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Yunan'llların 
Limni adasına asker cıkar-, 

dıkları doğru değildir. 

.. 
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Solda Adatepe, ortada Yavuz, sağda Kocatepe 
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ispanya mes'elesinde Rusya hükumeti de anlaş-
maya girecek. Ancak bazı şartlar ileri sürüyor! 

Beynelmilel bir gerginlik 
doğmasından korkuluyor. 
. ·-

ltalya 'nın cevabı, Fransız teşebbüsünü akim bırak-
tırıyor. Ve Almanya ile İtalya'nın asilere 
yardım edeceklerinden şüphe ediliyor. -----·- - -

Fransa ikinci bir nota hazırlayor. 
İil\c ri ·e \lıunıı lıiikuııwtini uııııiu 

.-ııııı kten l\'a lı·iıl lı•'il .. t"ımetirn·ı· i;,,-

-Sonu 6 ıncı say/ada-

Gözbebeğimiz~~ donanma
a 1 1 J • ,. • • 1 
,mız ve1 zmır ın sevıncı.ı --Dün'~ filo amiralı ziyaretler yaptı ve ziyaretlerin 

~ iadesinde selam: toplarıjf atıldı. 

l..onclra -; (A. \) - IL1'":ı~ aj:m· 
sııı<lan: Si, :ı.-i mehaf il :\1. :\l ıı-•o· 
tininin f p~ı1yol i~Jniııc ıııiiılnhale· 
de hulınınıaması lınklıııda Fransa 
tarafından rnki ll'klifc• \'t•rmiş ol· 
duğu üç ~;ualitı ltal~anın akdi mu· 
taaa,,.ver itilafa i~tir:ık l'tnıesiniu 

şartları olarak telfıJ.:ki ctınPsi tıık· 
dirinde he" uclnıilel rok 'ahim bir 

r-
" Asilerin '\ Solda filo amiralı kışlaya gelişinde, sağu~a Yavuz top atarak misafirlerini şelamlarken 

l Limamıı ı:ıı Zİ) arct eden dö· r 

ge . ı· " " rgın ık huzuruuıt eLebiyct \'Cr· 
ıucsiud n eadifıe etmekteflir-. Ayni 
ınehafil haa,.a tarafıadan bu kabil 
~artlar ileri sürüldiığil takdirde 
Fransız tetı'Lhü .. üaüıı Sil) a cliişe· 
l'eğini lıP-'\1111 eııncktcc1irlcr. 

Gene im ııwhafil fran"a hii· 

lu"tıııeıiain hir tal.ııu ıııiiznkerelcr 
icrası surctilc vakit geçirilmesine 

n1ani olmak içiıı Homa lıiiküıncti 

nezdinde ısrarda lmlıııını:ısı lazım 
olduğu ınütalcasıudadır. lngiltere 
hiiktlmetinin ycııi Fransıı teşeLLü-
l!Üne müzaharctte bulunması için 
Romadaki İngiliz sefiri Sir Eric 
Drum .Monta da talimat "·ermesi 
ihtimal dahilindedir. Bütün bun· 
lara rağmen siyasi mehafil miiza
keratın verece~i netice hakkında 

şüphe 'c tereddüt içindedir. Çünkü 

M. Mussolini 
Alınan tebaasının mal ve canlan· 
nın himayesi mes · elcsinclc dün Al

ruanyanın yapmış olduğu protesto 

Yunanistan'da vaziyet düzeliyor. 

Yunan krah, Korfo 
adasına gitti. 

Say/avlar da dahil olmak üzere 
bircok komünist tevkif edildi. , 

Yunan kralı 2 inci Yorgi 
Atina, 7 (Ha<lyo) - Yunanis· 

tan·m her tarafında asayiş iade edil· 

nıiştir. Ilükômet, bugünkü resmi 
tebli&inde, ıimdiye kadar radyo 

ile gazetelerin bu lmııusta intiçar 
etmiş haberlerini sureti kat'iyede 
mübalağalı gördüğüııii bildirmekte, 

--Sonu Sinci sag/ada--

Dünkü tebliği. nauına bütün fzmir nalL.1111 sürur M F • ç k k T k 
içinde bırakmıştır. Dlin, kordona • evzı a ma ra • 
akın eden binlerce halk, donanma· J 

s .. ,m~. i (Hıul)o) llugüıı rn· 
rilen reıımi ıebJiğ tudur: 

Kunetlerimiz ~Iadrid'i tama· 
ıııen ihata t>tnıi91ir. Müktimet kı· 
lalarının mczbubane uıukaYemet 

"" hiirunılnrı devam etm~ktedir. 
Fakat bıı nıtık<neıııet her tarafta 
lcırılına~a ha~lamı~tır. 

mızı yakından \'C tatlı bir lıcye· 

canla ı;e,retmişle,rdır. Kıtla önünde 
Te u;,;akta clemirlemi~ olan Ya,·oz. 
zırhlısı ile dört torpidomuz, kayık· 
lara ,.e yelkenlilere binen ve ka· 

file kafile gidip gelen halk 
tarafından etrafında gezilmek sn· 
rctile ziyaret enilmiştir. 

Dört deniz altı gemisi, men· 
deıck içinde dcmirlt•ıınıiş bulunu· 
yordu. Uzun Ye zarif teknelerile 

J..ı,..:ı ;,,amanda l'irenc'yc vasıl ola· c.luran hu harp gemilerimiz <le 
caklır. Du suretle Akdeniz'den kordona loplaııaQ pek çok halk 

İ ~panyol fo::oııııla bulunan as· 
k<'rlcr tamamen füt•t>zire')C nak· 
lı-dilmi~tir. Bu kunctler tle en 

Atlaı; <l~niziııt: kadar ilııilal ha,.·· tarafından sabahtan akşama kadar 
ruğı ılal~alanat·aktır. scyrt·clilmi~tir. Hücumbotlardan ,.e 

\.. _________ , ___ ..) gamhotlarılan iiı;ü Je menderek 

Dört Alman 
öldürüldü 

Gemi de bombardı
man edildi 

ve heyecan doğdu. 
Bedin, 7 (Radyo) - Almanya 

hükümeti, İspanya"daki mümessil· 
}erinden dört Alınan tebaasının ko· 
mı'.inistlcr tarafından katledildiği 
haberini alını~tır. 

Berlin, i (Radyo) Uar~don· 
da diirt Alıııan·ın katli ve Alman 
ticaret gemisi Sc' il ya "nııı Araş li· 
ınamnJa hoınbardıman cdilmctoi 

Almanya'da heyecan husule getir· 
ıni~tir. Alman gnzl'lcleri, bu iki 
hadiseye hüküm tin nazarı dikka
tini celbctmekt('(lir. 

Almanya hiikumeti hu luidi ... e· 
lerden sonra, tehaasının biınayf'si 

işine daha fazla hir ellt'nımiyet 
vennt•ği karnrlaştırıuıştır. 

Ma<lrid, i (Had) o) - Aln~an· 
ya"nın i\la<lri<l konsolosu Barsclon 
ve Araş hadiseleri üzerine şiddetli 
hir protesto wrmiştir. Bu nota ile 
maktul Alman"lar için çok bü) ük 

bir tazminat talep edilmiştir. 
-------

A. Doğan 
Dün şehrimize geldi 

Yozgat saylan ve İzmir, Mani
sa C. H. P. eski başkanı Avni 
Doğan, <liin akşam İstanbul'dan 
limanımıza gelen Erzurum Yapurilc 
şehrimize gelmi~, ve birçok dostları 
iL~ C. II. P. himayesinde işçi esnaf 
kurumlan birliği azası tarafından 

.ııamimiyetle karşılanmıştır. 

i<;incle demirlemiş bulunuyordu. 
E\'t~lki giin limanımıza gelen 

filodan bazı parç.alar, dün Ege 
tlenizine açılmışlardır. Donanuııı· 
mızın bir kısmı da zaten kürfez 
dış·nda hulmıuyor. 

l'ilo aıniralı, dün şabalı mai· 
yeti erkanile birlikte bir motörle 
Y anızdan dolmaya çıkarak vilayet 
makamına gelmiştir. Vali Fazlı 

-Sonu 5 inci sahifede-
-------

M. Blum 
Bükreş ve f!elgrada 

gidecek. 

Fransız başbakanı M. Blum 
Belgrad, 7 (RaJyo) İyi halıer 

alan ıncha file gfü·e. vaziyet müsaa· 
de ettiği takdirdt• Fransa başvekili 
M. Blum ağustos sonlarında Bal
kanları ziyaret edecektir. 

M. Blum 'un Belı,rrad n• Bük· 
ref e gideuği söylenmektedir. 

ya manevralarında! 
Dün geceki menevrayı general 

Fahreddin idare etti. 
İı-tanbul, i (ll ususi muhabirimizden) Biiyük erkanıharl>iyei 

umumiye rei~i Mareşal Fevzi Çakmak, bugün, beraberinde birinci. 
ikinci ve üçüncil ordu müfetti~lt>ri ile erkamharbiyei umumiye ikinci 
reisi general Asım olduğu halde Trakya"da yapılmakta olan hü) ü.k 
manevraları takip için Hayrebolıı"ya gitmişlerdir. 

Bugecc ) apılacak olan nıaneualan, ordu miifottişleriuden general 
lı'ahreddin Altay idare edecektir. Ordumuz iki kısma oyrıla<'ak ve bun· 
lardan birine İ stanbul kumandanı general Haliı>, diğe.rine de ikinci 
ordu kumandanı general Sabit kumanda edeceklerdir. 

Taşlar 

Mirasyedi olmak· gerek! 
Bir arkadaşımız Çeşme·ye gitmiş. Yanında çoluk ço

cuğu da var. Maksat malUm: 
Biraz dinlenmek, birkaç banyo almak, güneşten, sıcak 

sudan, denizden, tabiattan istifade etmek. 
Bize intibalarını anlatırken diyor ki: 
"- Şögle bir plaja gidelim, dedik. Jlilaliahmerin 

yirmi bin küsur lira sar/ile vücuda getirdiii gazino ve 
plajı herkes bilir. 
Kapıdan girdik. insan başına 6,5 kuruş sunduk. He

lal olsun .. 
Baktık ki, sıcak vardı. Şu eşktili malüm şemsiyelerin 

altına oturduk. Beheri 25 kuruş. 
Biraz sonra da denize girmek istedik. Soyunma odası 

garım saat için 50 kuruş .. 
Bunları da ses çıkarmadan verdik. Esasen, ne diyebi

lir, ne yapabiliriz ki? 
içimizde üşüyenler oldu. Hava sertti. Birer kadeh 

konyak almak gafletine düştük. inhisar idaresinin 70 
kuruşa sattığı konyak şişelerinden kadehlerimize birer 
kongak sunuldu. Bir de hesapta ne görelim: 

Kadehi 7 5 kuruş. 
.., Birkaç kişi idik. Hesabı şöyle bir toplayınca, oturdu
gumuz yerde mükemmel birer ter banyosu aldık. Bana, 
mütemadiyen (Bay doktor, bay doktor/) diye hitap edi
yorlardı. Anlaşılan, bu havalinin en iyi müşterileri bi
zim doktorlardır. Fakat hangi idare doktoru, bu güzel 
gere vurulan pahalılık derdine çare bulabilir, bunu 
Anadolu'nun Taşlar sütununda bir gazın Allah aşkına .. 
Belki hayrınız dokunur?. 

Biz, arkadaşımızın sözlerini sadece tesbit ediger ve 
hiçbir şey ilavesine lüzum görmigoruz. Buna ne hug-
rulıır? SAPAN 
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... 8 181936 ... ___________________ ANADOLU-------------------- Sayfa2. 

ıtalya;=ı,o-2r Günün J~e~l~g~r_a~f~~~a~h-~_r_le_r_i~ 
Japon'ları yendi. G. Metaksas, hükiimet ne Baş~akan 

Üc adım uzun ;flamada birinci- )" k o· Kağıd fabri-
. liği Japon'lar aldılar. azımsa yapaca tır. ıyor. k~!!~~ ~f~~ia~:ha· 

Berlin 6 (A.A) - Gülle ve Birinci Tovns ( Amerika } y • 
Halter ağır sıklet: 14,2/10, ikinci Finlay (lngil- unan Başvekili, Limni adasına asker çıkarıldığı 
De~~i:;~ 13~~;e~~ras~~;~~~: ;~~/ll;,4/lO, üçüncü Pollard hakkındaki haberleri doğru olmadığını söyledi. 
Epole 155 yekun 410 kilo. Berlin, 7 (A.A) - 80 Met- Atina, . 7 (A.A) - Yabancı gazeteler muhabirlerini kabul eden Başbakan M. Metaksas dün-

Berlin 6 (A.A) - Modern re manialı ; kü beyanatını teyit etmiş ve alınan tedbirlerin sosyal rejimin geçirdiği tehlikeyi önlemek için 
Pentathlgn ilk dört müsabaka Kadınlar; Birinci Yalla (İta!- asgari tedbirler olduğunu bildirmiştir. M. Metaksas demiştir ki: 
neticesinde ilk i1ç birincinin yan) ikinci Steuer (Almanya) - Sosya! vaziyet tamamile takviye bulduktan ve her türlu tehlike bertaraf olduktan sonra 
vaziyeti şudur: üçüncü Taylor ( Kanada ) hükümet vaziyeti tetkik edecek ve lüzumlu herşeyi yapacaktır. Kanunu esasi hakkında bir 

Birinci teğmen Handrik her üçü de 11 saniye 7/ 10 da suale cevap veren M. Metaksas şunları söylemiştir: 
(Alman) 19,5 puan, ikinci teğ- bitirmişlerdir. - Bugün memlekettt: mer'i olan kanunu esasi muvakkaten mer'iyet mevkiine getirilmiş bu-
men Thofelt (lsveç) 23 puan, Berlin 7 (A.A) - Tabanca lunan 1911 kanunu esasisidir ki, bunun bugünkü şeraite tamamile uygun olmadığı umumiyetle 
üçüncü teğmen Lenard {Ame· atışı: tasdik edilmektedir. Yunanistanın dış siyasasından bahseden başbakan bu siyasanın sağlam 
rika 32 puan Birinci Van Üyen (Almanya) temellere istinat ettiğini ve değişmiyeceğini tebarüz ettirmiştir. Limni adasına asker çıka-

Kiel 6 (A.A) - Kotra ya· olimpiyat şampiyonu ikinci rıldığı hakkındaki şayialar hakkında sorulan bir suale Başbakan şu cevabı vermiştir: 
rışlannın ikinci günü netice- Hax (Almanya) 3-cü UJlmann - Hiçbir asker ihracı hadisesi olmamıştır. Türk devlet adamlarının Türkiye Biiyük Millet 
)eri: Mototipler: (lsveç) meclisinde de söyledikleri veçhile bu husuta tam surette hakkımız vardır. Lüzumlu gördüğü-

Birinci HoUanda, ikinci in· Berlin. 7 (A.A) - Flore muz zaman bu hakkı istimal edeceğiz. 
giltere, üçünca Polonya, dör- erkekler: ----------•ıt .... _.. • ••----------
düncü Almanya. Birinci Guadiri (İtalyan) 

Sekiz metrelik seri: olimpiyat şampiyonu 7 gali-
Birinci Norveç, ikinci Al- biyet. 2 inci Gordera (Fransa) 

manya, üçüncü f sveç 6 galibiyet. 3 üncü Bocchino 
Star serisi: (ltalyan) 4 galibiyet. 4 üncü 
Birinci Isveç, ikinci Hollan- Kazmer (Almanya) 5 inci Gu-

da, üçüncü İngiltere, dördün· arabana (ltalya) 6 ıncı Ramond 
cü Almanya. (Belçika) 

Altı metrelik seri: Berlin, 7 {A.A)- Hendbol: 
Birine~ Norveç, ikinci lngil- Almanya sıfıra karşı 63 pu-

tere, üçüncü İsviçre: vanla Macaristan'a galip gel-
Berlin, 7 {A.A} - Gülle ve miştir. 

halter: Bertin, 7 (A.A) - Pentat-
Ağu sıklet: Birinci Joseph hlon: 

Manger (Alman) olimpiyad bi- Avustyrya'lı Leban Broses 
rincisi Develope 132,5 Arrase Cauntury maçını kazanmıştir. 
122,5 Epole 155 yekun 410 Bu maç Pentathlon müsaba-
kilo. kasına dahildir. 

Berlin, 7 {A.A) - Polo: Kiel, 7 (A.A) - Olimpi-
Arjantin takımı Meksika ta- yat kayık yarışları: 
kımım 5-15 sayı ile mağlup 8 metrelik yelkenli tekneler: 
etmiştir. Birinci lsveç, ikinci Norveç 

Berlin, 7 (A.A) Hokey: 3 üncü Fenlandiya, 4 üncü 
Holanda takımı İsviçre ta- Almanya, 5 inci lngiltere, 6 

kımını 4-1 mağlup etmiştir. ıncı İtalya 
Haftayımda vaziyet 2-1 idi. 6 metrelik tekneler : 

Berlin, 7 {A.A) - Futbol: Birinci ltalya, ikinci Arjan-
lngiltere Çin takımını 2·0 tin, . üçüncü Fenlandiya, dör-

mağlup etmiştir. Haftayımda düncü lsaiçre, 5 inci Norveç, 
vaziyet 0-0 idi. 6 ıncı İngiltere. 

Peru F enlandiya takımmı Yole : Birinci Felemenk, 
7-3 mağlup etmiştir. Hafta- ikinci İngiltere, üçüncü Al· 
yımda vaziyet 3-1 idi. manya, 4 eti Şili, 5 ci Fran· 

Ras Seyyum 
• -
ltaly_~nlura sadakat vemini etti 

ve bir nutuk verdi. 
Roma, 7 (Radyo) - Önümüzdeki hafta iki sanayi heyeti 

Habeşistan'a gidecektir. B~ heyetler Çimento ve saire fabri
kalarının tesisini tetkik edecektir. 

Adis-Ababa, 7 ( Radyo ) - Hidivilik binasında Ras Sey
yum 'un sadakat yemini çok tantanalı olmuştur. Mareşal Graç
yani bermutad ltalyan'ların medeniyet ve refah getirmek üzere 
Habeşistan' a girdiklerini söylemiştir. 

Ras Seyyum da vaziyete göre söz söylemiş, sadakat vadet
miş ve istikbalden emin olduğunu söylemiştir. 

Roma sabık Habeşistan sefiri de ayni mevzu üzerine bir 
nutuk iradetmiş ve çeteleri tel'in etmiştir. 

Bulgar'lar Yunan hudu
dunda tahşidat yapıyor 

Paris'ten verilen bu haber Atina· 
da heyecan uyandırdı 

İstanbul, 7 ( Hususi muhabirimizden ) - Bulgaristan 'ın, 
Yunan hudutlarında tahşidat yaptıkları Paris'tcn haber veril
mektedir. 

Bu haber, Atina'da heyecan uyandırmıştır. Bütün gazeteler, 
Bulgaristan'ın bu hareketi karşısında tedbir almak lazımgeldi
ğini yazmakta ve hükumetin bu işe ehemmiyet vermesini iste
mektedirler. 

Berlin, 7 (A.A)- Üç adım sa, 6 cı Amerika. 
uzun atlama: Beynelmilel Stars: Birinci Asiler şehirleri bombarduman ediyorlar. 

Birinci Tajima {Japon) 16 Almanya, ikinci İngiltere, 3cü 
metre. Olimpiyad şamiyonu. lsveç, 4 cü Felemenk, 5ci İtal-
lkinci Harada (Japon ) 15,56 ya, 6 cı Türkiye. 
metre. Üçüncü Metcalfc (Avus- Berlin, 7 (A.A) - Olimpi-
turya) 15,50 metre. Dördüncü yadların beşinci günü birçok 

Elcezire lngiliz konsolos 
hanesine bir obüs düştü 

Voellner ( Almanya ) 15, 17 spor hünerlerinin gösterilme-
metre. Beşinci Ochina (Japon- sine vesile teşkil etmiştir. 
ya) 15,07 metre. Tajima Uapon) 16 metre 

Kon~olosun karısı yaralandı. Cebelütta
rık 'a da iki obüs isabet etti. 

Bcrlin, 7 (A.A) - Hokey: sıçramak suretiyle üç adım Cebelüttarık 7 (Radyo) -
Alman takımı Danimarka atlama olimpiyad rekorunu Dün boğazda olan muharebe 

takımını 6·0 mağlup etmiştir. kırmıştır. münasebeti)e Cebelüttarıka iki 
Haftaymda vaziyet 2-0 idi. Lovelocke ( Yeni Zelaad ) obüs ve iki bomba düşmüş· 
Berlin, 7 (A.A)- Hendbol: 1500 metre yarışı 3 47 8/ 10 tür, Bunlardan birisi bir lngi-
Avusturya Romanya'yı 18-3 dakikada koşmuştur. liz evine düşmüştür: 

mağlup etmiştir. Tovns (Amerika) manialı Bombaların asi tayyareler 
Haftayımda vaziyet 5· 1 idi. 110 metrenin finalini 14 1/10 ve obüslerin de hükumet zırh· 
Berlin, 7 ( A. A ) - Cirit saniyede koşmuş ve yeni bir lılarfna ait olduğu anlaşılmış 

atına: dünya rekoru tesis etmiştir. ve lngiltere hüklımeti her iki 
Birinci, Stoeck (Alman) ,. ____________________ __ 

Olimpiyad şampiyonu 71,80 8 Ağustos cumartesi akşamı 

metre. ikinci Nikannen (Fen- Şehir Gazinosunda 
landiya) 70, 77 metre, Üçüncü 

~:;:~~e· (Fenıandiy•) 10.10 Göztepe Spor Kulübü 
Beri in, 7 ( A.A ) - l 500 

Metre finali ; Senelik Gardenpartisi 
Lovelock (Yeni Zeland)olim

piyad şampiyonu 3,41,8110 
dünya rekoru, ikinci Cunning
ham (Amerika) 3,40,4/10 3 cü 
Beccali (İtalyan) 3,49,2/ 10. 

Berlin, 7 ( A.A } - 110 
Metre manialı ; 

Fevkalade olarak yapılacaktır. -
Geçen sene Güzel yalı' da verilen bu gardenparti çok bü

yük bir rağbet ve memnuniyet kazanmış idi. Bu seneki ha
zırlıklarda azami fedakarlıklar gösterilmiştir. Muvaffakıyet 
daha büyük olacaktır. ______________________ .,, 

tarafı da protesto etmiştir. 
Madrid, 7 (Radyo) - El-

cezircyi bombardıman eden (Ci
mis) torpidosunun attığı mer
milerden biri, lngiliz konsolos
hanesine isabet etmiş ve kon
solosun zevcesini ağır surette 
yaralamıştır. 

Cebelültarık, 7 {Radyo} -
Birinci Ceymis lspanyol kru
vazöru bugün Ekezire'yi borr.
bardıman etmiş ve şehirc bü
yük zarar vermiştir. Obüsler· 
den birisi lngiliz konsolosha
nesi önüne düşmüştür ... 

ispanya hükumetine mensup 
diğer harb sefinclerinin Göta'yı 
da bombardıman ettikleri söy
lenmektedir. 

Uşak'ta sıcaklar 
Uşak, 7 (A.A) - Üç gün

denberi şiddetli sıcaklar olu
yor. Bugün gölgede 38 ve 
güneşte elli derece hararet 
tesbit edilmiştir. 

C. H. P. 
Merkez heyeti 
İstanbul' da toplandı. 

İstanbul, 7 (Hususi muha
birimizden) - C. H, Partisi 
umumi merkezi idare heyeti 
bugün ilk içtimaını Cağaloğ
hındaki binada yaptı. Bu içti
maa, Dahiliye •Vekili ve parti 
genel sekreteri Şükrü Kaya 
riyaset etti. ----

Güreşler 
İstanbul, 7 (Hususi muha

birimizden) - Dünkü Greko 
Romen güreşlerinde Yaşar 
Danimarka'lı rakibinin kabur
ga kemiği kırıldığından galip 
geldi. Saim Belçika 'lıya karşı 
Büyük Muslaf a da Macar ra
kibine karşı sayı hesabile ga
lip geldiler. 

Bundan sonra Küçük Hü
seyin, Nuri Adnan ve Çoban 
güreştiler ve hepsi de sayı 
hesabile mağlup oldular. 

Erzurum ehli 
hayvan sergisi 

E:-zurum, 7 (A.A) Bu yıl 
vilayetimizde açılacak ehli hay
van sergisi için kayıd muame· 
lesi bitmiş ve bugün puvan
taja başlanmıştır. Puvantaj üç 
gün sürecek 9 ağustos pazar 
günü sergi açılacaktır. Sergi 
üç gün devam edecektir. Ser
gi aygır deposundan taylı kıs· 
raklara ve aygır deposundan 
menşe ~ahadetnamesi bulunan 
veyahud Ziraat Vekaletince 
müseccel üç yaşından beş ya
~ına kadar taylara iki yaşın· 
dan dört yaşına kadar şarkın 
kırmızı renkli boğa ineklerine 
mahsus olmak üzere dört 
şübedir. 

Puvantaj heyetince beğenilip 
seçilecek olan hayvanlara da
ğıtıla.::ak mükafatın yekunu iki 
bin liradır. 

Kars'ta ışık 
ve su işleri .. 

Ka:s, 7 (A.A) - Yapılacak 

olan elektrik fabrikası ve Bo-
ruk'tan getirilecek olan içme 
suyu ile yakından alakadar 
olmak üzere Ankara'ya giden 
ilbay Akif Eyidağan berabe
rinde elektrik ve su uzmanları 
olduğu halde şehrimize gel
miştir. Uzmanlar su ve elek
trik işlerinde incelemelerine 
başladılar. 

birimizden) - Şehrimizde is
tirahat etmekte olan Başvekil 
İsmet İnönü, ağustos nihayet· 
}erine doğru lznıit' e gidecek 
ve kağıd fabrikamızın resmi 
küşadını yapacaktır. Küşad 
merasiminde birçok saylavlar 
da bulunacaktır. 
• 

ltalya'da yeni 
bazı tayinler. 
Bunlar hep lzmir'de 

bulunmuslardı. .. 
Roma, 7 (Radyo} - İtalya 

siyaset aleminde mühım ta
havvül1er görülmektedir. Es
bak İzmir konsolosu ve halen 
Belgrad sefiri kont Viyola di 
Kompaldo hariciye bakanlığı 
emrine alınmıştır. 

Gene İzmirde konsolosluk 
yapmış ve Tiran sefiri bulu
nan Baron Maryo Endelli Bel
grad sefiri tayin edilmiştir. 

Gene lzmir' de ceneral 
konsolosu bulunan ve isken-
deriye ceneral konsolosu bu
lunan M. Frango Fontana on 
iki ada umumi valiliği mua
vinliğine tayin edilmiştir. 

Şeker f abrikala-
• • 

rımız ıcın , 
Avrupa' ya talebe 

gönderilecek. 
Ankara, 7 (AA) - Şeker 

fabrikalarımiz busene lise me
zunlarından stajiyer olarak 
alacağı on genci bir sene zar-

. fında lisan ve fen derslerine 
hazırlatacak ve bu hazırlıklar· 
dan en çok muvaffak olan 
uçuncü kimya mühendisliği 
tahsili için beş sene müddetle 
Avnıpa'ya gönderecektir. Bu 
stajyerlerden Avrupa'ya gön
derileıniyenler de bu mesleği 
tercih ettikleri takdirde iyi 
birer üaetle fabrikanın teknik 
teşkilatına alınacaklardır. 

RasNasibu 
ağır hasta 

Cenevre, 7 (Radyo) - Ge
neral Vehip 'le birlikte Ogaden 
harplarını idare etmiş ve Ce
nevre' de buludmakta olan Ras 
Nasibu ağır surette hastalan-
mıştır. 

İsviçre' de bir sanatoryomda 
tedavi altına alınmıştır. 

Ne feci? 
52 kişi top-
rak altında kaldı. 

Londra, 7 {A,A) - Çarlis
ton kömür madeni direktörü 
madende yanğın çıkmamış ol
duğunu beyan etmiştir. Kuyu
nıın içinde elli üç kişi mahpus 
kalmıştır. Şimdiye kadar yal
nız bir kişi kurtarılmıştır. 

Fransa kabinesi 
dün toplandı 

Paris, 7 (Radyo) - Bugün 
saat 18,30 da kabine içtima 
etmiştir. Dış bakanı siyasi va
ziyeti ve ispanya mes'elesini 
izah elmiş ve muhtelif dev
letlerin Fransız notasına ver· 
dikleri cevapları göstermiştir. 
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Türkiye emniyet 

düsturları . 
Başvekil geçen gün bize yal

nız yüksek bir hitabe örneği 
değil, hassas ve terkibci de
hasının yeni bir eserini verdi. 
Onda, bütün milletçe; duydu
ğumuz, kaygılandığımız, has
retlendiğimiz sczindiğimiz. fa. 
kat toplayıp anlatamadığımız 
şeylerin ifadesini bulduk. Bu 
nutkun akisleri gösteriyor ki 
hükumet ve halk, pek açık 
~i.r fikir ve his kaynaşıklığı 
ıçındeyiz. 

Herkes neden bahsediyor? 
Harb tehlikesinden! Bu tehli
kenin muayyen bir hedefi var 
mıdır? Evet veya hayır! He
def, korku ve zfıftır. Nerede 
müdafaa iradesi gevşer ve kim 
müdafaa imkanlarını var kuv
veti ile hazırlamazsa, tehlike 
onun üstünde hakikat olur. 
Milletlerin, tehlike buhranla
r'{i~ki hodbinliğinin ne hal 
a ıgını görüyoruz. Eğer kor-
k.~ ve zaf . tehlikeyi kendi üs
tune çekımşse, sulhun en ya-
man aşıkları bile, kendilerinin 
daha bir müddet için masun 
ve rahat kalmış olmalanna 
şükretmekten gayri birşey yap
mıyor. Zafer, daima olduğu 
gibi. bugün dahi en kuvvetli 
silah olan cesar~t, irade ve 
teşebbüsün mükafatı oluyor. 

Hesab ve istatistiklerin 
müsbet veya menfi olarak, al: 
dandıkları bir nokta vardır : 
bu nokta, taarruz eden veya 
taarruz olunan milletlerin ruh 
halleridir. Bozgunçu bir ruh 
hali içinde en korkunç silah, 
korkuluk hizmeti bile görmez. 
Hür ve hakim yaşamak ira
desi karşısında ise, masa mu
kayeseleri alt-üst olur. 

Evelemirde bir millete bu 
ruh haleti, yani sarsılmaz, yıp
ranmaz hürriyet müdafaası ah
lakını, yoksa, var etmek ge
rektir. Müdafaa hazırlıklarının 
en büyüğü ve esaslısı, harb 
kararıdır. Ancak sulh içinde 
çalışmak istiyenlerin bu kat'i 
kararıdır ki harb tehlikesinden 
eser bırakmıyacaktır. 

Başvekil Türkiyenin emni
yet düsturlarının başına bu 
karar ve iradeyi geçirmekle, 
bizim için en eski tarihlerden 
biri milli bir hakikati yeniden 
ifade etmiş oluyor. Fakat bi
zim kendimizden ne kadar 
şüphemiz yoksa, başkalarının 
dahi bizim hakkımızda hiçbir 
tereddüdü olmaması lazımdır. 

Başvekil, bu karar ve ira
denin kaynağı olan Türk fazi
letlerinin ve hayatiyetinin, yal-
nız bir anı beklemek değil, 
her anı medeniyet cihazı ile 
faydalandırmak hususundaki 
zaruretlerden bahsediyor. Bir 
harb, mütemadiyen kazanıl
makta veya mütemadiyen kay
bedilmekte olan birşeydir: ne 
zafer, ne mağliibiyet, saat ve 
haftaların mahsulü değildir. 
Bir harb, başlıca dayancı bir 
milletin fazilet ve hayatiyeti 
olarak, o milletin medeni ta
mamlığmın eseridir. Bu ba
kımdan, bir milletin emniyet 
düsturları içine sıkıştırılmaya
cak olan ne kalır? En basit 
vazife adamı, bir siper par
çasında oturuyor. Belki bil
meksizin, fakat mutlaka, yakın 
veya uzak bir harbm müsbet 

-
. ŞEHiR HABERLERİ 

Alivre incir ve 
satışları 

•• •• 
UZl 

• 
incir satışları iyi gidiyor, üzüm 

satışları da yükseliyor. 
Bu sene incir mahsulü çok 

nefistir. Son haftalarda devam 
eden sıcaklar, mahsulün, kısa bir 

zamanda kemale gelmesini te
min etmektedir. incir piyasa
sının 17 Ağustosta açılacağını 
yazmıştık. Ayın 16 sında Na
zilli, Aydın ve Ôdemiş'ten hu
susi bir katarla İzmir' e 3500 
çuval kadar incir getirileceği 
haber alınmıştır. 

Üzüm kurumunun geçen sene 
piyasadan satın aldığı üzüm
lerden 18,000 çuval üzüm, 
kurumun, son defa Avrupanm 
muhtelif yerlerinJe yaptığı sa
tış teşkilatına gönderilmek
tedir. Henüz gönderilmemiş 
ve satılmamış üzümlerden 
üzüm kurumunun elinde 7000 
çuval kadar mal kalmıştır. 
BunJarın da yakın bir zaman
da tamamen ihraç edileceği 
tahmin edilmektedir. 

Fuar sahası cazip 
bir şekil aldı. 

-------
Paviyonlar yükseliyor, geceli gün

düzlü faali;>et devam ediyor. 
Kültürparkta fuvar hazırlık

ları mühim bir safhaya gir
miştir. Elektrik tesisatı ta
mamlanmış olduğundan fuvar 
sahasına elektrik şirketince 
cereyan verilmiştir. Büyük 
elektrik lambalarının ziyası 
altmda yüzlerce amele gece
leri de çalışarak inşaatı bitir
mek için gayret göstermek
tedir. Sümer bankın 16000 
liraya mimar Necmeddin Emre 
ve şeriki dekorasyon profe-

sörü Vedad Ar taraflarından 
inşasına başlanan büyük ve 
daimi paviyonu ile inhisarlar, 
Sovyet Rusya, Yunan ve vila
yetler paviyonlarının inşaatı 

sürat'lc ilerlemektedir. 

Yaptığımız tahkikata göre 
şimdiye kadar incir mahsu
lünden 300,000 torba divre 
satış yapılmıştır. -Geçen sene 
de bu tarihe kadar yapılan 

al~vre incir satışı, gene bu 
mıktarda idi. Bir torba 12 

Yarın 
• 

nız 

lnciraltında de
yarışları var. 

Fuar sahasında yiiksclmiye 
başlıyan muhtelif pavyonlar 
ve bir taraftan inşa edilmekte 
olan yollar, sahanın manzara· 
smı tamamen değiştirmiştir. 

Yakında Fuar sahası, bütün 
cazibesile meydana çlkacaktır. 
Ekspozisyonlardan çoğu, pav
yonlarının dekorasyon işlerine 
başlamışlardır. Fuar sahasında 
görülmemiş bir faaliyet devam 
etmektedir. 

kilo olduğuna göre 2600 ton 
incir şimdiden satılmış de
mektir. İncir mahsulümüzün 
dış memleketlerdeki müşteri
leri, bu sene de incirlerimizi 
çekeceklerdir. 

Program çok zengindir, güzel 
bir gün geçirilecektir. 

Üzüm mahsulü üzerinden 
yapılan alivre satış miktarı 
da iki milyon kutuyu bulmuş
tur. Geçen sene gene bu ta
rihteki alivre üzüm satışı üç 
milyon kutuyu bulmuştu. Bu 
ay sonuna kadar gelecek mü
him siparişlerle alivre üzüm 
satışlarının geçen seneki mik
tarı bulacağı tahmin edilmek
tedir. 

Yarın inciraltında İzmir böl
gesi büyük deniz teşvik uıü
sabakalan yapılacaktır. Bu iş

le meşgul olan komite, prog
ram ve hakemleri şu şekilde 
tertip etmiştir. 

Hakem heyeti 
Baş hakem: Amiral Şükrii, 

hakemler binbaşı Avni [Ma
yin gurup kumandanı], binba
şı lsmail [Mayin gurup yar· 
dım kumandanı], asteğmen 

Arif, asteğmen Nazmi, liman 
~~~~~~--="-'===========:::;:..;::=.:..= 

MAHKEMELERDE: 

Ulucak köyU cina
yeti nasll olmuş? 

-------
Müddeiumumi m<ıznunun onbeş 

sene hapsini istedi. 
Menemcn'in Ulucak köyün· 

de Demir adında birini ta
banca ile öldiirmekle maznun 
Ômeı 'in muhakemesine dün 
A~ıırcezada devam edilmi\>tir. 
Dinlenen şahitler, vak'a günü 
Cummiyet bayramı ~enlikleri 
yapılırken maktul Demir'in 
meydanda toplanan halk ara
sında duran Ôıner'in kardeşini 
dövdüğünii ve Ömer gelip : 

- Ona ne vuruyorsun ? 
ince Ômeri de tokatladığı· 

nı V'! Ômerin tabancasını çe· 
kerek Demir'i öldürdüğünü 
söylemişlerdir. Müdde~um.umi 
muavini Şevki Suner, ıddıas1-
nı serdetmiş ve Ômerin hak· 
sız bir tahrikle Demir'i öldür-
düğiindcn Türk ceza kanunu
nun 448 inci maddesi ı . tıci
bince çezalandırılmasmı, a , 
suçu işlediği esnada yaşı kü
çiik olduğundan cezası tayin 
edilirken tahrik ve yaş mes
elelerinden cezasınm azaltıl
masını istemi§tir. Maznunun 
avukatı da müdafaasını yap-

köyünde bir mer'a mes'elcsin
den Seyfiddin'i mavzer kurşu
nile öldürmekle maznun çoban 
İsmail'in muhakemesine dün 
ağırcezada devam edilmiştir. 
Müddeiumumi muavini Şevki 
Suner, iddiasını serdetmiş ve 
maznunun Türkceza kanunu
nun 448 inci maddesi mu
cibince 15 sene ve yasak 
silah taşımak suçundan ayrıca 
hapse mahkum edilmesini is

temiştir. 
Maznun lsmail, masum ol

duğunu iddiada ısrar etmiştir. 
Muhakeme bitmiş ve kararın 
tefhimi, önümuzdeki Salı gü
nüne bırakılmıştır. 

MahkOmiyet 
lsak'ın mağazasından bir 

çuval fıstık çalan Mustafa oğ
lu hamal llyas, asliye ecza 
mahkemesinde iki sene hapsa 
mahkum edilmiştir. 

Ofis müdürü 

reisi, binbaşı Mehmed (Mu
hafaza alay kumandanlığı iş
letme amiri); çingoraf Cemal 
Gümüşayak, Fahri bayraktar, 
iş bankasından Tahir .. 

Yarışlara saat dokuzda baş
lanacaktır. Program şudur: 

100 metre serbest yüzme, 
400 metre serbest yüzme, 100 
metre sırtüstli, 200 metre 
kurbağlama, 1500 metre ser
best, 4 X 200 bayı ak yarışı, 

1oox2oox 100 Türk bayrak 
yarışı, 200 metre serdest yüzme 
Kürek: 

Fıta ile kulüpler arasında 
müsabaka, körfez sandalları, 
arasında müsabaka, liman ka
yıkları arasında kürek ve yel
ken müsabakaları, donanma, 
tayyare alayı ve mayin gurubu 
kumandanlığı vesaitlcrile yel
ken ve kürek yarışları. 

Komite müsabakalarının in
tizam dahilinde ve eğlenceli 
olması ıçın İzmir bölgesi 
başkanıDr. Mitat Orel'in baş
kanlığında çalışmaktadır. Mü-
sabrka günü donanma ve mev
ki müstahtem bandoları incı
raltında bulunacaktır. Su spor-
1arı ajanlığınca müsabakalara 
çok ehemmiyet verilmektedir. 
Teşvik müsabakalarını müte-
akip bölge birincilikleri yapı
lacak ve bunu eylulün ilk 
haftası için gene büyük mü
sabakalar takip edecektir. Mü
sabaka günü halkın İnciraltına 
~a.hatça gidip gelmesini temin 
ıçın o'"obüs seferleri fazlalaş
tırılmıştır. 

Yavuz takımı 
bir maç verecek .. 

Haber aldığımıza göre Al
tay-Göztepe muhteliti arasında 
bir futbol maçı yapılacaktır. 
Maç günü henüz tcsbit edil
memiştir. ----

San'at mektebine 
alınacak talebe. 

Mısır Devlet pavyonu inşa
sına da bugünlerde başlana
caktır. Dün Fuar komitesi baş
kanlığına gelen hır telgrafta 
fuar için bir Mısır heyetinin 
Arkadya vapurile lzmir' e ha
reket• ettiği bildirilmiştir. 

Fuar komitesi başkanlığın
dan, Başbakanımız ismet inönü 
ile Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak'a ve 
bütün Vekillere birer mektub 
gönderilerek fuarın l eylulde 
açılacağı ve kendilesinin hu
zurlarile bu töreoe şeref ver-
meleri rica edilmiştir. Ayrıca 
meb'uslarımıza da birer dave
tiye gönderilmiştir. 

İstanbul şehir tiyatrosu ope
ret trupundan elli kişilik bir 
heyet, fuar zamanı şehrimize 
gelerek fuar yerinde inşa edil
meğe başlanan açık hava ti
yatrosunda temsiller verecek· 
tir. Bunun için yapılan teşeb
büs müsbet netice vermiştir. 

Fuar sahasında mükemmel 
bir açık hava tiyatrosu inşa-
sına başlanmıştır. Bundan bir 
ay evel şehrimizde Elhamra 
sinemasında hünerler gösteren 
profesör Zati Sungur da fuar 
zamanında lzmir' e gelerek fuar 

yerinde çalışacağını bildirmiştir. 

Halksah8sında 
Yarınki maclar .. , 
Yarın halk sahasında hal

kevleri spor komitesinin idare 
ettiği kulübler arasında önem
li müsabakalar olacaktır. 

Maçlar saat 16 da Ilkadım
Turan takımlarınin karşılaş
masile başlıyacaktır. Geçen 
senenin likinde mühim rol 
oynamış olan Turan takımı 
bu sene ilk defa ')\arak sa
haya ç.ıkmaktadır. ilkadım 
takımı yeni teşekkiil etmiş bir 
ekip olmasına muntazam ça

lışmaktadır. Ve formündedir. 
Binaenaleyh ıyı elemanlara 

veya menfi taliine hizmet ediyor. 

mış ve müddeiumuminin nok
tai nazarını mahkeme heyeti
nin kabul etmesini istemiştir. 

Maktulün babası: 

lstanbul'da tedavide bulu
nan şehrimiz Türkofis miidü
rü Ziya Orgon'un 15 ağus
tosta şehrimize dönerek vnzi
fesine başlıyacağı h3ber alın
mıştır. 

izmir mıntaka san'at mek
tebine busene alınacak parasız 
yatılı talebe için 17 ağustos
ta mektepte bir müsabaka 
imtihanı açılacaktır. 

malik olan Turana karşı ala
cağı netice oldukça alaka 
uyandırabilir. Bu müsabakayı 
Dokuzeylül - Altınyıldız ta
kımları karşılaşması takibede
cektir. Geçen hafta ayni sa
hada karşı laşnn bu iki takım 
1-1 berabere kalmışlardı Sa
bahleyin saat sekizden itiba-
ren ayni kulüplerin ikinci ta
kımları karşılaşacaklardır. 

Ekmek 
narhı indirildi. 
Buğday ve un fiatleri, yeni 

mahsulün yüklü bir şekilde 
piyasaya arzı üzerine dü\i
müştür. Belediye daimi en
cümeni, bunu nazarı dikkate 
alarak ekmek fiatlerinde kilo 
başına 0,75 santim (Otuz 
para) birden tenzilat yapmış
tır. Yeni narh, bugünden 
muteber olacaktır. Birinci 
nevi ekmek 10,25 ve ikinci 
nevi 8 kuruştan satılacaktır. 

'- J 
Vali F. Gülec • 

Kemalpaşa'da kooperatif üze-
rinde meşgul oldu 

Vali Fazlı Güleç, dün Ke
malpaşa kazasına gitmiştir. 
Kredi kooperatifleri için Ke
malpaşa' da bir toplantı ya
pılmış ve valimiz, bu toplan
byı ziyaret ederek akşam 
üzeri şehrimize dönwüştür. 

Çocuk bakımı 
Temmuz 936 ayı içinde ço

cuk esirgeme kurumu bakım 
evinde (50) i hasta çocuk mua
yene ve tedavi edilmiş ilaçları 
parasız verilmiştir. 

Yedi sütsüz anneye de. de
vamlı süt temin edilmiştir. 

Defterdar muavinliği 
Şehrimiz defterdar muavin

liğine Beyoğlu tahakkuk mü-· 
dürü Kemal tayin edilmiş ve 
emri dün Maliye Vekaletinden 
vilayete gelmiştjr. 
Belediye daimi encUmeni 

Belediye daimi encümeni, 
dün öğleden sonra Belediye 
reisi Dr. Bchcet Uz'un reis· 
liği altında toplanmış, bazı 
inşaatın iha~clerini kararlaş
tırmıştır. 

İhracat işlerinde 
tüccara kolaylık .. 

Ankara - Yabancı ülkele
re sevkcdilecek ticari mahi
yetteki malların menşeini tet
kik ve tahkikine imkan ver
mek için menşe şahadetna

mesi alınması evclce çıkan 
bir kararname iktizasından bu
lunmaktadır. 

İktısad Vekaleti, bazı tica
ret sanayi odalarıııın bu hük
mü muhtelif şekillerde tatbık 
etmekte olduklarını gördüğün
den, evelce de tamim edildiği 
veçlıile, menşe şahadetnamesi 
verilmesi işinin, ticari icap ve 
teamülleri ihlal etmeksizin tat
bik edilmesini ticaret ve sa
nayi odalarına emretmiştir. 

Bu emre göre: 
Tüccar, malın sevkinden 

evvel alakadar ticaret ve sa
nayi odasına müracaat ede
cek ve malını her hangi bir 
ekspertiz için ha!ır bulundu
racaktır . Gümrük idareleri 
odanın menşe şahadetnamcsi 
verileceğine dair olan muva-
fakat beyanını görerek malı:l 
ihracina müsaade edecektir. 

Ancak tüccarın bu takdir
de lüzum gösterilecek olan 
vesikaları, gümrük ihracat 
muamelesinin tekemmül ettiği 
tarihten itibaren onbeş gün 
zarfında alakadar odaya tevdi 
etmesi ve şahadetnameyi al
ması lazım gelnıektedir. 

Maden islerimiz .. 
Başvekılin bizde şuurlandır
makta olduğu hakikat, bil
hassa budur. Modern alemde 
harbın mahiyeti değişmiş de
ğildir: hazırlık ve icra sahası 
maddi manevi bütün milli var
lık ölçüsünde genişlemiştir. 

- Benim oğlumu öldür
müştür. Tazminat isterim. De· 
miştir. Kararın tefhimi ıçın 
muhakeme, önümiizdeki Salı 
oününe bırakılmıştır. 

Seyyar sılıhat memuru 
Adana'nın Osmaniye kaza

sı seyyar sıhhat memurluğuna 
tayin edilen ve giden lzmir 
sıhhat memuru Haydar, istifa 
ederek şehrimize dönmüŞtür. 

Mektebe talip olanlar şim
diden vilayete müracaata baş
lamışlardır. Ankara inşaat 
usta mektebine girmek iste
yen talebenin imtihanları da 
gene İzmir San'at mektebinde 
yapılacaktır. 

1 Nöbetçi eczaneler 1 
Zonguldak, 7 (A.A) - Ma

den sosyetelerinde inceleme
lerde bulunmak üzcrl' maden 
tetkik ve arama enstitüsü ge
nel direktörü Reşit Osman 
Gençler ve Etibank genel di
rektörü llhami Nafiz şehrimize 
gelmişlerdir. 

o 
Germeyan köyü cinayeti 

Falih Rıfkı ATAY Çeşme kazasının Germeyan 

Bu akşam Başdurak'ta Sıh
hat, K9arantina' da Eşref, Ke
rhcr' de Kamer, Eşrefpaşa'da 

Eşrefpaşa eczaneleri açıkbr. 



Siyaset ve Aşk 
Edebi, Tarihi, macera romanı 

-3-
Pibulet, yukarıda anlatılan 

şekilde casus Stuber'in evin· 
den kaçarak Klod Loren so
kağına çıktığı vakit, ön tara· 
fına koşmıya başladı. Pek ta· 
bii olarak biran evci Dük Lo
dovik' e vasıl olmak istiyordu. 
Fakat casusun garip sözlerin
den sonra, Dük ile münase
betleri eskisi gibi olamıya
caktıl Ve, çok genç olmak 
üzere Dük'ü Paris'e kadar 
takibederek gelmekle çok bü
yük hata yaptığını anlıyordu. 
Eğer baba ve annesinin nasi
hatlarını dinlemiş olsaydı. 

Köyde kalacak, fakat Dük 
hakkındaki his ve düşünceleri 
böyle mülevves bir hale gel
miyecektil 

Şimdi Paris'te ne olacaktı? 
Tevkif edilerek hapse mi atı
lacaktı? Böyle bir hadisenin 
köyde ailesine vereceği elem 
ıstırabı düşündükçe genç kıı 
ölüm terleri döküyordu. 

Şimdi Versay caddesi olan 
o zamanki Bayon sokağından 
geçerek Sen nehiri kenarına 
vardı. Su kendisini davet eder, 
cezbediyor gibi akıyordu. Şe
refsiz ve haysiyetsiz bir hayata 
ölüm çok daha müreccah de
ğil mi idi? 

Polis, hakimler, istintaklar 
gözünün önünde canlandı; göz
leri yaş dolu olduğu halde 
etrafına bakındı. Hiçbir kimse 
yoktu, nehirin kenan tenha 
"d" 1 ı ı. 

Ve... ihtiyarı fevkınde bir 
çığlık kopararak kendisini akan 
sulara a•tı' , . . 
. . . . . . . . 

Bu aralık civardaki fabrika
nın ameleleri birer, ikişer gel
miye başlamışlardı. Karanlık 
ve henüz geç olmasına rağ
men bunlardan birkaçı bu kı
zın gayri tabii hallerini f arke
debilmişler ve içlerinden birisi 
diğerlerine: 

- Şu kıza bakınız! Ümid
siz ve itidalini kaybetmiş gibi 
yürüyor! Demişti. 

Ameleler bunun üzerine Pi
bulet'i uzaktan takibe başla
dılar! Ay aydınlığı olduğu 
için de, nehir kenannda dur· 
duğu ve sonra kendisini suya 
attığını gördüler. 

iyi yüzücü olan bir ikisi, 
genç kızın suya atıldığı yere 
koştular ve hemen nehirc 
atıldılar. Ancak iki, üç defa 
daldıktan sonra, birisi genç 
kızı kolundan ve ensesinden 
yakahyabildi. Arkadaşlarının 

89 .. 

yardımı ile sahile çıkardı: 
Pibulet baygın idi. hemen 

dilini çekmiye, sun'i nefes yap· 
mıya kqyuldular. Birisi: 

- Aman yarabbi, ne ka
dar güzel kız! Demekten ken
disini alamadı. 

Diğer birisi de: 
- Fakat intiharına sebep 

nedir acaba? Diye sordu. 
- Memnu aşk her halde! 
Ameleden ikisi usta başına 

haber vermek için fabrikaya 
koştu, 

Gece işleri usta başısı: 
- Yarına kadar Sen Perine 

nakledelim. Her halde kabül 
ederler. Dedi. 

Ameleden birisi Pibulet'i 
fabrikadan getirdiği bir bat· 
taniyeye sardı; yün battaniye
nin verdiği hararet ve yapılan 
oğuşturmalar genç kızın ayıl· 
meısını kolaylaştırdı. Fakat acı, 
acı feryada başladı. • 

Usta başı, acıyarak: 
- Hezeyan başladı. Zavallı 

çocuk. Hemen götürelim! Dedi. 
Çok güçlü ve kuvvetli bir 

adam ve nehirden de kurtar-
mış olan amele, Pibulet'i kol
ları arasına aldı, civarda bir 
araba bulmağa giden arkadaş-
larını bcklemiye başladı. 

Getirilen arabanın arabacısı, 
vazıyeti şüpheli gördü ve bazı 
sualler sormıya başladı. Fakat, 
usta başı, söz sırası olmadı
ğını ve hemen hareket etmesi 
lüzumunu ileri sürdü. 

Az sonra Sen Perin Münisi 
palit' e sokağı tarafındaki ka-
pusuna geldiler; kapuyu çal
dılar. 

Uzun bir müddet bekledi
ler; nihayet sert bakışlı bir 
adam göründü ve: 

- Ne ıstiyorsonuz?. Diye 
sordo. 

Usta başı bir iki cümle ile 
vaziyeti anlattı ve: 

- Zavallı kız sırsıklam 

yaştır ve hezeyan halindedir. 
Hiç olmazsa sabaha kadar 
buraya kabul ediniz. Dedi. 

- Mümkün değil. Buraya 
ancak ihtiyarlar kabul edilir, 
boğulan g~nç kızlar değil. 
Doğrudan doğruya morga mü
racaat edınizl. 

-Sonu var-

irtişa yok 
Fakat bir müzakere

ye müdahale var 
Londra, 6 (A.A) - Başba

kan, hava işleri nezareti dai
mi katibi Sir Chris Topher 
Bullock'dan istifasını vermesi
ni istemiştir. Neşrolunan bir 
tebliğde Sir Chris Topher'in 

1 

aleyhinde bir giina irtişa it
hamı serdcdilmemiştir. Ancak 

1---G_u_· n_l_ü_k_s_iy ... a_sa_l .;;:;g ... a_ze_t_e _ _.,, kendisi hükumet ile impara-
Sahip ve haşyazganı torluk hava yolları teşkilatı 
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ihtiyaçlarımızı temin ıçm 
ticaret ve meslek erbabiyle 
yaptığımız gündelik temaslar, 
bizde iş ahlakının henüz iste
nilen seviyeden çok aşağıda 
buluduğunu esefle müşahede 
etmemize meydan vermektedir. 

Hakikaten ticaret muhiti
mizde, şarka has " yarına al
lah kerim ,, telakkisinin hala 
yaşamakta olduğu hissini ve
recek bir ruh haleti, her şey· 
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ispanya kralı Berlin'e geliyor, buna siyasi mana atfediliyor. 

Madrid şehri muhasarada. 
Düşmesi beklenmektedir!. 

------··------
den önce, kazancın yarın da AA • k l J. J d l 
devam etmesini temin edecek sı uvvet er aurmaaan taarruz e iyor ar. 
01an alıcıya kıymet ve ehem- Hükumetciler 150 maktul verdiler. 
miyet vermemekle tebarüz ' ----·---
eder. Bütün gaye, içinde ya- Bombarduman devam ederse 2500 asi esir kurşuna dizilecek
şanılan günü azami kar ve 
azami rahatla kapamaktan iba- tir. Sen Sebastiyan şehri hükumetin elindedir. 
rettir. Berlin. 7 ( Radyo ) - Bu ı rada istifa eden sabık kon· Ahali ve milisler büyük harpte 

Bu zihniyette olan bir tica- hafta içinde sabık ispanya solos ile Madridin tayin ettiği olduğu gibi vesika ile yiyecek 
ret veya meslek adamı, alıcı- kralının Berlin'e geleceği söy- yeni konsolos arasında bir vesaire tedarik etmektedirler. 
sınt bugün aldatmış olmasının lenmektedir. Bu seyahatın ihtilaf çıkmıştır. Sabık kon- Tanca, 7 (A.A) - Havas 
onu yarın mağazasından büs- olimpiyad oyunlarile alakadar solos ceneral Frango hükii- Ajansı muhabirinin istihbanna 
bütün uzaklaştıracağinı hesaba olduğu söylenmekte ise de, metini temsil ettiğini iddia göre, 2000 asiden mürekkeb 
katacak kadar bir iş zihniyeti siyasi bir mahiyeti haiz oldu- eylemektedir. ikinci bir kafile lspanya'ya 
edinememiştir. Bu itibarla yer· ğu daha kuvvetle iddia olun- Bir habere gore, Madrid gitmek üzere bugece Cebelüt-
leşmiş satıcılarımızda bile, ha- maktadır. hükumetine mensup bir vapu- tarık'tan geçmiştir. 
la gezgin satıcılıktan kalma Londra, 7 (Radyo) - Deyli run Fransa'dan 300 ton ben- Londra, 7 (A.A) - lngil-
bir göçebe kazanç telakkisinin Meyl'in muhabirine göre ge- zin almasına müsaade veril- tere hükumeti, Fransa'nın Roma 
vücuduna şahit oluruz. Haki- neral Mola kuvvetleri Madrid'i miştir. ve Lizbon hükumetleri nezdin· 

' katen, İşportacının alıcı diye her gün biraz daha fazla sar- Henday, 7 (Radyo) - Asi deki teşebbüslerine müzaharet 
bir müstakar kıymet tanıma- maktadır. Bu abluka hareka- kuvvetleri, Renderyo' da hüku- etmektedir. 
sına lüzum ve mana yoktur. k I b B k 1 tının neticeleri olarak Madrid met ıta arı üzerine ir süngü Ü reş, 7 (Radyo) - s-
0 buô"Ün burada, yarın bam· ı h l d başka 6 alıcılann arasında do- i e sair yerler arası:ıda şimen- ücumu yapmış ar ır. Harp panya'nın istifa etmiş olan 

di(er münakalatı tamamen ke- henüz devam etmekte ve Sen bura sefiri, verdiği beyanatta 
laşacak, bugün aldatması yü- silmiş bulunmaktadır. Madrıd Sebastiyen hala hükumet kıta- demiştir ki : 
zünden kaybettiği alıcıyı, ya-
nn başka bir mahallenin sa- üzerine nihai hücumun onu· ları elinde bulunmaktadır. - Biz siyasi adamlarız. 
kinleri arasından kazanacaktır. müzdeki haftadan evel o!a- iki asi harp gemisi bugün Şimdiye kadar, her hangi bir 

Halbuki yerleşmiş tüccar, mıyacağı söylenmektedir. Bilba-Oy'u bombardıman et- hükumet değişikliği karşısında 
her şeyden önce, alıclarına Barselon, 7 (A.A) - Küin mişlcrdir. biz daima bitaraf kalırdık, fa-
emniyet telkin etmek ve bu Elizabeth zırhlısı buraya gel- Asi tayyareleri de Guado- kat lspanya'nın bugünkü va· 
suretle de onları daimi alıcı miştir. Cupe ve Fontarabi dağlarına ziyeti bir kurtuluş davası ma-
haline getirmekledir ki, işinin Hendaye, 7 (A.A) - Havas bombalar atmışlardır. hiyetinde bulunduğundan, bizi 
inkişafını temin edebilir. Ajansı muhabirinin örendiğine Madrid, 7 (Radyo} - Asi istifa etmeğe ve isyanı idare 

Alıcıya emniyet telkin ede- göre asiler henüz Oyarzun'a kuvvetler, Samo Syera'da son edenlerle beraber yürümeğe 
cek olan bu iş ahlakının, ti- hakim bulunmakta ve Bilbao gece Gaskonya köyüne taar- mecbur eylemiştir. 
caret ve meslek adamlarımız ile Toiosayı ele geçirmeğe uğ· ruz etmişlerdir. Asiler bul- Berlin 7 (Radyo) _ lspan· 
arasında, umumi bir derdin raşmaktadırlar. Bu sabah saat dukları yiyecek maddelerini yanın vaziyeti hakkında Fran
vücuduna delalet edecek bir 10 da Oyarzun mıntakasında yağma etmişler ve sürülerini sanın Almanya ile Portekize 
nisbette, eksikliği açık bir ha· top sesleri işitilmiştir. Asile- kaçırmak isteyen bir çoban vermiş olduğu notaya henüz 
kikattır. rin bir tayyaresi dlin Monti kadını öldürmüşlerdir. Hüku- cevap verilmemiştir. 

Bir terziye elbise ısmarla- Guel'deki telsiz istasyonunu met kıtaları bu köyü mukabil AI R d manya, usyanın nıü a-
dığınız, bir fotogr" afçıya resim bombardıman ctmeğe teşebbüs bir hücumla istirdad etmişler, I k b 1 k ha esi vu u u mama şartile 
Çektirdiğiniz zaman, malınızın etmiş ve sonra San Marko ve asiler büyük zayiatla firara 1 k spanyanın iç işlerine arış-
teslimi için tesbit edilen gün· San Marcial kalelerine bomba mecbur kalmışlardır. k k 
de onu hazırlanmış bulmıya- atmıştır. Sevil, 7 (Radyo) - Suınus· mamağı abul etme tedir. 

cağınıza hemen hemen emin Tanca, 7 (Radyo)- Alman vera'da hükumet kdaları zayi-
olarak birkaç gün sonra uğ- Doyçland Kurvazörü ve Lüks alı 300 maktulden fazladır. Kücük Haberler , . 
ramayı ihtiyatlı bir hareket muhribi Tanca açıklarından Paris, 7 (Radyo) - İspan-
bulursunuz, fakat ekseriya bu ayrılarak Akdenize gitmişler- ya'nın yeni Paris sefiri, Nev- Amiral Rider: 
ihtiyatlı hareketinizin bile, sizi, dir. Bu iki Alman harb sefi- York Taymis muhabirine: 
bin türlü işleriniz arasında nesi Kardiks ve Elcezire'yi - lspanya'da başlamış olan 
oraya kadar gitmek suretiyle asilerin elinde olmasına rağ- dahili harb birkaç gün içinde 
boşuboşuna yorulmuş olmak- men resmen ziyaret etmişlerdir. bitecek bir harb değildir. Bu
tan kurtaramadığını görür, ve Enday, 7 (Radyo) - Oyar- harbin devamını icabettiren 
bundan tek kazancınızın, asa· zomda yeniden top muhare- iki mühim amil vardır; bun
bileşerek, nafile yere enerji besi başlamıştır. lardan birisi asilerin sivilleri 
harcamaktan ibaret kaldığını Asilere mensub Almirante silah altına alması, diğeri de 
farkedersiniz. Çervera zırhlısı Billaroyu bom- her iki tarafın ya ölüm, yahud 

Bir ticaret adamı, mağaza- bardıinan etmiştir. Madrid hü- zafer için harbetmesidir. Hü
sını modern, estetik temayül· kumeti bombardıman devam kumet Madrid ile lspanya'nın 
lerine uygun bir şekilde tan- ettiği taktirde 2500 esiri kur· bir kısım arazisini elinde bu
zim etmekle garbhlaştırmak şuna dizeceğini bildirmiştir. lundurmaktadır. Fakat muha
için lizımgelcn bütün gayreti Bayon, 7 (Radyo) - Bu· liflcrimizde de üç silah fab
harcamış olduğuna kanaat ge- l•••••••••••••I rikası merkezini ellerinde bu
tiremez. Bu garplılaşmanın, Hususi hayatımızda alışkın lundurmaktadırlar. Gayri kabili 
herşeyden önce, dıştan ziyade olduğumuz ihmalciliği, atlat- zapt bir mevki olan Saragos' da 
içte, şekilden ziyade zihniyette macılığı, yalancılığı, kabalağı, ellerindedir. Burası 9 bin mü
vukua gelmesi lüzumunu tak- somurtkanlığı ve kayıtsızlığı, dafi ile muhasematm kilidi 
dir etmelidir. yeni atıldığımız meslek haya- mahiyetindedir. Demiştir. 

Ancak o zamandır ki, mu- tının eşiğinde bırakarak, ken· Bayonne, 7 (A.A) - Astur-
vaffak olmak için Iazımgelen dimize tamamen yabancı yurt· ya' da asilerin vaziyeti oldukça 
bütün vasıfları haiz olduğu ve daşlara karşı giriştiğimiz mü- fenadır. Miralay Alanda ku· 
mesleğine de kuvvetle vakıf nasebetlerde dürüst, ciddi ve mandasındaki kuvvetler Ovie
bulunduğu halde, günün bi· nazik ölmıya çalışalım. Ancak do'da çember içinde ve mah· 
rinde rağbetsizlik yüzünden bu sayededir ki, iş adamı alı- volmuş bir haldedir. 
dükkanın kepenlerini büsbütün cının türlü hareketlerile hay- Madrid, 7 (A.A) - Hüku
lndirmek tehliknsinden kendini siyetinin her gün kırılması metçi mahafilden öğrenildiğine 
koruyacaktır. tehlikesini önliyebilir. göre Katalanlar Oragonda bir 

iş ahlakının ilk şartı olan Türk için yeni olan ve bu asi asker kolunu - çevirmişler 
itimad telkin etme noktasına itibarla da, uzun bir ananeye ve 2000 kişi esir almışlardır. 
ehemmiyet verilmesi nisbetin· istinat etmek meziyetinden Bu esirler cumuriyet hükumeti 
dedir ki, mağazaların alıcile mahrum olan iş hayatında, için harbetmek talebinde bu
tüccar arasında sahne olduğu kendimize süratle bir anane lunmuşlardır. 
gürültü ve patırdıların ardı ve ahlak y'aratma işine giriş- Madrid, 7 (A.A) - Yiyecek 
abnabil«ektir. meliyiz. Ya.-ar N*bt yokwlluğu hiısedil~etlir. 

Berlin 7 (Radyo) - Amiral 
Rider bugün Almanya kabi
nesi tarafından davet edilmiş 
ve kendisinden uzun müddet 
izahat almıştır. 

Lord Halifaks 
Londra, 7 (Radyo) - Lord 

Ha lif aks bugün 24 saat için 
Hariciye dairesine gelmiştir. 
Bu ani gelişin sebebi ispanya 
ve Yunanistan mes'eleleridir. 
Lord 24 saattan sonra yine 
sayfiyesine gitmiştir. 

M. Mussolini'nin gezintisi 
Roma, 7 (Radyo) - For

li' den bildiriliyor: 
M. Mussolini bugün hususi 

otomobili ile buradan Güza
re 'ye gitmiş ve otomobil fab
rikalarını gezmiş, tayyare ka
rargahını da ziyaret etmiş ve 
gene buraya dönmüştür. 

istifalar devamda 
Prağ, 7 (Radyo) - lspan

ya'nın general konsolusu da 
istifa etmiştir. 

Roma, 7 (Radyo) - lspan
ya'nın Viyana ve Varşova se
firleri ve Cenevre general kon· 
solosu istifa ve asilere iltihak 
etmişlerdir. 

Varşova sefiri M. Peres Ka
belero Baron Bek'e verdiği 
bir nota ile, general Franko 
tarafına geçtipi bildirmiıtir. 



#·~S;a~~~a~S~:::::::::::::::::::::::::::::::--=~=------:ANADOLU 
Birinci Fransovan Düne hasret her

- BÜYÜK TARiHi TEFRİKA 1 şey ic;in vakidir! 

- Sir.. Ordularınız muzaf
fer olmuştur; Fransız kralı bi
rinci Fransova esir ve yara
lıdır! Dedi. 

imparator bu haberle bir
denbire büyük bir heyecan 
geçirdi, sap-sarı oldu. Düşme
mek · · . ıçın tutunmak mecburi-
yetı hissetf U 
b

. ı, zun bir zaman 
ırşey ·· ı· soy ıyenıedi. Sonra ya-

vakş, yavaş kendini toplıya
ra : 

- Birinci F ransova, Fı ansa 
kralı esir mi oldu, harb ordu
larını tarafmdan mı kaza
nıldı?. 

Diyebildi. 

Ve yerinden kalkarak he
men Meryem tasviri önüne 
?i.tti, diz çöktü ve bu zafer 
ıçın Allah'a şükranlarını ar
zettil 

ibadetten sonra, tahtına 
dön?ü~ü zaman. Şarlken 'de 

hıçbır sevinç yoktu. Tebrike 
k~şan _sefirle e ~e. Lir sevinç 
alametı gösterm d" B c • b"" .. k .. e ı. u za,crı 

uyu nuınayiş . l 
t '"d· ve merasını e 
es ı bı tavsiye tdenlere de red 

ceva 1 v d" y kT er 1• alnız büyük 
ı_ ıseye, siyah elbiseler giyin

mış olduğu halde giderken: 
- Hıristiyanla.·, ancak Müs

lümanlar üzerine kazanılan za
ferler için şenlik yaparlar! 

Dedi. 

Ve tebaasını da şenlik yap
maktan menetti! 

Biraz sonra saltanat şura
sını, mağlub ve esir krala ne 
Y~pılmak lazımgeleceğini tes
bıt etmek için topladı. 

Kralın papazı sükun ve iti
dal istedi, ve: 

- Mağlub krala bir kardeş 
Ve bir dost muamelesi yap
malısınız; kendisini hemen ser
b.e~t bırakmalı ve şart olarak 
sızınle ittifakını ileri sürmeli
~inizl Bu suretle haşmetmaab 

azr:etleri Fransa'nın dostlu
ğunu elde edecek ve bundan 
böyle Avrupa'ya sulh hakim 
olacaktır! 

Dedi. 

~Fakat, Şarlken 'in çok şımart
hgı kibirli, mütehakkim ve 
zalim dük d'Albo hemen ileri 
atıldı: 

- Papas hazretleri, bu fa
zilet davalarını mukaddes su 
serptiği kimselere izah etmc
Jidir, hükumet idaresi bu ka

d~r basit birşey değildir. Hü
~urndarlar ve devlet erkanı 
ıçirı hususi ahkam vardır. Mü· 
saınahakarlık ve afpcrverlik, 
namusluluk ve merhamet in-

' saniyetpervcrlik sadece basit 
İ~sanlar için iyi şeyler ve fa
zıletlerdir. F akaf hükiimdarlar 
İçin sıf1r şeylerdir! 

Bu saltanatı idame edebil
rnek için istikbali sağlam ve 
maddi esaslara istinaden ha
zırlamalıdır! Bu f aziletleriniz, 
en parlak göründüğü anda 
kaybolan Mart güneşine ben· 
zeri. 

Dedi. 

Mecliste hiçbir kimse bir 

* * • 
Hükumet naibi olan va1idei 

krali birden kulak kabarttı ve: 
- Duyuyor musunuz?. Din

leyiniz! 
Dedi. 
isli kandillerin soluk zıya

ları altında kanapelere uzan
mış olan nedimeler kalktılar; 

Ron nehrinin kendine mahsus 
gürültüsünden başka at nalla
rından çıkan sesler de gel-
mekteydi. 

Ncdimelerden birisi hemen 
kapıya geldi: 

- Madam .. İtalya' dan saı 
gel dil 

Haberini verdi. 
Validc.i krali, zaten bir gece 

mantosuna sarılmış olduğu hal
de kalkmış bulunuyordu; kalbi 
şiddetle çarpıyor, içinde bii
yük bir sıkıntı vardı. Sainin 
getirdiği mektubu aldı, sür'atle 
ve heyecanla okudu, sonra: 

- Eyvah .. Sözlerime kulak 
asmak istemedi. Kendisine o 
kadar söyledim.. Aman ya
rabbi.. Yanıyorum.. Oğlum, 
sevgili oğlum!. 

Diye haykırdı. Ve bayılmak, 
yere devrilmek üzere idi. Düpra 
hürmetle yaklaşarak validei 
kraliyi tuttu. Madam kendini 
zapta çalışırken göğsü üze
rinde bir haç. çıkardı: 

- Allah neylerse giizel ey

ler! Dedi. 
-Sonu var-

.Pancar 
jRekoltemiz .. 
Bu sene çok iyidir. 
Şeker fabrikalarımı
zın faaliyeti artacak 

Ankara, 7 (A.A)- Memle
ketimizin bu seneki Pancar 
rekoltesi çok iyidir. 10 Aj~ s
tostan itibaren sırasile k '11 

panyalarma başlıyacak olan 
şeker fabrikalarımız bu mah
sul vaziyetinden dolayı bu sene 
mühim bir faaliyet senesi ge
çireceklerdir. Rekoltenin yük
sek olduğu senelerde her çift
çinin vermeyi taahhüt elliği 
miktardan fazla pancar mah
sulünün biraz daha aşağı fiatla 
alınması muta<l olmakla bera
ber köylüyii korumak ve kuv· 
vctlendirmek istiyen fabrika
larımız bu sene fazla mahsu· 
lü de taahhiitlii pancarlar fia
tına satın alınağa karar ver

mişlerdir. 

Fakat plaj ve 
asla .. 

•• 

- .. 
~ ... 

-,;::; ............ ,.-

Eski mayolardan bir 
örnek daha 

Vakıa ezeli bir adettir. Ade
min cvladları, daima ikiye ay
rılmış bulunuyorlar. Bir kısmı 
"Düne hasret,. tirler, dünün 
mezaya ve saadetlerınden mü· 
temadiyen bahsederler. Diğer 
kısım da "Dün,, ü ve hatta 
"Bugün,, ii beğenmezler, her 
şeyi yarından umarlar. 

Gene vakıa, 18 yaşından 
35 yaşına kadar yiizlerce er-
keği güzelliği karşısında oy
natmış ve bugün yüzü buruş-
muş ellilik bir kadın için hal 
ve istikbal kaç para eder?. 
Om n için bu tatlı maziden 
daha ekınel ne olabilir? .. 

ihtiyar ve mefluç bir adam 
da hiç şüphesiz dünkii zinde
liğini, diinkü hayatını herşey· 
den güzel ve iyi bulur! 

Fakat, inkar kabil değil
dir ki düne nisbetlc bugünün 
güzelliklerinde artmış pekçok 
noktaları vardır .. 

Yirminci asrın çok yakın ve 
düne göre pek acayıp olan 
safhaları vardır : Mesela ... Bu 
gün insanlar havalara hakim· 
dirler ; tayyarelerle devrialem
Ler yapılıyor ; tayyarelerle ha-
vada canbazlık yapmak müm
kündür ; tayyarelerle yoI:.u~an 
başka ordulara asker, muhım-
mal da sevkolunabiliyor. Ha· 
va süreıtı, akıllara hayret veri
yor. Buna rağmen tayyarenin, 
havaya insan hakimiyetin ta-

l . . t' ? rihi asırlar eve e mı aıt ır . 
Hayır .. Daha 1908 de Hanri 
Karman havada ilk kilometre 
mesafeyi katetmiş idi 1 Ç:rr.ek 
as"rda elde edilen bu degışık-
lik müthiştir 1 

Ben bu kadar az bir zaman 
içinde elde edilen (Dün - Bu 
gün) farkı bilhassa plajlarda, 
kadın mayo ve banyo şekille
rinde çok büyüktür. 

Bu hususta bir asır evvele 
gitmeğc ne hacet; kadının o 
zaman için plfıja 2itmcsine 
bile imkan yoktu ve kadın· 
ların sokak kıyafetinin bir 
Karınelit rahibesinin kıyafe· 

--------
mayo bahsinde 
Yalnız .. 

' tinden farkı, sadece sus ve 
dantelasında idi. 

Yirminci asrın iptidala.rında 
kadın plaj modasını ihdas et-
mişti. Fakat bundan 36 sene 
evdki plajda kadın mayo de· 
ğil, dalgıç elbisesini andıran 
bir nevi garip, sakil kıyafete 

malikti. 
İnanmıyorsanız o zamanın 

albümlerinden alınmış resimle
rine bakabilirsiniz. 

Baldırlarını bile, denize gi
rerken dahi göstermekten sa
kınan kadın, o zaman şimdi-
kinden daha mahcup ve daha 
iffetli miydi?. 

Ne gezer?. Bu dalgıç elbi
sesini andıran kıyafet elinde 
şimdikinden fazla ne skandal
ler sahnelc.:ri olub geçiyordu. 

Kadını en ziyade olduğu 
gibi ve en güzel göst"ı en ma
yolar saltanatı umuı;ıi harptan 
sonı a başlamıştır. 

Mayo giltikçe kısalan, git
tikce güzelleşen, gittikce ·en 
cazib şekil alan birşey ol
muştur. Mayo, düne en kahir 
galebesini "bugün,, çalmıştır. 

-Başı 1 inci sahifede-
grPviıı akim 
ınt•ktı•ılir. 

kalılığıııı ilave eyle· 

Gazctl'lcr, ı•,.kiı;i gibi iııti~ara 

ha~lmnışlır. ) eni kahiuc, lıaftada 
iki ılcfa toplannıağa karar n~r· 

mi,tir. 
l' eni mali) c nazın l\I. z~n iı,;· 

yaııouun Laşknnlığı ahında sık·Eık 

toplanacak ol.ııı mali komite, halka 

refah temin C'tnıe~c gn) ret edecek· 
tir. Bu komite, &"l) lavlann maaş· 
Janıu hazinı') c iade t•de<'cktir. 

Ga~Lııkan gcnernl .MNakea", 
bugün f!Dzı·treilt•rlc t•cnchi muha· 
Jıirlı•ri kahııl ı•dcrek ııımıı he) aıınt· 
ta lnılıınmu~ ve sun vaziyNin İl"a· 

hı olıır:ık <liktntürlükten ba,k.ı ~c· 

kilde barckcı rtıucııin kabil 1lma· 
nıadığını SÖ)leıniştir. 

Soıı gelen lıir habere güre, 
h,i,:redl" bulunmakta ol.ın (Sknve

uos) tan bn~ku bütün kÔnıüni t sny
l:ı.,·lnr , <ıknlaıııııış ve te\ kif edil· 
ıııiştir. ) cnı nazırlar, bugün \U7.İ· 

felerinc gcçmi,lcrdir. 

Atina, 7 (Radyo) - Yunan 
kralı ikinci Y orgi, bugün bir 
destruyerlc Korfo adasına ha
reket etmişrir. 

Atina, 7 (A.A) Birçok 
Yunan harp gemisi bu sabah 
Selfınik' c gelmiş ve orada 
birçok komünist te\: kif edil
miştir. 

Bir tayyare 
F>·ansız gemi
sine bomba attı 

Marsilya, 7 (Radyo) - Ce
bclüttank boğazından geç· 
mektc olan bir Fransız ticaret 
vapuruna meçhul bir tayyare 
tarafından bomba atılmıştır. 

Bomba isabet etmemiş ve 
200 metre uzağa düşmüştür. 
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Bugün 
Ve ... ·zanetmiyorum ki '"bizim 
gençliğimizdeki mayolar ve 
deniz banyo kıyaf "'tleri ne 
glizeldir?,, Diyebilecek bir ka
dın ve yahud bir erkek çıka
bilsin! 

Hayır.. Hayır!. Hat5 elti
ğiıne şüphe yok.. Dı.i 1ün baş-
dan başa kapalı d n'z k ya· 
fetine taraftar o'anbr )"dk de
ğildir: 

Viirud güze\liğindt·n mah
rum o'an!ar ve ... ihtiyar!aJık-
ları iç.in ahlak ve foz:l<.t.en 
daha faz.la dem vuran kadın-

lar!.. 

-Pencereden düşen çocuk 
Cedid mahallesinde 650 so-

kağında oturan Priştine')i Aki
fin yedi y<tşındaki kızı Fatma, 
pencere içinde otururken üç 
metre yüksekten yere düşmüş, 
başile yüzünden yaralanmıştır. 
Yaralı çocuk, memleket has
tanesine kaldırılmıştır. 

Bir kaza daha 
İkincisultaniyc mahallesinde 

Birincinezaket sokağında otu
ran Mehmed kızı 70 yaşların
da Arap Zehra, gaz satmal
mak İçin bakkala giderken 
ayağı kaymış ve yere düş
müştür. Elinde tuttuğu gaz 
şişesi kırılmış ve Zehra'yı sol 
bileğinden yaralamıştır. 

Hırsızlık 
Bayraklı' da Karşıyaka cad

desinde oturan lbrahiın kızı 
Nafize'nin evinden birkaç gün 
evel yedi lirasını çalan Hasan 
kızı Fikriye zabıtaca tutul
muştur. 

Kanuna küf retnzek 
Bayraklı' da oturan Hasan 

oğlu Emin, kanunlara küfret
tiğinden zabıtaca tutulmuştur. 

Kavga 
Kemer caddesinde arabacı 

Mustafa oğlu Ömer, şaka ola
rak araba tamircisi Mehmed 
oğlu Boşnak İbrahime: 

- Pis Boşnak! Diye hitap 
etmiş, bu yüzden çıkan kavga 
sonunda lbrahim keserle Ôme
ri başından ynralaınış ve tu
tularak adliyeye verilmiştir. 

Misafirlikte kavga 
Karantina' da Arap deresi 

mcvkiinde Şerif oğlu Süley
manın evine misafirliğe giden 

ve İzmir'in !,evinci. ---- Başı 1 inci sahi/ede -
Güle~; t<'f t iş içiu K<'ıııalpaşa kaza. 
sıııdn lıuhıııclugund,ın amiral, vali 
mua' ini Ca' id C ucri :ıi' aret t•t-, 
mi~tir. Bilfılı:ıra kışlaıl.ı ıııüstah· 

kem mc\ ki komut ıuı General Bur· 
bancdılini w daha oııra da bdc· 
cli)e)C giderek hclcdiyc rci i dok· 

tor Bclı~"l l 7.tııı 7.İ\nrct cıınio:tir . . . 
Oğlc üzeri 'ali JllUJ\ioi, ko· 

mutan H' Ldrdi) c rci~i ) :n uz 

zırlılı .. m.1 gidı'rı•k nıııirala ?.İ) aret 

iade ctnıi~lcrdir. Döııii~lı•riııdc ıııii· 
teadılit ı-cl;'inı lopları ,ııılniı~tır. 

...Dllllc:BB!'lmılilmsı!llmlDil ..... 
kayın biraderi Ali oğlu bar
dakçı Mekıned ve kaympedcri 

Ahmed oğlu Ali ile baldızları 
Zeliha ve Sıd.ka, aC1-ız müna-,,, 
kaşası yapIT'ışlardır. Sıdıka 
Süleymana fena sözler söyle
miş ve Süleyman da Sıdıkaya 
küfretmiştir. 

Çıkan kavga sonunda Meh

med kazma ve taşla Sülcy

manı başından yaralamıştır. 

Elbise hırsızlığı 
Bozyaka' da Ağabey ınmta

~asında oturan Hüseyin oğlu 
lbrahim'in evine giren hırsız 
tarafından bir kat elbise ve 
bir manto çalınmıştır. 

Bir kaza 
Halkapınar'da Şayak fabri

kasındn dokuma kısmında bir 

kaza olmuştur. Ameleden Ko
sova'lı Ali oğlu Hasan, makine 
başında çalışırken, yanıbaşın
daki tezgahm mekiği yatağın-

dan fırlamış ve göğsüne çarp· 
mıştır. Hasan bayılmış ve der
hal Ml'mlcket hastanesine kal
dırılmıştır. 
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ispanya mes'elesi ve Rusya" Furunlanmış Ve Tam Kurutulmuş 
- Başı 1 inci sag/ada

han aciz edildiği takdirde Almanya 
ile İtalyanın General Francoya 
açıkça müzaharelte bulunacakları 

mütalcasıuı senlctmektcoirler. 
İ)i malumat almakta olan 

mebafil İspanyol hükumetinin ec
nebi tebaanın emniyetini tamamile 
temin edebilecek hir halde olma· 
masından korkmakta ve Almanlar· 
la İtalyanlann yeni bir takım hii· 
diseler zuhuru halinde müdahale· 
de bulunmalan ihtimali mevcud 
olduğunu beyan eylemektedirler. 
Akdi mutasavver itilafı kabule 
İtalyanın yanaşması takdirinde hile 
Almanya ve Soyyeı Rusyanın mu· 
vafakatini istihsal etmek güç ola
caktır. Filvaki Havas ajansı mu· 
babiri Almanyanın İtalyanın şart· 
lannın ayni şartlar dermeyan el· 
ınek tasavvurnnda olduğunu ov· 
yet RuS)a I panyol asilerine bazı 
devletler tarafından yapılmakta olan 
yardıma hemen on verilm~ ini 
isti} eeektir, So' yet Rus~ a bu talebi 
ile Almanp ve İtalyanın hattı ha· 
reketine telmih etmektedir. 

Büyük Britanya ile Fransa
nın Avrupa'nın biri Faşist ta
raftarı diğeri Faşist aleyhtara 
iki bloka ayrılmasına mani ol
mak için yapmış oldukları 
uzlaştırma teşebbüsünün aka· 
mete uğramasından endişe 
edilmektedir. 

Paris, 7 (A.A) - Salahiyet
tar mahafil lspanyol işleri
ne müdahale edilmemesi hak
kında Fransa'nın pek yakın
da ikinci bir nota gönderece
receğini bildirmekte ve Paris 
hükumeti tarafından devletle
rin bitaraflığını temin için tek
lif edilecek ameli tedbirleri 
sayıb dökmektedir. 

Öğrenildiğine göre Fransa 
lspanya'ya silah gönderilme
sine dair olarak şimdiye kadar 
aktedilmiş olan bütün itilafla
nn feshedilmesini teklif etmek
tedir. 

Paris, 7 ( . A) - Fransız 
diplomasisi İspanya meselele
rine ademi müdahale anlaşma
sının metni üzerinde çalışmak-
tadır. Bu anlaşma mucibince 
lspanya'ya fspanyol Fas'ına ve 
ispanya hakimiyeti altında bu
lunan araziye her türlü silah, 
eephanc, harb levazımı, tay-
yare ve harb gemisi satmak 
memnu olacaktır. 

Az çok farklı ve nuansh ol
makla beraber lngiltere'nin, 
Almanya'nın, Sovyetler birli
ğinin, Belçika'nın, Hollanda'nm 
ve Çekoslovakya'nın müsbet 
cevapları Paris' e gelmiştir. 

Şimdiki halde yalnız Porte
kiz'in cevabı beklenmektedir. 

Moskova, 7 (A.A)- f span
yol muhariplerine yardım için 
toplanan 12 milyon 145,000 
rublelik iane pek yakında 
Madrid hükumeti başbakanına 
tevdi olunacaktır. 

Roma, 7 (A.A) - M. Ci
ano Fransız sefirine ispanya 
iılerine müdahale edilmemesi 
hakkında ve Fransa tarafından 
vaki teklifi ltalyanın esas iti
barile kabul etmekte oldu
ğunu söylemiştir. 

Kont Ciano ile Kont Dö 
Şambrun arasında görüşme· 
den sonra neşredilen bir teb
liğde aşağıdaki üç mes'cle 
ileri sürülmektedir: 

1 - Jtalya umumi nüma
yişler, matbuat mücadeleleri 
ve gönüllü kaydedilmesi sure
tile iki muharip taraftan biri 
hakkında yapılan manevi mü
zaharetin velveleli. ve tehlikeli 
bir müdahale teşkil edip et· 
mediğini sormaktadır: 

2 - ltalya akdedilecek 
ademi müdahale bü-
tün dilny ol· 

mıyacağını ve bu itilaf ile 
yalnız hükumetlerin mi yoksa 
ayni zamanda eşhası hususiye
ninde mi mukayyed olup ol
mıyacağını sorar. 

3 - ltalya Fransa'dan ica
bında ve bir takım kontrol 
usulleri de tatbik edip etme
mek niyetinde olduğunuda öğ
renmek ister. 

Paris, 7 (Radyo) - ispan
ya mes'elesi etrafında beynel
milel karışıklıklar husule gele
bileceği korkusu devam et
mektedir. Alakadar devletler, 
f tal ya ve lngiltere' den baş'a 
diğer devletleri de ademi mü
dahale etrafında toplamağa 
çalışmaktadırlar. 

Bu mes'ele üzerinde dün 
Londra' da dış işler dairesinde 
Lord Halifaks ile Fransanm 
Londra sefiri M. Korben uzun 
müzakerat yapmışlardır. 

Brüksel' de Fransa'nın sefiri 
M. Laroş Belçika hükumetinin 
Fransız noktai nazarına işti

rak ettiğini anlamıştır. 
Londra, 7 (Radyo) - Dey

li Telgraf, ispanya işlerine 
ademi müdahale etrafında bir 
makale neşretmiştir. 

Bu makalede, bu bitaraflık 
davasının tevazzuhu lazım ol
duğu yazılmış ve diğer mem
leketler amelesinin ispanya 
amelesine para göndermesi
nin de bir müdahele olduğunu 
söylemektedir. 

Paris, 7 (Radyo) - Büyük 
devletler kabineleri Fransız 
notası etrafında büyük bir 
faaliyet içinde bulunmakta
dırlar. 

ispanya işlerine yapılacak 
müdahalelerin mucip olacağı 
korkunç vaziyetlerin onune 
geçmek için umumi bir mesai 
sarfedi rnektedir. 

İngiltere, İtalya, Belçika ve 
Rusya Fransız notasına cevap 
vermişlerdir. Şimdi Almanya
nın cevabı beklenmektedir. 
Bu cevabın ltalya cevabının 
takriben ayni olacağı sanıl
maktadır. 

lngiltere hükumeti, bütün 
mümessillerine Fransız noktai 
nazarını takviye etmeleri hak
kında emir vermiştir. Bugün 
öğleyin Paris'te M. Delbos, 
lngiltere' nin Paris sefirini ka
bul etmiş ve bu mesele üze
rinde müdavelei efkarda bu
lunmuştur. 

Londra'da da Fransa'nın 

Londra maslahatgüzarı M. 
Kambon da ve hariciye ba
kanlığında müsteşarlardan Sir 
Mançer ile görüşmüştür. 

Diğer cihetten Roma' da da 
Kont Çiyano, Fransa'nın Lond
ra sefiri Kont dö Şambron'u 
kabul etmiş ve ispanya me
selesi üzerine görüşmüştür. 

Lizbon 'da da ayni faaliyet 
hüküm sürmektedir. 

Roma, 7 (Radyo) - Berlin 
olimpiyad stadında binlerce 
seyirci karşısında Japon ve 
ftalyan milli takımları arasın
da yapılan fudbol maçında 
ltalaan'lar Japonları sıfıra kar
şı iki ile mağlup etmişlerdir. 

Berlin 7 (A.A) - Alman 
istihbarat bürosu aşağıdaki 
tebliği neşretmektedir: 

Halihazırda Madrid hüku
metinin elinde bulunan liman
lar ve bilhassa Akdeniz sa
hillerindeki İspanyol limanları 
yavaş yavaş anarşistlerin ve 
komünistlerin ellerine geçmek
tedir. Bundan dolayı Alman 
deniz kuvvetleri Alman mül
teci 

man tebaasını himaye eylemek 
ıçın iki grub halinde İspan
yol sularında hareket yap
maktadır. 

Bundan sonra tebliğde, Al
man, harb gemilerinin İspan
yol sularındaki vaziyeti hak
kında malumat verilmektedir. 

Koln kruvazörü Bilbao ya
kınında kilin Portugalete önün
de demirlemiştir. Şes Adler 
torpidosu Gijonda'dır. Admi
ral, Scheer ve Doyçland zırh
hlarile iki torpido Cartagene, 
Alicante, Vaiance, Tarragone 
ve Barselon'da vaziyetin inki
şafını nezaret altında bulun
durmaktadırlar. 

Burgos, 7 (A.A) - Asilerin 
umumi karargahı Vittoria' dan 
hareket etmiş olan bir kuvvet 
Ordina' da tahaşşüd etmiş olan 
kızıl müfrezeleri dağıtarak bu 
mevkii işgal etmiş olduğunu 
bildirmektedir. 

Şimdi Vittoria ile Bilbao 
arasındaki münakalat kesilmiş 
ve hükumet kuvvetleri Endü
lüs'teki asilerin vaziyetlerini 
takviye etmiş olduğunu ve bu 
kuvvetlerin şimdi şimale doğru 
ilerlemekte olduğunu bildir
mektedir. 

Londra, 7 (A.A) - Büyük 
Britanya'nın bütün telsiz istas
yonları ispanya' daki İngiliz 
tebaasına hitaben neşrıyatta 
bulunarak onları lspanya'yı 
terketmeğe ve en yakın İngi
liz konsoloshanesine müracaat 
eylemiye davet etmiştir. 

Bu neşriyat hariciye nezare
tinin talebi üzerine yapılmıştır. 

Paris, 7 (A.A)- Gazeteler 
Fransa tarafından lspanyol iş
lerine karişmamast hakkında 
Moskova ve Lizbon'da yapıl
mış olan teşebbüsler netice
sinde elde edilmiş bulunan 
müsbet neticeler memnuniyetle 
kaydetmektedir. 

Roma' nm vereceği cevap 
sc:.bırsızlıkla beklenmektedir. 

Ôvr gazetesi ltalya Hüküme
tinin vereceği cevabı gecıktir
mekte olduğunu kaydetmek
tedir. 

Moulayada düşmüş olan 
ltalyan tayyareleri hakkında 
Fransa'nın yapmış olduğu mii
racaatın sarahatı Roma' da ne
şesizlik tevlid etmiştir. 

ltalyanlar general F ranko
nun askerlerinin F astan ispan
ya 'ya nakledildiğini görmek 
için zaman kazanmak istiyorlar. 

Tanca, 7 (A.A) - Alman 
zabitlerinin ziyareti tarihi olan 
4 Ağustosta general F ranko 
Tanca beynelmilel komitesine 
bir mektup göndererek Tan
cada İspanyol hükumet gemi
lerine yapılmış olan yardımı 
protesto etmiştir. 

Berlin, 7 (A.A) - Alman 
gazeteleri 4 Alman'ın Barse
londa kısaca muhakeme edil
dikten sonra idam edilmiş ol
maları haberi dolayısile bü
yük bir tehevvür içindedir. 
Lokal Anzeiger, Al manyaya 
tarziye verilmesi lazım oldu
ğunu yazmaktadır. 

Madrid,7 (A.A) - Kabine 
dün bir tcplantı yapmıştır. Bu 
toplantıda reisicumhurda ha
zır bulunmuştur. Reisicumhur 
harbiye nazırı ile müsteşarın 
istifalarını kabul etmiş ve yer
lerine yarbay Juan Bemandcz 
Saraviact ile binbaşı Leobold 
Menendez getirilmi~tir. 
Goadarama cephesi, 7 (A.A) 

Havas ajansının muhabiri dün 
sabahleyin asilerin topçu kuv· 

GÜRGENLER ZINCiAL 
DA BULUNUR 

Rutubet ve sıcakta katiyen şeklini değiştirmez. 
kereste ararsanız 

• • • 
ZINGAL GURGENI 

ALINIZ 
Mobilya, karoseri imalatı için ideal kereste GÜRGENDiR 

" müteakiben asilerin bir huruc 
hareketi yapmağa kalkışmış 

olduğunu bildirmektedir. 
Asiler Guadarrama kasaba

sına kadar gelmişlerse de ya
pılan bir taarruz üzerine ilk 
günlerdeki mevzilerine sürül
müşlerdir. 

Hükumet kuvvetleri San Re
faele hakim olup iki cephede 
asilere hücum etmektedirler. 

Son dakika, asilerin topçu 
taarruzu hemen hemen sıfır
dtr. Ellerinde mühimmat kal
mamış olduğu tahmin edil
mektedir. 

Burgos, 6 (A.A) - Havas 
ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Asi umumi karargahının 
bildirdiğıne göre, Guadaljera 
nihayetlerinde hareket eden 
kol Alcoba zelminleri işgal 
etmiştir. Curası Madrid' den 
Saragosseye giden yol üzerin
dedir. Bu kol ansızın hüku-
met kuvvetleri üzerine çulla
narak bir kamyon ve içindeki 
askerleri elde etmiştir. 

Diğer taraftan öğrenildiğine 
göre, Samosigora cephesinde 
hiçbir ciddi çarpışma olma-
mıştır. Asi albay Escimez bazı 
keşif hareketleri yaptırmakla 
iktifa etmiştir. 

Moskova, 6 (A.A) - F raıı
sa maslahatgüzarı Buoun, 
Fransa dışişleri bakanlığının 
emri üzerine dışişlcri komi
serliğine giderek Fransa hii
kumetinin Sovyet Rusya'nın 
ispanya dahili mes'elelerine 
ademi müdahale prensibine 
iştirakini arzu ettiğini ve Fran-
sa, İngiltere, Almanya, ltalya 
arasında böyle bir ademi mü-
dahale için yapılacak ittifaka 
iştirakini arzu ettiğini bildir
miştir. 

Ayni günde M. Payar Sov
yet hükumetinden şu cevabı 
almıştır. 

lspanya'nın iç işlerine ade
mi müdahale prensibini kabul 
eden Sovyet hükumeti teklif 
edilen ademi müdahale ittifa
kına iştirak etmeye hazırdır. 
Sovyet hükumPti ayni zaman
da şu noktalan arzu etmek
tedir: 

1 - Portekiz'in Fransız hü
kumetince zikredilen memle
ketlerle beraber iştirak etmesi. 

2 - Bazı devletlerin ispan
yanın meşru hükumeti aley
hine olarak asilere yaptıkları 
yardımı derhal durdurmaları. 

Lizbon, 6 (A.A) - Radyo 
Club Fas'tan gelen 3000 asi 
askerin dün beraberlerinde 
silah ve mühimmat olduğu 

halde Algesirasda karaya çık
mış olduğunu bildirmektedir. 

Hong Kong, 6 (A.A) -
Yirmi kadar ecnebi ailenin 
kadınları ve çocukları men
sup oldukları konsoloshane
lerden Vuchovdan ayrılmak 
emrını almışlardır. Bunlar 
Kongsu adındaki Çin vapu
runa binmişlerdir. ihtimal 

Gördes bele- Hollan'da 
diyesinden: Kraliçesi 

Gördes kazası merkez ka- Tahtını bir 
sahasının elektrikle tenvir için 
kasabadaki mevcud suların 

elektrik istihsaline derecei ki
fayetini tetkik ve tesbit ettir
mek isteyoruz. 

Bu işten anlar fen adamla
rının Gördes belediye~ine aşa
ğıda hususatı havi vesaik ve 
malfımatla müracaatları. 

1 - Fen erbabının ısım 
ve hüviyet ve adresi. 

2 - Menşei ve ihtisasına 
aid ma!Umat 

3 - Şimdiye kadar nerede 

prensese bırakıyor 
Londra, 7 (Radyo)- Deyi 

Herald gazetesine göre, Hol 
landa kraliçesi yakında tah 
tını terkedecek ve yerin 
veliahd prenses Joliyana'y 
bırakacaktır. Prenses Joliya· 
na' da yakında lsviçre prensi 
Şarl ile evlenecektir. -------ve hangi müesseseye bu iş için 
hizmet ettiği veya müteahhit 
bulunduğu 

4 - işbu tetkik ve tesbit 
için kaç lira ücret isteyeceği. 

Afyon yetiştirici
lerin nazarı dikka
tine 
Uyuşturucu maddeler 

sarın dan: 
lnhi-

Afyon yetiştiricilerin menfaatlarını gozönünde tutan idare
miz, bu seneki mahsulü Türkiye Ziı aat bankası vasıtasile doğ
rudan doğruya müstahsilden alacaktır. 

Aşağıda gösterilen şehir ve kasabalar alım merkezi ittihaz 
edildiğinden afyon yetiştiricilerin kendilerine en yakın olan 
mezkur şehir ve kasabalardaki Ziraat bankası şube veya san
dıklanna müracaatla icabcdeiı tafsilatı almaları lüzumu ehem· 
miyetle ilan olunur. 

Alım merkezleri: Amasya, "Akşehir - Ilgın,, Afyonkarahisar, 
Aydın, Balıkesir, Çorum, Eskişehir, Bilecik, Gümüşhacıköy, 
Konya, Kütahya, "Isparta - Burdur,, Malatya, Tokat, Zile. 

8 ' 9 11 2520 

Bayındırlık direktörlüğünden: 
841 lira 28 kuruş keşif bedelli Gazi ilk okulunun sıva ve 

karo onarılma işi yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konul
duğundan isteklilerin 1490 sayılı yasa hükümlerine göre temi
nat ve ehliyet vesikalarilc birlikte ihale günlemeci olan 27 / 
ağustos/936 perşembe günü saat onda il daimi encümenine 
gelmeleri ilan olunur. 2221 

Devlet Demiryollarından: 
lnay istasyonunda kilosu 4,50 kuruş tahmin edilen 1850 

kilo palamut 10181936 da öğleden sonra saat 15 te Afyonda 
7 nci işletmede pazarlıkla satılacaktır. 

Talipler kanunun 4 cü maddesi mucibince işe girmeğe mani 
bulunmadığına dair beyanname ile İnay veya Afyon veznesine 
yatıracakları 501 kuruş muvakkat teminat makbuzu ile ayni 
gün ve saatte 7 nci işletme komisyonuna müracaatları, gelme
dikleri taktirde teklif mektublarmı ayni vesikalarla gönderilme
leri lazımdır. 

Şartnameler lnay istasyonu ile işletme kaleminde parasız 
verilecektir. 28 1 4 8 2339 

lzmirden sevkolunacak eşyaya mühim tenzilat. 
İzmirden Denizli, Alaşehir ve Somaya kadar olan mıntaka

lardaki istasyonlara nakledilecek eşya ücretlerinden mühim 
tenzilat yapılmıştır. Bu hususa dair dağıtılan el ilanlarının 
okunması ve istasyonlardan tafsilat alınması sayın halk ve 
tüccarın menfaati icabındandır. 4 6 8 2449 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
457 ikinci karantina yeni yol s. 6 eski 4 taj No. lı ev 60 
458 Alay bey feryat s. 31/26 eski 27 / 1 taj No. la 60 87 

metre murabbaı arsa. 
459 Pınarbaşında kır bahçeleri mevkiinde 1 dekar 52 

128 metre murabbaı bahçe. 
460 Yol bedesteninde selvili han yukarı katta 55/3 75 

No. lı oda. 
461 .. " u .. " il 5512 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile 
mek üzere onbcş gün müddetle arttırmaya konulmuştur. 
lesi 20/8/936 perşembe günü saat 16 dadır. Alıcıların 

195 
öden

iha
Milli 
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411s/8/936 --------------------ANADOLU-------------------~ Sayfa 7 ~ /zmir Komutanlığı ilanları /zmir belediyesinden: altmış bin liradır. Şartname kul üzerindeki haklarını hüsu· 

-

-

M t M S t 1 K d 2/5 suntim çıralı tahta 400 380 makine mühendisliğinden üç sile faiz ve masrafa dair olan 
s · v. 

8 
• a · 0

• an: l b idd'ıalarını evrakı müsbitele-1 - Bergamadaki kıt'at ihtiyacı için 300 ton saman 18/8/36 2 santimlik " " 300 231 ira edel mukabilinde alınır. 
b h d k k ·1 ·1 B ispit 4000 80 31-7-936 dan ağustos gaye- rile yirmi gün içinde İcra 

sa a ı günü saat 14 e açı e sı tme ı e ergama dairesine bildirmeleri aksi su-
askeri satın alma binasında satın alınacaktır. Parmak 7000 63 sine kadar şartname hükiim-

2 - Saman tarihinde bedeli 1500 liradır. Alt kolana 150 135 leri dairesinde dört bin iki rette hakları tapu sicillerile 
3 Birinci teminatı 112 lira 50 kuruştur. Timon 300 175 yüz elli liralık muvakkat te- sabit olmadıkça satış bedeli-
4 istekli olanların birinci teminatlarını Bergama maliye Takoz 400 40 minat makbuzu veya banka nin paylaşmasından hariç ka-

veznesine ihale zamanından evvel teslim edeceklerdir. Travers 200 60 lacakları ve irtifak hakkı sa-
5 

teminat mektubu ile cuma ve h' ı · d · 1 h 
Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için hergün komis- Travers ıp erinın e aynı suret e a-

200 60 salı günleri toplanan encü- k ı · · b d .. · t ı · yon açık olduğu ilan olunur. 29 4 8 13 2375 Üst kotana re et erı ıca e ecegı ve a ıp-
400 160 mene saat onaltıda müracaat !erin muhammen kıymetin 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. dan: Kapak ağacı 150 75 edilir. 2459 d 
7 

b · d k 
1 - Bergamadaki kıt' aat ihtiyacı için elli sekiz ton arpa Başlık, kara ağaçtan 150 yüz e ,5 nis etın e pey a ·-

19181936 çarşamba günü saat 10 da açık eksiltme ile 157 50 Servis esnasında işlediği çesi veya milli bir bankanın 
Bergama askeri satın alma binasında satın ahnacaktır. 1616 50 hatların meb'de ve münteha- teminat mektubunu icra da-

2 - Tarı'hı'nde bedelı· 2320 ıı·radır. Yukarıda cins ve mikdarile muhammen bedeli yazılı mal- sına kadar gitmiyen ve meb' de iresine tevdii eri ilan olunur. 
zeme furunlanmış kayın ağacından çatlaksız olarak baş katip- H ı· N 692 

3 - Birinci teminatı 174 Iı'radır. k ile münteha arasında uğra- · ş o. likte İ şartname veçhile 18/8/936 Salı günü saat on altıda 
4 - istekli olanların birinci teminatlarını Bergama maliye k k ·ı ·ı 'h 1 d 1 ması lazımgelen durak mahal-açı e sı tme ı e ı a e e ilecektir. ştirak için yüz yirmi bir 

veznesine ihale zamanından evvel teslim edeceklerdir. 1 l k kk lerine uğramayan veya durak 
ira ı muva at teminat makbuzu veya banka teminat mek-

5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için hergün komis· mahallerinde mevcud müşte-
k ld 1 tubile söylenen gün ve saatte encümene gelinir. yon açı o uğu i an olunur. 29 4 8 13 2377 rileri aldıktan sonra müşteri 

Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 31 4 8 12 2405 beklemek bahanesile derhal 
1 - Ankara'da Cebeci hastanesinde yaptırılacak dahili kı· 1 - Mezarlıkbaşında Hay- kuz lira elli kuruşluk muvak- hareket etmeyip müşteri bek-

. k ı rfl k l riddin paşa sokag" ında bele· temı'nat makbuzu ·1 ·· 1 sım ınşaatı apa ı za a e si tmeye konmuştur. 1 e soy enen liyen otomobillerin şoförlcrin-
2 B · t k 'f b d ı· ·· b b diyeye ait 5 sayılı aile evinde gu··n ve saatta en ·· ı· - u ınşaa ın eşı e e ı yuz otuz eş in yüz seksen cumene ge ı- den nisbi para cezası alınması 

altı lı"ra 28 k t yapılması icabeden yüz kırk nı'r. 29 4 8 11 2267 uruş ur. için tenbihnameye madde ilave 
3 lh 1 · 17/A" t /936 rt · ·· ·· 15 d dört lira otuziki kuruşluk ta- 1 G·· d ğd d 62 - a esı gus os paza esı gunu saat te ir. - un o u a sa- edilmiştir. Hükmü, bu ilanın 
4 - Şartname keşifname ve projeleri 676 kuruş karşılı- mirat kiracı tarafından yapıl- yılı adanın 2260,5 metre mu-

neşri tarihinden muteber ol-
ğında ve inşaat şubesinden alınır. mak ve kira bedeline mahsup rabbaındaki 21, 22, 29, 30, mak üzere alakadarlarca bi-

5 - ilk teminat 8009 lira 32 kuruştur. edilmemek şartile başkatip- 31 sayılı arsalannın beher 
6 -Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü likteki keşif ve şartname veç- 200 k d linsin. 2513 (l 606) 

dd d metrosu uruştan ört Ellerindeki mevcud baskül, 
ma elerin e yazılı belgelerle kanuni teminat ve bayın- hile ve senelik kirası üçyüz bin beşyüz yirmi bir lira be-
dırlık bakanlığından alınacak ehliyet vesikalarile bir- yı'rmı"beş lı"ra bedelı' muham- terazi, kantar, tartı, litre ve 

deli muhammenle baş katip- l 936 l k 
likte teklif mektuplarını ihale saatinden enaz bir saat menle bı'r senelı'k kı"rası l l-S- k metre erin sene i mua-

likte i şartname veçile 21/8/ 1 
evvel M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 936 salı günü saat onaltıda 936 yene erini yaptırmıyanlar 936 

30 3 8 13 2372 cuma güna saat on altıda ağustos nihayetine kadar iz-
açık artırma ile ihale edile· ık art ·1 'h 1 d'I Mst. Mv. Sa. Al. komisyonundan: 1 aç ırma 1 e ı a e e ı e· mir grup merkezi belediye 

1 M cektir. ştirak için yirmidört cektir. iştirak için 340 lı'ralık - Mst. v.in göstereceği yerde 293 lira 50 kuruuş be- ayar memurluğuna müracaat 
d l k ·fi' 1- k k k l buçuk liralık muvakkat temi- muvakkat teminat makbuzu e eşı ı ağım analı inşaatı açı e si tmc suretile edip ölçülerini muayene etti-
münakasaya konmuştur. nat makbuzu ile söylenen gün veya banka teminat mektu- rerek damgalattırmadıkları 

2 - ihalesi 10 ağustos 936 pazartesi günü saat onbeş ve saatte encümene gelinir. bile söylenen gün ve saatte takdirde ağustostan sonra ya-
buçukta lzmir' de kışlada Mst. Mv. satın alma kom is- 2 - Belediye dairesinin encümene gelinir. pılacak ansızın muayenede 

3 
4 

5 

yonunda yapılacaktır. 936 yılı ihtiyacı için bin yirmi 2 - 61 adanın 695,5 met- 936 senelik muayeneleri ya· 
Teminat muvakkate akçesi 22 lira 2 kuruştur. altı lira yirmi kuruş bedeli re nıurabbaındaki 29 sayılı pılıp damgalanmıyan ölçü-
Şartname ve keşifnamesi her gün komisyonda görü- muhammenle başkatiplikteki arsasının beher metre murab- tartı, aletlerin müsadereleri 
lebilir. şartnameye ilişik cedvelde cins baı 300 kuruştan iki bin sek-
istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına daı'r ve- ve mı.klan kırk altı kalemde d k ı· ll cihetine gidileceği gibi sahip-

sen o uz ıra e i kuruş be- leri hakkında da 1782 numa· 
sikalarını ve bu işi yapabileceklerine dair lzmir nafıa yazılı kırtasiye 11-8-936 salı deli muhammenle baş katip-
fen heyetinden en az sekiz gün evvel alacakları ehlı" ·· l d k ralı ölçüler kanununun 18 günu saat ona tı a açı ek- likteki şartname veçhile 21/8/ 
yetname vesikalarını komisyona göstermek mecburi- siltme ile ihale edilecektir. 936 cuma günü saat onaltıda inci ve 14824 numaralı ölçü-
yetindedirler. l ler nizamnamesinin 19 uncu 

ştirak için yetmişyedi liralık açık artırma ile ihale edile-
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ı' kı" maddelerine tevfikan 936 se-

muvakkat teminat makbuzu cektir. İştirak için 157 liralık 
ve üçüncü maddelerinde ve •artnamesinde 1azılı ve- nelik muayeneleri yaptırma· 

k ı y veya banka teminat mektubu muvakkat temı·nat kb si a an ve teminat muvakkat !lerilc birlikte i ale saa- ma uzu dıklarından dolayı kanuni ta-
t. d J k · · b ı ki d ile söylenen gün ve saatte veya banka temı· at kt ın en evve omısyona venmı u unaca ar ır. n me u- kibatta bulunulacağı son defa 

25 29 4 8 2316 encümene gelinir. bile söylenen gün ve saatte olarak ilan olunur. 2514 

HOMATIZMA 
LCMHAGO 
IYATİK 

ıığı ılan T C · K İ ~ 
'c izale t•dn. 

Her eczanede arayımz 

lzmir 1 nci icra dairesinden: 
34/ 10063 

, Alacaklı: Emlak ve Eytam 
bankası lzmir şubesi. 

Borçlu: Mustafa kızı Pakize 
Karşıyaka'da Hakikat soka-
ğında 9 No. da 

Satılan mallar: Karşıyaka' da 
Hayal sokağında 9-11 sayılı 
ev ve avlu ile meydan sokak 
38 sayılı ev. 

3 - Başkatiplikteki şart- encümene gelinir. 
lzmir harici askeri satın alma ilanları nameye veçhile beher tonu on- 4 8 11 15 2460 

~~~~----------------1 zm i r 2 nci icra dairesinden: 
35/7308 

Alacaklı: Emlak ve Eytam 
bankası lzmir şubesi. 

Bankanın 674 lira 87 kuruş 
alacağını teminen haczedilen 
yukarıda tafsilatı söylenilen 38 
numaralı (400) ve 9-11 numa-

-

Burnava askeri sat. al. komisyonundan: 
Cinsi Kik tarı 

Kilo 
Benzin 8448 
ince makine yağı 844 
Kalın makine yağı 246 
Gaz yağı 1392 

1 - Gaziemirdeki topçu kıtaatının ihtiyaçı için yukarıda 
cins ve miktarı yazılı dört kalem mevaddı müşteile 
açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2 - Açık eksiltmesi 17 /8/936 pazartesi günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 3834 lira olup Muvakkat temi· 
nah 288 liradır. 

4 
5 

Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalarla teminatı muvakkate makbuz 
veya banka mektuplarile birlikte muayyen vaktinde 
Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna gelme-
leri. 29 4 8 12 2358 

Bumava Askeri Sa. Al. komisyonundan: 

bir lira yirmibeş kuruştan yüz lzmir ve civarında belediye 
on iki lira elli kuruş bedeli tarafından işletilecek otobüs
muhammenle on ton yıkanmış ferden ilk parti olarak alına
ve kalburlanmış maden kö- cak olan sekiz otobüsün 31-
mürü alınacaktır. Açık eksilt- 7-936 tarihinde kapalı zarflı 
me ile ihalesi 11-8-936 salı eksiltmesinde ihale yapılmadı
günü saat onaltıdadır. iştirak ğından eksiltmenin bittiği 
için sekizbuçuk liralık muvak- 31-7-936 tarihinden itibaren 
kat teminat makbuzu ile söy- bir ay pazarlığa bırakılmıştır. 
lenen gün ve saatta encümene Otçbüsler dört veya altı si
gelinir. 26 31 4 8 2327 lindirli tam dizel motörlü 20 

Kültürparkının dört medha- ila 24 kişilik ve şehir yolla-
line beş yüz yirmi beş lira rında çalışan tiplerden ola
bedeli keşifle başkatiplikteki caktır. Beherinin bedeli mu
keşif ve şartname veçhile dört hammeni yalniz gümrük resmi 
bekçi kulübesi yapılacaktır. belediyeye aid olmak ve iz-
Açık eksiltme ile ihalesi mir belediyesi itfaiye binası 
14181936 Cuma günü saat on önünde teslim edilmek şartile 
altıdadır. iştirak için otuz do- yedibin beşyüz ve hepsinin 

Cinsi Mahalli Miktarı Mmum tahmin Muvakkat Tarih Gün Saat 
ilaç ve tuvalet 

Kilo tutarı teminatı 
Patates Merkez kıt' al arı 57300 3438 258 17181936 Pazartesi 15 
Kuru sovan " " 12200 671 51 17181936 Pazartesi 16 

çeşitleri 

Sıhhat Patates Ödemiş 4800 288 39 17 /8/936 Pazartesi 1 O 
Kuru sovan Ödemiş 4000 220 39 17 /8/936 Pazartesi 1 O 

1 Yukarı&a cins miktarı yazılı patates ve sovavan hizalarında gösterildiği tarihlerde açık 

2 
3 

eksiltme suretile satın alınacaktır. 

Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. 
Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 

Eczanesi 
Hamdi Nüzhetı 

4 isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 
29 4 8 12 2359 

Küçük salepçi hanı 
karşısında 

M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Teminatı Fi ati Şartname ihale Günü Saatı ihale şekli 

Metre Lira parası Kş. tarihi 
Arka çantalık bez 21.500 1209.40 75 00 25/8/936 Salı 11 Kapalı zarf 
Portatif çadır bezi 100.000 : 150.000 6875 75 565 2518/936 Salı 15 " .. 
Mahruti çadır bezi 150.000 : 180.000 9800 95 835 26/8/936 Çarşamba 11 " " 
Yazlık elbiselik bez 400.000 12.250 55 1100 . 27/8/936 Perşembe 11 .. " 
Portatif çadır bezi 150.000 6875 75 565 27/8/986 Perşembe 15 " .. 
Yazlık elbiselik bez 350.000 10.875 55 965 29/8/936 Cumartesi" 11 .. .. 

1 Eksiltmelere gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleri yukarıda miktarlari yazılı ilk 
teminatları ile teklif mektuplarını ihale saatlarından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. nuna vermeler .. 

2 Yukarıda yazılı malzemenin şartnamelerini hizalannda yazılı bedeller karşılığında almak ve örneklerini görmek isti-
yenlerin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 8 13 18 22 2516 

Borçlu: Halil lbrahim: Ma
nisada Borsa caddesinde bila 
No. da. 

Satılan mallar: İzmir' de Kar
şıyaka' da Soğukkuyu cadde
sinde 148 ada, 121 parsel 
98 eski, 122 yeni emlak nu
maralı ve tahminen 7500 
metre murabbaı mıkdarında 
meyve ve sebze bahçesi ve 
müşmilatı; 

Emlak ve Eytam bankasının 
1760 lira alacağını teminen 
ipotekli yukarıda tafsilatı söy
lenilen 1600 lira muhammen 
kıymetli ve borçlu Halil lbra
himin ba tapu uhdei tasarru
funda bulunan gayri menkul
ler 24/9/936 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 15 de 
lzmir icra dairesinde ihale 
edilmek üzere 24-8-936 tari
hinden itibaren ve açık artır
ma yoluyla satışa çıkarılmıştır. 
Şartname ve sair evrak mÜ· 

teferriası 11-9· 1936 tarihinden 
itibaren 935-7308 dosya nu
marasile herkesin görebilmesi 
için aı;ık bulundurulmaktadır. 

ihale giioü mal muhammen 
kıymetin yüzde 75 mi bulduğu 
surette ihale yapılacaktır. Aksi 
halde son pey sahibinin taah
hüdü baki ~kalmak üzere ar
tırma on beş gün daha temdit 
edilmiş olacağından on be
şinci güne müsadif 9-10· 1936 
tarihinde cuma günü ayni sa
atta en çok artırana ihale 
olunacaktır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer slakadarlarm gayri men-

ralı ev (1100) lira muham
men kıymetli ve borçlu Mus
tafa kızı Pakizenin ba tapu 
uhdei tasarrufunda bulunan 
gayri menkuller 10/9/936 ta
rihine müsadif perşembe günü 
saat 15 de icra dairesinde 
ihale edilmek üzere 7 /8/936 
tarihinden itibaren ve açık 
artırma yoluyla satışa çıkarıl

mıştır. Şartname ve sair ev
rak mütcf erriası 30/8/936 ta
rihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için açık bulun
durulmaktadır. 

ihale günü mal muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulduğu 
surette ihale yapılacaktır. Aksi 
halde son pey sahibinin ta
ahhüdü baki kalmak üzere 
artırma on be~ gün daha 
temdit edilmiş olacağından on 
beşinci güne müsadif 21/9/36 
tarihinde pazartesi günü ayni 
saatta en çok artırana ihale 
olunacaktır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların gayri men
kul üzerindeki haklarını husu
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı ınüsbitcle

rile yirmi gün içinde icra 
dairesine 46/ 10063 No. lı dos
yaya bildirmeleri aksi surette 
hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalacakları 
ve irtifak hakkı sahiplerininde 
ayni suretle hareketleri İcab· 
edeceği ve taliplerin muham
men kıymetin yüzde 7,5 nis· 
betinde pey akaesi veya milli 
bir bankanın teminat mektu
bunu icra dairesine tevdileri 
ilan olunur. H. iş No. 98 



ratelli Sperco Hellenic Lines TiJrk Hava Kurumu Çe J J 
Vapur Acentası l.imitecl Büyük Piyangosu şme 1 ıca an 
ROY~:~AIS da~~:!: 21 inci lvlip biletleri satılıgor Büyük Türkiye Otel ve 
"CERES,, vapuru Ti tem- limanlan için ber ay monta- Üçüncü keıide , 11 .8.936 dadır G • A ld = f:g~=~~ ~~ u;.: ~~~Öaıtık Büyük ikramiye 35.000, mükafat 20.000 liradır. Ayrıca azınosu ÇI 1 

TERDAM ve HAMBURG li- limanları için dotru Konşi· 20.000, 12.000 ve 10.000 liralık büyük ikramiyeler vardır. "B(JVOK TORKIYE. oteli yeniden t.mir ve t ivin edildi. Her 
1Q&Dlan için yük alacakbr. mento ile efya kabul eder. Biletler hukilmet önünde direktörlük gişesinde ve bi- türlü konförü cami, terteJJ)İz takımları ile saygılı misafirlerinin 
SVENSK ORIET LINEIN Anglo.Eavtian Mail lômum bayilerde sablır. emrine amadedir. Yataklar ba.ıyosu ile beraber 100 kuruştur. 

"VASALAND,, motörü .30 O.T \ •• ~ GAZiNO san'abnda mahir bir &tÇı başuıın pişirdiğj temiz, 
temmuzda beklenmekte olup Line =_•mlmuu11UUHlllllllllhı. Doktor .dllHtHlHIUfttUUUlllllll•_-=== taze ve nefis yem.eklcrJe bu sene iştıhar edecektir. 
yükünü tahliyeden sonra ROT- Marsilya ve lıkenderiye için Muntazam servis - Taze ve temiz meşrubat ve mekulat · 
TERDAM, HAMBURG, CO- 9600 tonluk "Cairo City" va· ~ A Kemal Tonay _____ Ucu~fiyatla!:._· Elverişli tabldot, 
PENHAGE, DANTZIG, GD- puru her ay Pireden munta· ~ • iE ----...--
YNIA, OSLO, GOTEBURG zaman iki sefer hareket ede- §Bakterigolog w 6ulaıılc, salgın lıastalıkları miUtılıauuıii 
ve ISKANDINAVYA liman· cektir. § Baunahane i tuyonu karısındaki dibek~ batında 30 eayı· ~ 
Jan iı-in yu"k alacaktır. Yolcu fiatlnde lenzlllt 5 h ev ve muayenebant'tlinde ıabab eaat 8 den akşam aaat 6 a kadar = 

r :! hastalarını kabul eder. =: 
SERViCE MARITIME Pire·Marsilya seyahat müd· $ Müracaat eden baıtalara yapılması lazım#Clen Mir tahlilılı ve ~ 

ROUMAJN deti 75 saat, § rui.kruako~ muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaıına cevza 5 

30"!!~zJ~~~~,, ıv?;: m~~=:s~~ ~:;.,~t0n;~,ri!:P~: İİ11fİ100İİİ1111111İIİİÜittlrnuıİİİİİİfıiITurnİIİİİrtttiuiT.İZ
0

: 14)~5111111111 
tosta PiRE, MALTA, MAR- ru her hafta pazartesi günü saat 
SILYA ve BARSELONE ha- 12 de muntazam Pireden ha· 
reket edecektir. reket edecektir. Yolcu ve Cf)'a 

Yolcu ve yük alır. kabul eder. 
llindaki hareket tarihlerile Fazla tafsilat için Pasaport 

navlunlardaki detişiklilderden yolcu salonu karşısında Lokal 
acenta mes'uliyet kabul etmez. Riz binasında. 
Daha fazla tafsilat almak için Umumt Deniz AcentahQı 
2cı kordonda tahmil ve tahliye Limited 
binası arkasında Fratelli Sper- acentasına müracaat olunması. 
co vapur acentalıtına müraca· Telefon: 3171 
at edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 Olivier v E Şii.relıaaı 

F H VAN Limited 
• • • • V apar Acentaıı 

Der ZEE & CO. Pasaport yolcu saloou kar-

V. N. N~~~ Lokal Riz binasında Gümriik muhafaza genel ko 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE THE ELEERMAN LINES Ltd. mutanhgı" Jstanbul ata·bn a)ma 

G. m. b. H. "GRODNO,, v•puna 25 ha- ~ 
"ACHAJA,, vapuru 2 ağus· ziranda beklenmekte olup kODJi&yODU baakan)ıgın" dan: 

tosta bekleniyor. ANVES ve Londra ve Hul için yük ala- Y 
HAMBURG'tan yük boşalta- caktır. 1 - Muhaoımen bedeli 25379 lira olan 942 ~eut ve 1868 
caktır. uMARDINIAN,, vapuru27 takım kışlık erat elbisesi pahalı görüldüğünden yeni· 
'ARKADIA,, vapuru 10 atus- haziranda beklenmekte olup des 1718/936 pazartesi günü aaot 15 te pazarhtı ya· 
toa dotru bekleniyor, 15 Liverpobl ve Glugow için pılacaktır. 
apstoaa kadar ANVERS , yük alacaktır. 2 - Şartnamesi 127 kuruta komi9onclu abmr. 
ROTrERDAM, HAMBURG .. DRAGO,, vapuru temmuz 3 - fsteklilerin 1904 liralık ~mlnatlarile komisyona gel· 
ve BREMEN limanlan için ortalannda Londra. Hul ve meleri. 29 3 8 13 2346 
yük alacaktır. Anversten gelip yük çıkara· 1 h• lar 1 • f b •k 

AMERiKAN EXPORT LlNES cak ve a~i ~unda Lonclra,D ısıtrzı111r 8 njlSJ 
Ve Hul .çın yuk alacaktır dur.•• ıu··ğii· uden: "EXMINSTER 2 . 

•• g. 

,,., .. _ _.._ b ki ". vapuruN "LESBIAN,, vapuru 15 tem-
•a-ueua e enıyor. ev· da Li 1 S F b ·•-----da 1---•- b dilit 418/ york için yük alacaktır. muz . ve?° ve wansea· a n~ yapıı~ azı ta ve tamirabn 2 936 

dan gelıp yuk çıkaracaktır. pazar günü ~ onbefte açık ebiltme ile ihaleli iaa e.clile-
EN NORSKE MIDDELHAS- DEUTSCHE LEVANTE LINIE cektir. 
UNJEN (D/S A/S SP ANKE- ,.SOFIA,, vapuru 25 bazi. isteklilerin buaa müteallik şartaameleri görmek mere fenni 

LINJEN) OSLO randa Hamburf ve Bremen- elaliyetlerile birlikte o tarihe kadar fabrika alım sabm komia-
• BOSPHORUS" vapuru 22 den gelip yiik çıkaracaktır. yonun bqkanlıjına müracaatlan. 
~sta bekleniyor. iSKEN- ';•-illlİlllm•----------"'-••111111••--••••• 
DERiYE, Rouen, DIEPPE ve 

ORVEÇ limanlan için yik 
alacaktır. ---s. A. ROY AL HONGROISE 

,i)E NAVIGA TION DANUBI· 
NE-MARITIME BUDAPEST 
•DUNA" vapuru 7 atua

tOlta bekleniyor. BELGRAD, 
NOVESSAT, KOMARNO, 
BUDAPEST, BRA TISLAVA, 
MY ANA ve LlNZ için yük 
'bbul edecektir. 

JOHN N VERREN Ll-
NES Ltd. 

• JF.SMOORE" vapuru 15 
~!lllt1osta bekleniyor. ANVERS, 

UVERPOL' dan yük boıaka· 
veVARNA,KôSTENCE, 

GALA TZ ve BRAILA için 
alacakbr. 

SERVICE_MARftlM __ E ROU· 

MAiN BUDAPEŞT 
"DUROSTOR,, vapuru S 

ap.tosta beldeniyo. KOS • 
!ENCE, SUUNA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAT, BU· 
DAPF.ST , BRA TlsLA VA , 
NIYENA ve LINZ için yük 
kabul edecektir. 

Vapurlann isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında '*. taahhüde akili· 
~aıez. TelefOd No. 'l007 2008 

Jlırı 

ı 

'!ı 

~..t'J 
2 ve 20 komprımelik •mbal.jlarda bulunur 

Ambala; ve kom,rımelerın üzerende halis 

litın timsah o~an $ markasını arayını; 

Giimriik iniih&faza genel-ko~ 
mutanlıp lstanbul satuı 
ko syonmı anı ifd-~--,..ı.~;:;:_~,..,_ ... 

1 - Gümrük mqh~aza örgütündeki ı-ıb•y ve eraı binek
leri için sı~ - eter takımının 18/8/936 salı günü 
saat ıs te kapalı zarfla ebiltmeai yapılaakbr. 

2 - T•Dlall~ b.&tafı 35798 lirtclar. 
3 - Şartname ve evıafı komisyondan 180 kUl'Uf aaukabi· 

linde alımr. 
4 - isteklilerin 2685 liralık ilk teminatlarile ,. Banka mek· 

tubu veya vezne makbuzu olarak" ve kanuni veaika
larile birlikte eksiltme ... tiaden bir saat ewel teklif m, ....... komiazoııa ~ 29 3 8 13 

Sail• ve o yat ya..ann ba
kanlığı bıair clirektiirliiğiinden 

Cinsi En az En çok Tutan Teminat akçeli 
Kilo Kilo Lira Ura K. 

KGJUDneti 2000 2500 875 6S 63 
Dana eti 1500 1700 425 31 88 

Satır Dilsiz ve Körler müessesesinin bir ~nelik ibtiy4cı olp 
ve YQkanda isimleri ve miktaı ı ve mubamm~n bedelleri ve te
minab mukekkate akçeleri yazılı iki IMlc=m etİD • .,... tev· 

fikan 20 • müddetle ~k eksiltm• ~-· 20/81936 
perşembe pnl Mat 14 te s.w.ı. ve içtimai muaY mü• 
dürlüpndeld .ptın alma kolWf.yoDfn• i,_._ 191~ 
i.ıdilerin mal sandıkları teminat ~i mekbuzlarile birl*ıe 
müracaatı.. ve tutnameyi prmek için berıün Sıhhat m6· 
dürlütüne bapurmalan ilia olunur. ' 8 12 16 24G 

lstanbal vakıflar ........... 
tiind 
Det eri 
Lira K. 

15462 00 

Pey paruı 
Lira K. 

1159 65 Kirgir natamam üç katlı, beber qtı 
6SS mebe bina ve 1784 • metre ana· 
sile beraber, 

Şebzactebaflndt Fevziye caddesinde bir tarafında inwet ve 
bir tarafında şm.z.de camii ~ bulunan ve evaafı yuka
nda yazılı vakıf mahal aablmak üzere 27 /7 /936 tarihinden bN· 
hyarak kapalı zarf usulile artırmaya konul11111Ştur. ihalesi 1 t/ 
S/936 salı g_üni saat ıs te Çemberlitaşta latanbtıl fakıfttr 
bqaıüdirliiJil ihale komiayonqnda yapılacaktır. ~ekJilerin tek
lif melctuplannı usulü dairesinde tertip ve ._.yyen saatten 
evvel k()mi9ona vermeleri ve .-aiti ötrenm~k iatiyenleriA 
mahWat kalemine P.lmeleri. 26 31 4 8 2225 

Teairi tabii, eıaiz 6ir rniJa/Jildir. O lıadar zararaıztlır ki: gebelere, kalb ve Mlwe!,l.,i ralaat.u 
o"'1alara, ı.-.iyonları ,aWlı f,alwaa1Jlara doktorkr "" t4'*n •ı 


