şaf etmis oldngv una şüphe yok- Vilayet ve kazalardaki mez- 1 d 87 J. Kohen 9 50 11 50 

· ~ muallimlerinden son sene er e tur. Altın ve bronz iki ma- bahanın yıllık:varidatları hakkın- 81 K. Kazım 7 12 75 
muvaffakiyet ve ça1 1şkanlıklan dalyamızı da pehlivanlanmıza da bir istatistik hazırlanmağa görülen 165 muallimin bare· 76 Mustafa Be. 8 50 8 50 

b ı başlanmıştır. Bu istatistiğe gö- f ı 35 y E B 7 -o 9 orç uyuz. me göre bir derece ter i er • . . eııcu. .) 
A b B l. ' 'd d'V re lzmir mezbahasının 930 )' ı· T 1 8 10 ca a er ın e gı en ıger Kiiltür Bakanlığınca kabul edil- 30 · . . a at · 

takımlarımız gülünç mü oldu· senesindeki varidatı 17 1,209 miş ve bu muallimlere aid iis- 28 R. Kohen 7 8 50 
lar? Asla... Futbolcularımız lira, 1931 de 151,401 lin, te şehrimiz kültiir direktörlü- 27 Talat Er. 8 50 11 
hakkında en büyük Alman 932 de 144,825 lira, 933 de ğüne gelmiştir. Terfi dtirilen 24 Koope. it.ti 11 50 11 50 
spor gazetelerinden birinde, 139,429 lira, 934 de 145,622 muallimlerin kıdem zamları, 22 P. Paci 8 50 9 
başlıca futbol münekkitlerin- lira ve 935 de de 180,390 vilayet bütçesi tasdik edildik- 11 F. Abdull:ılı 11 50 11 50 
den biri, bizim spor münck- liradır. 935 yılında lzmir r~cz- ten sonra 'erilmcğe haş la- 9 J. Gozden 10 7 5 11 
kidlerinin fikrinde değildir. bahasının varidatı, diğer yı l- nacaktır. 5 M. Ardili 8 50 8 50 
B t N 1·1 · 0 unu lar!ll nazaran görülmemiş de- R b 2422 

u za orveç 1 erın y - - uam ve sar on 
nu görür görmez Alman takı- recede yükselmiştir. , 3902 

mının mağlub olacağını kestir- Tire mezbahasının varidatı Panayırda yapılmakta olan ışık kulesi Bu hastalıklarla 6324 
miştir. Bu hükümden futbol 935 yılında 12,729 lirayı bul- Fuarda inhisar!ar pavyonu- rakları dalgalanacağı için üzeri mücadele ediliyor .. 
münckkidinin Norveç'lilere ver- muştur. Daha evelki seneler nun inşaatı bitmek üze edir. bayrak direklerile doludur. 
d. · k d k varı'datı. bu ıııı'kdaı·daı1 aş!'lğı- l l A t 'd 't'b re · .. ·) Vilayetin muhtelif kc.za!arile ığı ıymet mey ana çı ~ıyor. , - Yakında inhisar ar mamu atı- n re en 1 1 a 11 ıç.e. ı 'C nahiyelerinde ruam mücade-
Tenkid yazısı içinde şöyle dır. Ödemiş mezbahasının 935 n:n pavyona yerleştirilmesine doğru 70 metre uzunluğunda lesine ehemmiyetle devam 
cümleler var: " Norveç'lilerin yılındaki varidatı 10,358 lira- başlanacaktır. Sovyet pavyo· in~a edilmekte o'an beton yol edilmektedir. Mücadele siste-

l k T .. k'l dır. Daha evelki senelerde ise b' · v · d d" d · tı b'rkaç gu"nde sona ere uzun pas arına ·arşı, ur· er uu i·1şaatı ıt~ıgın en un en ınşaa 1 ' - matik bir tarzda yapılıyor 
yerden ve kısa paslarla ken- 5000 lirayı geçmem;ş bulunu- itibaı en Sovyet mallarının pa- cektir. Beton yol 20 metre Önce şarbon hastalığı görül-
dilerinden beklenmiyecek çok yordu. vyona konmasına başlanmıştır. genişliktedir ve bunun mün- mi.iş olan yerlerdeki hayvan· 
güzel bir oyun oynadılar ... Kır- Son yıllarda mezbaha vari- Brş',akanımız İsmet İnönü'nün tchasındaki (Işık kulesi) fev- !arda koruyucu şarbon aşısı 
mızı - beyaz] ar çok iyi oynu- datının artmış olması, halkı 1 fua -a karşı gösterdiği yüksek kala de güzel bir eser olacaktır. tatbik edilmiştir. Fakat aşıya 
yorlar: Yalnız şahsi oynadık- hem fazla et yimekte olduğunu, alaka neticesi olarak Dahiiiye fllarda inşaat devam ede:·- yeniden ihtiyaç hasıl olmuş 
larından topu daha tecrübeli hem de mezbahalarda kesil- Vekaleti bütçesinden fuar ko- kcn birçok yerler kirleııınck- ve Ziraat Vekaletinden iki 
olan Morveç'lilerc kaptırıyor- miş etlere daha ziyade rağbet mitcsine 15,000 liralık daha tcdir. Bir taraftan da pislik- litre aşı istenmiştir. Bu aşı 
lar ... Türk'ler tarafından gayet ettiğini göstermektedir. yardımda bulanulmuşlur. füı it r:n temizlettirilmesine ve yeni gelince, birçok koyun, keçi 
ustalıklı ve falsosuz atılan topu, v • • t suretle iktısad Vekaletinden partellerin yetiştirilmesine ça- ve sığırlara da koruyucu şar-
Norveç kalecisi güçlükle kor- ..1 enl emnıye fuar için )'apılmış olan 25,000 lışılmaktadir. bon aşısı tatbik edilecektir. 
nere atıyor ve şiddetle alkış- m üdürü lı.alık yardımla birlikte yar- aı_aı ___ ____ _ 
!anıyor ... Norveç'Jilerin seri bir dun yekunu 40,000 lirayı bul-
akınmı Türkler'in fevkalade Yarın İzmire geliyor muştur. İzmir'lilerin, fuardan 
kalecisi, ancak kornere atmakla Şehrimiz emniyet müdür- istif adelcri çok büyük olacaktır. 
kur' arabiliyor .. Non eç'Iiler ani lüğüne tayin edilmiş olan Kar- Fuar sahasında en güzel, 

incir sahşları: 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

1022 Tütsü şir. 8 9 
406 A. Haydar 7 13 
377 İzzi Ali Fesçi 7 25 9 
351 B. S. Alazra. 8 50 9 
311 A. Muhtar 7 9 
285 Ş. Remzi 8 9 
63 M. J. Taran. 9 9 
17 S. Süleyrna. 8 25 8 25 

2832 
1872 
4704 

Zahire sahşları: 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

1096 Buğday 4 25 6 25 
985 Ton bakla 4 25 5 
603 Bakla 4 25 5 
221 K. darı 4 75 5 125 

25 F asulya 7 50 7 50 
175 B. Pamuk 43 43 fırlayışları ve fırsattan istifade tal kazası kaymakamı Scla- büyük ve ca zib pavyonları 

etmeği bildikleri içindir ki hiddin, yarın İzmir vapuru ile Mimar Nccmidd!n Emre ile ·--- --------- 12 Ken. pala. 500 500 • 
kendilerinden üstün olan bir İstanbul'dan gelecek ve öbür- şeriki Veda<l Ar yapmak~a-
takımı yendiler ... Bu galibiyet gün ) e.ıi vazifesine başlıya- dırlar. Bu iki çalışkan genç, 

Piyasay·<ı. az mal geliyor. inhisar- Lise ve 
/ar idaresi de müba~ata başladı. ortamekteb .• Norveç'lilcr için çok şanlı oldu: caktır. 14 pavyonun inşasını i.izerlerine 

Türk'ler ise bu oyunu şeref- atmışlardır. Ve şu birkaç gün 
leri ile bitirdiler!,, Türkofis müdürü içinde in~aatı bitireceklerdir. 

1
' Norveç'lilerin oliınpiyad üçün- Birbuçuk aydanberi hasta- Hususi müesseselerden bir 
cülı.iğiinü kazanmış oldukları- lığını tedavi ettirmek üzere kısmı pavyon inşaatını ve de-
nı da unutmıyalım. İ stanbul' da bu:unmakta olan korasyon işlerini bitirmişlerdir. 

Ekibimizin en güzel atı öl- Türkofis müdürü Ziya Orgun Henüz tamamlamamış olanlar 
düğünden ve bir ikisi zede- taınamen iyileşmiştir. Yarın 

1 
da biran cvel bitirmek için 

lendiğinden, takım olarak iş- İzmir vapuru ile İstanbul' dan çalışıyorlar. 
tirak edeceğimiz binicilik mü· şehrimize gelecek ve vazife- Fum ın antresi, çok caziptir. 
sa baka! ann da gc nçleı i n iz çok si ne dev ama baş;_l_.,:ıy=a_c_a k,.,.,-t=-ı r_. ___ , _U-= .. =-z.,...er __ i ı=-ıd-=e==b~t-:=:'it=ii=-n_m_il_l e_tl_c_ri_n_b_a_y_-

Dün üzüm borsasında hara
retli salışlar olmuş ve piya
sada bulunan 2000 çuval kadar 
üzüm tamamen satılmıştır. 

Piyasaya dün yeniden üzüm 
gelmçdiği iç.in bugün erkenden 
üzüm geldiği takdirde satış
lara devam edilecektir. 

Dün inhisarlar başmüdürlü
ğüne gelen emir üzerine inhi
sarlar idaresi, tarafından da 

a lkı ş Jan mı şl ardır. Yelken ya
rışlarında da vaziyet böyledir. 

Beri in 'den dönecek gençle
rimizi sevinçle kucaklamaktan 
başka ne yapabiliriz? Fakat 
bizler, azla kanacak insanlar
dan değiliz. 1940 olimpiyad
larında daha yüksek neticeler 
almak için şimdiden hazırlığa 

Turfandama s • piyasadan kuru üziim müba~ 

başlamalıyız. 

Hazırlığın başında, 1936 
olimpiyadlarmda aldığımız ders
ler gelmelidir. Memlekette 
umumiyetle sp'Jr hayatı vazi
yetinin tam, iyi ve dürüst bir 
tahlılirıi yapmalıyız. Öyle gci
rünüyor ki pekaz emekle peh
livanlığımız, siklet tasniflerinin 
birçoğunda birinci dereceye 
çıkabilir; futbolda da şüphe
siz alabildiğine inkişaf ede
biliriz. 

Olimpiyad neticeleri, Tür
kiye sporcularının şevkini ar· 
tırıp, onları 1940 için büyük 
Ümidlere düşürecek mahiyet· 
tedir. Kaç şl!hrimizde her nevi 
sporları inkişaf ettirecek vası
taların hazır olduğunu bir defa 
düştinünüz. İstanbul müsaba· 
kalarını hala bir kışla hara
besinin avlusunda yapıyor. 
Y·· 

uzme havuzlarımız yoktur. 
~nkara stadyumunun ancak 

ıı- kısıııı bu sene bitmiştir. 
Bıı vası~ala rı şt' lm şehir, 

yaasına başlanmıştır. İnhisar-

1 e r•ı mı• z ı• n ihracı lar !daresi, suma ~mali. için 
1 aşagı mallardan hır mıkdar 

İlk partide 141,816 kilo incir ve 
kilo üzüm sevkedildi. 

satın almıştır, fakat bunu gören 
59 ,9 79 tüccarlar, derhal satışı han..-

İsveç. bandıralı Vikingland 
vapuru, evelki gece muhtelif 
ihracatçılara . ait mühim mik
<larda ilk üzüm ve incir yük
liyerek Avrupa limanlarına 
harckel etmiştir. ilk mahsulün, 
gece vapura yüklenmesini le
min için Gi.imrük Başmüdür
lüğü ve liman işletme miıdtir-

=e w •ese ·:;ı 

kasaba kasaba tamamlamak, 
daha çok para sarfetmek de
ğil, fakat daha iyi organize 
olmak, küçük hislere kapıla
rak değil, milli şeref düşün

cesi ile hareket elınek, spor 
gençliğini daha geniş mikyasta 
teşkilatlandırmak, ve hepsine 
1940 olimpiyadlarına iştirak 

etmek vazife ve mes'uliyetle
rini şimdiden benimseterek 
sporu daha çok hareketlen
dirmek ve hamlelcndirınek la

zını geliyor. 
Bunlar gliç şeyler midir? 

Bizim için lıayırl 
Falih Rı/l· ı Atay 

lliğü, bazı memurlarını gecr 
çalıştırmtş ve tiiccara k~,ı~yiık 
göstermiştir. Vapur 2 Eylulde 
Londra limanına varacaktır. 

Vapur ilk incit den Ham
burg için 16250 kilo, İstok
holm 720 kilo, Roterdam ıçın 
7585 kilo, Anvers için 98661 
kilo ve Aınsterdam için de 
18600 kilo ki cem'an 141816 
kilo yüklemiştir. İlk üzümd.en 
de Hamburg için 47187 kılo 
ve Anvers için de 12792 kilo 
olmak üzere 59979 kilo yük-
lemiştir. 

Yarın da Ulises vapuru lima
nımızdan Avrupa limanlarına 
hareket edecek ve mühim 
miktarda üzüm ve incir götü
recektir. 

Mahkiım oldu 
Balçuva köyü civaYında Ah

med adında allı yaşında bir 
çocuğu, kırda keçi güderken, 
kurcaladığı av tüfeğini ateş 

aldırarak öldüren İbı ahim, 
asliycceza mahkemesinde altı 
ay lıaps" nıa hkuııı edılıııişlir. 

retlcndirerek piyasadaki aşağı 
malları da tamamen mübayaa 
etmişlerdir. Şimdiki halde pi· 
yasada yeni mahsul üzümden 
hiç kalmamıştır ve dünkü ha
raretli satışla yeni mal gelme
mesinin tesiri olarak üzüm 
piyasasında, ilk güne nazaran 
50-75 santim arasında bir 
yükseklik görülmüştür. Bugün 
de mal gelmiyecek olursa fia
tın daha yükselmesi muhte
meldir. 

Üzüm kurumu henüz piya· 
saya çıkıp mübayaata başla-

mamıştır. Yakında üzüm ku· 
rumu da piyasaya çıkacak ve 
Avrupa'nın muhtelif merkez· 
lerindc yapmış olduğu satış 

teşkilatına yeni mahsul kuru 
üzüm göndermek üzere ehem
miyetli miktarda mübayaada 
bulunacaktır. Tariş üzüm tip· 
!eri, Avrupa'da birçok istihlak 
piyasalarında tutunmuştur. O 
nun için yeni sene mahsulü 
kuru i.izüm üzerine de sipariş· 
ler gelmeğe başlamıştır. 

incir satışları; 
Piyasaya gelen 200 çuval 

incir 7, 8 ve 9 kuruştan tama
men satılmıştır. Piyasada hiç 
incir yoktur. Dün akşam Na
zilli ve diğer incir mıntaka
larından 1300 çuval yeni 
mahsul incir gelmiştir. Bun· 

lar da bugün satılacaktır. Çün
kü ihracatçıların fazla incire 
ihtiyacı vardır, halbuki incir. 
mıntakalar mdan piyasaya çok 
az incir gelmektedir. 

İncir fiatleri istikrar bulmuş 
bir haldedir ve yedi, sekiz ve 
dokuz kuruş ·üzerindedir. 

Küçük seyyahlar dün Afa
nisaga gittiler 

En büyüğü 12 yaşındaki 
Zekavet, ortancası 9 yaşında 
Sehavet ve en küçüğü 7 ya
şında Yılmazdan mürekkep üç 

---.·•·---
Kayıd ve kabulleri 
baslandı. Muallim .. 
mektebi liseye geçti. 

Dünden itibaren şehrimiz
deki liselerle orta mekteplere 
ve ticaret lisesine talebe ka
yıd ve kabulüne başlanmıştır. 
Kayıd ve kabul muamelesi 15 
EylUle kadar devam edecek 
ve sonra derslere başlana
caktır. 

İlkmckteplcrde kayıd ve ka· 
bul muamelesine 1 Eyluldc 
başlanarak 15 Eylulde son 
verilecek ve ondan sonra dns· 
lere başlanacaktır. 

Maarif Vekaleti, İzmir oıla 
mekteplerine bu sene fazla ta· 
!ebe müracaat edeceğini na
zarı dikkata alarak ortamekteb 

kişilik cesur seyyah gurubu, ittihaz edilmek iizere Buca 
dün sabahki Afyon trenile 
Manisa'ya gitmişlerdir. Küçük, 
fakat ctsur seyyahlar, şimdiy~ 
kadar orta Anadolu vilayet
leril~ Kuzay ve Güney vila
yetlerimizden bir çoğunu gez-
mişlerdir. Manisa' da birkaç 
gün kalarak, Balıkesir, Ban-
dırma ve İstanbula geçecek
lerdir. Küçüklerin bu cesareti 

yolunda Kançeşıne mcvkiindc 
eski Fransız yetimhanesi olan 
binayı kiralamıştır. Göztepe
de de kızlara mahsus bir orta 
mekteb açılacağı için büyük 
bir bina kiralanmıştır. 

Kültür bakanlığından gelmiş 
olan emir üzerine İzmir erkek 
muallim mektebi Bahkesire 

halkımız tarafından çok takdir nakledilmek üzere hazırlıklara 
edilmiştir. Ayni zamanda Tür- başlanmıştır. Emire göre mu-
kiyede emniyet ve asayişin allim mektebi binası, İzmir 
derecesini göstermesi itiba- Erkek lisesi müdürlüğü emrine 
rilede ayrıca mühimdir. verilmiştir. Ortamekteplerle 

Ticaret lisesi müdürlüğü Liselerin ne şekilde açılacağı 
Ankara Ticaret lisesi mü- ve hangi binanın kız veya er-

diirlüğüne tayin edilmiş oJan kek ortamektebi ittihaz edi-
şehrimiz Ticaret lisesi müdürü 
Abdullah ı\ker' in yerine tayin 
edilen Adana Ticaret mektebi 
müdürü Nail Esin şehrimize 
gelmiş ve yeni vazifesine baş
lamıştır. 

leccği hakkında henüz Veka
letten tebliğat yapılmamıştır. 
Gelecek tebliğata göre kültür 
direktörlüğü, lazımgelen deği

şiklikleri ve yeni mektep açıl· 
ma işlerini yoluna koyacaktır. 
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Edebi, Tarihi, macera romanı sakallı kadın Amerika, ispanya işlerin 
de bitaraf kalacaktır. 

. -- ·' .- ~ . . ' . .....·. . ·. . . 101 .. Cenan namında bır Türk 
bayanı, ambalaj işine ıyıce 
sarılmış, mütemadiyen tecrü
beler yapiyor, Ve, muvaffak 
olacağa da benziyor. Kendi· 
sinin muvaffakıyetini bütün sa· 
mimiyetimle dilerim. 

- Dük hazretlerini kabule 
hazırım, heınşireciğim! Dedi. 

Dük içeriye girince hemen 
karyolanın yanına koştu, elle
rini sıkı-sıkı tuttu ve kendi· 
sini kucaklıyarak: 

- Benim sevgili küçüğüm, 
ne oldun böyle? Dedi. 

Genç kız, Dük'ün bu mua· 
melesinden o kadar denn bir 
teessür hissetti ki, hemen hıç· 
kırıklarla ağlamaktan kendisi
nı alamadı. Ve ağlarken de 
başını .Dük' ün omuzuna koydu! 

Dük: 
-Ağla.. Dedi. Bu ağlamak 

seni açacatır! 

- Çok bedbahtım! 
- Belki bedbaht idin, fa. 

bundan sonra mes'ud olacak
sın. Çünkü seni müdafaa ede
ceklerin yanındasın. 

- Ah, Monsinyor, sız ne 
kadar iyisiniz! 

Dük, genç kızı sıktı ve ba
şına bir büsc kondurdu: 

- Sakin ol artık. Ve ba
şından geçenleri bana anlat! 
Dedi. 

Pibulet yastığının altındaki 
mendilini aldı, göz yaşlarım 
sildi. Dük'te karyolada yanına 
oturdu. 

Pibulet, Hanri'nin yanına 
geldiği andan Sen nehrine 
atıldığı ana kadar başından 
geçenleri bütün tafsilatile an
lattı . 

Ve nihayet: 
- Doktor olduğunu söyli

yen ve bana taarruza kalkışan 
adamın başına indirdiğim dar
be ile yerde cansız gibi ve 
kanlar içinde yattığını gördü
ğiim vakit çok korktum, kaç· 
tırn. Gözümiin önüne zından 
geldi, büsbütün korkarak öl
meyi daha muvafık buldum' ve 
kendimi nchire attım! Dedi. 

Dük, genç kızın macerasını 
hiç bir söz söylemeden din
ledi. Bu sözler, Kora'nm şüp
helerini takviye ıtdecek mahi
yette idi. Bu facianın Lüsi Dö 
Kola'nın başı altından çıktığı 
muhakkak idi. 

Dük, sillldi Pibulet'i temin 
liizumunu hissetti, ve: 

- Bunlar, scnın sandığın 
kadar korkunç şeyi er değil! 
Dedi. Hele kendini nehire at
mıya hiç lüzum yoktu. Bana 
kalırsa, başını kırdığın herif, 
henüz sağdır, layık olduğu 
cezayı henüz tamamile bulmuş 
değildir, sonra, ölmüş te olsa .. 
Her öldüren mutlaka hapse mi 
gider; kanunlarımız müdafaa 
hakkını herkese vermiştir, sana 

ANADOLU-___ , __ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip rn Laşyazgaoı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat \'f! yazı işleri 

mü<lürii: Hamdi Niizbct 

İdarehanesi: -

İzmir ikinci Beyler ı;okağl 
C. Halk partisi binası içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
TeJefon: 2776 -- Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuruştur 
Yabancı ıııerulekctlcr için senelik 

ahoııe iirreıi 2 7 liradır 
Her yenle 5 kuruştur -Günii g~ı:mi' nilehalar :.!5 kuruştur, 

ANADOLU 1\f.A'l'BAASINDA 
BASJLMIŞflli 

tecavüz eden adam, mücrimdir; 
sen a-endini müdafaadan başka 
birşey yapmadın, ki ... 

Dük'ün bu sözleri, genç kı
zın maneviyatını kuvvetlendir
di. Ve: 

- Haklısınız! Dedi. Bu ci· 
het hiç aklıma gelmemişti. 

- Pekala.. Bir defa bana 
kadar gelmek yok mu idi? 
Benim yanımda korkacak bir 
şey kalmıyacaktı; bunu elbet 
biliyordun.. Pekala.. Sana bir 
şey daha soracağım, bu uğur
suz evin nerede olduğunu bi
liyor musun?. 

- Bilmiyorum .. Bu uğursuz 
evden kaçtıktan sonra, arkama 
hiç bakmadan nehirin kenarı
na kadar dos-doğru gittim. 

Dük Lodovik, Polis müdü
rünün araba kazasında aldığı 

adresi hatırladı ve: 
- Bu ev Klod Loren soka. 

ğmda kain 3 numaralı ev olsa 
gerek! Dedi. 

- Acaba?. 
- Bu hususta emin olmak 

için buradan oraya kadar 
ayakla gideceğim; bütün tefer
rüata dikkat ederek dönece
ğim. Bakalım bu mudur, değil
midir? anlıyalım ... 

Ve Dük Lodovik hemen 
hastaneyi terketti. Tam bir 
saat sonra döndü. Ve Stu· 
ber'in evini tarif etti. 

Artık şüpheye mahal yoktu. 
Pibulet, Dük'ün anlatı~ına göre 
evin neresinden ve nasıl kaç
tığını anlattı: 

- Evet. Evet.. Bu evdir! 
Dedi. 

Dük Lodovik için de mese
le artık tamamile tavazzuh et
mişti. Bunun için, Alman se
farethanesi ve Lüsi Dö Kola 
denilen şüpheli maceraperest 
kadın ile sıkı alakası olan bu 
Stuber'in kaçmasına meydan 
vermemek lazımdı. 

Bu adamın sıkı surette ta
kibi sayesinde dosya sirkatının 
hakiki mahiyetini meydana çı
karmak ve bu suretle Hanri'yi 
büyük bir ittihamdan kurtar
mak mümkün olacaktı. 

-Sonu var-
------------
Aydında tü. 
tün mahsulü .. 

Aydın (Hususi) - Aydın 
inhisarlar başmüdürlüğü böl
gesinde bu yıl tütün ürünü 
çök nefistir. 

Çinede 640, Nazillide 19, 
Sökede 763, Denizlide, 211, 
Çalda, 89, Tavasla 811 ve 
İspartada 85 ki cem'an 2618 
hektar tütün ekilmiştir. 

Geçen yıl bölgenin bütün 
istihsalatı 1,300,000 kilo idi. 
Bu yıl 2 milyon kilodan fazla 
trhmin edilmektedir. Havala-
rın çok müsait gitmesinden 
gerek kalite ve gerekse rand
man bakımından geçen yıla 
nazaran iki kat fazla olmuştur. 

Serbest bırakıldı 
Kordonda Deniz sporları 

yurdu önünde kendisinden 
ayrı yaşıyan karısı Nuriye Ca
nan'ı yaralıyan Bandırma'lı 

İbrahim, müstantikliğe verdiği 
bir istida ile tahliyesini iste
mişti. Müstantiklik, yaralanma 
hadisesi hakkındaki raporu 
nazarı dikkate alarak lbrahi-
m'in tahliyesine 
miştir. 

karar• ver· 

Bence ambalaj, ta eski Mı
sır medeniyeti ile başlar. Am
balaj, nihayet bir mazrufu sar
rıp sarmalayıp muhafaza e<len 
şeye derler. 

Mısır'ın meşhur mumyaları, 
düdyanın hala dikkatle mua
yene ve tedkik ettiği öyle bir 
ambalajdır ki, içine konulan 
insanı, lzmir' den orta Avrupa 
ve şimal memleketleri paza· 
rma kadar değil, üçüncü asır· 
dan yirminci asıra kadar gö· 
türmüştür. 

Kendi hesabıma, böyle bir 
ambalaj içinde kazıklanıp ta 
soluk. bir sima ve camlaşmış 
gözlerle asırlarca durmaktansa ı 

cesedimin yakılmasını tercih 
ederim. Ambalaj, bir nevi 
hürriyetsizliktir ve yahud dik
tatoradır. Maamafih bu am
balaj, bir mahsul nasıl ki ter 
temiz, sapa sağlam, erıyıp 

çürümekten kurtarıyorsa, .ha
zan milletlere de iyilik veri
yor, Sararıp solmaktan, buru
şup çürümekten ancak bu sa
yede kurtuluyorlar. 

Fakat esas itibarile amba
lüj, cismani ve ruhi ambalaj 
berbad birşeydir ~vesselam! 
Ben, sirke içine oturtulmuş 
htyara, tomata bile merhamet
le bakarım. Kutu içinde omuz 
omuza durmuş biçare kavun· 
ların yerinde kendimi, yuvar· 
lak asma kabağı halinde bir 
başkasını diişünürüm de ter· 
lerim. 

Bu husustaki fikir ve teşebbüs akim kalacaktır. 
Hiçbir Amerika devleti buna yanaşmıyor. 

Rio de Janeiro, 20 (A.A)- kün olduğuna kail bulunduk- anevi siyasetinin Avrupa iş 
terinin haricinde kalmak ol 
duğu hatırlatılacaktır. 

Brezilya'nın Uruge hükumeti· larını söylemiştir. 

nin yapmış olduğ? teşebbüse Vaşington, 21 (A.A) - A· 
cevap verirken ispanya' daki merika hükumeti bugün Mon-
dahili harbe bir nihayet ver· tevldo kabinesıne bir nota 

Hariciye nezareti bu notay 
tanzim etmeden evvel Ar 
iantin, Brezilya ve şimali hü 
kilmetleri ile müşaverelerde 

bulunmuştur. 

dirmek maksadile yapılacak ·göndererek İspanya'daki da-
bir tavassutun ihtilalcilerin hili harb mes' elesin de tavas-
muhari p sıfatını tanımak oldu- sutla bulunmanın Amerika 
ğuna işaret edeceği tahmin için imkansız olduğund'an ba-
edilmektedir. hisle bu husustaki teessürlerini 

~u hükumetlerde İspanya: 
mes' elesin de her hangi birı 

teşebbüste bulunmağa mua 
nzdırlar. 

Yine tahmin olunduğuna bildirecektir. 
göre, Brezilya İspanyol veka- Bu notada Amerikanın an-
yiinin Avrupa'nın vaziyeti üze
rindeki akisleri, dolayısile ha
lihazırda tavassutta bulunmak 
için sarfcdilecek gayretlerin 
mevsimsiz olacağını bildire
cektir. 

Bununla beraber Brezilya 
hükumeti Unıgcn'in teklifi bü
tün Amerika millc~lerincc müt· 
tcfika.1 kabul edildiği takdirde 
kendisinin de onlara iltihaka 
amade bulunduğunu bildire
cektir. 

Montevideo, 20 (A.A)-Ha· 
riciye nazırı M. Espalter gaze· 
tecilere beyanatta bulunarak 
Uruge'ııin İspanya'ya ınütea~
lik olan teşebbüsünün iyi an-
laşılmamış olcJuğunu söyle· 
miştir. . 

Mumaileyh demiştir ki: 
Muharipler arasında hukuki 

bir tavassutla bulunmak mev
zuubahs değildir. Yapılmak 
istenen teşebbüs Amerikan 
hükumetlerinin dahili harbe 
nihayet verecek bir hal çaresi 
bulmıya çalışmalarıdır. 

M. Espalter uzlaştırma yol
ları ile bir suı eti hal bu lınak 
mümkün olduğunu çünkü iki 
muharibin tarafında Cumuri
yetçi hükumetin şekillerini ka
bul etmekte olduklarını ve 
mıntakavi muhtariyet mesele-

Macaristan naibi 
-------

Amiral Horti istirahate mi, yoksa 
Hitler'le konuşmağa mı gidiyor? 

Viyana, 21 (Radyo) - Macar hükumet naibi amiral Horti 
M. Şuşing tarafından kabul edilmiştir. 

Bu mülakat ynrım saatten fazla sürmüştür. Amiral Horti 
şimali Tirol' e tebdil hava için git!Ilektedir. Şerefine dağ keçisi 
avları tertip edilecektir. Maamafih maksad av olduğuna göre 
Macaristan hudutlarına çok yakın olan Stiriya gidebilirdi. Bu
nun için Tirol\ın intihabında hususi bir maksad olduğu ve 
Hitlcr'le bir mülakat yapılacağı tahmin edilmektedir. Ayni 
zamanda Yon Papen de bu avlara iştirak edecektir. 

Japon iç Siyasası 
Yeni kararlar verildi. Kara, deni 

Büdçeleri Arttırılıyor 
Tokyo, 21 ( A. A) - Başbakan Hirota'nın finans Bakanı 

ile yaptığı görüşme üzerine japonya'nın yeni iç siyasası tebel
lür etmiş bulunmaktadır. Bu siyasanın en miihim noktaları 
şunlardır: 

1 - Kara ve deniz milli müdafaa .kuvvetleri biidçelerinin 
artlırı iması, 

2 - Mali kanunlarda reform yapılması, 
3 - Tecim ve endüstrinin inkişafı. 
Bunlardan başka hükumet sivil havacıl ığın inkişafı, ders 

senelerinin arttırılması, umumi sıhhalın ıslahı ve tecim borçla
rının tahkimi iç.in birçok tedbirler tasarlamaktadır. 

Fransız amelesi lspan-

Bence, bir İnsana ceza ver
mek için onu muvakkaten 
mumyalamak, aınbaiajlamak 
kafi ve vafidir. Kaynananın 
dili, bu ceza için bire bir 
namzedlerdendir. Onu, şöyle 

ağızdan dışarıya çıkmış ve 
zarfın içine konup sım - sıkı 
ambalajlanmış şeklinde bir ta
hayyül ediniz. Vay bayan ge· 
linin kahkahasına ve keyfine! 

* * * 

sinin lspanyol vahdeti çerçe- ya'ya yardım edecek! 
vesi içinde halledilmesi müm-

1 · - . Hürriyetcebhemiz Guadarama'dadır. He 
lngiltere ve ispanya fedakarlığı yapmağa mecburuz, diyorlar Sakallı bir Fransız kadını, 

hem de zengin, evlenmek is
tiyormuş. Vaktile bir pehlivan 
'{ocası varmış. Karısının sa
kalına baka baka öbür dün
yayı boylamış. Fakat karısına 
epiyce servet bırakmış. 

Bu kadıncağız, şimdi diyor
muş ki: 

- İyi lJir koca bulursam 
evlenirim! 

Sakallı bir zevce bir hayli 
gülünç olduğu gibi, ayni za· 
mandk epiyce terleticidir. Er
kek hiç şüphesiz ki, zevcesi
nin yumuşak, temiz bir cilde 
sahip olduğunu ister. Yanak· 
larını onun yanağına koyunca 
taze, pürüzsüz bir cilde do
kunduğunu duymakla zevk 
alır. 

Maaz~llah, süpürge gibi bir 
sakala yanak vermek, bilhassa 
bu yaz günlerinde çok feci
dir. Binaenaleyh hiçbir mem
lekette, garabet ve macera 
meraklısı Amerika'lılar müs
tesna olmak üzere, böyle bir 
izdivaca talep gösterecek kim
se çıkamaz. Kendisine pehli
vanları tavsiye ctmeği daha 
akıllıca bir iş sanırım. 

Cim Londos, Dinarlıı Kara 

Hadiseleri Paris, 21 (Radyo) - Fransa iş umumi federasyon reisi M. 
Londra, 21 (Radyo) - İn- Jüo, sol cenah gazetele~ine yeni beyanatta bulunmuş ve: 

giliz siyasal mahafili, İspanya - Eğer hükumetler ispanya işleri etrafında bir bitaraflık 
hadiselerini büyük bir dikkat tesis etmek istiyorlarsa, istedikleri gibi hareket edebilirler, fa. 
ve ehemmiyetle takip eyle- kat bizim iç:in hürriyet cebhesi ve hududu Guadarama'dadır. 
mektedir. Bunun için lspanyollar'a elimizden gelen her fedakarlığı ya_p· 

Lord Eden, fspanya'nın mağa mecburuz. 
Londra sefirini kabul etmiş Fransız hükfımetirıe diktatör hükumetlerle anlaşılabileceğini 
ve ( Kameran ) mes' elesinde söyledim. Hükumet bir bitaraflık teminatı verebilir, bitaraflık 
İspanya hükumetinin dikkatli ilan edebilir. Fakat biz bu kararlara uymıyacağız; serbest ola-
olması lüzumunu bildirmiştir. rak hareket edeceğiz: icabında hükumet aleyhine döneceğiz. 
n [ k / Biz herşeyden eve! kendi cephemizin selametini ve zaferini 
ro O'?;Ya onso osu düşünürüz. Demiştir. 

Ol dürüldü. -----·----=--=~===------

Tekirdağ' da 1800 göç-Paris, 21 ( Radyo ) - Po
Jonya' nın ( Valençiya) konso
losu öldürülmüştür. Polonya 
hariciye nezareti, ispanya hü
kumeti nezdinde teşebbüsatta 
bulunmuş ve keyfiyeti şiddetle 
protesto etmiştir. ........................... 
Ali ve sair pehlivanlar, eski 
meslektaşlarının karısının ar
zusunu tedkik edebilirler. Sa
kallı bir karının kendilerini 
maalilp edeceğinden korku
yorlarsa kendilerine diyebili· 
rim ki: 

Kadın, zaten erkeği yenen 
yegane kuvvettir. Sakallısı da 
o, sakalsızı da of Çimdik 

men evi yapılıyor. 
Tekirdağ, 21 (A. A) - Bu 

yıl Tekirdağ bölgesinde 1800 
göçmen evi yapılması karar
laştırılmış ve evlerin inşaatı 

müteahhidlere verilmiştir. İn· 
şaatı hızla ilerliyen bu evler 
şimdiden sonra gelecek göç
menlerin vakit geçirmeden 
yurtlandırılmasına yarıyacaktır. 

Aygır deposu yapılacak 
Tekirdağ, 21 (A.A) - Mu

ratlı nahiyesine bağlı inanlı 
aygır deµosunda bu yıl 7 5,000 
lira sarfiyle modern bi~ aygır 

deposuyle bir inek ahırı yapı
lacaktır. Projeleri hazırlanan 

bu binaların inşaatına yakında 
başlanacaktır. 

istanbul spor takımı Edirnede 
Edirne, 21 (A.A)- lstanbul, 

spor iki maç yapmak üzere 
bu akşam şehrimize gelecektir. 

Edirne spor kurumu ve spor
cuları arkadaşlarım karşılamak 
ve istirahatlerini lemin için 
hazırlıklara başlamıştır. 

Maçlar Cumartesi ve pazar 
günleri yapılacaktır. 
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BÜYÜK TARiHİ TEFRİKA Amerika'lı dilberGirller zengin-
,_ leri nasıl aldatıyorlar? 

68 
Kral Fran~ova, 

riyet 

Çe--:;;fren: F. Şemseddin Benlioğlu 

Fransa'da derin bir hür
nef esi aldı .. ------ortasında bir İspanyol karakol Şarlken, bir taht üzerine 

oturmuş bu sahneyi seyredi
yordu; bu çiftin ağız ağıza 

görüşmelerinin nihayete var
mıyacağını anlayınca, askerle• 
rine Fransova'nın mahpesine 
götürülmesini emretti. Çünkü 
krala hala bir esir muamelesi 
yapılmakta idi. 
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Validei krali ve hükumet 
naibi, suları taşmış olan Luar 
nehri üzerinde bir sefineye 
binerek Liyon'u terketti. Kra
lın çocuklannın bulunduğu 
Ambuaz'a gitti. 

Çocukların hepsi de burada 
idiler; İngiltere kralının hediye 
etmiş olduğu köpekle oyna
yorlardı. Kralın hala hayatta 
beş çocuğu vardı: Veliahd 
Fransova, Hami d 'Orlean, 
Şarl d'Angulem, Madlen ve 
Margrit! 

Madam, bitkin ve yorgun 
bir halde çocuklara baktı; Az 
zaman içi ıde çok ihtiyarla-

• mıştı. 
Validei krali, veliaht ile mem· 
leketin ricalinden oniki kişiyi 
veyahud yalnız veliaht ile kar
deşini vermek şıklarından bi
risini seçecekti. Veliahd henüz 
sekiz, kardeşi Hanri de yedi 
yaşında bulunuyordu. 

Eğer ricalden oniki kişiyi 

İspanya'ya, Şarlkcn' e rehin 
olarak verirlerse, memleket erı 
kıymetli kumandanlarından ve 
binaenaleyh miidafaasından 
mahrum kalacak idi. 

Validei krali, elini yavaşça 
Hanri'nin omuzuna koydu ve: 

- Oğlum, kardeşinizle be
raber İspanya'ya gideceksiniz! 
Dedi. . 

Hanri d'Orlcan hemen aya
ğa kalktı, elini küçük kılıcının 
kabzesine atarak: 

- Başüstüne Madam! 
Dedi. 
Bu sahneyi seyretmekte olan 

lngiltcre sefiri ağlamaktan ken
dini alamadı. Ve o akşam, 
memleketine şunları yazdı: 

"Rehin olarak gönderilecek 
iki küçük prens beni kucak
ladılar, kralıma kendi hakla
rında iyi fikirler vermekliğimi 
rica ettiler, bu iki küçük çok 
sevimli çocuklardır.,, 

Hazin bir alay Pirene dağ
larından inıyordu. Mart ayı 
olduğu için dağlarda henüz 
karlar vardı. Alay birçok yer
lerde düşen karlar, taşan de
reler ve madamın romatizması 
yüzünden durmağa mecbur 
kalıyordu. 

Halkın yol üzerinde alkış
lad ğı kral zadeler, bir defa 
olsun seyahat güçlüğünden şi
kayet etmediler. 

1526 Senesi Martının ye
dinci günü. çocuklar Bidasoa 
ya vardılar; pek bitab kalmış 
olan validei krali Bayona ka
dar gelmek cesaretini kendin
de bulamamıştı. 
· Beri taraftan, F onarabya' da 
kral birinci Fransova da kap
tan Alarkon ve maiyetinin ne
~r':tin6e bir kayığa binmişti. 
F elıahd ve kardeşi de nehrin 
k ransız hududunu teşkil eden 

b~Sfllında dig" er bir sandala 
ın · rnışlerdı. 

Hududu teşkil eden nehrin 

kayığı demirlemiş bulunuyor
du. İki kayık ayni zama_nda 
bu karakol gemisine yanaştı

lar, bu karakol gemisi es:ıse 
üzerinde bir kulübe bul na 
kuvvetli bir sandaldan i 
retti. 

Kral Fransova ilk olara\: 
sala ayak bastı; ayni zamanda 
iki küçük gölge de kendisine 
yaklaştı. Baba ve oğulları ku
caklaştılar. 

Kral, mümkün olduğu ka
dar heyecanını saklamağa ça
lışıyordu. 

Kral, çocuklarını büyümüş 
ve iyi, sıhhatta buldu. Herikisi 
de elleri küçük kıl·çlarının 
kabzesinde olduğu halde iler
lediler. 

Beri sahilde ki=çük b'r si
lahşörler grubu beklemekte idi. 

Birinci Frans >va bir a~a bi
nerek ilerledi ve: 

- Ben, şimdi gene kral 
oldum .. Hala kralım!. 

Dedi. 
Bundan sonra, çocuklarını 

kurtarmak, düşmanım ezmek 
imkanı gene eline geçmiş de
mekti. 

Vatanına ayak basmış ol
mak, serbest ve hür bulun· 
mak kralın sıhhatını iyileştirdi, 
kendisini gençleştirdi. 

Bayon '<la yüzii gözü toz top
rak içinde olduğu halde an
nesinin kolla, ı arasına atıldı. 
Margrit te orada idi. Bunların 
arkasınd<. Fransovaz da vardı, 
fakat kral bu güzel metresini 
şu anda gi>rmcğc bile mukte
dir olaına~lı. 

Artık oıtalık kararnıağa baş

lamıştı. 

Kral, validei krali, k.·alın 

hemşir<"si Maıgrit, üçü birden 
katedrale girdiler ve Allah'a 
şükrettiler. 

-23-
Matmazel Piselö 

Bundan üç gün sonra, kral 
birinci Fransova validesinin 
sarayında, genç kızların ara
sında id;. Bu sarayda ne ka
dar güzel kızlar vardı ya .. 

Frarısovaz da burada idi. 
Çok ağladığını gösteren izler 
yüzünden belli oluyordu. Fran· 
sova zın<lanında bu kadıı ı ne 
kadar özlemişti. Fakat şimdi .. 
Nedense hoşuna gitmiyordu. 

Fransova, bir gün pcnçere
sindcn sarayın bahçesini sey· 
redıyordu. Bu sırada diğer bir 
pençcrede, henüz onsekiz ya
şında bir kızın saçlarını tara
dığını gördü. 

Mavi gözlli, beyaz parlak 
renkli enfes bir kız! 

Bu kız, An d'Eyli Piselö, 
zamanın larifince: "Alimlerin 
en güzeli, güzellerin en alimi!,, 
idi. 

Kralın hemen şairliği tuttu; 
bu kız için bir beyit söyledi. 
Kız da kendisini görm"' t"'· 

heyecan içinde kaldığı da ya
naklarının hare, hare olmasın
dan belli oluyordu. 

Kral sevinçle: 
- Benim memleketimde kral 

olmak ne büyük mazhariyettir! 

Dedi. 
Bunun için Şarlken'c iki 

milyon altın ekü ve~mekte hiç 
tereddüd göst~rmedı. 

- Sonu var -

Montekarlodan Ame
rikaya bir sipariş! 

Monte Karlo'nun müdürü 
Sablon, Menajer Vilreydc bir 
baskın verdi ve: 

Bu mevsim ıçın bı:ına 

sekiz Girl lazımdır! Dedi. 

Her zaman seyahate hazır 
bir halde bulunan Vitreyd: 

- Yes! Dedi. 
Ve hemen Nevyork ) olunu 

tuttu! 
Üç hafta sonra, birinci ne

viden sekiz dilber Girl v~ ... 
600 kiloluk bağaj ile l\1ona
kodü .ızıcn<lam eyledi. 

* * :~ 
işte, Monako'rıun " Kışlık 

tiyatro.,sunun lüks sahnesinde 
bu sekiz dilber, Amerikan 
mamulatı U. S. A. Madein, 
Girl: 

- Üne, Tvo, Tri , bir, iki, 
üç ... Diye numaralar yapmağa 
başladılar! 

Amerikan mamulatı dilber· 
ler, bir köşede bağajlarını 
açtılar: aman yarabbi, ne ka
dar ipekliler, ne kadar çok 

dantelalar, kurdelalar ve şap
kalar1 •• 

- Fakat bunlar çıplak nu-
maralar yapmıyacaklar mı? 

Kollarını başları üzerinde 
• 

birer hale haline getirerek 
dans eden dört kız Helen, 
An, İndiis vcLconor'dur! 

Beyaz: mnyosile merdiven
den inen, bin bir gece saray
larının peri kızlarını andı
ran da Glorya'dır! 

Kaptanları Maryan' <la piya
nistin yanındadır! 

Siyah ipekli pija~a giyen 
kırmızı saçlı Girl Barbaradır; 
bu kız sade "memnu,, numa
ı a!ar yapar! 

:",; 

"'* Muhitin tanınmışlarından 
birisi b;ına, kulağıma: 

- Hele sorunuz, bakalım 
bckarmıdırlar?. Diye fısıldadı! 

Ve sonra: 
- Hepsi de ~ilatereddüt 

bekar olduklarını söyliyecek
lerdirl 

Diye ilave etti. 

Amerikan mamulatı dilber 
Girller, ve bekarlık... Aman 
yarabbi ne münasebet? 

Maamafih, ben başka bir 
sual sordum: 

- En güzel aşk hatıranız 
hangisidiı? 

Hemen hepsi birden: 
- Neden?. Neden?. Diye 

sordular: 
An hiçbirşey anlamamış gi

bi idi. Yalnız Glorya şu ce
vabı verdi: 

- Aşk hatıraları mı? Fa
kat bunlar o kadar çok ki 
birisini seçmek cidden müşkül! 

Bafcılarımıza öfütler 

Kalif orniya naturel üzü
münün kurutulması. 

Üzüm kurumu, Kaliforniya 
naturel çekirdeksiz üzüm ku
rutması usulü hakkında bağ
cılanmıza hitaben bir bülten 
hazırlamıştır. Bunda deni
liyor ki: 

1 - Üzümler tam kemale 
erdiği, yani iyice ba\landığı 
zamana kadar beklenecektir. 

2 - Bu üzümler asmadan 
kesilip sergi yerinde hazırla
nan tahta tepsilere veya sergi 
kağıtları üzerir.e bandırma 
ameliyesi yapılmadan serı-
lecektir. 

3 - Güneşin kuvvetine 
göre 8-10 günde salkımın üst 
yüzü tamamlle kutur ve alt 
taraflarında hafif bir yeşillik 
görülür. Bağcı bu salkımları 
alt üst ederek güneş görmiyen 
t< rafların ı da g:ineşe çevirir. 
Lu suretle üzümler 4-5 gün 
şonra tamami1e kurun.uş olur. 

4 - G ineşte 1 urutulmuş 
o an üzümleı d · yd ne saklığı 
tenin için sergiden kı:ld rılan 
üzümler, bir arada ve yığın 
halinde çardak ambar veya 
sundurma gibi iistü kapalı 
) e·lcrde ovalanmadan ve çöp
leı i ayrılmadan bir müddet 
daha bırakılır. Bu suretle çok 
kurumuş olan tanelerle nemli 
kalmış olan taneler ayni de
recede kurumuş olur. 

5 - Üzümler böylece ku
rutulmuş olduktan sonra mor 
bir renk alırlar. 

6 - Bu tarzda kurutulan 
üzümlerin bandırma malraf ı 
ol nadığı gibi cihan piyasala
rındaki istihlaki gün<lcn güne 
artmaktadır. 

7 -Kaliforniya'da bu usul
de kurutulan üziimlerin mik
tarı 100 bin tonu geçmekte 
ve bunlar gerek Amerika v~ 
gerekse Avrlıpa halkı tarafın

dan sofralarda çerez olarak 
sarfedilmektedir. 

8 - Birleşik Amerika şim, 
diye kadar bu üzümlerden 
mühim bir kısmını Almanya'ya 
ihraç ediyordu. Almanya ile 

...! .................... ... 
Vitreya bana: 
-- Biliyor mu~unuz? Bun

lar birer altın arayıcısıdır!. 
Dedi. 

İzahat istcmeğe meydan 
vermeden sözünü tamamladı: 

- Girler Amerika' da talihi 
en yaver olan dilbcrlerdir. 
Ameıikada erkekler hemen ve 
ani afallaşır kalırlar ve: ,,
Ne kadar para ister?., Diye 
sorarları Bol yiyecekler, gü
zel ve pahalı giyecekler, eğ
lenceler, otolar ve apartman
lar .. Bundan başka bir Ame
rikalı gir! bilirim ki bir zen
gin ile altı ay beraber yaşa
dığı, oto ve apartman sahibi 
olduğu halde kendisini bir 
defa bile kucaklattırmamıştır! 

Amma.. bu kadarı da ah
maklıktır. Değil mi? 

- Maamafih .. Fransa'da bu 
cins erkek pek yoktur, buna 
siz de eminsiniz. 

- Amma.. Benim getirdi
ğim girller çok usta mahluk
lardır, Pariste bunları otelin 
asansörüne kadar takib eden
ler oldu. Glorya Savanso -
mın sabık kocası, Marlen Dit
rihi bizim Glorya i;in terke 
karar verdi! 

Doğrusu, büyük gril fabri
katörü Earl Karol beşeriyete 
büyük hizmetler ediyor. 

Pierre Rocher 

birleşik Amerika araşında ya· 
pılan ticari muamelelerde para 
tediyesi usullerinden çıkan ih
tilaflar dolayısile Alma1.'lar 
bu tarzdaki üzüm ihtiyaçlarım 
memleketimizden temin etmek 
istiyorlar ve diğer üzümlere 
nazaran yüksek fiat veriyorlar. 
Almanya'nın mühim ithalat 
firm:ılarında1 bazıları bunun 
için İktısad Vekaletine müra
caat etmişlerdir, Alman firma
larının bu tekliflerini busene 
derhal karşılamak için üzt:m 
müstahsillerimizin kurutacak
ları birer veya ikişer çuval 
üzüm lzmir'de Tariş üzüm ku
rumuna gönderilecektir. 

9 - Manisa vilayeti müs
tahsillerinin bu tarzda kuru
tacakları üzümler gazete ile 
ilan edilecek günde her müs
tahsil bulunduğu kasabanın 

istasyonun 1 r11alları getirecek 
ve bu mallar İzmir'e sevke
d l neden e t l M nisa Ameri
ka asma fidanlıklar müdürü 
Reşad tarafından, İzmir vila
yeti dahilindeki müstahsillerin 
üzümleri de doğrudan doğru
ya İzmir üzüm kurumunda 
muayene edilecektir. 

10 - Tariş üzüm kurumu 
yukarıda izah olunan usule 
göre iyi kurutulmuş üzümleri 
temizleyib ambalajladıktan son· 
ra Almanyaya ihraç edecek 
ve bu yüzden eldi."' edeceği 
parayı, temizleme, ambalaj, 
nakliye vesair masrafları çı
karıldıktan sonra hiçbir ko· 
misyon alm:ıdarı miistahsilleıc 

verecektir. 
1 1 - Bu hususa da· r fazla 

ma!fımat almak istiycnlcr h:
mirde Burnava bağcılık istas
yon şefliği ile Manisada Ame· 
rika asma fidanlıklar müdür
lüğüne mi.iracaal edebilirler. 

12 - Kaliforniya tarzında 

kurutulmuş üzümlerin nümu
neleri Türkofis İzmir şubesin
de Tariş üzi.im kurumunda, 
Manisa Turgutlu ticaret oda
larında, Manisa asma fidanlığı 
ve Burnava bağcılık istasyon· 
larında mevcuttur. 

Bir dinamit 
Çobanın par
maklarını ucurdu. 

' Cumaovası nahiyesinin Gö-
rece köyünde Mustafa oğlu 
15 yaşında Mehmcd, dağda 
keçi otlatırken bir dinamit 
bulmuş ve bunu demir zannilc 
taşlara vurmağa başlamıştır. 

O sırada dinamit patlamı~ 
ve Mehmcd, iki elinin par-
maklarından yaralanmıştır. Ya
ralı çocuk tedavi için İzmir 
memleket hastanesine kaldı-

rılmıştır. 

D 11ek1 er: 

Otobüs biletçi· 
lerınin elbiseleri .. 

İzmir'in muhtelif semtlerine 
işliyen bazı otobüslerde bilet
çilerin elbiseleri, beyaz elbise 
giyeni ere tamas ettikleri tak
tirde bunları kirletecek dere
cede kirli vaziyettedir. Bele
diyenin, otobüs biletçilerinin 
elbiselerinin temizliğile alaka
dar olmasını lüzumunu yazma
ğı muvafık bulduk. 

1 Nöbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Başdurak'ta Sıh

hat, Karantina'da Eşref, Ke
mer'de Kamer, Eşrefpaşa'da 

Eşrefpaşa eczaneleri açıktır. 
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88. 
So, bir zafer, sizi istikbal

deki bütün mücadelelerden 
muaf tutacaktır ; artık bir ile
rileme imkan ve ihtimali de 
olmıyacaklır ; v~ sizin bozul
manız, başkalarını da bozarak, 
size biraz daha mes'ud gün
ler temin edecektir. 

Olgun yaşı tahkir etmeği 
düşündüğümü sanmayınız. Eğer 
hayatın ta kök ve menşei kay
nağını, hürriyet f ışkırtıyorsa : 
Bütün hayat boyunca bizi ap 
aydın bir vüzuh idare ede
cektir. Ve bu takdirde mev
cudiyetimiz kendiliğinden ile
riliyerek ; menşei arz olan 
izler kaybolacak. V c hayat 
gittikçe ruhanileşerek asille
şecektir. Böyle olunca, biz 
öyle bir ihtiyarlığa kavuşuruz 
ki, fenalık ile sarmaş dolaş 
olacak yerde, fenalığı yenecek 
vasıtaları daha aydın görürüz. 

Binaenaleyh asrımızın fena
lığı ve hastalığı ; ihtiyarladık
ça bozulmaktır : Hu nerede 
sosyete tefessiih etmiş ise 
orada bu olacaktır. Bizi bo
zan tabiat olmayıp sosyetedir. 
Sosyetenin tesirine kendini ta
mamen bırakan insan, gittikçe 
bozulacaktır. - Tefessühün 
en derin uçurumlarına diişmüş 
olan başka devirlerdeki sos
yeteleri tarihten ctüd etmek 
zahmete değer birşey olacak
tır ; mesela zaten bozulmuş 
olan insanlar, Roma impara
torlarının idareleri altında, 
gittikçe daha ziyade bozul
madı mı? 

Ey, sağlam tecrübeli ve ol
gun yaşlı, fakat pekaz olan 
insanlar ; bu hitabeler size de 
and içiriyor. 

Projemize yardım cdemiyc
cek olan insanlar, bu hitabe
ler size dl and içiriyor : En
gel olmayınız. Eskiden olduğu 
gibi, kararsızlıklnrınızla, yanlış" 
hareketlerinizle projeye engel 
olmayınız. Projelerimizi siz an
lıyamazsınız : Hiç olmazsa şu
mı biliniz ki eğer sizin dü
şünce ve hareketiniz bizi kur
tarabilecek olaydı, çoktan kur
tulurduk ; çünkü şimdiye ka
dar sizin sözlerinizle hareket 
edildi. 

Fakat bunların hepsi geçti. 
Bir daha bunlara dönmiyelim. 
Siz yalnız kendinizi tanımağı 
öğrenin ve sükut edin. 

Devlet adamları, bu hita
beler size de and içiriyor 1 
İçinizden birkaçı çıkarılırsa (*) 
çoğunuz hür düşiinceye ve 
kendi kendine birşey olmağı 
ar~u. eden her fene düşman 
edınız. Amma görünüşte ilme 
ve hürriyete dost görünürdü
nüz. Bununla beraber ilim ve 
hürriyet ıçın çalışanları ve 
projelerini işlerden uzak tutar
dınız ; onlar hakkında hafif 
fikirli veya tiınarhanclere gön
dermeli derdiniz. Duruma ha-
kim olduğunuz sıralarda, her
kes hiir bir surette, sizin hak
kınızda ne düşündüklerini, söy
liyemezlerdi ; fakat herkes 
içinden şöyle derdi : Yalancı, 
aza~etinden yanına varılmaz, 
eskı mektebin gözü bağlı hen-
desi, bilgice gıcırı bükme ... 

Siz bize acele göstermeli
siniz ki böyle sanılmada hata 
etmişiz. Ônüniize çıkan lnı 
f ırsaltan istifade ediniz ; cjcldi 
dti~iiııct:ye karşı olan istihza
nızı bırakınız ve bilrnrdiğinizi 

girmemiz isteniyor: bizim Sov- yarınki De-
yetler birliğine karşı hiçbir 

husumetimiz yoktur ve M. niz Y arısfarı . 
Litvinof'un Paris ve Londra'- ' __ ,._ ......... __ _ 

e 
• s 

1 

Çeviren: M. Rahmi Balaban Siyat;i muharrirlerin bir kısmı Rus1a ve 
Fransa, bir kısmı da Almanya ve ltalya 

daki mühim rolünü inkar et
miyoruz. Biz, hiçbir egoist 
maksad takibetmiyoruz. Sulh 
tek hedefimizdir. Bu, Almanya 
ile sulh demektir. Bu hedefe 

Müsabakalar 
Heyecanlı olacak! 

Yarın sabah saat dokuzdan 
itibaren Güzelyalı vapur iske· 
lesi önünde kulübler arasında 
deniz bölge birincilik miisa· 
bakaları yapılacaktır. Bundan 
bir hafta evel lnciraltında ya
pılan teşvik müsabakalarında 
büyük mevcudiyet gösteren 
K. S. K, Göztepe, Altay ku
lüblerimizin denizcileri bir hafta 
muntazam çalıştıktansonra tek
rar bölge birincilikleri içine 

ogrenınız : Yoksa sizi öyle 
itham edenlerin haklı olduğu 
anlaşılır. 

Ey henüz ; mütefekkir, ede
biyatçı, muharrir adım taşı

mağa layık olan zatlar ; bu 
hitabeler size de and içiriyor. 

Devlet adamlarının, sızın 
hakkınızda : "Bunlar nazariyat 
dumanları arasında dolaşıyor

lar. Realiteyi gördükleri yok." 
Derlerdi ; bunda bazan haklı 
idiler. Siz kendi aleminizi 
tasvir edip realiteJi ihmal et
tiğiniz olurdu. :;>üphesiz ki 
hayat : Daha yüksek bir ha
yat mefhumuna göre tanzim 
edilecektir. Bu bir ezeli haki-
kat olup bunsuz terakki im
kanı olmaz. Fakat bu yüksek 
mefhum ile bunun tatbiki ara-
sında bir uçurum varc.lır.. Bu 
uçurumu doldurunuz : Bu dol
durma işi ; önceden sizi anla-
mağa başlıyan devlet adamı
nın olduğu kadar sizin de 
ödevin izdir. 

Tdekklir alemine dalıp ha
yatı unutmayınız. ideal ile re
aliteyi birbirine bağlamağı 

uğraşmaksızın daima daha 
yükseklerde dolaşacağınıza bu 
ikisini birlcştirmeğe uğraşınız. 
Nihayet şunu anlayınız ki dev
let adamı ile mütefekkirler : 
Birbirine lazım olan baş ve 
kollar mesabesindedir. 

Mütefekkirler, alimler, mu
harrirler, bu adları taşımağa 
layık olanlar 1 Umumi zaaf, 
di.işüııccsizlik, kararsızlık, cid· 
di şeyleri tezyif, gevezeliğe 

düşkünlük, muhtemeldir ki, 
sizde vardır. Hatta açık söy
liyelim var.. Fakat kabahat 
kimin ? Her ilmi oyuncak ha
line sokan kim ? Gençliği, . 
küçüklüğündeH itibaren, bu 
gevezeliğe ve kararsızlığa alış
tıran kim ? Mekteplerden çı
kan çocukları kim terbiye 
etti ? Eğer bizim devrimiz, 
zulmetlere dalıp boğuldu ise : 
Diişiindiirme için yazdığıııız 
kitapların nıübhem ve muğlak 
yazılmış olmasındandır. işsiz 
bir millen daima talim etmeğe 
teşebbüs neden 7 Siz biliyor
sunuz ki o birşey öğrenme-
miştir ve öğrenmek le istemi
yor. Halkı çağumız, onu 
mcthcdiniz, tahrik ediniz ; ve 
her suretle uğraşarak onu 
kendinizden yana çekmeğe ça
lışınız. Va1<tinden önce hük
metme melekesini gıdalandır
mak için de, gazctelerinizd~ 
kendi noktai nazarlarınızı veri
niz : Bu halde sizin karileriniz, 
bizzat sizden başka şekilde 
hareket edebilir mi ? 

(*) Uuıılıırdan hiri Baron Steİn· 
dir ki, Ycna'dan sonra Pru ya'nın 
ınukaclclcratı ouıın eline geçti. 

-Sonu var-

••tün 
ça dağında 
Kanlı bir vak'a oldu. 

Değirmendere nahiyesinin 
Ahmed beyli köyünde bir vak'a 
olmuştur. 

Mehmed Pala'nın tütün çar
dağında Abbas oğlu Sami'le 
Osman oğlu Naci arasında 
kavga çıkmış, Sami, bıçakla 
Naci'yi sağ omuzundan ve 
koltuğu altından tehlikeli su
rette yaralamıştır. 

Yaralı, derhal Memleket 
hastanesine getirilmiştir. Vc:tk'a 
faili tutulmuştur. 

ile birleşmelidir, diyorlar! .. nasıl varılabilir? 
İngiltere'nin rolü ne olma

lıdır? Hiç şüphesiz ki, her 
hangi bir sebeb, ve herhangi 
bir devlet için, körü .. körüne 
Almanya ile harbetmeye ka
rar vermekle bu hedefe varı
lamaz. Fakat muhakkak olan 
şudur ki f ngiltere ne Rusya 
için Almanya ile, ne de Al
manya için Rusya ile harb

İııgilıcrc "nip ıh rupa işlerimle .. 
ulacn~ı vaz.iyct. \C lıitoraf kolamı-

) nrak hcrhııngi hir müılıılıaleye 

nıccbur kaldı~ı t kdir le kimin t.ı· 

r.ı fını tutınnQı icalıeuiği lngiliz g•1· 
zctclcriudc sık-sık miiıınknşalara 

mC\'Zll olınuktaclır. f ngiliı kamoyu· 
ııun, 1ııgiltcre·nin menfaatleri Ln· 
kırııındıın hu k:ul:ır hayati hir 
mcs'elcde ne kadar U)Tılıklara 'e 
ll) kınlı1.lara düştügüııü gü ıerıııck 
için nşa~ıcla birkaç mi al wriyoruz: 

Bitarafhk tered
dUdden iyidir: 

The New Statesmen and 
Nation gazetesinde, R. T. 
Pazet yazıyor: 

Bugünkü lngiliz hükumeti, 
ne kadar iyi niyet .sahil-i olsa 
da, kollektif emniyeti tekrar 
tesis edemez. Çünkü kollektif 
emniyet, memleketimizin itiba
rına bağlıdır; ve bu itibar 
ise şimdilik ölmüştür. Onun 
içindir ki, İngiliz hükumetinin, 
bundan böyle, bir ittifak siya
seti takibctmekten ba~ka bir
şey yapamıyacağı ileri su
rülüyor. 
Şimdi, tecrübe bize öğretiyo-r 

ki, böyle bir politika t 1kibe
dildiği zaman en büyük teh
like tereddüt ehı.cktır. 1914 
de, Fransa, eğer fngillt.rc'nin 
yardımını ummamı5 olsaydı, 
ültimatomu daha kolaylıkla 
kabul ederdi, ve Almanya da 
lngiliz bitaraflığıııa itimad et
memiş olsaydı böyle bir ülti
matom göndermezdi. 

Şu dakikada, lngiltere'nin 
devlet adamları o kadar iti
bardan düşmüşlerdir ki, artık 
Avrupada sözüıntize gövenc
cek kimse kalmamıştır, ve 
taraf ınıızdan bir müdahale ya
pılmak imkanı bazen bir ta
raf, bazen de diğer tarnf için 
bir teşvik kaynağıdır. Avrupa 
devletleri ancak kenc.li men
faatlerine olan şeyi hatırlıya· 
caklardır; Fransa 1914 dii, 
Almanya da son aylardaki te
reddütlerimizi. 

Onun içindir ki, İngiliz hii· 
küınetine kalan tek kat'i po
litika, bitaraflık siyasasıdır. 
Miitecavize karşı İııgili.ı mü· 
dahalesinin kat'iycli sulhu le
min edeceği do!,ru ise, bu 
müdahale hususunda bugünkü 
tereddüdün sulh ıçın, daha 
biiyük bir tehlike teşkil ettiği 
de muhakktır. 
lngiltere antikomünist 
bloka karşı olmalıdır. 

Muhafazakar Daily Telgraph 
gazetesinde Sir Warden Chi
lcolt yazıyor: 

Şu sual sorulmaktan gen 
kalmıyor- "İngiltere ne yap.. 
malıdır.? Kimin tarafını tut
malıdır?,. Ben de şunu düşü
nüyorum: Eğer elinden gelirse, 
herşeyden önce Dominyon
larla bağlarını sıklaştırmalı ve 
Avrupada herhangi bir kom
binezonun dışında kalmalıdır. 
Fakat eğer bir devletin veya 
bir devletler blokunun yanın
da mevki almaya mecbur ka 
lırsa, hiç olmazsa bolşeviznıle 
mücadele edenlerin yanında 
yer almalıdır. Almanya, ltalya 
Japonya: 
Bir lngiliz - Alman 
ittifakı imkansızdır. 

Daily Tclegraph gazctcsınde 
A. Coliıı Kiııghnın yazıyor: 

Daily Telegıaph'a gundeı
diğ1 mektupta Si: Warden 

Chilott, birçok lngiliz'lerin te
reddüdsüz reddedecekleri bir 
tezi müdafaa ediyor. Hulasa 
olarak mes'ele şudur: 

Yeni bir Avrupa harbında, 
sonradan bir komünizm sal
gınına maruz kalacak bile ol
sak, gene muzaffer çıkacağı

mız ümidile, lngilterenin Fran
sa ve Rusya ile ittifak etmesi 
mi lazımdır?. 

Yoksa, 1914 tenberi andlaş
malara çekinmeden tecavüz 
etmiş ve müttefiklerden, iade 
etmeye niyetli olmadığı, yüz 
milyonlarca borç almış oldu
ğunu h~saba katmadan, Av-
rupa'nın en kuvvetli devleti 
olan Almanya ile ıni birleş· 

melidir? 
Pratik bakımdan, Fransa ile 

İngiltere arasında hiçbir ticari 
rekabet yoktur; ve Almanya
nın hedef tuttuğu da Fransız 
sömürgeleri değildir. Buna 
karşılık, Alma .ıya'nın İııgiltc
rrden istiycceği pekçok }ey
ler 'a:c.lır. 
On~m içindir Jci, Almanya

nm tnraf:na geçtiğimiz \le Al
m.:ınya dn himayemizdcn emin 
olarak birdenbire bizden me
sela Bdçikanın ve f\1anş li· 
manlarmın kontrolü gibi en 
olmıyacak şc-yler istediği tak
dirde, nasıl reddedebiliriz ki, 
askeri l akımdan kıyaslana

mıyacak derecede üstün b:r 
devletle karşı karşıya kalmış 

olacağız? 

'( ukarda zikredilen iki lrnl 
şeklinden birincisi daha açık
ça çok müreccah görüniiyor. 
Bununla beraber, giiniin birin
de Avrupa'da sulhu muhafaza 
edebilecek olan bir Frnnsız
İngiliz - Alınan ittifakı viicuda 
getirildiği güıı Avnıpa'nın 

diğer taraflarına karşı kayıtsız 
kalabiliriz. 

TeahhUd altma girmiyelim 
. Muhafazakar Observer gaze
tesinde L. Garven yazıyor: 

Hiçbir İngiliz hiikfımcti, şim
diye kadar, bu kadar vahim 
bir vaziyete karşı koymak 
mecburiyetinde kalmış değil
dir. Avrupa sulhu, biiyük öl-
çüde, İngiliz hükfımetinin ce
saret \C ferc:s~1ine bağlıdır. 
Varılacak hedef sarihtir: Av
rupa'yı yeni bir harbın kabu
sundan kmtarmak. Avrupa'nın 
şarkındaki hadiseler netice
sinde ingiltere'nin Almanya 
aleyhinde bir harba girece
ğini Fransa düşünmekte ve 
Sovyet Rusya ummaktadır. 

· Bizim sarih bir teahhüd altına 

edecek değildir. 
Almanya ve ltalya ile 
Aşkın muhafazakar Daily 

Mail' de Lord Rothermere 
diyor ki: 

Hakikatleri hesaba katmak 
Jazımdır. Avrupa vaziyeti sür
atli ve esaslı değişiklikler ge
çirmektedir. Milletlerarası kıy

metler bir zamandanberi ta
mamen değişmiştir: bazı zayıf 
devletler kuvvetli olmuşlar, ve 
bazı kuvvetli devletler göz 
görP göre kuvvetten düşmek
tedirler. 

Bütün bu evolusyon, millet
lerarası mlinasebetler<le derin 
sarsıntıleır tıasıl etmiştir. Orta 
Avrupada vukua gelen deği
şiklikleri hesaba bile katmı
yorum. Almanya, ileri doğru 
hamlesinde, etrafındaki bütiin 
devletleri cnzibesi altına almak 
yolundadır. Fransa, artık ge
rek askerlik ve gerekse dip
lomasi sahasında Almanya ve 
İtalyn tarafından geride bıra
kılmıştır. 

İmdi bu değışiklikler, bizim 
de, dış politikamızı değiştir

memiıi icabettirecek mahiyet
tedir: Bu politika hem müs
bct ve realist olmalıdır: Rusya
nın öldüriicü nüfuzu altında 

kalan memleketlerle ve bun
lar arasında Fransa ile bütün 
samimi münasebetleri kesme
liyiz. Ve nihayet polit'ikamız, 
Avnıpa'da, İtalya ve Almanya 
ilo bir uzlaşmaya doğru te
mayül etmelidir. 
Rea!politik'in tehlikeleri 

News Letter gazetesi de 
diyor ki: 

Mi:lctler cemiyetini, Slavları 
ve Romenleri terke<lcrck sul
hii kazanabileceğimizi uman 
"Realpolitik,, taraflarlan, milli 
hükumetin içinde nüfuz kaza
nır gibidirler. İngiliz halkına 
nadiren bu kadar mahir bir 
tuzak kurulmuştur. Gelecek 
sonbahardan önce, lngiliz ka
moyunun Milletler cemiyetine 
bağlılık ve kollektif emniyet 
gibi eski ideallerini terkede
rek yeni görüş tarzına iltihak 
etmesi imkansız değildir. 

Ortaya şöyle bir sual atıl-

karşılaşacak!ardır. Ve bu suretle 
yarışlarda hususi bir alaka ve 
heyecan olacaktır. Yapılan 

proğrama göre müsabakalar 
aşağıdaki sırayı.Jakibedecektir: 

100 metre serbest, 400 met
re serbest, 100 metre sırt-üstü, 
200 metre kurbağalama, 1500 
metre mukavemet serbest, 
4 X 200 metre serbest bayrak 
yarışı, 100-200-100 Türk bay
rak yarışı, 200 metre serbest. 

Şarpiler 6 deniz mili tulu 
üzerinden yarışacaklardır. Bu 
yarışı 4 tek ve 2 çift Fıta'nın 
2000 metre mesafedeki müsa
bakası takibedecek ve karşı
laşmalara nihayet verilecektir. 

Bu yarışları aşağıda yazılı 
hakemler idare edecektir: • 

Liman Reisi Zühdü, Mayn 
grubu kumandanı binbaşı Av
ni, Mayn grubu zabitlerinden 
Nazmi, Adatepe kumandanı 
binbaşı Avni, Dumlupınar de
nizaltı gemisi kumandanı Sü
reyya, Altay'dan Vasıf, K. S. 
K. tan Sadi Agah, Gözte
pe' den Muzaffer, Demirspor
dan Sadık. 

o 

r rke 
Ü c kadını. birden , 

yaralamış 
Menemen kazasının Kaklıç 

köyiinde bir vak'a olmuştur. 

Ahmed oğlu Basri ile Nuri 
karısı Hürmüz, Hasan karısı 
Sabire ve Ali karısı Emine 
arasında kız kaçırmak ınes'e
lesin<len bir kavga çıkmış, 
Basri bıçakla Hiirmüzii hafif 
surette ve Sabire ile Emi
ne'yi de ağır surette yaralamı~-
tır. Yaralılar, İzmir memleket 
hastanesine getirilmişlerdir . 
Basri tutulmuş ve adliyeye 
verilmiştir. 
~~~~~--- ·~~~~~-
maktadır. Milletler cemiyeti 
namına Almanya'ya karşı Sov-
yetler birliğini müdafaaya mı 
hazırız, yoksa, yakın memfaat-
lerimiz hesabına Milletler ce
miyetini feda ederek, Rusya'ya 
karşı Almanya'ya mı yardım 
edeceğiz? 

Bu suale verilecek cevab, 
mevcud Sİ) asal partilerin tc· 
mel taşı olmalıdır. 

~~~~~~~~~~~ ~1mw:.u~m;.;~ 
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Rutubet ve sıcakta katiyen şeklini değiştirmez 
kereste ararsanız 

• • • 

GA RGENI 
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Mobilya, karoseri imalatı için ideal kereste GÜRGENDiR 
Satış nıalıalli: Hiliil kereste fabrikası keresteciler. Telefon 3776 
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Dö ğ k ık M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan: 
Vme e a mış Cinsi Miktarı Teminatı Fiati Şartname ihale Günii Saatı ihale şekl i 

Tepecik'te Sürmeli sokağın· Metre Lira parası Kş. tarihi Kız Kacırma 
~ 

Cumaovası nahiyesinin Ye
niköyünde bir kaçırma vak
ası olmuştur. Yusuf kızı 15 
Yaşında Dudu, ayni köyden 
Mehmet oğlu Süleyman tara
fından kaçırılmıştır. Yapılan 
sıkı takib neticesinde ikisi de 
tutulmuş ve adliyeye teslim 
edilmiştir. 

da Kadri oğlu Cemal ile Ha- Arka çantalık bez 21.500 1209.40 75 00 25/8/936 Salı 11 Kapal ı zarf 
san oğlu Sezai sarhoş olduk· Portatif çadır bezi 100.000 : 150.000 6875 75 565 25181936 Sa l ı 15 " " 
ları halde Şam ' lı Melek'in Mahruti çadır bezi 150.000 : 180.000 9800 95 835 26/8 /936 Çarşamba 11 '' 11 

umumhanesine girip orada Yazlık elbiselik bez 400.000 12.250 55 1100 27/8/936 Perşembe 11 " " 
nara atmışlar ve Melek'i döv- Portatif çadır bezi 150.000 6875 75 565 27/8/986 Perşembe 15 " " 
meğe kalkışmışlardır. ikisi de Yazlık elbiselik bez 350.000 10.875 55 • 965 29/8/936 Cumartesi l l " " 
tutulmuştur. 1 - Eksiltmelere gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleri yukarıda m iktarları yazılı ilk 

Kast yok teminatları ile teklif mektuplarını ihale saatlarından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. mına vermeler .. 
2 - Yukarıda yazılı malzemenin şartnamelerini hizalarında yazılı bedeller karşılığında almnk ve örneklerini görmek isti-

NSra atmış Karşıyakada Alaybey ter- yenlerin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 8 13 18 22 2516 
sane önünde Abdurrahrnanın 

lsmetpaşa bulvannda sabı
kalılardan Hiiseyin oğlu Arap 
Nuri sarhoş olarak nara attı
ğından yakalanmıştır. 

Bıçak çekmiş 
Balcılar caddesinde Abacı-

o~\u hanında Şaşa! suyu depo· 

sunda çalışan Hasan oğlu 

Mehmed Hüsnü ile işsiz takı· 
rnından Kadri oğlu Mustafa 

su damacanalarını indirmek 

rnes 'elesinden kavga etmişler· 

dir. Mustafa, Mehmed Hüs
nüye bıçak çekmiştir. 

Hırsızlık 
Tcpecık'tc Maharet soka

ğında 8 numarada oturan Ali 

oğlu Abdurrahman 'ın evde 

bulunmadığı sırada bir hırsız 
tarafından bir fotoğraf maki
nası çalınmıştır. 

GUmrUkte bir hırsızhk 
ihracat gümrüğünde amba

laj memuru HaJid'in yeleği 
cebinden 70 kuruş para ile 

kaplama sarı kordonlu bir 
saati çalınmıştır. Hırsız ara· 
nıyor. 

Bıçak taşımak 

F evzipaşa caddesinde Har· 
put'lu fsmaıl oğlu Sadık'ta 
bir bıçak bulunmuş ve zabı
taca alınmıştır. 

Kaza 
Karşıyaka' da banka soka

ğında Ahmed oğlu 12 yaşın· 
da Nüvit bindiği bisikleti 3 
yaşlannda f smet oğlu Fatin' e 
çarptırmış ve yaralamıştır. 

aşçı dükkanında mermer masa 
üzerinde ekmek kesen Akif 

oğlu İsmail elindeki bıçağın kay
ması yüzünden karşısında duran 
Arif oğlu Osman'ın yaralan-

masına sebebiyet vermiştir. 
Hadisede kast olmadığı anla
şılmıştır. 

Yaralamış 

Şehitlerde şark sanayi şir· 
keti fabrikasında bir kaza ol· 

muştur. Gece fabrikada çalı
şan Şaban oğlu Mehmed, ma· 

kineyi istop ettirmek için ka
yışı boş kasnağa almhk iste· 

miş ve kayışı, kaşı iizerine 

çarparak kendisini hafif suret· 
te yaralamıştır. 

Ödemiş'te hırsızhk 
Ödemiş kazasının Çatalyol 

mahallesind~ oturan Salih 

oğlu lbrahim'in dıvarını del· 

mek suretile• evine giren bir 

hırsız taı-afından iki çuval buğ· 
day çalınmıştır, Yapılan tah· 
kikatta hırsızın Hasan oğlu 

Musa ile Ahmed oğlu Dur-
muş oldukları 

tutulmuşlardır. 

anlaşılmış ve 

• Mücellit 

Ali Rıza 
Yeni Kavaflar çar. 

fısı No. 34 

• 
Arsıulusal lzmir fuarı komi-

• 

tesi riyasetinden; 
1 Paviyon satışı 25 Ağustos 936, akşamına kad~r devam 

edeceği11den bu tarihden sonra vukubulacak müra-
• 

2 

3 

4 -

caatlar kabul edilmiyecektir. 

Tutulmuş olan paviyonlar in a ve dekorasyon işlerinin 

29 Ağustos 936 akşamına kadar bitmiş olması la
zımdır. Bu tarihden sonra hiçbir suretle inşa işine 

müsaade edilmez. 
~ 

30 ve 31 Ağustos günleri paviyonların tanzim ve 

eşya serimi işlerine tahsis edilmiş olmakla fuara işı i· 

rak etmiş olan ckspozanların hazırlıklarını bu tarihlere 

göre ikmal etmeleri rica olunur. 

Evlerind~111üsait yerleri olup fuarın devamı müddc· 

tince pansiyon halinde kiraya vermek istiyenlerin ev 

adreslerile oda ve yatak adedi ve fiatl.arın.,, fuar büro· 

suna müracaat ederek kaydetmeleri ilan olunur. 
20 22 25 59 

Istanbul vilayeti Nafia mü
dürlüğünden: 

1-9·936 tarih salı günii saa\ 15 de lstanbul vilayeti Nafia 

rnüdürlüğü eksiltme komisyonu odasında 56055.26 lira keşif 

bedelli Yüksek Deniz Ticaret mektebinde yapılacak pavyon 
ilavesi inşaatı 

Kapalı zarf usulilc eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, Nafia işleri umumi ve hususf ve fenni 

Şartnameleri, pr~, keşif hulasasilc buna mütefcrri diğer ev

rak 280 kuruş mukabilinde. dairesinde verilecektir. 

~uvakkat teminat 4053 liradır. 
ğ steklilcrin en az 1150 000,, liralık bu işe benzer İş yaptı· 
ına dai N · v ··t hh"tl"k r· r af ıa vekaletinden alını:;; oldugu mu ea 1 1 ve 
ıcaretod 1 9 936 l ij - nsı vesikalannı havi teklif mektuplarını - • sa 1 

g nlu saat 14 de kadar fst vilayeti Nafia müdürlüğüne ver-
me eri · 

. 12 17 22 27 246/ 2548 

Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
Muvakkat Tahmin 

Kıtası Cinsi Kilosu ihale Ta. Gün Saat teminalı bedeli 
Lira K. 

Tefenni Yulaf 27500 25181936 Salı 9 114 5,5 Açık 
Isparta Odun 1006000 " " " 10 944 1,25 • " 
Burdur " 161000 26181936 çarşamba 9 103 85 " 
Tefenni " 298000 " " 11 17 168 75 " 
Denizli " 658000 27181936 perşembe 9 494 1 kapalı 
Antalya " 410000 28/8/936 cuma 9 231 75 açık 
Elmalı 11 411000 31181936 P. ertesi 9 155 " 50 " 
Eğirdir " 330000 1191936 salı 16 186 '' 75 11 

Fethiye 11 218000 2/9/936 çarşamba 9 123 11 75 " 
Dokuz kılanın iki kalem odun ve yulafı yazılı k. olmak yu

karıdaki cetvelde ihale günleri ve teminat muvakkateleri de 
eksiltmenin şekilleri gösterilmek suretile münakasaya arzedildi. 

Bu erzaklar lspartada askeri satın alma komisyonunda 
ihale yapılacaktır. Ve şartnameleri komisyonumuzda mevcut 
olup istekliler tarafından bedelsiz olarak şartnameyi okuya
bilirler. 

Artırma eksiltme kanunu ahkamına göre teminatlarile bir· 
likte zamanında komisyonumuza müracaat edilmesi ilan olu· 
nur. 9 12 19 22 · 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaat hayvanatının (88200) kilo kuru ot 

ihtiyaeı açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 
2 - ihalesi 29 Ağustos 936 cumartesi günü saat on ikide 

fzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (3307) lira (50) kuruştur. 
4 - Teminat muvakkale akçesi (248) lira (7) kuruştur. 
5 - Beher kilo kuru ot için üç kuruş yetmiş beş santim 

fiat tahmin edilmiştir. 
6 Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. 
7 istekliler ticaret odasına kayıtlı olduklarına dair Ve· 

sika göstermek mecbJriyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçiincü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kalan ve teminat nıuvakkatelerile birlikte ihale saa
tinden evvel komisyonda hazır bulunmaları. 

Mst. 

Cinsi 

13 18 22 27 

Mv. satın alma komisyonundan: 
Beher kilosu· 

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

Lira K. K. S. Lira K. 
Kes:lmiş sı· 

ğır eti. 
Ayaktan sı· 
ğır eti. 

117800 25916 00 22 ()() 1943 70 

84000 

46900 

15540 00 

8442 ()() 

ıs · 50 1165 50 

Kesilmiş sı· 
ğır eti. 

18 00 , 633 15 

Kesilmiş sı
ğır eti. 

29700 6979 50 23 50 583 50 . 
ihale tarihi gün ve saatı • 

24/ Ağustos/936 pazartesi giinü saat 17 /30 da 
'' ,'' " " " 10130 da 
" " " 11 " '11/00 de 
'' .. " '' " 11130 da 

1 - Mst. Mv. kıtaatının y~ka.rıda cinsi ve miktarları yazılı 
dört kalem sığır etı ıhtıyacının dört kıt'a şartname 

2 
3 

ile 20/ağustos/936 ~ari~ind~ ayrı ayrr pazarlıkla yapı· 
lan eksiltmesinde hıçbır talıp ç1kmadığından ihaleleri 
hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda f zmirde kış· 
lada Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnameleri ·hergün komisyonda görülebilir. 
istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 

4 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi-
kaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saa· 
tından evvel komisyonda hazır bulunmaları 95 

Mst. Mv. Sat. Al Ko. nundan: 
Mst. Mv. için pazarlıkla yirmi ila yirmi beş baş binek koşum 
ve mekari hayvanları satın alınacaktır. Evsaf ve şartlarını 
görmek istiyenler Mst. Mv. satın alma komisyonuna miiracaat 
edebilirler. isteklilerin cumartesi ve tadil günleri hariç olmak 
Ü7cre her gün saat 17 de kışlada Mst. Mv. satın alma komis-
yonuna müracaatları ilan olunur. 22 26 96 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Bergama kıtatı için 20000 kilo bulgur 25181936 salı 

günü saat onda açık eksiltme ile Bergama askeri satın 

2 
3 

alma biıtasında sahn alınacaktır. 
Bulgurun tahmin bedeli 2000 liradır. 
f stekli olanların birinci teminatı Bergama maliye vez· 
nesine ihale zamanından evvel teslim edecektir. 

4 - Birinci teminatı 150 liradır. 
5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyen hergün komisyon açık 

olduğu ilan olunur. 7 12 16 22 2466 

Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 

Cinsi 

(lsterlize 

Miktarı 

Kilosu 

Beher kilosu· 
Tahmin edilen nun tahmin Teminatı mu-
mecmu tutarı edilen fiati vakkate akçesı 

L. K. K. S. L. K. 

edilmiş) süt 36000 4680 00 13 00 351 00 
Yoğurt 32400 .4212 00 13 00 315 90 
Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saat ı 
Aç.ık eksiltme 29/ağustos/936 cumartesi günü saat 10 da 

" 
11 

" '' • • ' ' " 10/30 da 
l - Mst. Mv askeri hastanesinin yukarıda cinsi ve mik· 

tarları yazılı iki kalem süt ve yoğurt ihtiyacı iki kıt'a 
şartname ile ayrı ayrı açık eksiltme suretlle münaka 
saya konmuştur. 

2 - İhaleleri hi7.alarında yaz.ıl ı tarih gi.in ve saatlarda İz. 
mirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3 - Şartnameleri kergün komisyonda görülebilir. 
4 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesi

ka göstarmek mecburiyetindedirler. 
.5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve
sikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saa-
tinden evvel komisyonda hazır bulunmaları. 13-18-22-27 

Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
Teminatı muvak· 

Cinsi Keşif bedeli kate akçesi Münakasanm şekli 
L. K. L. K. 

Yol inşaatı 4690 58 352 00 Açık eksiltme .. 1579 75 118 50 .. H 

" 2092 84 157 00 il " 
" 1548 03 116 11 " .. 

İhale tarihi gün ve saatı 
24/ Ağustos/936 pazartesi günü saat on beş buçukta 

11 
" .. " 

11 on altıda 
" " " " '' on altı buçukta 
" " .. " " on yedide 

1 - Hava ktaatına ait yol İnşaatı dört kıt'a şart.name ile 
ayrı ayrı açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

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

3 - Şartname ve keşifnamcleri hergün komisyonda görü
lebilir. 

4 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve 
İzmir Nafıa fen heyetinden ihaleden laakal sekiz gün 
evvel alacakları ehliyet vesikalarını komisyona göster· 
mek mecburiyetindedirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnmelerinde yazılı vesi· 
kalan ve teminat muvakkatclerile birlikte ihale saatın· 
dan evvel komisyonda hazır bulunmaları. 

5 11 16 22 2482 
Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: • 

C insi • Mikdarı 
kilosu 

Turgutlu askeri kıtatının hayvanatı için arpa 232630 
• Uşaktaki askeri kıtaat hayvanatı için " 252050 

1 - Turgutlu V<" Uşakta bulunan askeri kıtaat hayvanları 
için yukarıda chıs ve mikdarı yazılı 1 O aylık arpa 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Ayrı olarak tanzim kılınan arpa şartnameleri bedelsiz 
olarak Kasaba askeri satın alma komisyonundan 
verilir. 

3 - 232630 kilo arpanın ihalesi 25 Ağustos 936 tarihinde 
salı günü saat on altı ve 252050 kilo arpanın iha-
leside 25 Ağustos 936 tarihinde salı günü saat 17 de 
kapalı zarf usulile Kasaba askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Beher kilosunun muhammen fiatlan 4 kuruştur. Tc· 
minat muvakkateleri ayrı ayrı 680 ve 757 l iradır. 

5 - isteklilerin Ticarctodasında mukayyet olduklarına daır 
bir vesika ibraz etmeleri Jazımdır. 

6 - T:_minat muvakkatelerile birlikte teklif mektuplarının 
munakasanın yağı belli saattan en aşağı bir saat evvel 
Kasaba askeri satın alma komisyonuna vermeleri ilan 
olunur. 11 15 18 22 2566 

lzmir vakıflar direktörlüğün
nen: 

324 lira 50 kuruş keşif bedelli berberzade sokağında 3 
sayılı Emetullah hatun vakf ndan aile evinin tamiri 15 giin 
müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. ihalesi 24/8/936 pa
zartesi günü saat 16 da vakıflar direktörlüğü binasında müte
şekkil komisyon huzurunda yapılacağından isteklilerin yüzcte 
7,5 teminat akçesi olan 24 lira 33· kuruşu vakıflar veznesine 
yatırarak o gün komisyona müracaatlan ilan olunur. 

12 16 19 22 



oı:u _________________ ... _ 2'18/b& 

W. F. H. VAN-' Hellenic Lineş 1/zmirBelediyesinden lzmir harici askeri satın alma ı Cin arı 
D ZEE & Co L• •t d lzmir Vilayet meclisinin Fuar Isparta askeri sat. al. ko. nundan: 

er • imi e için Belediyeye yardım olarak Muvakkat Tahmin 
V. N. Hamburg - Bremen, Rottcr· verdiği para hakkında görü· teminatı edilen 

Kıtası Cinsi Kilosu ihale Ta. Gün Saatı Lira Kuruş Şekli DEUTSCHE LEVANTE LINIE dam -Amsterdam ve Anvers şülmek üzere Şehir meclisi 
Isparta Bulgur 19200 28-8-936 cuma 1 O l 44 1 O Açık G. m. b. H. HAMBURG limanları için her ay munta- fevkalade olarak 27 Ağustos 

" K. ot 39000 ' 1 
" 14 147 5 " "HERAKLEA,, vapuru 24 zam iki sefer yapacaktır. 936 Perşembe günü toplana-

ağustusta bekleniyor, 29 ağus· Ren, lskandinav ve Baltık cağından sayın azanın o gün " Arpa 96000 " " 15 108 2,5 " 

tosa kadar ANVERS, ROT- limanları için doğru Konşi· saat 16 da Belediyeyi teşrif-
TERDAM, HAMBURG ve mento ile eşya kabul eder. )eri rica olunur. 93 

" Saman 85000 " " 16 64 1 " 
Burdur Bulgur 6700 29·8-936 cumartesi 9 53 10,5 " 

BREMEN limanları için yük Anglo. Egytian Mail 
alacaktır. line 

" K. ot 73000 '' '' 10 261 4,75 " 
" Arpa 133000 " '' 11 290 2,90 '' • ıı: ·.. • .. .. • • • ~ "' ..t 

< • • ~ 

''ARTA,, vapuru 5 eylalde 
bekleniyor, 9 eylule kadar 
ANVERS, ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN li· 
manları iç.in yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJE (DS. AS. SPANSI<E-

LINJE) OSLO 
''BOSPHORUS" Motörü 21 

ağustosta bekleniyor. 22 ağus-
tosa kadar lSKENDERİYE, 
ROUEN, Le HAVRE ve 
NORVEÇ limanları için yük 
alacaktır. 

"SARDiNIA,, motörü 20 
eylCılde bekleniyor. 25 eylule 
kadar Le HA VRE, DİEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li
manları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME RO
UMAIN BUGARES 

"DUROSTOR,, vapuru 2 
eylCılde bekleniyor. KÖSTENCE 
SULİNA GALATZ ve GA
LA TZ aktarması olarak BEL-
GRAD, NOVİSAD, KO
MARNO, BUDAPEST, Vi
YENA ve LINZ için yük ka
bul edecektir. 

Marsilya ve lskcnderiye için 
9600 tonluk 11Cairo City,, va
punı her ay Pireden munta
zaman iki scf er hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port-Sait ve lskcnderiye li

manları için "VELOS,, vapu-
ru her haf la pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentahğı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 
~ ......... ~ ........... .. 

Olivier v E Şürekası 
Limited 

Ucuz, temiz, taze 
ilac ve tuvalet 

' çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
• 

Eczanesi 
Kücük salepci hanı ' , 

karsısında 
• i 

" Saman l 33000 " " ) 2 100 ] ,00 ·• 
Tcfcnnı Bulgur 7900 31 ·8·936 pazartesi 10 60 10,00 " 

" K. ot 160000 ' ' " 11 398 5,00 KapalJ/ 
" Arpa 329000 " " 14 987 4 " 
" Sanıaıı 284000 " ·· 15 320 1,5 Açık 

Deııizli Un 329000 1-9-936 salı 9 2961 1'.l Ka.,alı 
" Bulgur 26200 •· ·• 10 217 11 Açık 

" Arpa 207000 " " l 1 466 3 Kapalı 
·• Saman 324000 " " 1 l 243 l Açık 

" K. ot 295000 " " 1 ~ 1107 5 Kapalı 
Antalya llulgur 21900 2-9-936 çaışaıııba 10 148 • 9 Açık 

·• Uıı 161000 " •· 11 1691 14 Kapalı 
" Sadeyağı 5100 11

" " Jtl 345 90 Aç.k 
" Sabun 3400 " •• 15 90 35 " 
'' Bulgur 12800 " " 16 116 12 ·• 
" K. ot 43500 " ·• 17 164 S •• 

Eğirdir Sığır eti 30700 3·9·936 pcr~cmbc 10 231 10 " 
f zmir birinci ıcra memur· " Bulgur 8400 " ] 1 48 7 ,5 " 

luğündan: " K. ot 11000 ·• " 14 33 4 " 
Anedolu gazetesin'n 8-8-36 11 Arpa 34000 " " 15 64 2,5 " 

tarih ve 6685 sayılı nüshası- " Saman 32500 " " 16 25 1 " 
nın 7 inci sahifesinin berinci Fethiye Bulgur 5500 4·9·936 cuma 11 '58 14 " 
sütunundaki emlak bankasına Yukarıda adları yazılı yedi kılanın erzaklan ile ihale tarih gün ve saatlarda eksiltmenin 
borçlu Pakizc'ye ai<l gayri şekilleri gösterilmek suretile eksiltmeye konuldu. işbu erzaklar Isparta askeri sabn alma ko-
menkul satışının ikinci artır- misyonuAca yukarıda yazılı günlerde bu kıtalara ait yıllık ihtiyaçlarının taksit suretile salın 

Vapur Acentası ması 25 cyllıl 936 tarihine alınacağından mezkur günl~rde arttırma eksil.me kanununun maddesi mahsusasına ıöre temi-
Birinci kordon Rees binası müsa<lif cuma günü saat 15 te natları ile birlikte lspartadaki komisyonumuza müracaat etmeleri ve komisyonda mevcut şart-

T el 2443 yapılacaktır. Tashih olunur. namelerini bila bedel görebilecekleri ilan olunur. 12 19 22 26 2559 
THE ELLERMAN LİNES Ltd. 

"OPORTO,. vapuru 15 ağus- ç 1 1 
tos 1936 Lo:-ıdra ve Anvers- eşme ) ıca arı 

S. A. ROYALE HONGROISE ten gelip yük boşaltacaktır. _ 

Deniz levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 
bedeli "19250,, lira olan "25000,, kilo sadeyağı 7 Eylül 936 
tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de ltapahzarf usulilc 
alınacaktır. 

DE NAVIGATION DANUBI- "FLAMINIAN,, vapuru ağus- a·· .. k 1·· k. Ot 1 
ENNE-MARITİME BUDAPEST tos sonunda Liverpool ve uyu ur ıye e ve 

"SZEGED,, motörü ağus- Swanscadan gelip yük boşal- G • A ld 
tos nihayetine doğru beklen- tacaktır. azınOSU ÇI 1 

k d BELGRAD Novl DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
me ·te ir. ' - "SAMOS,, vapuru 23 ağus- "BÜYÜK TÜRKiYE" oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her 
SAD, BUDAPEST, BRATIS- tos 1936 bekleniyor. Ham- türlü konförii cami, tertemiz takımları ile saygılı misafirlerinin 
LA VA, VIYENA ve LlNZ burg, Bremen ve Anversten emrine amadedir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kuruştur. 
için yük kabul edecektir. yük boşaltacaktır. GAZiNO san'atmda mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, 
JOHNSTON WERREN LI· ----------- taze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edecektir. 

NES Ltd. ve BARSELONE hareket ede- Muntazam servis - Taze ve temiz meşrubat ve mekulat · 
"JESSMORE" vapuru Ll- cektir. Ucuz fiyatlar - Elverişli tabldot, 

VERPOL ve ANVERS'ten Yolcu ve yük alır. T•• k k J ; b••ı 
yiik getirerek tahliye etmiş ilandaki hareket tarihlerile ur spor urumu zmır o -
ve gitmiştir. navlunlardaki değişikliklerden • b k f "" d 

Vapurların isimleri gelme acenta mes'uliyet kabul etmez. geSI 8Ş aD lgID an: 
tarihleri ve 9avlun tarifeleri Daha fazla tafsil at almak için Alsancak stadının geniş ölçüde tamir ve islahı için 27 
hakkında bir taahhüde girişi- 2ci kıordonda tahmil ve tahliye Ağustos 936 perşembe günü saat 13,30 da pazarlık suretile 
elmez. Telefon No. 2007 2008 binas arkasında Fratelli Sper- ihale yapılacaktır. Talip olanların ı> gün Beyler sokağında C . 

.. ----,- co vapur acentalığına müraca- H.P, binasındaki bölge merkezine gelmeleri ve bölge katibin· 
Fralellİ SperCO at edilmesi rica olunur. deki plan keşifname ve şartnamelerin hergün tetkik edilcbile-

Tele. 2004 2005 2663 ceği ilan olunur. 21 22 78 

Vapur Acentası,----------------~ ... ----llll!llm. 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
''GANYMEDES., vapuru 22 

ağustosta beklenmekte olup 
yükünü tahliyt>den sonra BUR
GAS, VARNA ve KÖSTEN
CE limanları için yük ala-
caktır. 

"ORESTES,, vapuru 31 
ağustosta gelip 4 eyliilde AN-
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM v~ HAMBURG li-.. 
ınanları için yük alacaktır. 
ŞVENSK ORIENT LINIEN 

"VIKINGLAND,, motörü 
17 ağustasta gelip yükünü 
tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG, BREMEN, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNİA, GOTEBURG OS
LO, ve ISKANDINAVYA li
manları için yük alacaktır. 

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

SERViCE MARITİME 
ROUMAIN 

"SEÇEA VA,, vapuru 26 
ağustosta gelip 27 ağustosta 
PIRE, MALTA, MARSIL YA 

, 

• 

~---.....-. . ~· MiJJiY.,,. • .N ~ A 
" · ·1<UrU/ ·~o 11 ıu a-· 

Muvakkat teminatı "1443,. lira "75,. kuruş ol~ ~artnameıi 
komisyondan her gün parasız verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi 
muhte~ mazrufları belli gün ve saattan bir s•t evveline ka
dar Kasımpaşada bulunan komisyon başbnlıtma vermeleri. 

22 26 31 6 1 ..:= ' 86 

111111111111111111111111111111ı.. Doktor ,.111u1111111uı11n1umufti 

i A.KemalTonay 1 
=.Bakterigolog ve bulaşık, salgın lıutalıkları llliitaluu.tı.rı§ 
~ Basmahane istas} onu karşıııındak.i dibek. sok.ak batında 30 uyı- 5 
;: Jı ev ve mııayenehaneıiııde sabah aut 8 den akpm saat 6 a kadar 5 
=: hastalarını kabul eder. 5 - -- .Müracaat etlf'n hastalara yapılması lizımgel~n uir tahlilit ve E = mikroııkopik muııyenel,.ri ile veremli hastalan yapılmasına cevza § 

iııi"ffillıiıııii"""'ii"'i'l"'mmrıiii"iıimiıfiüüıirel./o~
0

: 141i~s 1111u11i 
lzmir Tecim Lisesi direktörlü
ğünden: 

1 - Öğrenci kayıt ye kabulüne 20/8/1936 tıırihinden iti
baren başlanmıştır. 

2 - Okula kabul edilecek öğrencil~r: 
A - Lise kısmına mesleki derslerden imtihanla orta okul 

mezunu kız ve erkek öğrenciler. 
B - Orta kısma ilk okul mezunu kız ve erlı:dt öğrenciler. 
C - iki sınıflı Akşam kız korsuna kız öğrenciler. 
3 - Okula alınacak öğrencilerin •••iıdaki belgeleri getir-

meleri lazımdır. 
A - ilk veya orta okul diploması. 
B - Hüviyet cüzdanı. 
C - S.Jıhat raporu ve aşı kağıdı. 
Ç - 6 adet 50X6 büyüklüğünde fotoğraf. 

4 - Eylül mezuniyet, kabul ve bütünleme s6çlanna 2/9/9'36 
tarihinde başlanacak ve 20/9/ 1936 tarihinde nihayet 
verilecektir. 

5 - Derşlere 1/ 10/1936 tarihinde batlaoacakbr. 
22 24 26 28 29 91 

....................................... """ ................ """ ................................ ~ ....................................... .. 
Pu•• rı·en Şaha· p Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve b~brekleri rahat•ı• 

olanlara, tansiyonları yüksek bulunanlara doktorlar yalnız bunu tavaiye ederler. 


