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Yarın toplanıyor kat'i vaziyet :anlaşılacaktır, diyor. Atatürk, ecnebi profe
sörlerle görüştüler. 

Bü) iik Jil kurultayımız ) arın 

ü~iinl'ii toplaııt ı..;ın1 yapıyor. Dilin 
lıir millet lıayatın<lal.i roliiııü w 

Tiirk dilinin tarihi büyük dııma· 
rıııı hilen Atatürk. zamanın derin· 

liklerı· llf' ıriimiilen" Tiirkı;e' i lıir 
~ . -

ı'P\}wr olarak orla~a \'•karmak 

iştt'ıni-.ıir. 
Çiinkü dil. saılece ve kuı.-'.,uru 

lıir ifaı)e vas.ıtası ıleğilılir. Dil. 

l~·rılle millet ara ... mclaki ~hu. lıaı-, ı 
\f• milli iı-lihatııı en knVYetli zin· 

dridir. Oil. lm~u<1İJCI Ye karakter 

'aratan lıir ıımurdur. Ana dillere 
:alıip olan milletlı>r. daima w ılai· 
ıııa mcdt~niyeli kcndileriıııll' topla· 
nıı~lar. cli~c-r milletll'rİ kemli ır .. ir· 
lt• ıi altıncla l.ıır;ıkını~lar. lıfıkiıu \U· 

;ııJ hır ku:ı:nnıııı._larılır. 
1 11 -.::ııılı;'!ın en e-ki lı " r ınil~eıi 

ııl.111 Tiirkün ıl ili ti·· lıiitii ıı lııı ı ııı· 
k:ııılan ,-, rnı iş lıir ılil olılıı~u Lı.ıl· 
dı• ıarilıiıı ınıı<I\ n·ıı ıle' ı e'eriıulı·n 
ı-onrn 1-.ı•mli a .. ı't • l1li11yl'ı-İne '•' l.:ııd· 
rNiııı' , .ıki ıa~al1utlan dt•fı·ılcıuc· 

ıııi"' lııı~kıılarırıa dnm:ıdar \t"rıliği 
lıaİ;lt• k:·ııılinıle k::ııı kalmnını~ \"l' 

lıi r ( 1,,ıııanh turihi ılt'Hf si ıle onu. 

kl'u<li \<"tişLirıuderiııiıı tcı<iıi altrn· 
cl,ı çürİitüp gitıııi,_tir. 

~u ııınlıakkuktll' ki, kemli 
milli kiihüriinii tamamen lerkede
rı>k uwJrc~e oılalanlllla ı\ rap ve 
Acem kültür1iuı•. ıhıha ,~011rıı11~ 
dini H' .::n"i dile ( l) .. arılan e~kı 
O~ınanlı lıoı·a;,ı, Tiirk dili~in. hı~ 
Cıkıhetiıııl!n en büyük mı>" nlıyetı 
taşımaktadır. İlk O;"ıııanlılann halis 
Türkçt•ı-i, k1;.a hır wman sonra 
"·crhri. diıı kanalından \rnp ve 

Acem Jiline vcrmi~. garip paçal 
lıir dil ıne)dan:ı çıh.mıştıı'. Bu 

çıkı~ ta ı ,ı,mauh kalahalıj!ı içimle 
halkla münev"\cr nr:ıı1ındn iki dil 
'aratnıı tır: 

• l\f eJresc dili. halk Jili .. 
Bu ikinci:;i; yukarı !'eviyede 

ılurmak iddia ında lıulunan med
rese tahakasımn her::c~ ine arkası· 
oı çevirmişti. ~ruri uıedrcı;c, mu· 
harriri ıne<lresc, müverrihi ınedre-
sl', hekimi, filezofu, ıniman "·e 
lıerşeyi meclrese ~ aratıJordu. Fa· 
kat bunlarla halk uraı::ıncla derin 
lıir uçurum ,·ıınlı. Dil miinnı;ebeti 

tamamilı• kopın uşt u. 
Hıılk kemli sal'i)t't \C fü:iiııii, 

tarihin lıir nıira'4 ol.ırak ~dirdi(;i 

ana ılili, lıırakmıuuı~tı. O kın li 
ı·clcbi) atını, k ·ıııli folklorıınıı ~·'•il' 
.111a dilinin iı:iııılr. )•ı ,utıy ımlu. 

BNi tarafta Otoırnanlı ıııiiıwv

' eri. dar w hu~u"i hir \t'J"Çc'·c iı: i n· 
ti<'. , alııız ],ı•nıli•inc ait "' lıa:ka· 

larını~ ıliııl. milli w kiiltih..t izlerini 

t.ı,ı rnıı hir ıl ille ba~ .!ıa;a kal ıııı ;lı. 
• Bu irtih,ıtı;ızlık. 0111lol.uz\ınt'u 

n'<ır 1-onlıınnda. yeni ülı;ül<'r ıa~ı
\ .ın ]ı;ı:ı:ı nıiin<'vvı•rlı•r tarafınıl,ın 

;.,,. ıılıııclı , •• Tiirk tlilint' ılı•~rıı hir 
t • ı•re\ılll lıa~lıtılı. Fakat t•ılelıipta 

"' ~ıiiıwn Pı "lnı fa hakim oları 
1 >-nıanlı rliliııiıı kalıu~u o k::ıılar 
"ı'rtkı:mi~t i ki. miitf'ııııııli yt'll m ıı· 
kavcnwt gii•tertli ,·c· Türk dili mii· 
ı ıuldf"si. ııadı•ı•t• şalışi gayrı'llt>rİn 

\i8timde ılnran küı;ük, dağınık ara~
lırmnlnrılan ibaret katılı. 

Dil iı;i, nihayet i imi ııwtoıllu

rın . :ıkall('ınilerin '" lıugiinkii gilıi 
ı·iban 1

1lil miitf'ha~~ı~lannııı konu. 

şııp lı~lledcbilcccği işti. Hilha sa 

Türk dili ı;ilıi anıı hi r dilin lam 

hnkkını vermek 'c onun keneli ya· 
pıııım, tuzak altında knlmı~ hir 
h«'ykel rribi mf'vdanu çıkarmak iı;in 

e • k 
hundan haşka tutulacak yol yo ·ttı. 
Bih ük Türk akınları, hirc;ok top· 

tak parçaları iisliimle pşı yan mil· 
letlere keneli <lil tohumlarını ekip 

geçmiştir. Nitekim Arapçanın bile 
~ôkıi bizdedir. 'e glincş <lil teori~i 
ıl*' wtaya ycp·yeni hakikatlt"r çık· 
•rıı~tır. 

Yarın lOJılaııacak olan dil ku· 
,.~itayı bize dHimizin zeııginlikle· 
liı:ı<1 
ı en \·c araşhrılarak hulunmu~ 

o an b" k . hit . . ırço kıymetlerinden yeııı 
r gılıler verecektir. Dilimizi kurla· 
l}Otuz ve d']" . l lk1 " .., · ı ımız, ıa a muneY· 

.er ttrasınd ı· a eu yakın, en kuvvet ı 

Asiler, Saragosa mıntaka-
sında bozguna uğradılar. ------- ,. 

Fransa'dan tayyare ile gönüllü gönderiliyormuş. Asiler, Mad. 
rid üzerine yeni bir taarruza hazırlanmaktadırlar. 

kıt' al arını müdafaa hükumetçi bir oto mitralyöz ve milis 
için şehirden çıkarlarken .. 

San Sebastien'de 

Loı.dra 2:! (A.A) De) li Tel-

:zraf gazelL'>iiniıı :\fodriıl"deki lıui-U· 

si mubalıiri ilı• gcirii~rn l pany.ı 

baı:lıak:ını ıkıııiştir ki: 
- ·•Sizi' ";'U kuılaı- ... öyli)t>hi· 

lirim ki. cmlıe; )İrıni giirw l...aılar 

İtalya, Libya-;;dge denizindeki 
kuvvetlerini geri çağırdı. 

Huma. 22 (A .. \.) Hanı" nı ulıalıiriııiıı ~c-lıilıi) t•Llıı r hiı· lllf'llı b:uhıu 

ugrnuliğine giirı-. İtalya. Akdeniz HIZİ) etindeki ;!t'r~inlik UC\ rı •,ind~ Lib

ya· Ja 'e Egt: dt'njzirıdel.i :.ııl:ılıınla lalı';'İI ..ııi~i J..ııne.ıled<'. lfolwııiı;tan

dnki kunctJerinin hii) iik hi r khm 1111 gt'rİ ı;a~n ıııı~Lır. 

Aimanyanın Kameran hadisesini 
istismar etmesinden korkuluyor. 

ltalya da Fransız notası
na cevap verdi. 

Ademi müdahale esası üzerinde Berlinde 
cereyan eden müzakereler durdu. 

lıirlc·r ittihaz ı:rlı•ı·ek olun biitiio 
lı ül.iiııılerlı· ıle' anılı tcıııa .. ı 111 uha· 
faza cınıı-ği taalılıiiıl <')in. 

Kont Çiyano 
Jlonıa 22 (ı\.,\) Jı:ıl)•I J~. 

•I lliikiınwt bıı l.aradarı 
lı[i~ iik Hrit:ınpya. Fran~u, l'ortı•ki7. 

\lıııan" n 'c BirlC'~İk, ·\ ıuerikanın 
j ,..ıirnkf halinde tlr.rlıı.1 t:ıllıik 111"' · 
kiiıw ko) ıııaga aıııarlcılir. 

Notaya şu ka~ıl il.hı• eılilmişıir: 
Doil-nıclaıı ılo••ru)·a ıııiiJahalrıle 

;:> ... 

lnıluıımtılllak tı·klifirıi kabul eıln· 
kc·ıı 1 ı.ıh a lıih a"ıta mliıl:ılmlc hu· 
"U•nntfaki ınallıın ııoklni ııazarını 
ve hin:ıenuh•\11 lııı~ıısi ~urt'tte iune 
dl'rl'İ ilı· "İİl;iillii 1..aHlınııı i~bıı ıııı· b • 

Iaşma)a ılnlıil olan nll'ntlı•k('llt rılı· 
) ,ısak cdi 1 llll'~İ li11.ım ~f'lıli~i kıuııı· 

atini muhafaza eılı·r. 

:\ntaıla :-il:lh iıııal t'ılı•n tekmil 
,\\ rııpu ıııillı•tll'riııiıı ayııi ta.ıhlıiid-

ı..uı"i Hıziyt>tlcrlc kar~ıla~al'ağız. Fıı· 

kat \'eıc luırbı haf talan:a, aylarca 
"iiriip gidecektir. Et·nehi ınallanna 
gt•leıı zararlar tez111inat veril ınek 

~ıırctilc tamamen tl'lfıf i eılileC'ek.tir .. , 
l.\:amenın i"'iıııli Alman vapunı 

-Sonu 6 ıncı sayfada-

Celal Bayar 
Yarın sehrimize , 

gelecekler. 
Çeşme ılıca H' plô j kii) üıııle 

i ... tirıılıat cııuektc olnn iktı .. at H:ki· 
limiı. Cehil Bayar, yann ~clı1inıizc 
gclcrı·k w lımıir.iıı ikııs:ıdi vazi
) eti ile fuar lıazırlıklurı iizl'Tinılı: 

meşgul olacaktır. 

Celal Bayar. fuar komitcı;i 
toplantıı:ıına ri) aset edecek ve Ü~· 
ll'den ~om·a limanımızdan kalku
l"ak 1zıııir 'apuru ile 1 ~tanbura 
hareket t>yliyeccktir. 

Anadolu 'nun 
Büyük Romanı 

Bugün de, bir Yunan ve bir Bulgar 
• 

. profesörü Istanbul'a gelecek. 
İstanbul 22 (II uc;m-i muhabiri· 

nıiz<len) - Üı;iincii lıüyiik dil ku

rulla) ı. pazartesi ()arın) l'aat 1 1 

tle Dolmahahn· sara~,nda topla· 
nacaktır. • 

Saımda lıiiliin hazırlıklar Jıifr 
rilıııi~.· . ı, 'ürı:;iilı•r vcrl,•riııc- konnıu~. 

; \ 

ıııiizakt>raıın r:.ııh·o ılı• nı·;ri iı;in 
lt•rt iba 1 <ılrn mı~t ıı:. 

Bii~ iik ı">nılei· \ııııiirk. tlil kıı· 
ruha, ıııın i.-lt-ı-i ik , aL ıııılaıı ala· 
l...aıl.ı~ olmaktaılırlar. · 

K urıılta~ :ı i~tirak ı · tnwk üzı· rı• 
gı•lnı• t•rnehi ı•roft• .. (,.-Jeıiııtleu h:ı-

zıhmm k:ıhul etlı•n Cııııııır Hı·i ı:;imiz. 
l..•'ıulilı•riııı• ılil me:--.~lt'lı•ı i ii:r.ı•riıı-

dc \.\' hazırl.ıılıkları tı zlı•r c • lr::ılııı· 
rlu f!İiriiiınii~ler izahat alıııı-:larılır. 

Kurult-ıyıı i~tirat... iı;iıı yarın 

(bugiiu) ık Atiııa"ılau lıir Yuııae. 

Sof~·a·.ıaıı ıla lıir Bııl~ar profe~öni 
gelı·cckıi r. 

Ankara. 21 (A.A)- Bngün bal

kı•viu<le ılil, tarih 'c edebi) al ı:u· 
be •i azalarile gazcıder ınümcı;:-il· 

lcri lıir topJuntı yaparak iiı;üncii 

ılil kıınılıap ıııiinusehctiylı• kurul· 
ıayııı devamı ınüdılı•tinrc hii)iik 
ılil inkılabını Liitiin lıii) üklii"fö le . " . 
ı:aıılanılımıak iı;iıı gt•niş lıir prıı~· 
ram hazırlamı~tır. Bu programa 
göre ~urulta)lıı. ilk loplaolı,.,mı 

~·apa<'a~ı pazartesi ak~amı hal kt·· 
'inuP ) ııpılaı·ak olan toplantıcl:ı 
flıl iııkıliılıınııı mana w şüıııulü 
etı-afında bit- konferaıı" verileee.k 
n~ Ti.irk eılehiyatmın muhtf'lif cll·ı

rı•leriııı• ait .-iir rn nc~ir parçaları 
okunacak ,.e lıu aratla bir ele kon· 
ser veril<>cekıir. 

Kurultaya tez hazırlıyan 
Ankara tarih ve coğrufya 

fakültesi talebesi .. 
Salı akşıınıı gı'ne dil kıırtıl· 

eırafmda tt•.talıiirat ilı• lıir 

kon,..er 'erill'rek H' '.,inema .... ;i~tt. 
1 ~ 

rilecektir. 

Çarşamba ak~amı enle yapıla· 
cak toplantıılıı Türk ıHlinin zen· 

gin1iği me\ wu üzeriıııle ikinl'i bir 

konferam \erilı•t•ek 'l' seçilmi~ ~iir 
Yt> ne"ir parçaları okunacaktır. 

Perşembe akşamı ınüna,.,ip hi

Laht>ler \"C ~iir. mıı;;iki p:m;alarİl le• 
tt'zahürat dt•varn edecektir. . 

Di1 kurultayının uıesahiue son 

,-ereceği cuma akşamı ise Türk di· 
linin derinliği ,.e üçüuC'ü kurulta

) m kazançları ctralinda bir konfe
rauı: ~·.,rilecek Ye diğer gcederde 

olduğu gihi (inceden seçilmiş şiir 

ve ıneı.ir parçaları okunacaktır. 

üt/en çeviriniz -

Amiral Horti, M. Hitler'le Peşler 
Vanden'de görüştü. 

Yi) ana, 22 {Rad) o)- Oııgün ne~rolunnn kıı;a hir tt-bliğ, Pe~ter \ aıı
<lcn 'de i\I. Iliıler'in Amiral ITorti ile miilakat clliğiui bildirmiştir. Bu 

lıabeı·, ~i)asi melıafilde lıc}ceaıı U)andırnuştır. Esa~ itibarile Maear naip 
lıiikumı•tinin umumi harpten beri yaptığı eu bii)"iik bir lıarekı•ttir. \ e 

amiral Jloı ti" nin ı""Cy:ılıatiııin tanııııııile ı:;i) asi 'c ıııürcttep olduğu aola
şılmıı;;tır. Bu wiUakıtt etrafında )Cıti hir tebliğ beklenmektedir. 

Bdgrad, 2:.? (Radyo) Pravcla gazctaı.i. Macar n.ıip hiiki'ııneti anıi· 
ral Horti'nin A vuı;turya 'yı ziyaretinden Lalısederek: 

Bu zi) arcı umum! harpten beri ilk rlefa yııpılnıakla H' çok biiYiik 

ehemmiyeti haizdir. Bunun en C\elk.i mıına"t dn Mncari!'.tnn·ııı Tria~on 
mnahede--ini fo~he k:ırnr verdiğidir, cleınekt{•dir. 

Budaıw~Le: 22 (Rıı<lyo)- \lacaristan krallık naibi amiral Jlorti. ltal)a 
haşveki Mmı~olini ilt• konuşmak üzere İtalya·) a gcı;ecı:ktir, 

Münakalat komiseri de 
"' 

tevkif edildi. 
paıı):ı i~lcrint> karışmamak lrn~u ıııı· 

ılııki I•'ramız tı•kli fini kabul t'tıniş· 

tir. Fakat J,-p::ınya için iaıll' topla· 
ınak hmıusundal.:i c~ki ihtirn:ı:i ka)"· 

ılım mnbufaza etınekt<'ılir. 

Jtal)llD lınrit-iyı-. nazırı .M. Ciano 
ıliin ak~anı Frnnsıı Plc;i~i M. Dü 

::;>amlınıııe ';'U noktaları ihtiva ı•ılen 
notayı Vt'Tmiştir: 

lerılc lrnlunmaları liizııııııınd:ııı lınh· 
sl'ıl il lllt'h tNlir. 

-Sonu 6 ıncı sagf ada-
-------
Sanlı donan-

Teşkilatın başında Simirnof bulu
r. '1ıı nuyormuş, talimatı o veriyormuş. 

A/ Muhakeme :dün bitti. Müddeiumumi Sui-

1 - f talvn hpaııyayıı re İs· 
panya mıi,..tf"nılekclniııe sili'ılı, mü· 
binımat, harh ınalzcmt•si w ıayya· 

re ihraı·ntmı meneyl<'nıeği t:ıahbücl 
t') ler. 

2 - ltalp hu mcınnuiycti ~İm· 
diye kadar aktleclilmi9 olan lıiitiin 
ımıknvel Jer lıakkrnıhı taıhik t·t· 
nıcği taahhüd etler. 

3 - 1talyn huna heıızeı· tetl· 

bir bağ olacaktır . .Müncnerin yaz· 

<lı~ıoı, diişüncliiğünü. "-öylt:dif,'"1i 
" hulk anh)acaktır. Kafadan kafap. 

gönülden günüle yollar açılacak. 

yiiksekte duran ~ınmmi. kiilıiir a:-ı] 
lınlk tahaka,,ına ıneccktır. Hu du, 

.,ef in ve Türk iııkılalıının ba
aııa ~ 

,aıt.ı biivük ılavıılardaıı biridir! 
şara< E> • 

O. Rahmi Gökçe 

, 
mamız geldi. 

Aktlt•ni:/ı• açılmış olıın kahra· 
mnıı 'e <:anlı clon:ınmıınnz ıliin • 
sahalı limammıza <löoıııiiştlir. Başta 
Yanız znhlıAı olduğu halde cliirt 

torpiılo, dürt denizaltı geoıi~i "·e 
iki hiirunı botu liıııaımmzda ıle
nıirlf'ıniştir. 

Limun.mızıl:ı bulunmakta olan 
nıckteı) "<'mi~i Ilanıidive kruva· b • 

zörü de ıliin limawımzdan R) rıl
mıştır. Bclediyt'C"e amiral !';ıiikrü 

şeref iııe ~elıir gac:inosııııcla bir zi: 
yııft't verilecektir. Zi)afet gcı'C"l 

İzmir ha\·a kurumu tarafım.lan <la 
tlenizcilcrimiz şeref ine bir garc1eıı· 
parti tertip edilerektir. 

.Müstahkcın me\ ki kom ııtam 
g"nernl Burlı:ınedclin diın akşam 

Ordu evi gazinoımnda amiral Şük· 
rü ile mahcti erkiiıııııa Lir ziyafet 
vermiştir. A~ ni 7.amnnclıı bi~ de 

gardenparti tertip edilmiştir, 

yan l k Bekl·r kastçıların idamlarını istedi. 
Mo~ı..onı 21 (A. 

"Orhan Rahmi Gökçe'nin, 
Anadolu için hazırladığı 

en son romanı " 
Bütün eserlerinde san'at 
kudretini ince, temiz ve 
sürükleyici UslObu ile 
kendisini çok sevdiren 
arkadaşımız Orhan Rah
mi Gökçe bu romanı ile 
büyük bir yenilik yap
maktadır. 

Aşk, ı ıırap. sefaleı. kahra· 
manlık, maı·cra n- ~·aı.us1ukla dolu 

öyle hiı· romnn ki, hepinizi zt>vkle. 
heyecanla füiikliyceektir. 

Bugünlerde Ana
dolu sütunlarında .. 

A) Ta- ajansı 
Li lcliri yor: 

Malıkeıııenin ak
şam cel e~inde ınaz· 
nunlarJan Drcizer, 

Reingold. Bakııe' \C 

Pfrkal isticvap olıın· 
muştur. 

İfacleı>iuin ba~
langıcımla Troçkist 

Zinovycvist tedhiş Teşkilatın barında bulunan Smirno/ 
tcşekküliinün mer- ile Radek ve Buharin 
kezleştirilıuiş ve ayni ıuaksad ic;irı maznun te~ekkülün Smirnofuu ida· 

seçilmi~ Ye birleşmiş olan azalrı re~i altını la bul ıınduğunu ve bütün 
hulunaıı ihtilaki hir teşkilat ol<lıı· talimatı oııdan ul<lıgmı ,.öylemi~tir. 
ğunu söylemiştir. Smiruofun tcdlıi~ lıarekctinıle 

T t?ohiş gurublarının Ja ne şe- <>) naclığı hakiki rolü te bit etmek 

kilde ı;alıştı~ım teferriiatile anlatan - Sonu Sinci say/ada -
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Ru~;;=da r~G~u~··~n~u~-·~n-z~T~~~~-l~g~!~~~f~•~· -H~rsw_a_b_~_r_I_e~~-i_I 
tecavüze mi hazırlanıyor Rusya radyo- İngiltere bir formül hazırlıyor. Kuru üzüm 

Alman matbuatının - hücumları, Fransız- sunun neşriyatı Milletler cemiyetinde rekoltesi 
--··~·...... ··•··---

Rus ittifakını bozmağı istihdaf ediyormuş Almanya Sovyet Rus eSaSll tadilat yapılacak. 65 bin ton olarak 
Berlin, 22 (A.A) - Havas yecana düşürmek ve Mosko- ya'ya bir nota verdi• - - • tesbit edildi. 

Ajansı bildiriyor: va'nın ihtilalci temayüllerine Berlin, 22 (Radyo) - Al- Sosyete muhtelif sabelere ayrılacak, her Ankara, 22 (A.A) - Evel-
Ecnebi mahafil müsellah bir karşı itimatsızlık hissiyatı uyan- manya'nın Moskova sefiri Sov- b f k VA b~ • h • t / kt ce resmi komisyon tarafından 

S ·· "dd' 1 d k · · ı hAd. 1 · su e mın a a ı ır ma ıye <r aca ır. ovyet tecavüzu 1 ıa arına ırma ıçın spanya a ıse e- yet hariciye komiserliğine bir ~ _ tahmin olunarak neğredilen 
karşı ani ve şiddetli matbuat rinden istifade etmektedir. nota vererek, Sovyct radyola- Londra, 22 ( Radyo ) - mühim bir tahavvülc tabi ola- kuru üzüm rekoltemizin son 
mücadelesinden az çok müte- Diğer bazı müşahitlerin tah· rında ikinci Rayiş hiikumeti Deyli Ekspres gazetesine göre, caktır. Bu hususta şimdilik aylar zarfında husule gelen 
hayyirdir. Bu mahafilde deni· minine göre, bu matbuat hü- aleyhine yapılan tahrikatçı neş· Avam kamarası hariciye ko· ketumiyet muhafaza edilmek- hava tebeddülatı dolayısile 
liyor ki: cumu Vilhcm Strase tarafın· riyata nihayet verilmesini iste- mitesi azası bu haft; M. tedir. evelki ilk tahmin olan 77 ,000 

Şimdiye kadar Alman mat· dan değil Nasyonal Sosyalist miştir. Baldvin'in riyasetinde ve baş lngiliz planına göre Uluslar tona nisbetle yüzde onbcş 
buatı komünist propaganda- partisi tarafından idare edil- Almanyaının Madrid mas- vekalet dairesinde toplana- sosyetesi muhtelif şübelere noksan olduğu anlaşılmıştır. 
sına karşı çıkışmakla iktifa mektedir, Ve Nuremberg Na- lahatgüzarı da, kısa mevceli caktır. inkisam edecek ve bu şübeler Bu vaziyete göre, 1936 kuru 
ediyordu. Bugünse gazeteler zi kongresinin açılması arefe- radyo istasyonlarından Al- Bu içtimada yeni bir sulh mıntakavi bir vaziyet alacak· iizünı rekoltesi 65 bin ton he-
Sovyet Rusya'nın garb hudud· sindekine mümasil bir hava manya aleyhine yapılan neşri· planı vücuda getirilecek ve tır. Bu şekil, münferid sulh sah edilmektedir. Yeni mah-
ları üzerinde hararetli bir su· yaratmağı istihdaf etmektedir. yatı, İspanya hiikumeti nez· bilhassa Lokarno esası tesbit mukaveleleri demektir. sul piyasası {İzmir borsasında 
rette tecavüz hazırlamakta Berlin, 22 (A.A) - Volki- dinde protesto etmiştir. edilecektir. Uluslar sosyetesi bundan 20·8-936 da açılmış ve o giin 
bulunduğunu •iddia ediyorlar. şer Beobahter ve Berliner Ta- İçtimada müzakere edilecek böyle Versay mukavelesinden 3 bin çuval kuru iizüm satıl-

Bazı gazeteler Rusya'nın geblatte gazeteleri bu sabahki Mısır heyelİ şekle göre Uluslar sosyetesi ayrı addedilecektir. mıştır. 
F enlandiya hududlan boyunca nushalarında Moskova' da ya- L d ' d --- i ·ı K / 
şimal buz denizinden Lenin- pılan Alman teşebbüsnü bi- on raya var l Yunanistan'da Faşizm lhareketleri ıngı tere ra l 
grada kadar kışlalar inşa et- rinci sayfalarınaa büyük harf- Londra, 22 (Radyo) - Mı- - _,._.. Jakinto'ya 
tiğini yazıyorlar. lerle tefsir ediyorlar. Volkişer sır'la lngiltere arasında imza- Meta 5 münistleri 

Ayni gazeteler Moskova Beobahter şöyle diyor: lanacak olan muahedeyi Mısır ' Hareket etti.• 
tarafından başlanan dünya ih- Bu teşebbüsler çok ~ara- adına imzalıyacak Mısır heyeti. tev ı·f e tı• s 1 ra Ven ı·ze- Korfo, 22 (Rndyo) - lngil· 
tilaline karşı bir ehlisalip ha- hatle gösteriyor ki, Almanya bugün buraya gelmiştir. tere kralı 8 inci Edvrad, bu-

zırlamak için medeni millet· bolşevizmin devamlı tahrika- Heyet, başvekil Nahas pa· ıı•stlere geldı·, dı•yor.. gün denize girerek banyo al-
leri davet ediyorlar. tını ve M. Hitler'Je onun hü- şanın başkanlığında bulunmak- dıktan sonra Yunan kralının 

Berlin, 22 (A.A) - Ecnebi hükumeti hakkındaki mütema- tadır. -- malikanesine dönmüştür. Kral. 
mahafili Almanyanın bir hudut di küstahlıklarını mukabelesiz Mısır heyeti, yarın (Bugün) Yunan başvekili, Faşizme taraf tar oldu- akşam üzeri yatla Jakinto'ya 

üzerinde kışlalar yaptırmağa kabul etmemek azmindedir. Lord Eden tarafından kabul ğunu söyliyor. Nazırlar meclisi üç saat hareket etmiştir. 
telmih etmekten çekinmesi la E M d "d M k 0ı.unacaktır. Atina, 22 (Hususi - Ga-

ğer a rı ve os ova me· •• b • t l t t [ 
zımgeldiği zira bizzat Alman- suren uzun ır op an ı yap ı ar. zeteler, Korfo'ya gelen Yunan 

deni milletler gibi bir hattı •----
ya'nın 7 Mart 1936 danberi hareket takibine kabiliyetli de- Bremen Jstanbul, 22 (Hususi mulıa- 1 Atina, 22 (Radyo) - Yu- kralının büyük mikyasta fo-
Ren arazisinde kışlalar ve ğillerse Bolşevik'ler başka türlü birimizden) - Matbuat mü- nan nazırlar meclisi, bu gece toğraflarını neşretmekte ve 
diğer askeri inşaata hararetle b"ır ders almalıdırlar. Vapurunda il . . k b 1 d k b f k IAd b" 1 "hoş geldin,, demektedirler. messi erını a u e ere c· ev a a e ır top antı yapmış 
devam ett'ği mütaleasındadır. bı·r arbe Je oldu. Katimerini gazetesi, Yunan 

Berliner Tageblatte yazıyor· Uı yanatta bulunan Yunan baş ve üç saat devam eden uzun 
Bu mahafilde söylendiğine · ulusunun; kral sekizinci Ed-

Temenni olunur ki bu te- Nevyork, 22 (Radyo) vekili Metaksas : bir müzakerede bulunmuştur. I 
göre, Almanyanın Baltık deni· Bremen adındakı· Alman va· K 1 k'f B 1 d l varın şahsiyetinde bütün ngi-şebbüs hayırlı b"r 'kaz teşkı'l - omünist eri tev ı et- u top antı a tütüncü ere yar· 
zindeki bahri hazırlıkları en 

1 1 
!iz milletini selamladığını ya· 

etsı·n Avrupa Mo k ad puru, buraya gelmiştir. Vapur tim, sıra şimdi Venizelistlere dım edilmesi kararlaştırılmıştır. 
büyük bir faaliyetle idare edil- · s ova r - zıyor. 

ı yolan bu Alman neşriyatının limana girmeden evci yolcular geldi. • 
mektedir. Bazı siyasi müşahit· ı v b b arasında şiddetli bir arbede Demiş ve faşizme taraftar 'dhala"' f ler diyor kı: manasını an asın. e u tcşe - ı ı 

büs ilk ihtar dinlenmezse alın- olmuş ve vapur mürettebatın· olduğunu söylemiştir. Yunan 
"Alman matbuatının Rus· 

ması zarurileşecek tedbirlere dan 8 kişi ağır surette yara· başvekilinin beyanatı Yunanis-
ya'ya karşı ani hücumları Rus esas olsun. lanmıştır. Zabıta, 12 kişi tev- tan'da büyük bir heyecan 
Fransız ittifakını bozmayı is- kif etmiştir. Bunlar arasında uyandırmıştır. Vaziyet çok na· 
tihdaf eden Alman diplomasi- Fransa' da 4 kadın mevcuttur. ziktir. 
sinin esaslı hatları dahilinde- .. l Filadelfiya'da da bir arbede Atina, 21 (Radyo) - Yu-
df ir. Hitler Almanya'sı şimdi Uç Eylü de sulh için olmuş ve komünistler, ltalya nan hükumeti, yeni bir kam-

Kontrol edilecek 
İstanbul, 22 { Hususi ) -

Gümrük ve inhisarlar Veka· 
leti, idhalatı kontrol için bir 
proje hazırlamaktadır. 

Cim Londos ngiliz ve Fransız efkarı umu· [ k Nümayiş yapı aca . konsoloshanesi önünde nüma- biyo kararnamesi neşretmiştir. 
miyesinden bazı hizipleri he- - meydan okuyor .. 

- Paris, 22 (Radyo) _ Sulh yiş yapmıştır. Yaralananlardan Bu kararnameye göre, 8 gün 
1- lstanbul' da Dolmabah- için yapılacak olan toplantılar üç kişi hastaneye yatırılmıştır. zarfında bankalardaki para· 

çc sarayında açılacak olan üç Eylülde başlıyacak ve üç larını bild:rmiyenler, hiikurrıet 
üçüncü büyük Dil kurultayı giin devam edecektir. icra ko- Jstanbul itfaiyesi tarafından şiddetle tecziye 

münasebetiyle 24/8/936 Pazar- mitesi Lord Sesil ve M. Piyer- 1 y· 1 ,;ı edileceklerdir. 14 üncü ı aönümü B k·ı· 1 ,.,, t k tesi günü saat 13 le halke· kot imzalarile bir beyanname aşve ı genera me a sas, 
vinde bir tören yapılacaktır. neşretmiştir. Esaslar şunlardır: kut/ulandı bankalardaki mevduatın, hü

kumetce zabtcdileceği hak-
2 - Tören halkevi miidürii 1- Muahcdclerin tanınması lstanbul, 22 (Hususi muha-

Hüseyin Avni Ozan'ın bir-Oil ve gayrikabili taarruz addedil- birimizden) - lstanbul itfai-
inkılabı hakkında ki söylevile mesı, yesının 14 üncü yıldönümü 
başlanacaktır. 2 - Silahlanmanın azaltıl- bugün kutlulanmıştır. Eski 

3 - Bölge san'at okulu ması, zamanlardaki tulumbacıların 
Türkçe öğretmeni İrfan Hazar 3 - Sosyetenin takviyesi koşuşları ve (yangın var) diye 
eski ve yeni Dil hakkında bir ve kuvvetli bir hale getirilmesi, bağıran bekçilerin hayatı 
konferans verecektir. 4 - İhtilafları menedecek canlandırılmış ve yeni itfaiye 

4 - Avni Ozan Dil hak- 1 f mütekabil tesanüd esasının 

1 

te.şkilatımıza mensup ne erler 
kında yazdığı manzumesini takviyesi. bir geçit resmi yapmışlardır. 
okuyacaktır. 

Bu toplantılara dünyanın her l k d 5 - Ankara dil, tarih coğ· Ş anunun an 
tarafından gelecek murahhas· 1 

.rafya fakültesi talebesinden k 
!ar iştirak edeceklerdir. Kurtulma is. bayan Mukadder tarafından 

bir söylev verilecektir. Kacakcılık 1 
tiyen müesseseler .. 

6 - lzmir Muallim mekte- ' ' lstanbul 22 (Hususi) - iş 
bi mezunlarından Raif Altıok Ankara, 22 (A.A) - Ge- kanunu hükümlerinden kur· 
tarafından bir manzume oku- çen bir hafta içinde gümrük tulmak için kaçamak yollara 

nacaktır. muhafaza örgütü 49 kaçakçı, sapan bazı müesseseler hak-
7 - Söylevler bittikten son· 1292 kilo gümrük kaçağı, 303 kında iktısad Vekaleti telki-

ra saat 14 de dil kurultayı kilo inhisar kaçağı, 19 altın • kat yaptırmaktadır. 
açılma törenine ait söylev rad- lira, 163 Türk lirası 2 tüfenk 
yodan dinlenecektir. Ve bi- bir tabanca, 55 mermi 821 Fransa'da grev 
rinci günün törenine son verı· defter sıgara kağıdı, 247 keçi, Paris, 21 (Radyo) - Mü-
lecektir. koyun ile 40 kaçakçı hayvanı esscselerle fabrikaların bir 

8 - Akşam Halkevi hah- ele geçirilmiştir. kısmı, ameleye karşı taahhüt 

çesinde umuma ait olmak üze- Merkez Bankası ettikleri şartları şimdiye ka-
re (Danslı açık hava konseri) dar yerine getirmediklerinden, 
verilecek. konsere başlamaz- Hisse senedleri · · · amele grevi yeniden başıa-
dan evel dil bayramının bü- lstaubul, 22 ( Hususi ) - mıştır. 
yüklüğü hakkında ufak bir Cumuriyet merkez Bankası Mon Belyar' daki greve niha-
hitabe yapılacaktır. Konserler hisse senedleri 80 lira olarak yet verilmiştir. Yalnız berber· 
dört gece devam edecektir. tespit edilmiştir. 1 lerin grevi devam etmektedir. 

kındaki haberleri tckzib eyle· 
miştir. 

Atina, 21 (Radyo) - Pire, 
Atina ve Selanik'te, tayyare 
bambardımanından tahaffuz 
için halkca alınan tedbirler 
çoğalıyor. Her evde birer ye· 
raltı mahzeni İnşa edilmekte
dir. Meydanlıklarda ve şimen
düfer istasyonlarında inşa olu
nan yeraltı rmahzenlcri, doğ
rudan doğruya hükumet taı a
findan inşa olunmuştur. 

Atina, 22 (Radyo) - Bü
tün esnaf, yarın (Bugün) bay
raklarla meçhul asker abide
sine gidecekler ve büyük le· 
zahürat yapacaklardır. Bu va· 
ziyet, Yunanistan' da yeni bir 
faşizm teşkilatına başlandığını 

göstermektedir. 
-----------
İtaly<ı ile tica
ret muahedesi. 

lstanbul, 22 (Hususi) -
Ankarada cereyan eden müza. 
kereler neticelenmiş ve eski 
Türk-İtalyan ticaret muahede
si üç ay daha temdit edilmiş· 
tir. Bu eski muahcdede hiç
bir değişiklik yapılmamıştır. 

İstanbul 22 (Hususi) - Ati-

nada bulunan Yunan pehli

vanı Cim Londos, lstanbul 

festivali heyetine bir telgraf 

göndererek güreşmek için ne 

zaman gelmesi lazım geldiğini 
sormuştur. 

Ortaokul 
6ğretmenliği 

Ankara, 21 (A.A) - Orta 

okul öğretmenliği için Gazi 

terbiye enstitüsünde yapılan 

.sözlü imtihanlar bugün bitti. 

imtihan neticeleri kültür direk

törlüklerine bildirilecektir. Bu 

imtihanlara ilk mektep öğret

menlerinden 379 kişi iştirak 

eylemiştir. ----
Yeni maliye teşki

latı kadrosu 
lzmir yeni maliye teşkilatı, 

önümüzdeki ay içinde ihdas · 
edilecektir. Yeni teşkilat, muk
tedir v genç maliye memur
larile yapılacaktır. Yeni rna· 
liye teşkilatından birçok fay
dalar beklenmektedir. 

fzmir varidat tahakkuk mü
fettişi Abdullah Zorlu Aydın 
varidat müdürlüğüne ve yeni 
şube tahakkuk baş memuru 
Turgut, Sivas varidat müdür
lüğüne tayin edilmişlerdir. 
Tamin emirleri yüksek tasdika 
iktiran etmiştir. 

Futbolcularımız 
Sir heci' de tezahü
ratla karşılandılar. 

lstanbul, 22 (Hususi muha
birimizden ) - Yukarı Silez
ya' da bir maç yapan futbul
cularımız, bu sabahki Semp
lon ekspresi ile şehrimize gel
mişler ve Sirkeci istasyonunda 
karşılanmışlardır. Karşılayıcılar 

arasında Sü bakanı G. Kazını 
Ôzalp'ta bulunmakta idi. 

Boğa güreşçisi 
ölmedi mi? 

Cadiks, 21 (A.A) -- Kur· 
şuna dizilmiş olan boğa gü
reşçisi Domingo Ortega'nın 
Cebelüttarık'a iltica etmiş ol
duğu hakkındaki haber yalan· 
lanmaktadır. 

Uruguay hükumetinin tavcts· 
sut hakkındaki teklifine ce· 
vab veren Amerika hükumeti, 
Avrupa işlerine karışmak is
tcmed~inden bu teklifi kabul 
edemiyeceğini bildirmiştir. 

Brezilya hükumeti böyle bir 
tavassutun asilere muharib 
sıfatını vermek ve öyle tanı· 
mnk demek olacağı fikrini 
ileri sürmiiştür. 

Londra, 22 ( Radyo ) -
Jngiliz hükumeti lspanya'nın 

Londra sefirine verdiği bir 
not:ı ile lskanya'nın kendi 
sahillerinden geçecek vapur· 
ları taharri talebine razı ol· 
mamıştır. Çünkü bu harp ya
bancı iki devlet arasında de
ğil, fakat dahili bir harpta 
böyle bir hal vukuunda ln
giltere kuvvet istimal ede
cektir. 

Burgoz, 22 ( Radyö ) -
Burada bir Aragon bataryası 

teşkil edilmiştir. 
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l,~B_o_r_sa_d_a_ Modern 
Dilencilik .. 

Mütevazi fakat temiz giyin
miş, yanında bir de küçük 
çocuk bulunan genç bir ka
dın, sokakta yanıma yaklaşa
rak mahçup bir sesle mırıl
dandı; 

- Biraz bakar mısınız? .. 
Bana çok büyük bir iyilikte 
bulunmak ister misiniz? Otuz 
yedi buçuk kuruş .. Eğer müm
künse,.. Beni minnettar ede
ceksiniz. 

Sesinde titriyen utanma ve 
ıstırap ifadesine bakarak bir 
anda bütün bir acıklı macera 
tasarladım: "Çocuğile bera· 
ber yapa-yalnız. Bir iş bula
mamış. Bir istida pulu veya 
bir muamele harcı için lazım 
olan beş on kuruşu ödemek
ten aciz. işte, yürekler acısı 
sefalet manzarası." 

İstediği paranın kesirli ra
kamı sizin şüphelerinizi teskin 
edecek mahiyettedir. Kırk ve 
ya elli kuruş değil, tamtama
mına ihtiyacı olan mikdarı, 
otuz yedi buçuk kuruş istiyor. 

Yanımda bozuk para bu
lunmadığı için cebimden çı
kardığım bir elli kuruşluğ·u, 
adeta yardımıma muhtaç kal
masının mes'uliyeti bana aid
miş gibi utanarak eline sıkış
tırdım. Arkamdan, profesiyo
nel dilencilerin, mutad teşek
kür ve minnet dualarını işit
mediğim için, hayırlı bir iş 

yaptığıma emin olarak uzak
laştım. 

Fakat bu trajik ilk perde
nin bir de komik ikinci per
desi vardır. 

Üç gün sonra, sokakta dal
gın ilerliyorum. Birden bire, 
bir kadın sesinin bana hitap 
ettiğini görerek duraladlm : 

- Bakar mısınız? 

Fakat bakmamla, üç gün 
önceki zavallı devlet düşkü
nünü tanımam bir oldu. 

O, mesleğinin icablariyle 
telifi kabil olmıyan bir dal
gınlık eseri olarak beni tanı
mamıştı: 

- Bana çok büyük bir iyi
likte bulunmak ister misiniz ... 
otuz yedi buçuk kuruş ... 

Diye devam etmek istedi. 
Sözünü kestim: 

- Bu ikinci oluyor. Birgün 
kolunuzdan sizi tutup polise 
teslim edecek birine rastla
manız ihtimalini düşünerek, 

dolandırdıklarmızı daha iyi 
hatırlamanızı tavsiye ederim. 

Yazımın başına modern 
dilencilik, dedim. Fakat, kü
çük mikdatlar üzerinde ya· 
pılması, bunun mükemmel bir 
dolandırıcılık olma~a mani 
teşkil etmez. 

Bir yıldızlı demir yüzüğü 
altın diye yutturan adamla 

her gün bir sürü yurddaşın 
merhamet hislerini avlamak 

suretile kendisine ( Hem de 
on para kazanç vergisi de 

vermeden ) refahlı bir irad 
temin eden insan arasında 

ahlak bakımından nasıl bir 
fark görebilirsiniz? 

Fakat ben bu müşahedeyi 
Yaparken, cemiyet hesabına 

~aybedilmiş olan bu kadından 
kazla, onun, kurbanlarını daha 

d o~ay tuzağa düşürmek için 
v:ırna yanında sürüklediği 
en ~n taze çağında böyle 
ir Yuz kızartıcı bir mesleğin 

1Yadın 1 ., ı a an yavrucuga acıdım . 

Yaşar Nabi 

Üzüm sat.şiarı: HABERLERİ -
ŞEHiR 

Fuar hazırlık
ları ilerliyor ---.. ··----

Bazı müessese sa
hipleri müteessir 
Fuarda satılmamış pavyon 

kalmamıştır. Bugünlerde yeni 
müracaatlar vukubulacak olur
sa derhal ihtiyaç miktarında 
pavyon inşa ettirilecektir. Bazı 
sınai müesseseler, fuann bu 
derece alaka uyandıracağını 
tahmin edemedikleri için pa
viyon kiralamamışlardı. Bu 
müesseselerin sahipleri, şimdi 
fuara iştirak edemiyecekle
rinden teessür hissetmekte
dirler. Çünkü fuara iştirak 
hazırlığını zamanında yapma
dıkları için bu mühim fırsat
tan istifade edemiyeceklerdir. 

Pavyon satın alıpta yerle
rini hazırlamıyanlar, yahud 
parasını yatırmamış olanların 
pavyonları, fuarın güzelliğini 
ve intizamını bozmamak için 
diğer taliplere verilecektir. 

Ne cür'et! 
13 yaşındaki 
kızı kacırmıs .. . .. 

Menemen kazasının Hatun
dere köyünde Akbaş Osma· 
nın kızı Fatma'yı zorla kirleten 
Hasan oğlu Hliseyin ile suç 
ortakları Mehmed oğlu Halil 
ve Halil Karaarman, şehrimiz 
ağırccza mahkemesinde muha
keme edilmek üzere İzmir 
hapisanesine getirilmişlerdir. 

Tahkikata göre Fatma on üç 
yaşındadır. Bir gün evının 
önündeki bahçede hindilere 
yem verirken Hüseyin ile suç 
ortakları, kızı zorla kaçırmış
lar ve sürükliyerek civardaki 
ormana götürmüşlerdir. Kız
cağız, feryad etmişse de du
yan olmamıştır. Hüseyin, bü
tiin gece kızla birlikte orman
da kalmış ve çok vahşiyane 
hareket etmiştir. Hüseyin' c 
suç ortaklığı eden iki kişi evli 
ve ikişer çocuk babasıdırlar. 
Yakında ağırcezada muhake
melerine başlanacaktır. 

T ürkiye - İtalya 
Ticaret anlaşması uzatıldı 

Türkofis Ankara merkezin
c!en şehrimizdeki alakadarlara 
gelen bir telgrafta 4 Nisan 
934 tarihli Türkiye - ltalya Ti
caret ve kliring anlaşmalarının 
20 Tem muz 936 dan itibaren 
iiç ay aynen temdidine dair 
notaların, Ankara'da iki taraf 
murahhasları tarafından imza 
edilmiş olduğu bildirilmiştir. 

ltalya'ya takas yolule gönde
rilecek malların miktar itibarile 
hiç bir tahdide tabi tutul
maması, kliring yolulc yapıla
cak ihracat için 1934 senesi 
ihracat rakamlarının yüzde yü
zünün esas tutulması temin 
edilmiştir. Nota sureti V ckil
ler Heyetince tasdik edildik
ten sonra bütün alakadarlara 
gönderilecektir. 

lnebolu faciası 
lnebolu faciası maznunlan

nın muhakemelerine yarın saat 
10 da şehrimiz Ağırceza mah
kemesinde devam edilecektir. 
./dhalôt gümrüğü müw"ürü 

Oerlunun vefatı sebebile bir 
o 

aydanberi izinli bulunan idha-
lat gümrüğü müdiirü Fahri 
izinini bitirmiş ve dünden 
itibaren vazifesine başlamıştır. 

ilk mektep muallimle
rinden terfi edenler. 

Terfi listesinde adları bulunan 
muktedir muallimleri yazıyoruz: 

Birer derece terfi ettirilen 
ve 1 eylülden itibaren kıdem 
zamları vcrilmeğe başlanacak 
olan 150 .. kadar ilk mektep 
mualliminin listelerinin Kültür 
Bakanlığından vilayete geldiğini 
yazmıştık. Muallimlerin terfi 
listelerini yazıyoruz: 

lzmir Sakarya mektebi mu
allimi Agah, Nccatibey mek
tebi muallimi uBaki, Ankara 
mektebi muallimi Nureddin 
Dumlupınar mektebi mualli
mi Ferhunde, istiklal mektebi 
muallimi Ahmed, Bayraklı 
mektebinden Naciye, Türkbir
liği mektebinden Melahat, 
Misakımilli mektebinden Fir
des, istiklal mektebi baş mu
allimi Sırrı, Cumaovası baş 

muallimi Hayri, Sakarya mek
tebi muallimi Süreyya, Al
sancak mektebinden Muazzez, 
Ankara mektebinden Hadiye, 
Şelıidfadıl mektebi muallimi 
Sıtkı, Zafer mektebi muallimi 
Cemal, Vali Kazım Paşa 
muallimi Tevfik, inkılap mek
tebi muallimi Makbule, Türk 
birliği mektebi muallimi Fa
dıl, Kahramanlar mektebinden 
Niyazi, Alsancak mektebi 
muallimi Arif, Fevzi Paşa 
mektebi muallimi Meliha 

1 

Hakimiyeti milliye mektebi 
muallimi Rahmi, Bayı aklı baş 
muallimi Fahrünnisa, Olti 
mektebi baş muallimi Abide, 
Şehidfcthi lmektebi muallimi 
Zeynep, Duatepe mektebi 
muallimi Fatma, Ankara ilk-
nıektebi mualllimi Ley-
la, Kahramanlar mektebi 
mual · ni Hüsniye, Kars mek
tebi baş muallimi Mahmud, 
Müdafaaihukuk mektebi mu
allimi Naciye, Halitbey mek
tebi muallimi Bedia, Cumhu
riyet mektebi baş mualliıni 

Recep, Türkbirliği muallimi 
Halid<:>, Alsancak mektebi 
muallimi Mebrure, Yıldınm

kemal mektebi baş muallimi 
Osman, Cumhuriyet mektebi 
muallimi Fatma, İnönü mek
tebi baş mua1limi Remzi, Dum
lupınar mektebi baş muallimi 
G:ıffar, Görece köyü muallimi 
Arif, Müdafaaihukuk nıektc
binden Hatice, T opaltı mek
tcLi ~:ış muallimi Sami. Pınar
başı mektebi muallimi Demir, 
Duatepe mektebi muallimi 
Pakize, 9 Eylul mektebi baş 
muallimi Fahriye, Şehit Fethi 
mektebinden Seher, Cumhu
riyet mektebinden Kenan, İs
metpaşa baş muallimi Tahsin, 
Ôrnekköy baş muallimi Ali, 
İnönü mektebi muallimi Kıy
met, Tınaztepe mektebinden 

Şükriye, Gazi mektebinden 
Musavver, Zafer mektebi mu
allimi Saadet, Misakımilli 
mektebinden Semahat, Buca 
uçuncü mekteb muallimi 
Süeda, Müdaf aai hukuk mek
tebi mualliıni Bahri, Türkbir
liği muallimi Şükriye, Duatepe 
mektebinden Aliye, Necatibey 
mektebi başmuallimi Riza, Bu
ca üçüncü mekteb başmual
limi Osman. Fevzipaşa mek
tebi muallimi Tahsin, Şehid 
Fazıl mektebi başmuallimi 

Fehmi, Tınaztepe mektebi mu
allimi Cemal, Misakı Milli 
mektebi muallimi Naciye, Du
atepe mektebi muallimi Saime, 
Zafer mektebi muallimi Ne
cati, Sakarya mektebi mual
limi M. Tarhan, lnkılfıb mek
tebi muallimi Behice, Topaltı 
mektebi muallimi Reşid, T ı
naztepe mektebi muallimi M. 
Eınin, Şehid Fethi . mektebi 
muallimi Müzeyyen, Gazi mek
tebinden Cahid, Buca üçüncü 
mekteb muallimi Celal, Yıldı· 
rım Kemnl mektebi muallimi 
Ahmed, Halidbey mektebi 
muallimi Kasım, Kars mektebi 
muallimi Halide, Türkbirliği 
mektebi muallimi Hamdiye, 
Misakı Milli mektebi maallimi 
Sabahat, istiklal mektebi mu
allimi Sıdıka, Yıldırım Kemal 
mektebi muallimi Suad, Türk
birliği mektebi başmuallimi 

Danış, Cumuriyet mektebi mu-
a:limi Binnaz, Hakimiyeti 
Milliye mektebi mua!limle-
rinden Fikriye, Ankara mek
tebi başmuallimi Hüseyin, 

f nönü mektebi muallimi 
Nezihe, Hacıhiiseyinler köyü 
başmuallimi Zeki, Ankara 
mektebi muallimi Salih, Gazi 
mektebi başmuallimi Şeref, 
Tahtalı köy muallimi Sadık, 
Balçova köyü muallimi Bedri
ye, Zafer mektebi başmuallimi 
Necati, Balçova mektebi bas 

) 

muallimi Cemal, Mersinli mek-
tebi başmuallimi Elmas, Misa
kı Milli başmuallimi Hilmi, 
Olti mektebi muallimlerinden 
Abbas, Kahramanlar mektebi 
başmuallimi Ali Riza, Ankara 
mektebi muallimi Muazzez 
Fevzipaşa mektebi muallimi 
Melek, Vali Kazımpaşa mek
tebi başmuallimi Bedia, Mü
dafaai Hukuk başmuallimi 
Naciye, 9 Eylül mektebi mu
allimi Emine, Bostanlı mekte
bi başmuallimi fffet, Vali Ka
z1mpaşa mektebi muallimi if
fet, Balçova mektebi muallimi 
Akif, Necatibey mektebi mu
aBimi Emine, istiklal mektebi 
muallimi Şadiye, Hilal mek
tebi başmuallimi Hilmi, Fevzi 
paşa mektebi başmuallimi 
Hilmi, Buca 1 inci mektep 
başmuallimi Nafiz, Cumuriyet 
mektebi muallimi Miraciye, 
Şehit Fethi mektebi muallim
lerinden Mustafa, Yıldırımke
mal mektebinden F ehime, İs
tiklal mektebi muallimi Zeliha 1 

Bayraklı mektebinden lbrahim, 
Sarıkamış mektebi başmu
allimi Müyesser, Misakı Mil
li mektebi muallimi Naşide, 
Dua tepe mektebi muallimi Şük
riye, Müdafaai hukuk mektebi 
~uallimi Mir'at, Bayraklı mual
lııni Remziye, Fevzipaşa mual-
limi Servet, Örnek köy mual
limi Mühriye, Halidbey mual
limi Münevver, Vali Kazımpaşa 
mektebi muallimi Muzaffer, 
Tınaztepe muallimlerinden Ka
sıme, Misakı Miili mektebi 
muallimi Fehamet, Topaltı 

mektebi muallimi Ayşe Necibe, 
Misakı Milli mektebi muallimi 
Neriman, Halidbey mektebi 
muallimi Emine, Şehid Fethi 
mektebi muallimi Nevin, 9 Ey-

Şehir Meclisi ___ . .._ __ 
25,000 lira 
için toplanıyor ... 

Şehir meclisi .öniimüzdeki 
Perşembe günü fevkalade top
lantıya çağınlmıştır. Vilayet 
bütçesinden fu:ır komitesine 
25,000 lira yardım ayrıldığın
dan bu paranın nerelere sarfı 
lazımgeldiği hakkında mecliste 
görüşülecek ve karar alına· 
caktır. 

Operet 
heyeti geliyor. 
Elhamrada tem .. 
::Jiller verecektir. 

lstanbul şehir tiyatrosu ope· 
ret heyeti bugünlerde şehrimi
ze gelecek ve ilk temsili ayın 
29 ve 30 uncu akşamları El· 
hamra sinemasında verecektir. 
Operet heyeti, çok geniş bir 
kadro ile ve zengin proJranı
la gelmektedir. Bu iki temsil 
Hilaliahmer menfaatine ola
caktır. 

C. H. P. 
Bayraklı ocağı 

acıldı , 
Dün saat 16 da Bayraklı 

parti uçağı, törenle açılmıştır. 

Ç. Alıcı K. S. 
417 Alyoti bi. 7 25 
388 M. J. Taranto 7 50 
292 K. A. Kazım 7 25 
146 H. Alyoti 8 
186 H. Alyoti 9 50 
102 J. Gozden 8 
89 A. R. Üzüm- 10 75 
74 D. Arditi 7 75 
43 P. Pacı 7 75 
35 ]. Kohen 7 75 
22 J. T aranto 11 
14 H . Besim 11 50 
11 Talat Er. 11 50 
16 Albayrak 8 25 

1735 
6325 
8060 

incir satışları: 

K. S. 
14 50 
15 
10 50 
12 25 
13 
13 
13 
12 
8 50 

12 
12 
11 50 
11 50 
8 25 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
86 B. Alazrak 8 50 9 7 5 
63 M. J. Taran. 7 50 9 
50 A. H. Nazlı 9 9 
47 Alyoti bira. 8 9 
38 Ş. Remzi 9 9 

289 
4704 
4993 

Zahire satlşları: 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 
1018 Buğday 5 25 6 

72 Arpa 3 50 3 . O 
174 Bakla 5 5 
109 K. darı 4 50 6 25 

2046,5 K. keçi k. 54 54 
1 B. pamuk 45 45 

İlk pamuk 
İncir Fiatı 80>:"!dır'dan 

getırı /erek satıldı .. 
Dün 1 kuruş yük~eldi Dün ilk pamuk mahsulü 

11 İnhisarlar idaresi, dün de lzmir'e getirilmiş, davul ve 
piyasadan bir miktar kuru zurnalarla ve araba ile şehirde 

1 üzüm satın almıştır. üzüm ve gezdirilerek borsaya _ götürül-
! incir piyasaları hararetlerini müş, satışa çıkarılmıştır. ilk 

muhafaza etmektedirler. Dün pamuk mahsulü Bayındır'da 
1735 çuval üzüm satılmıştır. Karaoğlan oğulları tarafından 

ihracatçılar, siparişlerini za- istihsal edile-ek İzmir' e geliri i-
manında yetiştirmek için piya- miş ve Borsada 45 kuruş fiatla 
sada incir bulamamaktadırlar. Filibe'fi Hacı Süleyman oğulları 
Bunun sebebi, poyraz esme- ticarethanesi tarafından satın 
diği için incir mıntakalarında alınmıştır. 
incirlerin çok bati bir şekilde C ----
kurumakta olmasıdır. Bu yüz- umaovası nahiy e 
den piyasaya, il.tiyaca yetecek müdürlüğü 
derecede İncir gelmemektedir. Cumaovası nahiyesi müdür-
İncir müstahsilleri, havanın lüğüne Barbaros nahiyesi mü-
poyraza çevirmesini dört gözle dürü Cemil Çetin Er'in tayin 
beklemektedirler. Dün incir edildiği haber alınmıştır. 
fiatlarında bu yüzden bir ku- Cemil onaltı senedir. Vila-
ruşluk bir yükseltiş kaydedil- yetimizin birçok nahiyelerinde 
miştir. Piyasada hiç İncir yok- değerli hizmetlcrilc muvaffak 
tur. Bugün ve yarın birkaç olmuş ve kendisini herkese 
parti beklenmektedir. sevdirmiş halkçı bir memur-

Üzüm --;,;-i ncir gitti dur. Yeni işinde de muvaffa-

F t 11. ı· k kiyctlerini dileriz. ra e ı spar o acentesine 
mensup Vlises vapuru, dün Gardenparti ve konser 
akşam Amsterdam ve Ham- Diin gece Karşıyaka' da So-
burga hareket etmiştir. Bu ğukkuyu'da Değirmentepe'de-
vapur muhtelif tüccarlara aid ki gazinoda C. H. P. Soğuk-
mühim miktarda fncir ve iizüm kuyu ve Bahariye ocakları 
yüklemiştir. musiki kolu tarafından bir 

--~--------• konser verilmiş ve halka zevk-
lul mektebi muallimi Nermin li, neş' eli saatler yaşatılmıştır. 
Buca Üçüncü mekteb" mualJimi Halk, ocak mensuplarını tak-
Dcrviş Fahri ve Halitbey mek- dir etmiştir. 
tehi muallimlerinden Vedia, Bu akşam da Karşıyaka Kı-
kültür espekterlcrindcn Vahid, zılay şubesi tarafından Karşı-
Hüseyin, Emin ve Ferid bir yaka sahil gazinosunda bir 
derece terfi etmişlerdir. gardenparti verilec'!ktir. 

~ 
lstanbul Şehir tiyatro-

su operet heyeti 
29 Ağustos cumartesi ve 30 ağustos pazar geceleri 

Elhamra salonlarında lzmir' de ilk defa olarak iki şen ve 
mutena oper~ti temsil edecektir. 

Kızllay gecesi 
Oper.!t heyetinin tensibiyle sayın lzınir halkına iki ca

zip gece yaşatacaktır: En seç~in artistler, en şen ope· 
retler Kızılay gecelerınde temsıl edilecektir. 
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• I Pamuk.~ohumu 
ıyaset ve Aşk H_a3:v.Cınlara • 

yıdırılmemelı .. 
Bazı yerlerde hayvan yemi 

Edebi, Tarihi, macera romanı az olduğu senelerde hayvanlara 
102 .. pamuk tohumu yidirilmesi yü-

...-----------·-------------... -~.-- zünden bu hayvanların insacı-
Yemek vnkti gelmi ~ti; Dtik lacağımı sanmıyorum! nın bozulduğu görülmüştür. 

Pibuleeten müsaade alarak ve ..... Yazık; yazık! Buna dair Ziraat vekaletinden 
ertesi glin tekrar gelmeği va.. LüsiJ Stüber'in vet·eeeği ye• şehrimizdeki alakadarlara bir 
dederek hastaneyi terkettl. nl haberlerin kendi&inde ti· tamim gelmiştir. 

Yolda rastgeldiğ[ bir ara• yatroyu seyredecek bir kabf. Yurdda yetiştirilen pamuk 
baya Marki Goliffet'in ve Kont liyet bırakmıyacağını sanıyordu, çlğitlerinin tohumluktan gay. 
La Tür Dö Pen'fn adresini Longren'e: risinden mühim bir kısmı doğ· 
verdi. - Mamafih, önümüzdeki rudan doğruya yem olarak 

temsil için sizden vaıd isterimi kullanılmaktadır. Bu halin, ge· -9-
7 Mayis sabahı, Lüsi Dö 

Kola uyandıkı vakit Stüber'in 
şu tezkeresini ~yanı başında 
Buldu: 

Dedi. rek hu gıdayı alan hayvanla· 

Lüsi'nin vaziyeti, endişeli 
hali ne Dük Lodovik'in ne de 
Kont'un gözünden kaçmadı. 

Lüsi, Longren' eye: 

rın sıhhatı ve gerekse ekono· 
mi bakımından zaraı lı olduğu 
Ziraat vekaleti mütehassısla· 
rınca tesbit edilmiştir. 

Doğrudan doğruya yemlik 
olarak· sarfedilen çiğitlerin yağ
ları çıkarıldığı takdirde yurdda 

Yahudi kongresi, /ngiltere'nin 
Bern elçisine bir heyet gönderdi 

• 
şı 

ask 
arpış 

• r ara
u 

Heliran'da yetmiş Arap öldürüldü. Bir Yahudi heyeti, Yahu. 
di'lerin Habeşistan'a yerleşmesi için Adis.Ababa'ya gitti. 
Kudüs, 22 (Radyo) - He· Sair yerlerde de taarruz ve hakemlik vazifesile Kudüse 

liron kurbunda vukubulan bir hücumlar devam etmektedir. gelecektir. 
müsademe, tam yedi saat de- ihtilal hareketinın iptida· Kudüs, 22 (Radyo) - İn· 
vam etmiş ve f ngiliz tayyare· sın dan şimdiye kadar yahudi- giliz askerleri sahil mı~taka· 
leri de harekete iştirak eyle- lerin maktulleri 75 olduğu hal· sında yerleştirilmektedir. Dün 
miştir. Bu müsademede ölen- de Arapların 400 dür. Irak Arap çeteleri ile yapılan bir 
lerin miktarı 70 dir. Hariciye Bakanı bugünlerde çarpışmada dört Arap ölmüş, 

- - - perşembe günü de Edna ya-
U zak şarkta harp! kınında Arap'larla bir lngiliz 

" Azizim, hadiselerin ica
bettireceği yeni şekillere karşı 
tedbirli bulunmak için bugün 
bana gelebilir misin? Sizin 
tarafınızdan yeni bir teklif ol· 
mazsa, sizi bu akşam saat 
9 da bekliyorum. Bu kağıdı 
yakmağı unutmayınız. ,, 

- Bugünlerde evden çok 
az çıkıyorum. Dedi. Olan bi
tenlerden hemen hiç haberim 
yok. Siz ki ayaklı ve canlı 

bir gazete demeksiniz, bana 
biraz dedi-kodulardan bahset· 

5-6 milyon kilo pamuk yağı K 
elde etmek mümkündür. Geri U an 

• müfrezesi arasında vukubulan 

5 5 VV t e an muharebede Arap'lar 32 te-
• lefat vermişlerdir. 

Stüber 
Lüsi endişeye düşmekten 

kendisini alamadı. Casus ne 
gibi hadiseler farzediyor ve 
nasıl tedbirler düşünüyordu? 
Bu kağıdı yakmağl neden tav
siye ediyordu? Zabıta yoksa 
izleri üzerinde mi bulunuyordu? 

Demek ki hayatının yeni ve 
belki de yine tehlükeli dönüm 
noktasında bulunuyordu. Maa
mafih, bu kadın ırkına has bir 
azim ve İ rade sahibi id ı, böy
le müşkül dakikalarda cesa
retini kaybetmedikten ba~ka, 
daha müdebb"r ve atılgan 

olurdu. Bunun için gazinoya 
çıkmıy'\ karar -.; ..:rdi. Gazinoda 
tesadüf edeceği kimselerden 
vaziyet hakkında hf!r halde bir 
kaç şey öğrenebilirdi. 

Gazinoda, dit katta Kont 
Germen ile kont La Tür Dö 
Pcn 'i yemek yirkcn gördü. 
Bunlara yakın bir masa ba
şında da :Morni düellosunda 
kendisini tanımış olan Log
rcn'e de var<lı. 

Bu adam, Lüsi'yi görünce 
hemen yerinden kalktı ve genç 
kadına saygılarını sundu. Ve: 

- Bu akşam ltalyan tiyat
rosuna gelmez misiniz? Dedi. 

Liisi mütereddit davranınca , 
bu adam ısrar elti. V c: 

- Fakat görülmiye şayan
dır. Sizi ben gelir alırım .. 
D edi .. 

- imkan yok, bu akşam 
söz verdiğim yer var. 

- Sözünüzü bir defacık ol
sun tutmayınız! 

- lmk~n yok. 
- Maaınafih .. Oyunun son 

perdesine olsun geliniz. Ak
şam yemeğini de beraber 
yırız .. 

- Fakat erken serbest ka· 

-----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve lııı şy:ı ıı: :.;n nı 

Haydar Riişdü ôKTEM 
Umumi n ciriyat ve yazı i ~leri 

mücliirü: Hamili Nüzhet 

İclnrclıaue i: -
lznıir 1kirıci Beyler sokağı 

C. Halk parti i biııası içinde 
Telgraf: Jznıir A ADOLU 

, Telefon: 27i6 -Po ı~ kutu u 405 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

:ıylığı 500 kuruştur 
Yuharwı rıwınl('kPtlt•r için sendik 

abone ikn·ıi 27 liraılır 

Her )"rdc 5 kuru~tur 

Günü S'\r;ıııi~ nü hnl:ır 25 knrıı~tıır. 

ANADULL' JA'J llAASINDA 
BASH.MIŞTlR 

senız ya ... 
- Ben de hemen hiç bir 

şey bilmiyorum ... Ha, . aklıma 
geldi... Sizin Aldoma, yüzbaşı 
Buagemon ile güzel bir düello 
yaptı .. Haberiniz var mı?. 

- Evet, haberim var! 
- Bu zabit şimdi tevkif 

edildi ve askeri hapishaneye 
atıldı. 

Lüsi derin bir teessür his
setti. Fakat genç ve namuslu 
yüzbaşının hapse atıldığı için 
değil; yalnız tahkikatın kendi 
aleyhine inkişaf edebilmesi ih-

timalinin kuvvetlenmesi hasebile 
korktu. Yüziinde o kadar de
rin korku izleri peyda oldu ki 
bu sözleri duyan Kont Ger
men arkadaşının kulağına: 

- Hemen Dük Lodovik'e 
ve Mari Galiffet'e haber ver
meğe gideceğimi Dedi. 

. . 
Lüsi, Sarıl dokuza doğru 

apartımandan çıkarak Stüber'in 
evinin yolunu tuttu. Klod Lo
ren sokağının mahut parmak
lıklı evin önüne geldiği vakit, 
arabacısına beklemesini söyli
yerek zili çaldı: 

Kapıyı doğrudan doğruya 
Stüber açtı, casusun başını 
sarılmış gören genç kadın hay
ret içinde kaldı ve: 

- Ne oldunuz? yaralandı
nız mı? Diye sordu. 

- Size hepsini anlatacağım! 
-Sonu var-

Sandıklı - Burdur 
Sandıklı'dan yazılıyor: 
Burada, Sandıklı ve Burdur 

gençliği arasında samimi bir 
t emas oldu. Burdur' dan bir 
sporcu kafilesi şehrimize geldi. 
Şereflerine, halkevimizde bir 
müsamere verildi. Ertesi gün 
bir maç yapıldı ve halkevi 
takımımız oyunu 1-0 kazandı. 

Bunu müteakip halkevinde 
hasbihaller yapıldı. İki mem
leket gençliği sevişti ve ta· 
nıştı. Misafirlerimiz hararetle 
teşyi edildiler. ----
Ağaçtan düştü 

Değirmendere nahiyesinin 
Bulgurca köyünde Ali oğlu 
Arapkir'li Mehmed, İncir ağa· 
cından düşerek ağır surette 
yaralanmıştır. Mehmed'in ağız 
ve burnundan kan gelmektedir. 

lzmir Memleket hastanesine 
kaldırılması için imdadı sıhhi 
otomobili aranmışsa da tamir
de olduğundan geç vakite ka
dar nakledilememiş ve dün 
akşam üzeri başka bir nakil 
vasıtasile hastaneye getiril
miştir. 

kalan küspe ise hayvanlar için 
çiğite nazaran daha sıhhi bir 
gıda teşkil eder. 

n 1 şg a İ 1 er• Cenevre, 22 (Radyo) - Ci-
han Yahudi kongresi tarafın-
dan Bern'deki lngiliz sefirine 
7 milyon Yuahudi namına 
gönderilen heyet, sefir tara· 
fından kabul edilmiştir. Bu 

Amerika' da yapılan tecrübe· 
ler neticesinde çiğitler doğru
dan doğruya veya kırılmak 
suretile müvazencsiz ve fazla 
olarak hayvanların gıda tayi
natına ithal edilirse hazım ra
hatsızlığını tevlid eden şibi 
kalevinin yağhanelerde yağ 
çıkarmak için kırma ve ısıtma 
işlerile ayni tehlike derecesini 
göstermediği anlaşılmıştır. 

Çiğit küspesinin , doğrudan 
doğruya pamuk tohumuna ve 
diğer yem maddelerine naza
ran hayvanlar için çok faydalı 
olduğu anlaşıldığından Ziraat 
vekaleti, bu küspclerin Türki
ye' deki hayvanlara yem olarak 
verilmesi için hayvan sahiple· 
rinin malumatlar edilmesini 
bildirmiştir. 

Bugün 
Yavuz ve Altay, 
Göztepe muhte-
,li tleri karşılaşıyor. 

Bugün Altay Göztepe bir· 
!eşik takımı Halk sahasında 

donanmamız takımile karşıla

şacaktır. Maç saat tam 17 de 

__ .....,. __ _ 
Şang-Ka)-Şek ile ';r uansi general 

feri müzakerelere girişmişler. 
Şanghay, 21 (A.A) - Söylendiğine göre, Çan-Kay-Şek ile 

Kuangni st gcncrnller arasında uzlaşmanın teminine matuf 
Amı resmi görüşmeler yapılmaktadır. Buna rağmen Gentral 
Neve gazetesi şu haberi VPrmektedir. 

Kendilerine verilen ikinci ültimatomu rededen Kuangsist 
generaller askeri hazı rlıkl a rına daha büyük bir şiddetle devam 

etmektedirler. 
Çin gazeteleri Kanto .um cenubu garbi sahillerine varmak 

istiyen .. Kuangsist kuvvetlerin Kantung u i şgal etmiş olduklarını 
haber vermektedir. 

B içi 
1 

aanan 
1 r . 

Casuslar, en son sistem bir mitralyözü 
Almanya ya kaç ırmağa muvaffak olmuşlar 

Brüksel, 22 (Radyo) - Deverland'ta yakalanan casuslar 
hakkındaki tahkikat devam · etmekte ve yeni malumat elde 
edilmektedir. Şebekenin reisi, Aret isminde eski bir Alman 
polisidir. Bu adam, Alman teşkilatının malUınatı ve müsaadesi 

. tahtında güya kaçakmış gibi Belçika'ya geçmiş ve oradan ar
kadaşları ile beraber Kalemirı'c giderek, Belçika silah fabri
kalarının imal ·ettikleri yeni sistemdeki mitralyözü elde etmiştir. 

Casuslar, hudutlara yaklaşınca mitralyözü parç.a haline koy
muşlar ve bu suretle :Almanya'ya geçirebilmişlerdir. Alman 
hükumeti, casuslara mitralyöz için otuzbin frank mükafat 
vermiştir. 

Casuslar, ikinci bir iş için Belçika'ya dönünce yakalanmışlar dır. 

Fransız komünistleri toplandılar 

ziyaretin esası Yahudi muha
ceretini durdurmamak, Arab 
tecavüziinü durdurmak talebin
den ibarettir. 

Adis-Ababa, 22 (Radyo) -
Yahudi'lerden mürekkep bir 
heyet, Habeşistan Yahudileri 
ihtiyaçlarını tetkik etmek üzere 
buraya gelmiştir. Gondar' da 
Yahudi kabileleri de ltalyan 
kuvvetlerine iltica etmişlerdir. 

Fransız cephe
sinin siyaseti! .. .. .... __ _ 
Uç esasa istinad 

ediyor 
Paris, 21 (A.A) - Fransız 

cephesinin başlıca iiç prensibi 
şunlar olacaktır: 

- Cumhuriyet kanunlarına 
riayet. 

2 - Milli ekonominin hi
mayesi. 

3 - MP-nıleketin istiklal ve 
emniyeti. 

M. Thorez demiştir ki: 
H enüz bizim gibi düşünme

mekte olanlara karşı bir libe-
ralizm siyaseti tatbik edilme
sinin zaruri olduğuna kaniiz. 

Bizimle tamamilc ayni fikir· 
de olmıyanların ve bizim 

ve (K.S. K.) dan Esad'ın idaresi 
altında yapılacaktır. Bu müsa
bakaya her iki takım fazla 
ehemmiyet \-ermiş ve ona gö
re çalışmıştır. 

Birleşik takım Avrupa'ya 
giden Vahap'tan ve olimpi· 
yatlara iştirak eden Hakkı ve 

Fuad'dan mahrum olarak çıka· 

1

Faş·stlerle iri 
tan n istif as 

• halkçılar cephesi programına 
tabi bulunmıyanların cumhu-

• 
cakBtır. T orez, F asist seflerini susturmalı, 

ahriye takımımıza gelince· , ' 
geçen hafta bölgenin şampi· Hitler'in, en büyük düsmanı Fran-
yon namzedi olan K S K , ' 
takımına karşı aldığı ~eticeyi sa dır. Sözünü unutmamalı diyor. 
göz önüne getirecek olursak 
kuvvetli kadroya malik de
mektir ve belki daha başka 

iyi oyuncularını da oynata· 
caktır. 

Şu hale göre birleşik takı
mın galib gelmek için çok 
üstün bir oyun oynaması la
zımdır. Diğer taraftan bahriye 
takıını da mağlub olmamak ve 
kuvvetli elemanlardan teşekkül 
etmiş olan birleşik takımı 
yenmek için çalışacak bu 
\ aziyet bittabi oyunun heye
canını bir kat daha art
tıracaktır. Müsabakada Ya· 
vuz bandosu ve donanmamı· 
zın erkanı hazır bulunacaktır. 

Tuzlada 
Çamaltı tuzlasında yeni İs· 

tihsnl edilen tuzların yığınlan
masına birkaç gün içinde baş
lanacaktır. 

Paris, 22 ( A.A ) - Saint 
Denis kömünist kolunun ter
tip ettiği bir toplantıda Tho
rez söz almıştır. Bu toplantı 
bilhassa Doriotnun istifasını 

istemek için tertip edilmiş 
bulunuyordu. 

Fransız halkçı cephesinin 
yeni formülünü ve bu cephe
nin ispanya hadiselerine karşı 
olan vaziyetini izah eden Tho
rez ; Doriotnun faşistlerle bir
likte çalışmakta olduğunu söy
lemiş ve şunları ilave etmiştir: 

"- Memleketin kuvveti do- ' 
ğumların artmasile kaimdir. 
Bu itibarla büyük servetlerden 
bir mikdar para alıkonulmak 
lazımgeldiğ·i gibi faşist şefle
rini susturmak ve hapse attır

mak lazımdır. 
B. Thorcz. bundan sonra B. 

Hitler'in Mein Kampf adlı ki· 

tabından Almanya'nın ezeli 
düşmanı Fransa olduğu hak
kındaki sayfaları okumuştur. 

Toplantı nihayetinde iki mü
him karar alınmıştır. Bunlar
dan biri Cumhuriyetç i İspan
ya'ya karşı kurulan blokun 
durdurulmasına, ikincisi de 
Dorlotnun istifa etmesi için 
teşebbüslerine dairdir. 

Ticaret nazırının nutku 
Paris, 22 (A.A) - Tecim 

ve endüstri bakanı M. Bastid 
dün akşam radyo ile neşredi
len ve daha geniş bir istih· 
lakin teminine matuf bir nu
tuk vermiştir. 

Bakan ezcümle şunları söy· 
lem iştir: 

- Hükümet iktidar mev
kiine geçer geçmez biitün İş· 
çilerin dileklerini yerine ge· 
tirmeğe çalışmıştır. Kütleler 

riyetin müdafaası hususunda 
bizimle müştereken hareket 
etmelerini arzu ediyoruz. 

Talelebe federasyonu 
Toplantısı 

Sofya, 22 (A.A) - Sofya
da toplanan beynelmilel tale
be konfederasyonunun 18 inci 
kongresi seyahatta olan Bul
garistan kralı Boris' c bir ta
zim telgrafı çekmiştir. 

Bir Tayyare 
Girid adasında 
Yere Düştü ... 

Londra, 21 (Radyo) - Bu 
sabah, üç motorlu büyük bir 
tayyare, lskenderiye'ye gitmek 
üzere Brendizi 'den hareket et· 
mi~ ve Girid adasından ge· 
çerken, Merabello'da karaya 
düşerek parçalanmıstır. 

...... ;ı::m51miımll!~m:ll----
yevıni ye leri nin fazlasını, evle· 
rini güzelleştirmek, çocuklarına 
sıhhi ve neş'eli bir hayat te· 
min etmekle hükumetle elbir· 
liği yapmış olacaklardır. iş 
saatlerinin azaltılması yaşama 
zevkini temin etmelidir. 

o 
g 



~ Sayfa S ----~iııılli---------------ANADOLU 
' .. Yaşasın İspanyol kızları, yaşasın harp! 
Birinci Fransova Milis bir genç zevklerini anlatıyor..!_ 

Moskova'daki 
Suikasd. ____ ....... _. __ 

~-~BU~ .. Y~ÜK~TA~R~IH~İ~T~EF~R~İK~A~~•spanya isyanında komik ve 
69 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu k k k' 1 J 

-Başı 1 inci sa hl/ ede
isti) eıı mahkeme /,İnO\ycf Sıııir. 

nofun t ılhiş guruhllnun en faal 
putizanJarından lıiri olduğunu tC• 

yid etmiştir. Fransova, kendini gene zevk ve eğlenceye Or Un~ Va a ar• 
kaptırmış, gitmişti.. A • ~ b • • "ld" " b k ld 

Fakat imparator buna -;-a~- -yo-;i~r. Varidatınızı istedikleri Sl fle er, tr genel O urup ta a asını a l, yaşa-
o~madı. Kral yenid~n esarete gibi yağma ediyor~arl .. . Sln /spanvo[ tütünü dive bag., ırdı. 7 ölüden biri ~bu 

laznunlardao Reingol<l birbir· 
lerioi takibedecek olan tedhiş lıa. 

reketlerinin lüzumuna inanmış olup 
eski hloktım ııyrı bir mahi)el ta• 

şı yan Troçkiıt Zinovyeviı;ı kurtılu· 

şunılaki muhtelif safahatı anlat· 
mı,.tır. 

gıtmeğe karar verdı. Kral1 salonda bır aşagı, bır '-' '-' \ 
4 

Sarışın An1 mcyustu. aiık1 yukarı dolaşıyor ve düşünü- da benden caba/) diyerek sokak/arda koşuyordu .• 
kendisine: yordu. 

Rcingold bundan sonra Zinov· 
yevistlcrin 1928°29 da o zamanlar 
merkezi .lwmiıcniıı faali) etini ~iı!. 

Jetle ıeııkit eden Riko\· Buluınn 
ve Tomak) oin iştiraki ile bir blok 
teşkil etmek iııtediklerini iÖ) !e
miştir. 

"F cvkalade namuıperverlik Kralın bir kolu siyah bir 
kalbindeki aşkın yüzünde tatlı kumaş ile boğazına asılmıştı. 
bir tebessüm şeklinde tezahii· Bir avda attan düşmüş ve 
rüne mani oluyor. Fakat se· kolu biraz incinmişti. 
nin bu halin benim kalbimi Kral, memleket aleyhine 
parça parça ediyor!,, olarak gittikçe zenginleşen baş 

Diye bir mektub yazdı. vekiline nıanalı bir bakışla 
Fransa kralının çocukları, baktı, ve: 

en uzak ve korkunç bir şatoya, - Dostum, dedi. Eski Ma-
Endülüs' e nakledildiler. kedonya'lılar hazine ve ser-

fmparator: vetlerini muhafaza için hadım-
- Eğer Fransa kralı, ço- ları kullanırlardı. Bir ınsan 

cuklarını cebren almağa teşeb- karısı, çocukları için para top-
büs ederse, memleketimde taş lar, hırsızlık eder. Fakat bir 
taş üstünde kalmayıncıya ka- hadım ne ıçın hırsızlık et-
dar harbedeceğiın! sin?. 

Dedi. - Zevki için hırsızlık eder. 
* * * Zengin o im ağa çalışır, Sir! 

Kral birinci Fransova, ken- * * * 
disini yeniden ve fevkalade Millet, hazinenin paralarının 
bir şekilde kadına ve eğlen- ne olduğunu bir tür!ü anlıya-
ceye kaptırmıştı. mıyordu. Askere bile para 

Madam ve Margrit1 kralın verildiği yoktu. 
Konyak'ta tertib ettiği eğlen- Sarraflar, maliyeciler, me-
celere ve balolara hayret ve murlar, avukatlar hep çalıyor-
ıstırapla bakıyorlardı. lar, zengin 'Jluyorlardı. 

Bu balolarda An da hazır * 
* * bulunuyordu. Grev meydanında daimi su-

F ransovaz'a daima düşman rette bir odun yığını bulun-
kalan validei krali An'ın oğlu maktaydı. Sarayın cellatları 
Fransova ile münasebetlerini bu yığını biran bile söndürme-
daima himaye ve teşvik edi- yorlardı. Fakat son zamanda 

yordu. I bu odunların ateşi sönmeğe 
Kral artık An'ın delice yüz tutmuştu artık. 

aşıkı idi. Fransovaz da bu Efkarı umumiye artık yanan 
sevdayı kin ve büyük bir kıs- odunlar üzerinde bir mücrimin 
kançlıkla takibediyordu. cezalandırılmasını hoş görmü-
krala: yordu. 

- Güzel bir bakış, görü
nüşü hoş saçlar, sizin kalbi
nizi çeldi; faknt Sir, beni çok 
hmal ediyor, unutmuş görü-

nuyorsunuz.. Ben hayatımın 

sonuna kadar size sadık kal
mağa karar verdim. Fakat siz 
bana kapınızı kapatıyorsunuz. 
Bır sarışını bana tercih edi
yorsunuz. Sarışınların güzelliği 
ve gençliği az devam eder; 
sarışınlar çok t<'rlerler, siz de 
teri, .ter kokusunu hiç sevmez
siniz.. Sarışınlar temiz ola
mazlar, csm'!rler ve kara saçlı 
kara kaşlılar daha kıymetlidir· 
ler: Ben de esmerim, ben c.Je 
kam saçlıyım. Sizin de tasdik 
ettiğiniz gibi ben de güzelim. 

Ah.. Bu sarışından çok bahsc
dıyorum. Fakat susmak da 
elimden gelmiyor!. 

Diyordu. 
Fransovaz, hakikaten hep 

An'dan bahsediyor. An'ı çe
kiştiriyordu. O kadar ki, kral, 
An' a sükun ve sabır tavsıyc-
3ine mecbur kalmıştl. 

- Ah, Sir.. Bu kadın bu 
zehirli dilile sizi mütemadiyen 
rahatsız ediyor. Ne kadar 
müteessirim bilseniz .. 

-24-
Dar ağaçları 

Başvekil Düpra Fransova
Ya: 

- Sir, dedi. Bütün sarraf
larınız, Semblonsay gibi mah
Volduklarını söylüyorlar, ken
dilerine biraz merhamet etme
nizi, çocuklarım acımanızı rica 
ediyorlar, 

Buna mukabil, gizli kasa
la d n oludnr. Karıları mucev-
hcrtcr İçinde yüzüyorlar, ço
cuklarına biiyiik cihazlar verı-

- Sonu var -______ ,_ 
MAHKEMELERDE: 

Eşrefpaşa 

Cinayeti davası. 
-----

Eşrefpaşa'da berber Hüse
yin'i öldi.irmekle maznun ma
rangoz Salih'in muhakemesine 
dün ağırcezada devam <'dil
miştir. Vak'ayı görenlerden 
Mes'ud adında bir şahid din
lenmiş ve ge«\,C saat 11 sula
rında evinin kapusu önünde 
otururken karşı taraftan iki 
kişinin birbirini kovalıyar,ak 

geldikleri~i gördüğünü ve arka
dakinin öndekine vurur gibi 
birkaç defa kolunu salladığını 
söylemiş ve demiştir ki: 

- Önde giden "Vuruldum, 
bana su verini., diye bağırdı 
ve yere düştü. Diğer a<lam, 
yan sokaklardan birine saptı, 
orada birçok halk toplandı, 
yaralıya: 

- Seni kim vurdu? diye 
sordular, o da: 

- Beni giritli Salih vurdu, 
dedi. Yaralı hastaneye kaldı
ı:ıldı, fakat ölmüş. 

Öndeki adam, siyah elbiseli, 
arkadaki ise beyaz pantalonlu 
ve kısa kollu fanilalı idi. 

Diğer şahid bostancı Fevzi, 
vak'a gecesi iki kişinin koşa-

rak geçtiklerini, kendinin bun
ları kovalamaca oynıyor san-

dığını söylemiştir. Asıl hadi
seyi gören Miinir adında bir 
çocuk bulunamaktadır: Aran
ması ve mahkemeye getirilmesi 
için muhakeme başka hir güne 
bırakılmıştır. 

= ---------~-ispanyadaki dahili harb git· Sevil1 asilerin en koyu bir 
tikçe şiddetini arttırmaktadır. merkezi.. Asi askerlerden biri, 
Bu harb,şimdiye kadar görül- sıgarasını İçmekte olan bır 
müş dahili harplerin en kor- genç lspanyol'a yaklaşır, ve 
kuncudur ve bir nevi mezhep lngilizce, 
kavgası mahiyetindedir. - Bana da bir sigara ver! 

Bunun için, fspanya'ya aid Der. -
nazarıdikkati calib bazı sah- Genç bir tane verir. 
neleri karilerimize arzediyoruz: Asi asker sigarayı tcllendı-

/' • rir fakat, 
Oniki yaşında bir milis; hü- -Ne? .. - Der. Sen lngiliz 

klımete mensub bir gönüllü.. tütününden mamul sigara mı içı-
Rastgcldiği yetmişlik bir ih- ynrsun ?. Neden lspanyol ti.ı-
tiyara kanaatlerini anlatıyor tünü içmiyorsun ?. 
ve neticede bu ihtiyarın kra- Ve, nazik gencin tam alnı 
liyetçi ve faşist olduğunu an- ortasına bir kurşun yapıştırır; 
!ayınca: bir taraftan gencin tabakasını 

- Ya! -Diyor- sen de mi alırken, diğer taraftan da : 

faşists~n;1 şu halde sana ölmek · • - Yaşasın İspanyol tütü-
gerektır ~ nü ! Diye bağırır 1 

Ve çocuk belinden eski bir * 
• * 

tabanca çıkarıyor. Bu tabanca Siyera' da küçük Franterera 
iki asırlık ve ağzından dolma kas1bası asilerin eline düşer. 
bir silahtır; bu silahı tam r ç A 5ilerin reisi : 
dakikada dolduruyor ve ihti- Sendiknlistleri hemen ic.lan 
yarın beynini patlatıyor. ediniz ! Emrini verir. 

* * * Küçük bir miizakere: Yed 
İspanya' da bilhassa hüku· St•ndikalisti yiizleri dıvara dö 

met tarafında harp eden ka- niik olarak mı, yoksa aksi şe 
dın ve çocuk pek çoktur. kilde mi kurşuna dizmek la 

Bir Fransız seyyahı bu ço-

zımdır? .. Karar: 
- Yüzleri askere bakarak 

kurşuna dizilmelidirlerl 
Yedi Sendikalist bir dıvar 

kenarına dizilir, bir m~nga 
asi asker yaylım ateş ederler. 
Amelenin hepsi de yere kan
lar içinde yığılırlar. Fakat bi
risine kurşun isabet etmez. 
Zeki adam ölmüş gibi bir va
ziyet alır. 

Biraz sonra asilerin reısı 

teftişe gelir, yerde yedi cesedi 
görünce yedili tabancasını çe
kerek ve cesedlere bircr1 birer: 

- Bu da benden caba! 
Diyerek ateş eder. Sağ kalan 
amele bu defa <la ucuz kur-
tulur: Kurşun kulağını yaralar, 
geçer, 

Asilerin reisi gittikten soma, 
herif kalkar ve kaçar. Cesed
leri almağa gelen asiler yedi 
yerine altı cesed görance ka
sabada taharriyata•başlarlar, ve 

- Bu da benden caba! 
Diyerek sıçrayıp koşan bu de
liyi tutarlar, olduğu yerde, fa
kat bu defa tam olarak öl-
dürürlerl 

cuk milislere.len birisine soru
yor ı 

- Kaç yaşındasın ? 
- On üç 1 
- Ne için harp ediyorsun? 
- Partim ve zevkim na-

ödemiş'ten Tire'ye 
elektirik veriliyor 

mına ! 
- Hangi zevkin namına ? . 
- Kibarlara mahsus otel 

palasta mükellef yemek ye
dim. Bu birinci bir zevk. da
ha b irçok milisler de benim 
ile beraber idiler. Bir çift 
kundura verdiler. Ömrümde 
ilk defa olarak ayaklarım kun
dura gördü. Bu ikinci zevk .. 
Güzel kızlar bana da bakı

yorlar artık.. Bu iiçüncü zevk!. 
Harp ederken kızlarla da mu-

aşıka ediyorum. Bu da en büyük 
zevk, yaşasın harp, ya\iasın 

kızlar !.. 
- Pekala .. Ya harpte öliir-

sen?. 
- Ne zararı var. Viv:ı la

mörte (Yaşasın ölüm!) 

* * * Madrid'de bir Fransız ını-

ralay, mahsur kalan manastır 
~adınlarını kurtarmak için mi
lisler nezdinde teşebbüsalta 
bulunuyor. 

- Olamaz -Diyorlar- halk 
bunları rahibe elbisesile gö
rürlerse parçalarlar!.. 

Bu sırada rahibelerden bi
risi söze atılıyor: 

- Kolayı var. Biz buraya 
girerken giymekte olduğumuz 
son sivil elbiseyi olduğu gibi 
saklarız. Bunları giyelim.. Çı
kalım gidelim. 

- Muvafık! 
Ve ... Rahibeler içinde 1, 

5, 10, 20, 40, 50 sene evcl 
manastıra girmiş olanlar var. 
Bunlar bu yaşlarına uymaz ve 
birbirine benzemez elbisele
rini giyerek manastırdan çık

mışlar ve hiçbir tarafa uğra
mamışlardır. Fakat bu <la, is
panya dahili harbının en ko
mik bir sahnesini teşkil etmiştir. 

-------- --------.. -
Odemiş suyuna yeni iki su 

daha ilave edilecektir. 
Ödemiş su ve elektrik ış

leri, yeni ve mühim bir mec
raya girmektedir. Yakında 

Ödemiş civarındaki köylere 
bilhassa Birgi, Bozdağ, Genev 
köylerile Gölcüğe, Ödemiş'dcn 
elektrik cereyanı verilecektir. 

Ôdemiş'de elektrik kilovat 
ücreti 19 kuruştur. Halk, bu 
medeniyet vasıtasından bol 
bir şekilde istifade etmektedir. 

Su ve elektrik işlerinin ba
şına getirilmiş olan mühendis 
Adnan, iyi idare neticesi ola
rak su ve elektrik varidatı 
ile Ödemiş belediyesinin, hem 
Ziraat bankasına olan borç 
taksitlerini ödemekte bulun
muş, hem <le 8000 lira vari· 
dat temin etrr:i~ti r. Bu para, 
Ödemiş belediyesi tarafından 
diğer işlere harcanmamış ve 
Ödemiş su tesisatını Genev 
çayı sularının da ilavesi karar
laştırılmıştır. 

Ödemiş elektrik ceryanı, 
bundan eve! Ödemiş' e Üzüm
lü dağından isale edilmiş olan 
sudan istifade edilerek istihsal 
olunmaktadır. Fakat şimdi 

köylere de ceryan verileceği 
için kuvvei muharrike olarak 
daha bir mikdar suya ihtiyaç 
vardır. Onun ıçın Bozdağ 
eteklerinde akan Genev çayı
nın, tesisat ilavesile Ödemiş 
suyuna ilavesi muvafık görül
müş ve keşfi yapılmıştır. Köy
lere verilecek elektrik ccryanı 
için tesisatı da Belediye yap
tıracaktır. Hatta Ôdemiş'in 
Keles n<>hiyesi civarında diğer 
bir su bulunmuştur. ileride, 

bu su da Ôdemiş'e akıttırıla
cak ve kuvvei muharrikeye 
ilave edilecektir. 

Bir kaç sene içinde Ôde
miş'in bütün köyleri, elektrik 
ceryanına kavuşmuş olacaktır. 

Çünkü ıyı idare sayesinde 
Ödemiş suyu ile elektrik ccr
yanından elde edilmekte olan 
varidatın, şimdikine nazaran 
birkaç misli artacağı anlaşılı

yor-
Ôdemiş'te soğuk hava de

poları ve frigorifik tesisat 
yapıldığını yazmıştık. Bu te
sisat, yaş meyvaların uzun 
zaman bozulmadan muhafa
zasını temin edeceği gibi yağ 
ve peynir gibi gıda madde
leri de kışa kadar bu depo
larda bekletilecektir. 

Yakında, Tire kaza mer
kezine de Ödemiş'ten elektrik 
cereyanı verilecektir. 

Ödemiş, Türkiye kazaları 
içinde bir nüınune kazası 
halini almıştır. Bir müddcı 

sonra mühim varidat sayesin
de Ödemiş'te birçok mey
danlar, yollar açılacak ve 
burları parke döşenecektir. 

Beş geni polis 
Polis intihap encümeni, dün 

Emniyet müdür vekili lsmail 
Küntay'm reisliğinde toplan
mış ve talipler arasından beş 
kişiyi polisliğe kabul etmiştir. 

i Nöbetçi eczaneler 1 
Bu al-şı:m Kemeraltında Hi

lal, Karataş'ta Santo, Keçe
cilerde yeni lzmir, lrgatpaza
rında Asri eczaneleri açıktır. 

.Zino\ ye\ ietlerin hu hususta 
yaptıkları gürü~melcf 1931·32 e· 
nelerine kadar deıraın etmiştir. 

Apıi zamanda Citınöut Slcp· 
kuv tedhiş guruphrı arasııııln da 
temnı;Jar olnıu~tur. 

ZinoYyef ve Kaıneııddcn nl
<lı~ı talimat üzerine Hei ıgold dPV· 

Jet Laıık:m ha~kan muavini Arkus 
ile münasehet peyda etmiş, tcdhi,. 
cileri finanse etmek içiu ecnebi 
bir meııılt•kcıtc cruıaye tt İ<1 el· 
ınck ve silah satın almak içiu p:ı· 

ra terlıırikirıe \"alışrıu~tır. 

Teılhi,çiler dc\lct baııka ından 
30,000 ruble almaya ııım•affak ol· 

mu,lar ve Lıı parayı ıeşkilfitlnrına 

ılağıtmı~lardır. 

l\lüıldeiuınunıiniıı bir sualine 
cevab ,·eren Zinovyef Troçki ile 
Kaınencfiıı Kirofun katlint tertib 
edenlerin başında oldukl ırını \'C 

tedh~çi gurulıu teşkil edenlerin 
haşmdıı olcluklannı ve tedbi~çi gu· 
rubu teşkil edenlerin Bakaev oldu· 
~unu öylemiştir. 

1\loskova 22 (Ha~yo) - Sui· 
ka dçılarm dünkü rııulıakemc incit• 
İ<'ra komite i miiddeiuıııuıni i nıii· 

nal.:aliit komiserinin ıle ,,., kif ine 
karar verınişttr. Bu komiser Troı:· 
kinin ı;uik1eJıııı kolayl.ı,ıırmaklıı 

maznundur. Yeni b ızı te\kifat lll'k· 
lenıııck teri i r. 

Moskova 22 (Radyo) - Ra
dek lzvestiyada yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

"F'3şizmin aşağı tabakala
rının birer birer kendini gös· 
tererek, Sovyet adamlarını 
katletmek ıçın uzla~tıkları, 
T roçkiden airektif aldıkları 
artık tahakkuk etmiştir. 

Hadiseler gösteriyor ki, Nor
veç'te bulunan T roçki, Soy
yet Ru~ya'nın en mümtaz 
adamlarına suikastlar tertib 
eden bir çatıdır. Hangi mak
satla katletmek istediği ısc 
açıktır. 

Faşizmin menfcatı!. 

Son Dakika: 
Muhakeme bitti, sui. 
kastcıların idamı • 

istendi 
Paris, 22 ( Radyo ) 
Stalin 'e suikasd tertip et

mekle maznun Zinovyef ve 
arkadaşlarının muhakemesi 
bugün sona ernıi~tir. Müd
deiumünıinin talebi idamdır. 

Mahkeme salonunu dolduran 
lar talepnaıneyi alkışlarla 
kar~ılamışlardır. 
------~------~-----

Kendir elyafı 
Kendir/eri kök/erile çıkar

mamalı 

Müstahsillcrimizin, istihsal 
ettikleri kendirleri köklerile 
beraber çıkarmaları, bu mah
sulün elyafını bozmaktadır. 
Ziraat Vekaletinden, şehrimiz
deki alakadarlara gelen bir 
tamimde kendir elyafının bo· 
zolmasına mani olmak ıçın 

buğday ve arpada olduğu 
gibi kendirlerin de biçilme
sinin usul ittihaz edilmesi ve 
bütün müstahsillerin bu hu
susta nazarı dikkatlerinin cel
bolması bildirilmiştir. 



~ Sayfa6 --------------... ---ANADOLL __________________ 23Nt3fj 

ltalya Fransız no-Asiler Saragosada ~~!!~c~li ~=:.-~~~!'~=~ lste~a 
tasına cevab verdi. bozguna ugv radılar uray baıkanlığına müracaatlan ilin olunur. 21 23 25 

Devlet demiryollanndan: 
-Başı 1 inci salıi/ede

Bir konferans toplanacaf ı 
doğru delil 

Paris, 22 (A.A) - Fransa 
-hükumetinin ispanya işlerine 
ademi müdahale müzakerabnı 
tacil etmek üzere bir konfe· 
rans toplamağı düşündüğüne 
dair çıkan haberler salahiyetli 
mahafil tarafından ne teyid 
ne de tekzib edilmektedir. 

Hükumet mahafilleri bu fik
rin henüz kat'ileşmemiş bir 
projeden ibaret bulunduğunu 
söylemektedirler. 

Roma, 22 (A.A) - Siyasi 
mahafil M. Ciyano tarahndan 
M. dö Şambrun'a verilen nota 
hakkında memnuniyet beyan 
etmekte ve bu notayı lspan
ya' nın dahili işlerine ademi 
müdahale hakkında Fransız 
planının tatbik mevkiine kon
masını temine hadim olacak 
bir unsur telakki ettiklerini 
söylemektedirler. 

Bu mahafiller ltalyan nota
sına beynelmilel normal müna· 
sebetlerin ihyasını ve beş Lo
karno devleti arasında yapı
lacak konferansın ihzanm ko
laylaştıracağını ilave etmek
tedir. 

Müzakereler durdu 
BerlinJ 22 (Radyo) - Ka

meron hadisesi hasebile Al
manya hükumeti Fransa ile 
ademi müdahale esası üzerin
deki müzake atını talik et· 
miştir. 

Paris ga el /erinin neşrigatı 

Paris, 2- (Radyo) - Paris 
.-gazeteleri, 1 alya'nın cevabı 
etrafında neşriyat yapmakta 
ve bu cevab ile büyük bir 
maniin ortadan kalktığını yaz
maktadırlar. Yalnız Kameron 
hadisesini Almanya'nın istis
mar etmesinden memnun gö· 
rünmemcktedirler. 

Fransız hariciye nazı /aa
.. igette 

Paris, 22 (Radyo) - Pa
ı is'te bilhassa hariciye maha· 
fılinde büyük bir faaliyet ve 
heyecan vardır. 

M. Dclboş, bu sabah, Fran
sanın Bükreş sefirini bir 
Çskoslovakya'nın Paris sefi
rini ve Fransanın Londra se· 
firi M. Koryeti, Lehistan'm 
Paris sefiri M. Lokakoviçi 
kabul etmiştir. 

Son yirmi dört saat içinde 
çok mühim hadiseler çıkmış-

tır. Bunlar ikiye ayrılabilir, 
birinci ispanya mes' elesin in 
had bir devreye girmt:si, 
ikincisi de Alman diplomasisi· 
nin oynamağa ba~ladığı roldür. 

ispanya' daki dahili harp 
etrafında Fransa'nın teklif et
tiği ademi müdahale nazari· 
yesi umumi bir hüsnü kabul 
görmüştür. ltalya, bazı kuyud 
ihtirazına dermeyan etmekle 
beraber ademi müdahale esa· 
smı kabul etmiştir. 

ltalya' dan başka Belçika, 
fsveç ve Çekoslovakya gibi 
silah ve mühimmat ihraç eden 
memleketlerde Fransız noktai 
nazarını tasvip etmişlerdir. 

Lizbon hükumeti de ayni 
teminab tahriren vermiştir. 

Fransız siyaset alemi, şimdi 
ademi müdahale davasında 
ltalya' dan endişe etmemektedir. 
Ademı müdahale teklifi va· 

lcıa bati bir ıeyr takib, fakat 

içinde iyiliğe dotru inkişaf 
etmektedir. 

Katalonya kuvvetleri ku· 
mandam M. Kazanova' da irad· 

etti~ bir nutukta bazı dev· 
Jetlerin asilere yaptıklan yar-
dımdan bahsetmiş ve bunun 
hitamını beklediğini söyle
miştir. 

Şimdi, Sovyet Rusya'nın 
tahriri cevabı beklenmektedir, 

ve bu cevab geç kal mıya
caktır. Fakat Almanya'nın 

tahriri cevabı etrafında ciddi 
endişeler vardır. Kameron 
mes' elesi üzerinde Hitler hü· 
kumeti fazla durmaktadır. 

Alman tayyaresinin Madrid
de müsaderesi de Almanya 
hükumetini menfi düşünmeğe 
sevkeden bir hadisedir. 

Alman gazetelerinin neşri· 
yatı çok şiddetlidir ve ispan-
ya' daki hadiseler dolayısile 
Rusya aleyhine neşriyat yapıl· 
maktadır. 

Lizbon, 22 (A.A) - Hari
ciye nazın M. Monteiro Liz-
bon 'daki Fransız elçJsine ade· 
mi müdahale tekliflerine veri· 
len Portekiz tahriri cevabını 
tevdi etmiştir. Bu cevaba Por· 
tekiz hükumetinin mülahaza
larını ihtiva eden bir vesika 
raptedilmiştir. 

Londra, 22 (A.A) - Daily 
Herald gazetesi ispanya işle

rine ademi müdahale hakkın
daki Fransız planının ltalya 
tarafından kabulünü Fransa· 
nın tazyikine atfediyor. Ve 

M. Leon Blum'un bütün Av· 
rupanın şükran ve sitayişleri-

ne liyakat kazandığını yaza
rak diyor ki: 

Bu büyük müşkülat şimdi 
Almanya tarafındadır. 

M. Hitler bir çocuk gibi, bir 
kötü Avrupalı gibi hareket 
etti. Eğer ispanya Kamcron 
gemisini araştırmak suretile 
küçük bir gaflette bulunduysa 
Almanya general Franko'ya 
tayyare, tayyareciler gönde
rererek lspaya hükumetine 
karşı büyük bir cinayet irti· 
kap etmiştir. 

Londra, 22 (A.A)- Royter 
ajansı ltalya'nın ispanya işle
rine ademi müdahale hakkın
daki Fransız planına iştirak 
ettiği havadisinin Londra dip· 
Iomasi mahafilinde bir inşirah 
uyandırdığım bildiriyor. 

Fransız diplomasisinin bu 
suretle şayanı kayd bir mu· 
vaffakıyet elde ettiği kanaatı 
beslenmekte ve büyük Britan· 
ya'nın Fransa'nın teşebbüsle
rine müzaharette bulunmak 
hususunda hiçbir zahmetten 
çekinmediği israrla söylenmek· 
tedir. 

Kamerun hadisesine benzer 
hadiselerin tekerrürü mevcud 
olmakla beraber umumi kana
at Avrupa devletlerinin ispan-
ya dahili işlerine müdahale· 
deki vahim tehlikeyi anlattık
ları merkezindedir. 

ispanya işinden doğan bey
nelmilel buhranın pek ziyade 
hafiflediği ve bugün bir nik· 
binlik havası mevcud olub bu 
havanın Sovyet Rusya'nın son 
zamanlarda ispanya harbı hak
kında resmen ihtiyatkar bir 
ıükUt muhafaza etmesi dola

nebıltr. 

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

- Bt11ı 1 inci sag/ada
hakkmdaki suale de 1\1. Giral şu 
ceubı verınittir. 

"Bu vapur İspanya eulann• 
ıla durdurulmuş ve Kadikşe petrol 
nakleımelte olduğu görülmGttilr, 
Petrol ithıtli yasak olduğundan Ka· 
meron vapuru kaptanına geri dön· 
nıesi söylenmiştir.,, 

Madrid, 22 (A.A) - Hiikt1met 
ve Asiler son zamanlarda Adet ol
duğu ib:ere her biri kendinin talii 
bazı muvaffakıyetler kazandığını 

ilin etmektedirler. Bu haberler 
birbirini nakzetmektedir. Mühim 
hiçbir müsademe haberi verilme
mektedir. 

Gordoba'nın hükumet kun•et· 
leri tarafından zaptı haberi teyid 
edilmemiştir. Dahiliye nazın mi· 
ralay .Mangada kumandHındaki 

kolun Tenıel mıntakaaında ilerle
diğini ve evelki gün Navalperal 
şehrini zaptettiğini haber vermek· 
tedir. Asi kolları Saragosa 'e Cou· 
pe bölgelerinde bozguna uğraııl· 

maşlar '\'e ağır zayiat vennişlerdir. 
Diğer taraftan general Gu'!ipo

dellano Seville radyosu ile neşret· 
tiği bir haberde asilerin Aragon 
cephe inde bir Katalon kol~u 

mağlup ettiklerini, 28 kamyon, i 
top ve bir mitralyöz, silah ve cep
hane iğtinam eylediklerini bildir
miştir. avalperal ve Batlajoz cİ· 

vannda diğer bir takım hükumet 
kuvvetleri dağıtılmıştır. 

Madrit, 22 (A.A) - Gua· 
dalupe cephesi yakıninde ya· 
ralanan Havas Ajansı muha· 
biri B. Lelorrainin sıhhi vazi
yeti endişe verici mahiyette 
değildir. 

Vaşington, 22 (A.A) -Ha· 
riciyf." nezareti lspanya'ya harb 
malzemesi satışı hususunda 
hükumetin nasıl bir durum 
alacağını ı:>ran mühimmat fab
rikacılarına · bu gibi satışların 
Birleşik Amerika'nın sıkı bita
raflık siyasasına uygun olma· 
dığını bildirmiştir. 

Hariciye nezareti bu kabil 
taleplerin pek fazla olmadı
ğını ilave etmiştir. 

Madrid, 22 (A.A) -Royter 
Ajansı muhabiri bildiriyor: 

Madrid 'e gelen ve henüz 
teyid edilmiyen haberlere 
göre, Cordona şehri hükumet 
kuvvetlerinin eline düşmüştür. 

Paris, 22 (Radyo) - -Şim· 
diye kadar ispanya lhükume· 
tine sadık kalmış olan (Ma
laga) istihkam kuvvetleri, bu· 
gün isyan bayrağını çekmiştir. 
Yollarda kanlı muharebeler 
oluyor. 

Paris, 22 (Radyo) - Bazı 
Fransız gazeteleri, (Erkrans) 
kumpanyasına mensup tayya· 
relerle Fransa'dan lspanya'ya 
komünist nakledildiğini yaza· 
rak şikayet ediyorlar. 

Cebelüttarık, 22 (Radyo) -
(Küin Elizabet) zırhlısı, Mal
ta'ya müteveccihen bugün bu· 
radan hareket etmiştir. 

Cebelüttarık, 22 (Radyo) -
Amerika tayyarecilerinden is
mi gizli tutulan bir miralay, 
ispanya asilerine arzı hizmete 
hazır olduğunu bildirmiştir. 

Bu adam, maruf zenginler
dendir. 

Barselon, 22 ( Radyo ) -
Katalonya reisi M. Kazanova, 
ispanya' daki dahili isyanın, 
çok çetin ve sürekli olaca
ğım söylemiş ve Katalonya· 
nm, bu isyanla alakası olma
dığını beyan eylemiştir. 

Paris, 22 (Radyo) - iki 
vagon mühimmat, Endaydan 
hududu geçmiştir. Bunlar Mad
rid hükumetine verilecektir. 

Fransa' da yollarda Jspanyol 
komunisl ve amelesı menfaa-

tine iane toplanmaktadır. 100 
Belçika'lı komünist Madrid 

kuvvetlerine iltihak etmişlerdir, 
Paris'te amelenin bir kısmı 

fabrikalarda ispanya komünist
leri menfaatine geceleri çalış
mağı kabul etmişlerdir. 

Meksiko, 22 (Radyo)- Mek· 
sika hükumeti Urugvay hukii
metinin teklifi üzerine lspan· 
ya dahili harbine nihayet 
vermek için tavassutu kabul 
etmemiştir. Meksika hükumeti, 
Madrid hükumetine tayyare, 
mühimmat, silah ve para ve 
asker vermeğe hazırlanmıştır. 

Cebelüttarik, 22 (Radyo)
Lalinea cephesinde Marksist 
kuvvetler Malaga'ya doğru 
ric'at etmektedirler. 

30 dan fazla tayyare Afri· 
ka'dan lspanya'ya asker taşı
maktadır. Oün 2000 yeni kuv· 
vet hava yolule nakledilmiştir. 

Lizbon, 22 ( Radyo ) -
Koroni radyosuna göre, asi
lere mensup Almirante Çer
vera kruvazörü tamir için 
Ferol'e gelmiştir. Sefinenin 
hasaratı azdır. 

Burgos, 22 ( Radyo ) -
General Mo'a Kastil'de neş· 
rettiği bir beyannamede ko
münistlerle hesaplaşmak za· 
manınırı geldiğini bildirmiştir. 

Komünistlere karşı en küçük 
bir mJrhamet gösterilmiyece
ğini de beyannamede sara· 
halle zikretmiştir. 

Paris 22 (Radyo) - lspan· 
yanın Paris sefareti müsteşarı 
M. Kastilyonun budud harici 
edilmesine karar verilmiştir. 

Hcnday, 22 (Radyo) - Mil
liyetperver Basklarla hükumete 
taraf tar Bask halkı arasmda 
bir itilaf imza edilmiştir. Bu 
itilafa göre Biskay ve Gipüs
kua eyaletleri bitaraf kalacak
lar ve dahili barba iştirak et· 
miyeceklerdir. 

Sevil 22 (Radyo) - Gene
ral Frankonun karargahı umu· 
mısı Burgostan Valadolide 
nakledilmiştir. Bu hadise Mad
rid üzerine yeni bir taarruz 
İşareti addedilmektedir. 

Sevil, 22 (Radyo) - Ge
neral Gepo Dolyana neşret· 

tiği bir tebliğde halktan top
lanmış olan silahların birer 
sened mukabilinde sahiplerine 
i'de edileceğini bildirmiştir. 

lrun, 22 (Radyo) - Hüku
mete mensub milisler mevzi
lerini muhafaza etmektedırler. 
Vaziyette hiçbir tebeddül yok
tur .. 

Dün akşamdan itibaren top 
ateşleri gene başlamıştır. 

Espana kruvazörü de lrun 
kalesine ateş açmıştır. 

• 
Sel&nik 
Beynelmilel 

Fuarı 
Ziyaret ediniz. 
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Mücellit 

Ali Rıza 
Yeni Kavaflar çar

fıaı No. 34 

Halen haftanın dörder günü f zmir - Bandırma - lzmir aı' 
smda işlemekte olan 1208-1207 numaralı muhtelif trenle,. 
lzmir Fuvarı münasebetile 27 ağustos 936 dan 27 dahil ey 
936 ya kadar her gün işliyecekleri muhterem halka ilif 
olunur. 105 

Milli Emlak müdüriyetinden: 
S. No. 

421 Bumava Türkmen S. 59 eski 31 taj No. lu ev 
438 Buca eski karoça yolu yeni yıkık kemer paradiso 

439 
440 

442 

443 

Buca caddesinde 56 eski 1 yeni No. lu 919 met

re murabbaı tarla 
Bayraklı taksim S. 18 eski ve taj No. lu ev 
Bayraklı Mahmut B. S. 6 taj No. lu ev 
Alaybey Şadiye yeni şehit Cemal S. 25/27 eski 
23/1 kapu 23 taj No. lu evin 3/20 hissesi 150 
Bayraklı Bumcava caddesi 32/34 eski 26/28 taj 
No. lu dükkan ve ev 350 

445 Yemiş çarşısında 49 kapu 45 taj No. lu ve sağır 

S. 46 eski No. lu mağaza 1000 oO 
449 Burnava Türkmen S. 16 eski ve taj No. dükkan 100 oO 
452 Mersinli Halkapınar Burnava C. 8 eski 14 taj 

No. lu kahvehane 300 
453 Alsancak Şahamet S. 16 eski 14 tai No. lu ev 75 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinel 
tertib tasfiye vesikasile ödenmek üzere on beş gün müddeti 
artırmaya konulmuştur. ihalesi 7 /9/936 pazartesi günü saat 
16 dadır. Ahcılann Milli Emlak müdüriyetine müracaatlan.s4 

Menemen urbaylığından: 
Su projesi eksiltmesi 

Menemen kasabasına getirilecek su için talimatnamesi m 
cibince tanzim kılman şartnameye göre projesinin tanzimi 
işine talip zuhur etmediğinden eksiltme müddeti on güll 
uzatıldığı ve 25/8/936 tarihine rastlayan salı günü saat 11 do. 

icra kılınacağı ilan olunur. 102 

Bergama belediyesinden: 
Her sene çalışması mutat olan Bergama hayvan panayı 

bu sene de 14/9/936 da açılacağı ve umumunun istirahatiniıı 
müemmen bulunduğu ilin olunur. 23 30 7 505·103 

Cumuriyet kız enstitüsü v 
Akşam kız san'at okulu tale
be kaydına başlamışbr; 
Enstitü kabul şartları: 
1-Türk tebaasında bulunmak 
2-lık okulu bitirmiş olmak 

Akşam okulu kabul şartları: 
1.-13-45 yaşında bulunmak 
2.-En az ilk mektep üçüncii 

sınıf veya Millet mektep· 
leri B. şubesini bitirmi 
olmak 

3-13 yaşından küçük ve 16 3.-Türktebaasında bulunma 
dan büyük olmamak 

Getirilecek belgeler: 
Getirilecek belgeler: 
A.-Tahsil kağıdı 
B.-Hüviyet cüzdanı A.-llk okul diploması 

8.-Hüviyet cüzdanı C.-6 adet 4.5-6 boyund 
fotoğraf C.-6 adet 4.5-6 boyunda 

fotoğraf 
D.-Aşı ve sıhhat raporu D.-Aşı ve sağlı,k raporu 

Kayıt hergün Göztepedeki Enstitüde saat 9 dan 17 ye kad 
yapılır. 21 23 25 27 29 76 

Izmir Sahil Sıhhiye Merke 
baştabibliğinden: 

1 - Kuşadasi kazası sahil sıhhiye ıdaresinin önünde yapı 
lacak nhtım ve bahçe dıvarlarının inşası lzmir N · 
müdürlüğünde tasdik edilen keşifname mucibince 10 
lira 2 kuruş bedelle ve 19-8-936 tarihinden itib 

2 

15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu inşaata aid proje ve şartnameler Kuşadası 
sıhhiye idaresi memurluğunda bulunmaktadır. 

3 - Eksiltmiye iştirak edebilmek için f81bıamede y 
evsafı haiz bulunmak ve eksiltme başlamadan e 
keşif bedelinin o/o 7 ,5 nisbetindeki pey akçesinin ya 
rılması mecburidir. 

4 - Eksiltmeye girecek taliplerin kanuni ikametgahı g" 
termeleri ve hu işi yapabileceklerine dair nafıa 111 

dürlüğünden alınmış vesika ibraz etmeleri lizundır. 
5 - ihale 3 Eyhil 936 tarihine rastlaxan Perşembe 

saat 15 de Kuşadası kazasının Lianaki mevkiinde 
sahil sıhhiye binasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanlann yukardaki şartlar dahilinde ve göst 
len gunde Kuşadası Sahil sıhhiye idaresi memurlu 
müracaatları ilin olunur. 19 23 28 2 



------- - -- -

HeU~ni~ Lines Fratelli Sperco Çeşme ılıcaları 
Lunıted Vapur Acentası1 

d~ınb~~ster~:".::'~~ ~~~=:~ ROY~:i!~~:s~AIS Büyük Türkiye Otel ve 
limanları için her ay munta- "GANYMEDES,, vapuru 22 Gaz·ınosu Açıldı 
Zam iki sefer yapacaktır. ağustosta beklenmekte olup 

Ren, lskandinav ve Baltık yükünü tahliyeden sonra BUR· "BUYÜK TÜRKiYE,, oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her 
limanları için doğru Konşi- GAS, VARNA ve KÖSTEN- türlü konförii cami, tertemiz takımları ile saygılı misafirlerinin 
rnento ile eşya kabul eder. CE limanLarı için yük ala- emrine amadedir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kuruştur. 

Anglo -Egytian Mail caktır. GAZiNO san' atında mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, 
Line "ORESTES,, vapuru 31 taze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edecektir. 

ağustosta gelip 4 eylulde AN- Muntazam servis - Taze ve temiz meşrubat ve mekulat · 
VERS, ROTTERDAM, AMS- Ucuz fiyatlar - Elverişli tabldot, 

inhisarlar çamaltı 
tuzlası müdürlü
ğünden: 

TERDAM ve HAMBURG li-
manları için yük alacaktır. 
SVENSK ORIENT LINIEN 

Tuzlamızda başlamış olan tuz 
yığınlama işlerinde çalışmak 
üzere 1000-2000 ameleye ih
tiyaç vardır. 

111111111111111111111111111111.. Doktor .. ııı111111111111ınm11111ııı.11 y · 1 k •• t •• 
: A. Kemal Tonay ~ •• e~mıye er 0 u-"VIKINGLAND,, motörü 

17 ağustasta gelip yükünü 
tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG, BREMEN, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG OS
LO, ve ISKANDINAVY A li-
manian için yük alacaktır. 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAİN 

"SEÇEAVA,, \apunı 26 
ağustosta gelip 27 ağustosta 
PİRE, MALTA, MARSIL YA 
ve BARSELONE hareket ede-

=Bakterigologvebulaşık,salgınhastalıkları mütahassısı- rudur 80-200 ku= Basmahane ietns~oııu kar:,.ı ınduki ıliLck sokuk Laeıudu 30 SU)I· := = ~a:ı:ı~~11ı:ıkı:;~e:ıc·l;d•~~. inde ı;:ıLah sanı 8 ılcıı akşam saat 6 a kadar _ ru şa ka da rd 
1 
r 

_ Müracaat eden hastalara )apılması lizımgelcn sııir talılilat \C • 

mikroskopik mua)cııeleri ile Vt>remli hastalara )apılma ınıı cena - • • A "' • 

iııf ttmlf ılııılilluWıllttliılıiıı1iiiıiı'ılıliil1ıittiıWıWttıir~i;/;~0: '411 ~5 11111111i lstiy eni erın n uf uz ka gıtlarıl e 
birlikte Tuzla müdürlüğüne 

Erzurum 
tinden: 

vilaye-

2609 

derhal müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 

100 23 25 26 

lzmir Komutanlığı ilanları 
Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Muhtelif yerlerde yapt.rılacak olan 14 yeraltı tankları 

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

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

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

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

9 14 19 23 2522 
Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Yol yapısı Ankara harb okulu yollarının pazarlığına 

istekli çıkmadığından yeniden pazarlığa konmuştur. 
Keşif tutan (22359) lira (43) kuruştur. Keşif proje ve 
şartnamesi parasile inşaat şubesinden alınacaktır. iha
lesi 25/8/936 salı günü saat on birdedir. İlk teminatı 
(16?7) liradır. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanu· 
nun iki ve üçüncü maddelerinde istenen belgelerle 
birlikte Bayındırlık bakanlığından alınacak ehliyet ve
sikala. ını pazarlık gün ve vaktında M. M. V. satın 
alma komisyonuna getirsinler. 21 23 81 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Kayseride yaptınlacak kalorifer tesisatı kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli (145.200) lira olup ilk inanç parası 

(851 O) liradır. 
3 - ihalesi 11/9/936 cuma günü saat on beştedir. 
4 - Bu işe ait keşifname proje idari ve fenni şartname 

ve sair evrakı (726) kuruş mukabilinde M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde istenilen belgelerile bayındırlık 
bakanlığından alınacak fenni ehliyetnamelerle birlikte 
idari şartnamede istenen ve bahusus verilmesi mec
buri olan •esikalarla teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatından en geç bir saat evveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

23 29 4 9 97 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
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üzümünü Kaliforniyanın naturel çekirdeeksiz üzümü gibi kurutmağı hilınelisin. Ancak bu sayededir 
ki, üzümün para eder, yabancı piyasada daha çok para eder . 

••• 

Bunu nasıl y!lpacaksın? Bilmiyorsan şu~ları iyi dini{; ve tatbik et! 
1 ·· üzüm tam kemale gelinceye, 6 ··Bu suretle hem ban,fırma yaparak, çuvallai·ını istasyona ge· 

iyice hallanıncaya kadaı· bekle- masrafından kurtulacaksın, hem tirnıekliğin için seni haberdar 
yeceksiıı. de üzümüne rağhet artacak. edecektir. Bu mallar vagona .,kon· 

~ 

2 •· Uzümn asmadan kesdin nai: 
seı·gi )'erindeki tahta tepsilere ve
)73 sergi kağuJıııa sereceksiıı. r~a

kat ba11dır11ııyacaksıu. 
"' 

3 -- Güneşin ku\1vetiııe göre sal-
knıını Ust yüzü 8·10 günde ku
rur. llııgünlerdc geçince, salkı· 
mııı altını üstüne, yani gUneş gör· 
memiş kısmını güneşe çevirecek
sin ve 4-5 gün bırakacaksın. 
4 -- UzilınUn bir .. enkte olması 

için, sergiden kaldırdığın mahsu
lün lıep bir aı·ada, yığın halinde 
biı· miiddet hıraknıalısın. Mesela, 
çardakta, ambarda veya sundur· 
ına gil)İ iistil kapah bir ye .. de ova
Jamadao, çöpünii ayırn1adaD OzO

mü bir nıüddtıt IJırakırsaıı, çok 
kurumuş ianelerle nemli kalanlar 
ayni derecede kurumuş olurlar. 
5 .. ilzüm hu suretle mor bir 1 enk 
alacaktır \1e makbuldür. 

Kaliforniya denilen rakip mem· 
lekcı her yıl bu yazdığıınız şflkil
de l 00 bin ton üzüm kurulur ve 
kald11·11-. Buıılaı·a A vrupa'ltlar, .A 
nıeı·ikalılar sofrada çerezgih.i yerler 

7 -· Şunu iyi bil ki. bir fırsat . , 

karşıs111da~ıu. Aıneriı~ a, hu çe-
şit ilzOmQnO e~kideu Ahnanya'ya 
satardı. Sonradan Almanya-Ame
rika ... arasında para _ödeme işleri 

zorluklar çıkardı.~Alman'lar şi,m-; 
di, hu çeşit nzümil bizden almak 
istiyorlar. Iktısat Vekaletine baş .. 
vurdular. 

Ne yapat"sao yap, bu çeşitten bir
k~ç çnval olsun hazırla, oznm ku
rumuna g<>ndeı·. Çünkü Alman 
piyasasına ho üzümden bu i~tedi
ği üzümden verirsek~ gelecek yıl, 
sen de ını mleket te daha çok ka
zanacaksınız. 

8 .. Oturduğun yer Manisa'da ise 

Manisa valiliği gazetelerde bir ilan 

ınadao evel Manisa Amerika asnıa 
fidanlıkları müdürü Reşad tara
tından muayene cdile<'cktir. lzmiı· 
vilayetinde oturuyor2'an, doğru· 
dan doğruya l'ariş Ozüm kurumu 
bakacaktır. 

9 - Uzünı kurumu hu usulle iyi 
kurumuş nzonıo temizleyip am-

halajhyarak, Almanya'ya gönde
recek ve hu yüzden alacağı parayı 
temizleme, ambalaj, nakliye mas
raflarını çıkardıktan sonra ku
musyon bile almadan sa~a vere
cektir. Daha akıl danışmak ister-

sen ya Buruava bağcılık istasyon 
şefine veya Manisa Ameri~ asma 
tidanhkları cnndnrüne baş vur! 
ı o - l{aliff,rniya'nın bu çeşit ozn
mOnüıı nümuııeleri de Torkofis 
lzmir şubesinden, üzüoı knru
mtındo, l\taııisa ve Turgutlu Tica
caret odalarında, Burnava bağcı
lık istasyonunda ve Manisa asma 
fidanlığında bulabilirsin! 

Bunu yap, bu çeşi uzüm kurut! em masra ı yok, hem mlişterısı çoktur. 

ADRES 

Tilrkiye İş ve Ziraat Bankaları Üziim Kurumu 
Limited Şirke.ti Posta Kutusu No. 53 

İş Hanı IZMIR 

Telefon Adresi - TAR 1 
Telefon No. 416 


