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için taarruza hazırlanıyorlar. 

Bulgar'lara inanılırsa, lngiltere kralının seyahatine' 
mukabil, Mussolini ve Hitler bazı kararlar vermişler. 

~---~·------------------~~----·-------------------------------------------------------------------------------J Bulgar· matbuatı uyduruyor: /ngiltere kralının seyaha- , 

tine karşı Hitler ve Mussolini bazı kararlar vermişler! 

Küçük itilafta Balkan an-
tantı birleşmek yolundadır -

Atatürk 
""\ Rus orduları manevrasından 
alınan netice çok parlaktır! 

Dil işleri ile meş
gul oldular 

lstanbul, 14 (hususi 
muhabirimizden) - Cu
nmr reisi Kanıô.l Atatürk, 
dil kurultayı komisyonu
nun toplaniısmda bulun-

Hedef, Leh hudu
dundan gelecek 
bir düşman idi! 

- -Küçük itilaf konferansı dün akşam mesaisini muşlar ve di. işleri ue 

b •t • d • B • "" f b[ •., d ·ıd • meşgul olmuşlardır. Bir gecid resmi yapıldı. "Yeni bir harp 
r . . l ır '·. ır _r~~mı_ e l~ neşre. ~ _ı , ';- . . . ~ ./ cihan ifin bir felaket olacaktır.,, Almanya 
\. Teblığe göre, kuçük ıtılaf ~ıyasetınde değışıklık yoktur . .,,1 /ngılız ıthalat ve Rusyanın lokarnoya gelmesine itirazdadır 
~ • • • • lstanbul, 14 (Hususi muhabirimizden)- Sofya ga- •h . l . - ... , 

l acırlerımızın zetelerinin uydurma haberlerine göre; lngiltere kra- l raca l a ' 
'Ilı , 

1
. l . •mm Balkanlardaki seyahatine mukabele olmak Uze- Türkofis tarafından &.. 

lYleS U ıvet erı re Mussolini ile Hitler bazı kararlar vermişlerdir. -.. "' 
'J idare edilecek 

llüL(ınıı•ı, Tiirk rnalıııuliiııı· \'eui 
1halırt•çl~r bulmak 'e ıicarct 'mıi· 
\'u7.encmiıi lıirn:t. duba iııki~nf t'I· 

tir"lıilım•k · c;in clıleıı g••lı·n lıer fe· 
dııkarlı~ı ) .ıpmış vt> yapmaktaılır. 
Cilıını p:ızarl:ırının v.: istihlak "ahala· 
:tıııın t•trufma gerilen ıııua7.1'.anı Jı
Varlıır, Ccnc\ rc"deki beynelmild 
lornis)onun ıla itiraf f'ltİği \·ec;hile, 
d,.,.leılerin iktıqadi nıüıı•sebctlerini 
•hiiııt etmiştir. Her clc,·let, yapaca· 
~1 itlıallaı, daha fa:ı:ln lıir ihracatla 
karşılaştırnıaL İ@temttktedir. Hu da 
llittaLi, iktıı;adi işledn <labili k.ı· 
llnılarını koru) abilınck \'C ticaret 
ınnvaun~•inl bozmamak euditeıin· 
den doğuyor. Buhran baldmadaki 
grafiklerin ul&ba doğru eu küçilk 
hir iııki§af kaydedemeınesinin baı 
~ıea sebepleri de, ifle bu konten· 
Jan li teleri ,.e ~gümrük du•3rları· 

dır. Uiııacualevlı, her lıaıırri \eni L· • e • 
ır nıahr~ lıulahilcn ,.c acrvctini, 

lllahsulit 'e mamııliunı satmak 
İllıkanını terııin ,.,Jehilen lwr dev· 
lı·ı, mU\·:ıffuk oluyor ıl~mcklir. Fa· 

~~t lıu muvııffakı~ etin hir de tat· 
11 katı 'artlır ki, ontla ela muvaf· 
fıtk \'r isabetli olmak hirinci de· 
'trc<J .. şnı ıtır. 

Bu j '" ilırn<'al t ciriııin ,·azifc 
'" ıııe 'ııli}eti~ lıilnıci'i ile kabil 
~~ nıiiıııkündür. Akl'>İ takdirde lıü· 
l ll'tn'-'1in rul'mlckeı he.!!obına hazır· 
lldı~ı ka7.11nı~ı ve elde etıi~i ınu· 
~affakıyeti, gı•ne tarirlcr ok.im \'e 

1
} trıctııi1. hıra kını~ olurlar. 

\'ani. lıiikı!mctin iktısadi sh·a· 
8ttindr ve hillıııssa ihracata ~id 
ledbirlerind«", ferdi ve hususi tica· t,, ... ~ l . d ı . . l' ... uc C!e crın e nr mes u ı· 
),t v 'fi . . ki . " 'a1..ı c ı,.tıra en farttır. 

* • * 
L .. logilt~rc ile ) cui bir ticaret \'C 
'11 • 

tın~ :ınıa,11111 ı ) apmış bulunu· 

~~l'tız. Bu~n en mfihim alıcımız, 
inan piyaaası olmakla beraber 

~? da muhakkaktır ki, İngiltere 
1

1>•sası, Türk mahsulatı için ayni 
~tda ve ehemmiyettedir. İngil· 

"• ietihlik \'C tediye noktasından 
to)( • • 1 1 . . G . d· • •-cngın ıart ara sa ııptır. cçır· 

l'ı'.~ıniz yıllar. maale r.f lııı Y.engin 
~)'aea ile olan irtibat lıağlannııza 

t~rlitnıüı huhınıı)ordu. Halbuki İn· 
gılter ' . .d 1 l . . l"kk . . ı c yı ı ca nr pıyıısa te .. ·ı 
l\~e h 
.... il irçok devletler, onu kazan· 
·•••k • • r 
ı.ı· ıtın birçok t"mckler sarıet· 

~'lcrdir.. Jngiltere ile, tıım hir 
d e, biç ılurmadıın müzakereye 
&~'anı etmiş de,·lellcr bile ''ardır. 
h·'' taraftan hu müzakerelerdrn biç 
ır rı • 

t,~ etıce alınamazken, diğer tıı· 
1
111

111
1l, çok kısa bir zam:mda biz 

}I) •nlaşmayı temin etmiş lmlunn· 
..... r-ıı._ Bu, mütekabil hüsnüniyet ve 
... ,il~ 
b.. eat mülfihazalanndan ha,ka, 
"r 'k• ıle1t·' 1 hükfimetin iktısadi işler· 

1
1111 

1 hecerikligini göetermiı hu· 
"Yor. 

'•it ~irinci plin, hu ıuretle munf· 
"-aıcı· ır neticeye ba~lanmııtır ve 

1 ~ıra, hu anlaımayı tatbik. 

..... .Sona 5 nci .agjat:la-

Gene bu gazeteler, verilen kararlarm ilk kısmı-
"'" Yugoslavlara karşı tatbik edileceOini yazmak
tadırlar. 

M. Mıusolini oe Bitler 
İstanbul, 14 ( Hususi muhabiri· 

mizden)- Balkan itilAfı ve Küçük 
itilaf hariciye nazırlannın Cenevre· 
de lıuluomalanna büyük bir ehem· 
miyet vt:rilnıelı.tedir. 

Cenevre ·den sızan halıerlere ıı;ö· 
r(', kfiçük itilaf ile, Balkan ittifakı 
birle,ecektir. Bu ııuretle Balkan 
antantı haricinde hulunac küçük 
itilaf devletlerinden Çekoslonkya 
da yeni antantta yer alacaktır. Tür· 
kiye, Yugoılavya, Yunanistan, Ro· 
manya ve Çekoelovakya'oın birleı· 

mesile, tam bir ittifak olacaktır. 

Bratislav, ı.ı (Rııd' o)- Küı;ük 
itilaf konfera1111ı lıu ııabnh ta mii· 
zakerelerinc ıleum t>lmİij w Çc
koslonl.."'}·a lıaşvt>kili M. llodz.:ı, 

Romanya :\0e Yugo,.J:ıvya lıuiciye 

lıakanlarile görüşmü~tür. 

Akşam Ü7.erİ koııfor.ın" ~ıı teh· 
liğ ile nihayet bulnrnştıır: 

·Üç deYleı, 1-üı;ük itilafın CS38· 

)an dahilinde kalmaktadır; Belgrad 
konfcraım mııkarrt:rat ndan değiş· 

ıuiş \'eya dt•ğiştirilmiş hir nokta 
yoktur. f ç devlt't, d:ıiııı:ı .ııllı için 

- Sonu 5 inci sahi/ ede -

Alman ordusu bir 
manevra yaptı. 

-----·----Harbiye nazırından sonra, Hitler dedi ki: 
"Şu anda korkunç bir devreye giriyoruz.,, 

Hitler teşkilatı 
.NurembE>rg, 14 (Radyo) - Bu· Faşistlerden sonra tayyarder,S 

gün manevralar ,.e geçidresimleri yüz metre kadar alçaktan nüına· 
günü olmuotur. On binlerce halk yioler. yapmı~lard~r. ~5 büyük. tay·• 
orduyu görmek için toplanmıt hu· yarenın motorlerı urcmbergı ce· • 
lunuyordu. EvvelA, kara ordulan, hennemi bir gürültü içinde bırak· 
tanklar, mitralyözlü otolar geçid· mıılardar. 
reımi yapmıı bundan sonra İtalyan Bütün bunlar halk tarafından 
fafiıtleriadeu bir grup geçmittir. -Sonu 6 ıncı Mıg/ada-

J.-ı:ıolıııl, 1 ı (llusıd rıııılıııhirİ· 

nıizdl'rı) Türk· f ugifü: ticaret 
muahede i ını·rİ) ete girim•t', logiliz 

ithalat '" ihracatı Tiirkof i'i ile 
lıernbt·ı, Loııdra 'da kurularak Lir 
~irket tarafından idare cdilrrwktir. 

Bu hu ıı~ta mii~tcrı•krn hir ltı· 

limatnnnıc haıırl:ının:ıkındır. _____ _, 

Fransa' da grev
ciler çoğalıyor. 
Dünkü toplantıdan 
hiçbir ·netice elde 

edilemedi. 

M. Leon Blum 
Paris, 14 (A.A) - Umumi 

mesai konfederasyonunda ve 
partilerin muhtelif toplantıla-
rında iki mes'ele mevzuubahs· 
olmuştur. Kollektif mukavele· 
lere riayet edilmemesi yüzün-
den grevlerin artması hayat 
pahalılığına karşı mücadele 
muhtelif mıntakalarda yüz bine 
yakın grevci henüz mücadele 
halinde bulunmaktadırlar. Bi!· 
hassa Marsilya' da ve şimalde. 
Fakat halkçılar cephesinin 
icabeden tedbirlerin alınması 
mes'elesinde hükumete zahir 
olacağı şimdiden söylenebilir. 
Umumiyet itibarile Sİ) asi vaz
iyet tavazzuh etmiş gibidir. 

M. Torez geçenlerde Sol 
cenah mensublarınm bir top
lantısında partisinin hatta mü· 
him noktainazar ihtilafları 
çıksa ve hatta bu ihtilaflar 
İspanyol mes'elesine dair dahi 
olsa Blum kabinesine müza· 
harette bulunmaktan biran 
fariğ olmam ağa azmetmiş ol
duğunu teyid eylemiştir. 

Yeni sosyalist ve radikal 
hatiplerde halkçılar cephesini 
bozmamak ve muhtelif sol 
- Soruı 6 ncı sahifede - , 

Rus tankları bir geçid resminde 
Loııclr:ı. 11 Rarl)o) De)li 

Tdgraf gezelt'cinin Sory('t nıanev
ralnrırıı tnldbedcn muhalı iri, garbi 
Hu ) a'da ) apılan So\'} et orclu~u 

ıııanenalarmm 3 gün ürdii[;iinii 
lıilılirm 'ştir. 

Maııcnnlıır I..elıiıstnn hududıı 

ile Mi~nk ara ımla yapılnıışıır. 
l\lnne\lnlarııı lıı•dcfi, Lehi tan 

hududundan seldiği mefnız lıir 
dü~man taarruzunu hareketsiz bir 
hale ~ol; maktır. 

En son eiı1tem lıarb alet ve 
ucullcri tatbik ('ılcn ordu. bunlan 
çok bii) ük bir mU\·af fak1yetle kul· 
lanmışlır. 

}'ransı7. askeri 

-Sonu 6 ncı 
heyeti ile Jn. 
sayfada-

Wb;M. Hitler, bolşevikliğe hücum etti ve 
ltalya ile Almanya'nın ispanya iş

lerine karışmadıklarını ~öyledi. 
Nurembcrg, l ı (Radyo) - M. Bitler, 100 hin askcr:n geçit resnıindt' 

lı:ı:.r.ır hulıınınuş ve Lir nutuk iraddePrek demiştir ki: 
- Dört scıll'dcnlıeri Almauya n:ıs) onnl so )&list njimi eaycsinde Al· 

nıan much·.e.-irıi göstcrnwktcdir. Hedı•f imiz ı;:ıdece sulhtur; fakat sıılbu 

ve heşeriyeti, kt ndilcrini tehdit t-<lrıı lıol~evikli~in tehlikesinden kurtar· 
mak ta ('D başlı ,·azifcmizdir. 

hpanp'ya Alınaoya'nın )UrıJım ettiği <lo~nı değildir. ~c .Alnıan~·a ve 
ne de hal ya Jspan) a isyanına kanşıııış değillerdir. 

Mıntakadaki harabeler 
ve turizm programı. 

Harabeler, muntazam yollarla birbirine 
bağlanacak ve oteller yaptırılacak. 

Bergama' da Askülô.pgon tiyatrosu 
Ege mınıakaeı; muhtelif ) erle· 

riodcki eski medeniyet izlerine ait 
asanatika ''e harabelerle doludur. 

Mıntakanın turizm bakımından çok 

ıeugin olan bu cıerlerini bütün 

dünyayıı tanıımıık ,.e memleketimi• 
ze • Yunanistan'dıı yapıldığı gibi. 
fazla seyyah <'elbederek bundan 
istifade etmek için \ilayetçe mii· 

-LfJ.t/~n çet1İriniz-
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DÜŞÜNDÜKLERiM 

Son Mektup 
Feridun Osmau'ın kudreti, gazetecilik ı;ahasından saıı'at ve edebi

yata geçen yolda da ha~lı başına bir hususiyet halinıle kendini gösterdi. 

1 GününJ~e_l~g_ra~.f~H_a_h_~_r_Ie_r_i~ 
Feridun Osmau bize t.Son mektup> atlı altında yeni bir eser, bir 

hikayeler clen'eti \'enli. :\lııharrirleri eserlerinde okumak Te tanımak ko· 
Jaydır aınmu, kendi lıüvi~~eıiui gene kendi eseri içinde bo~an muharrir 
:iz mulı;? llalb~ki • cSon mQktup> u okurken; en-ela muharririn kendi 
kıyıiıet ve varlığını ,.c sonra, mcmlel~et köşelcrinılen top.ladığı. tiplerin 
toprak renkli yüzlerini, ııcci) clerini görü} oruz. onların gene kendi ~ive· 

leri ile knlakiarımızın dilıinde konuştuklarını işidiyoruz •. 

Romanya ile Sovyet Rusya 
~rasınd~ bir pakt yapllacak. 

- 1ııtan1rnl m'cıharriri ; hepsi değil · tabii· t-İnı:k a"hyan nıilfli~ bi.r hak· 
' kal gibi. <la ima F.raım~n, İn_giliz~c gazetelerin dil>iade ,hikaye avlamakla 

Bu pakt, Çek. Rus muahedesine müşabih olacak. Romanya'da 
orf i idare altı ay daha devam edecek .. 

meşguldür \'e Avrupa postnsı gelince, Bahıalide bayramlık imzalar mey· 
ılıma ı;ıkar. Talihin onlarla eğlendiği bile olmuştur: 

Ilir hikayeyi B) oi günde iki kişi adapte etıııi~ ve her iki~i ık elin 
J'ran:sızının malına ~ııhte tarafrndan, a\'rı avn, kendi imzal:tnuı ha&· 
mışlardır.. • · 

Prag, 14 (A.A) - Çekoslovak mahafilinde söylendiğine göre, Çek-Sovyet paktına müşabih 
bir Romen-Sovyet paktı yapılması hususundaki gayretlere devam olunacaktır. Bu babtaki mü
zakereler Titulesko'nun istifasile bir dereceye kadar teehhüre uğramıştır. 

Feridun Osıuan·a g,.lince, gözünü Avrupa gazele . ve mecmualarının 

hikiiye ı-ütunlanna çevirmemiş, doğruca Anadolu 'ya dikmiştir. Anadolu
dau canlı, renkli, dilli onbeş hikaye bulup getirmiştir. Onun tiplerini 
~iz tanırsınız: 

Bükreş, 14 (Radyo) - Dahiliye bakanı valilikler ve emniyet müdürlüklerine gönderdiği 
bir tamimde komünist propagandası yapanların merhametsizce takib edilmelerini emretmiştir. 

Ara-sıra ~ehirlerin pazarlarıua gelirlcı·.. Yolunuz bir köye uğrarsa, 
kadınını kuyu lıaşında su doldurur veya tarlada dan dökerken, erkeğini 
de kahvehanede iskambil oynarken bulursunuz .. 

Bükreş, 14 (Radyo) - Romanya hükumeti, idarei örfiyenin 6 ay daha devamına karar 
vermiştir. Bu karar, siyasi partiler arasındaki gerginliğin fevkalade artmış olması hasebile 
verilmiştir. 

Seslerinin tonunu, nasıl konuşup nasıl düşündüğünü de bilirsiniz .. 
l-"akat Ana<Jolu'ya gitmek ve onu bulup çıkarmak için, evvela bir araş
tırıcı \'e yaratıcı san'at kudreti lazımdır. Masa başında oturup la bilme• 
diği, görmediği köy alemlerinde, bir isviçre'li, bir İngiliz köylüsü tipini 
çıkarıp Anadolu kö) llisü diye ıanıtan mubnrrirleriıniz ne kadar çoktur?. 

Bükreş, 14 (Radyo) - Petrani'de binlerce halk, mahbus bir papazı kurtarmak için hapis· 
haneye hücum etmiştir. 

Halkı bu hareketten men' e çalışan polis, jandarmli ve asker neticede ateş etmek mecburi· 
yetinde:: kalmış ve yüzlerce kişi ölmüş ve yaralanmıştır. Mevkuf miktarı pek çoktur. ------------•t ......... ___________ _ 

eSon mektup• memleket edebiyatının kiitüphanesiue girecek kıymet· 
lcr<lcn ve her münevverin, hn gencin, her vauınclaşın okuyup ta başka· 
larına övebileceği e~erlerJcndir. 

Memleket hikayelerinin lezzeti Son mektup> ta yazılı!. 

Orhan Rahmi Gokçe 

lngiltere krah 
Londra'ya döndU 

~Papa Pi, Vatikan'da bir Sa Majeste'ye suikasd yapmak istiyen 
•• 1 d• adam, bir sene küreğe mahkum oldu soy ev ver 1. Tokyo, 14 (Radyo) - Japon harbiye ve bahriye bakanları, 

B l ki k h bugün hariciye nezareti binasında bir toplantı yapmışlar ve 
o şevi i ci anı sarıyor, en büyük düş. Çin v.:ıziyetini görüşmüşlerdir. 
manlık papazlara karşıdır, diyor. Bu toplantıda, Mareşal Çan-Kay-Çek'in, 19 uncu Çin kolor-

Vatika'n, 14 (Radyo)-Papa va'nın Katolik aleyhtarlığı si- dusunu Pakoi'den çekmesi için teşebbüste bulunulmasına karar 
460 dan fazla İspanyol papa- yasetinin ve tahrikatının bir verilmiştir. Hariciye nazırı, bu hususta Çin hükumetine bir 
zını kabul etmiştir. eseri olduğunu birkaç defa nota verecektir. 

Papa söylediği sözlerde, İs· tekrarlamıştır. Şanghay, 14 (Radyo) - 250 Süvari haydud Mançuri'de as-
panya'daki ~vaziyetin Mosko· Vatikan, 14 (Radyo) - Pa- keri bir trene taarruz etmi~, 25 zabit ve asker öldürmüşlerdir. 
____ mzı ___ m:ırmas- pa; Vatikan'ın büyük merasim Bunların hepsi de Japondur. Bundan başka 65 yararlı vadır. 
him bir program hazırlanmıığa haç· 1 f M · h k · b h d l k'b' · ' k l. "f sa. onuna girdiği vakit, span- ançurı ü ı1metı u ay ut arın ta ı ı ıçm uvvet ı mu • 
lanm:ştır. l 

B Yol papazlar tarafından alkış· reze er çıkarmıştır. n rrograma göre mıntakanın 
Jaluız lıir yerindeki asarıatika na· larla karşılanmıştır. Londra, 14 (Rayo) - Kral Sekizinci Edvard tayyare ile 
z.ırı dikkattı alınınıyarak muhtelif Papa; siyasi mahiyeti haiz I Vesterlan tayyare karargahına vasıl olmuştur. 

!Suriye 'liler 
sevine icinde .. 

' ' Beyrut, 14 (Radyo) - Fran· 
sız-Suriye mukavelesinin imza· 
lanması hasebile bütün Beyrut 
ve Suriye' de tezahürat devam 
etmektedir. Bugün yapılan te
zahüratta genç bir Suriye 'li 
kız, Suriye bayrağına sarılmış 
olduğu halde bütün cadde· 
lerde dolaşmıştır. 

Loyd Corç 
Kolonya'ya gitti 
Berlin, 14 (Radyo) - Loyd 

Corç, kızı Dokli ile Haydel· 
berg üniversitesini ziyaretten 
sonra Kolanya'ya gitmiştir. 

Loyd Corç'un 27 Eylulde 
Londra'ya avdet edeceği tah
min edilmektedir. 

Ahmed Zogo 
Hastalandı 

••• 
Tiran, 14 (Radyo)- Arna· 

vutluk ajansı, kral Zogo'nun 
hasta olduğunu bildirmiştir. 
Kral malaryadan mustaribtir. 
Bunun için doktorlar kendisine 
mutlak istirahat tavsiye etmiş· 
l:rdir. 

Maarif vekili 
Ankara'ya döndü •. 

lstanbul, 14 (Hususi muha· 
birimizden) - Maarif vekili 
Saffet Ankan Ankara'ya dön· 
müştür. 

Sporcularımız 
Rusya'ya gittiler. 

lstanbul, 14 (Hususi muha· 
birimizden ) - Sovyet Rus· 
ya'da müsabakalar yapacak 
olan sporcularımız , bugün Cev· 
det Kerim 'in riyasetinde Rus-
ya'ya hareket etmişlerdir. 

C. Bayar Bursa'da 
İstanbul, 14 (Hususi muha

birimizden) - lktısad Veki !i 
Celal Bayar, Bursa'ya gitmiştir. 

Romen boksör 
Rakibini bayıltarak 

yendi 
İstanbul, 14 (Hususi muha

birimizden) - Şehrimize gel· 
miş olan Romanya'lı boksör 
Teadarisko ile Rum Kiryako 
arasında yapılan boks maçı, 
Romanya'lı tarafından kaza
nılmıştır. Romen boksör, ra· 
kibini bayıltıncıya kadar döv· 
müştür. 

}erlcrindeki asanotika ve horabeler olmamakla beraber mühim bir u 1 1 
t • k 

Ras lmru'nun beyannamesi bir manzume halinde göı.önün<le nutu.k irad ve Bol_şe_vil<lerin_ na· 1 US ar sosye esı onse• 
tutulmak suretiJc, birbirine bağlı- 1 

~:~.m::·::ı~: ... ı 0,~;~.ı?ı:~~ .. ~~ :i~r:;\~~~!~~~~i:e~~:o~~ yi cuma ·günü toplanıyor Habeş davasının unutul-
hıırıtlıeleri ziyaretleri ıcmiu edile· kilisesi doktorinıeri tahrip et· - • • t• 
cc~ ,.e hunun ir;in her türlü ı..o. ~edcntutunamıyacağmı ve in- Asamble· toplantısı pazartesi günüdür. mamasını IS IYOr. 
!aylıklar gösterilecektir. kışaf edemiyeceğini söylemiş M. E..ıen konseyde bulunamıyacak. • 

Memlı ketinıizin muhtelif yer- ve şunları ilave etmiştir: Uı Habeş imparatoriçesi, Hayfa' dan Lon .. 
lcrincle herçc}<lcn evci ı-e)yiihlann _ Bolşevikliguin bu düşman- Paris, 14 (Radyo) - Bu hafta Cenevre'nin siyasi faaliyet 
ikametlerine mahsus ve her türlü h f l k c k . . .. ~ dra 'ya hareket ettı• lıgu mı sade Rusya' da degu il, a tası o aca tır. uma günü sosyete onseyı, pazartesı gunu • 
konförü ihtiva eı1cn otellı~r inşası d p S · 14 (R d ) G 
l • 1 1 Çı.n'de, Meksı'ka'da ve bı'rçok e uluslar sosyetesi asamblesi toplanacaktır. ort· aıt, a yo - ore'de bulunan ve Gorede'ki azım ge ınektedir. §t\ lm noklıt· · 
dan haşlanocal..tır. Bunun iı;in mu- Cenubi Amerika memleketle- Londra'dan alınan son haberlere göre, M. Eden, hastalığı muvakkat hükumetin reisi olan Ras İmru, bütün Avrupa dev· 
rncaııt edecclt ı;ermaye ııahiplninin rinde gördük. Bolşeviklik seri hasebile 18 Eylul' de konsey içtim ama iştirak edemiyecek ve letlerjne hitaben bir beyanname neşrederek, haklı olan Habeş 
ıe~eblıüsleri .kar~ışıııda Lher türlii bir taarruz ile cihanı istila Lort Grampon lngiltere'yi temsil edecektir. Fakat Asamble davasını Uluslar sosyetesi içtimaında unutulmamasını rka et· 
kolaylık gösteriJet'ektir. etmek istemiştir ve istemek· içtinıaına M. Eden'in iştirak etmesi kuvvetle muhtemeldir. miştir. 

Yollann in>'asırıa gelince. lıu f A bl Ed 'd b k L H l'f k' M lh l M kd ld Kudüs 14 (Radyo) - Habeş İmparatoriçesi Hayfa'dan Kom-tedir. şte; bu siyasi ihtiraslar sam e en en aş a ort a t a ıs, a o m a ona 
ii' mühim Lir paraya wiilcvakkıf· M peti vapuru ile Londra·ya hareket etmiştir Necaşi Londra cı'· ideoloı'iden ibaret taarruzlar ve oriso da iştirak edecektir. tır. onun için bir iki senNlc }ıt· vannda yeni bir villa satın almıştır. Necaşi'nin ailesi bir müd· 
pılmabı mümkün o'.ıııı) ar~ıgındun cihanı İspanya' da olduğu gibi Perşembe günü de M. Delbos Paris'ten Cenevre'ye gidecek det burada oturacaktır. 
uzun ) ıllara t•ıksim edilmek sııretile felaket uçurumlarına getir- ve Fransa'yı konseyde temsil edecektir. 

:::0~:~:irıb~:~~:~;ac:~~ı;:·acak tu- miştir. lspanya'da en büyük Romanya' dan gelecek kardeş- Uzak Şark'ta karışıklıklar 
taarruz ve kin papaz sınıfına J 'I p k •' • t h 

'uli Fazlı Güleç, Lunlar i~iu ~im· apon ar a aı nın a <liı1en kt>şifler yaptırmağa ba~Ja. gösterilmektedir, demiştir. )erimiz için anlaştık. . . . . . • 
mıştır. Hazırlanacak zennfo pro"'- Vatikan, 14 ( Radyo ) - 1 t ki 
rama göre hareket edilec~tir. 

0 

Papa'nın nutkunu gazeteler /ki hükümet arasındaki mukavele im. 1 yesını IS ıyece er. 
Bu program ıatLik edildikten iyi karşılaı'tıaktadırlar; bu ı.u- zafanmtŞ bulunuyor. 250 haydut, llllanÇUrl•'de bı·r askerı"' trene 

!!oora İzmiı'in turizm bakımından tuk komünizm aleyhine olmak- lJ'~ 1 
, 

ehemmiyeti r;ok yükselecektir. Bcr· la beraber harb ve muhasama Bükrcş, 13 (A.A) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri taarruz etmiş, 25 Japon zabiti öldürü[J(J 
gama akrepolu, dünyanın en hü· I h d d bildiriyor: 

a ey in e ir. Zurih, 14 (Radyo) --: Bugün saat 13,35 te Sekizinci Ed· yük akrepoludur ve Atina ukrepo· H"k" t• · ·1 R · da D b · T" k'I · ' 
lıınılnn çok kıymetliı.lir. Bergama· Papa, Komünistlere karşı u ume ımız 1 e omanya ardsm 0 rıce ur erının vard tayyare ile Londra'ya hareket etmiştir. 
nın neresine kazma vurulsa oraılan düşmanlık değil, fakat müla· göçmesi hakkında cereyan eden müzakereler bitmiş ve muka- Londra, 14 (Radyo) - Krala suikasd yapmağa teşebbüs 
L. vele hükumetimiz namına Bükreş elçimiz Hamdullah Suphi M k • ır antika ve bir harabe kö~etıi yemet ve nasihat ile doğru etmiş olan Mak Jorj a ner in muhakemesine bugün de de· 
Wt:Jdana çıkmak.tııdır. yolu göstermek lüzumunu tav- Tanrıöver ve Romanya hükumeti namına Maliye nazırı M. vam edilmiştir. 

Ilu ].\adar zeugiıı a ... anatikayc siye etmiştir. Kançkof tarafından imzalanmıştır. Jüri heyeti, Maznunu kralı korkutmak istemekle itham et· 
malik olan Ucrgama, ileride bütün Romanya gazeteleri her iki memleketin siyasetine tamamile mektedir. Maznun da katil kasdile hareket etmediğini iddia 
diinya halkının bir ziyareıgr.ıu ola- Fransa 'da ekmek ve ff k 1 b k 1 d d l · · tı · · ·· 

muva a o an u mu ave e en ° ayı memnumye erını gos· etmiştir. Mahkeme bu akşam maznuna bir sene kürek cezası 
caktır. Akrcpol'a ynpılnıakta olan b d terir makaleler neşretmişlerdir. Bu makalelerde Türk ahalinin vermı'ştı'r. <lağ yolu hir iki ay içinde tamam· uğ ay mes, el esi . 

her nevi menfeatlerinin bu mukavele ile tamamen mahfuz tu-
lanacak ve otoınohillerlc en meş· Paris, 14 (Radyo) - Yeni K d • d Akd • 1 
bur lıaraLeıerın lıulunıluğu yere buğday kanunu hükumeti çok tulduğuna ayrıca işaret edilmektedir. ara en iZ en en 1ze, 
kadar kolayca çıkmak mümkün İstanbul, 14 (Hususi muhabirimizden) - Bugün Köstence-

müşkül bir mevkic düşüre· B • k [ l k Ç kk olacaktır. cektir. Bu kanunun tatbik den gelen Hisar vapuru, 1500 göçmen kardeşimizi anavatana ır ana açı aca Ve ana afe, 
Ef es harabeleri te- mevki ine konduğu andan iti- getirmiştir. Bunlar, iskan edilmek üzere hazırlanan mıntakalara kısmen ehemmiyetini kaybedecekmiş 
mı.zlettı·rı·lecek haren F·.·ansa'da ekmek fı'atı sevkedileceklerdir. 1 b H h b S b stan ul, 14 ( · ususi mu a irimizden) - ofya'dan ha et 

Şehrimiz ;\Jüzclcr müılürü Sa- yükselmeğe başlamıştır. Buna Ko·· ylerı·mı·zı·n kalkınması verildiğine göre. Balkan devletleri, Tuna vasıtasile Kaıadeniı-
lfılıidtliu Kantıır )akında Selçugu rağmen istihsal merkezlerinde . den Tuna yolu ile ve Akdenize bir kanal açılması hakkındaki 
giderek oılar Liirünıü; olan Efe~ de hoşnudsuzluk vardır. İstanbul, 14 (Hususi muhabirimizden) - Dahiliye vekaleti, projeyi tetkik etmektedirler. 
harabelerini temizll'tıirccd.ıir. Ağustosun birinde bir frank köylerimizin kalkınması için tetkikat yaptırmaktadır. Bu ~rojeye göre, Tuna'dan başka diğer şehirlerden de isti-

Efes harabeleri ııon yıllarda 55 santı·m olan ekrr·ek ı'kı' Sk d' h"k" 1 ·1 B 1 · t A 'k ' k" f d d'l k 1 k l b k 1 b' k ·ı ı·ne . an mavya u umet erı e u gans an ve men a nın oy a e e ı ere açı aca o an u ana , ır aç mı yon ster 1 hakikaten hakıınsızlık } ü.tünılcıı ot • 
içinde kalmış ve görünmez olmuş· franga çıkmış ve bugünlerde kanunları üzerinde tetkikat yapılacak ve bunlardan bizim kendi mal olacaktır. Eğer bu kanal açılırsa, Çanakkale ve Karadenıt 
tur. Jlarahderlıı ıemızleuirilmesi yem bir tereffü daha bek]en· içtimai bünyemize uygun görülen kısımlar alınarak yeni bir boğazları, iktısadi ve kısmen de askeri ehemmiyetini kaybe· 

~~..c:w"-1L1:ı:w.a.e....ıw:.....wı;~ı:.1._o.ı.w:a.kl.u:...~n.e.J!a.e.cıır..~~~~~~~.....!....KCoc...;K.aı:uınU.J~Wl~a ........ ki_ı~r.'--~~~~~~~~~~~~~~d~ec~e=k~ti~r.;..._~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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• -8ergama'nın 
8akırçay işi .. 

ŞEHiR HABERLERİ 
Yaz mevsiminin başlangıcı; 

baharda büsbütün geçmiş de· 
kil. Gümüşova çayının, (Ba· 
kacak) burnundan ( Genler ) 
ovasına verdiği suların geçid 
Yeri olan (Altıoğlu) tarlaları· 
nın başından geçerken (Bakla 
kırı) kısrağın üzengilerine ka· 
dar ıudan geçtim. Yol yok. 

· Hendek içlerinden tarla kıyı• 
larından hayvanı sürüyorum. 
içimde binbir hatıra birden 
Uyandı. Şimdi bir bataklık ha· 
linde uzanan şu tarlalar, vak· 
tile susam, pamuk, darı, buğ· 
~ay ambarı idi. içime bir ga· 
rıpliktir çöktü. Doğub büyü· 
düğüm bu ovalarda sanki 
Kurbette idim. Bu ovalar, hiç 
o eski ovaya benzemiyordu. 
Ne şen türküler çağırarak çift 
süren delikanlılar, ne kaval 
Çalan çobanlar, ne de çapa 
tarlalarında sôğuk1cuyulardan 
destisini dolduran kız çocuk
ları vardı. Yalnız çiçeklerini 
açmış filiskinler, eskiden na· 
•ılsa gene öyle idi. Bir süğü
dün altında hayvandan indim· 
biraz otlasın diye bağladım'. 
l<endim bir tutam filiskin ko
Panb derin nefes alarak kok· 
lıyorupt; hiç değişmemiş hiç ... 
'I'abiat bütün canlılığı ile dip 
diri .. 

Ben böyle filiskinlere dal-
• rnış bir halde iken, yetmişbeş 

senelik ömrü bu ovalarda 

r · -, 
Bergama 'nın 
kurtuluşu 

Dün Bergama'nın düşman
dan kurtuluşunug yıldönümü 
idi. Bütün Bergama halkının 
iştirakile Bergama' da büyük 
tezahürat yapılmış ve bu te• 
ı;ahürata vali Fazlı Güleç 
riyaset etmiştir, Nutuklar 
iradedildikten sonra kahra
man askerlerimiz parlak bir 
geçid resmi yapmışlar ve 
halk +arafından sürekli şe· 

kilde alkışlanmışlardır. Gece· 
leyin de halk milli . oyunlar 
oynıyarak geç vakte kadar 
kurtuluş bayramını kutlamış· 
lardır. Mahmud Karındaş ta· 
rafından Halkevi salonunda 
bir müsamere verilmiş, mo· 
noloğlar söylenmiştir. 

'- ../ 
P. G. Sekreterimi-

zin teşekkürü 
Belediye başkanlığına 

iz mir 
lzmir'lilerin kurtuluşlarının 

yıl dönümü bayramı dolayısile 
gösterdikleri sıcak duyguya 
teşekkürler eder yurdda şen 

ve mesud olmalarını diler sev
gilerimi sunarım. 

Dahiliye Vekili ve C.H.P. 
Genel sekreteri 

• Ş. Kaya 

Reçmiş aksakallı bir yiğit ko· mezuniyet 
ca geldi, O da Oba'ya gidi- Mezuniyet m

0

üddeti bitmiş 
Yor. Süğüdün altında konuş· olan şehrimiz ağırceza mah-
ltıağa başladık: kemesi başkatibi Ahmed 

- Ne ~ldu bu ovalara? Ôzemre dünden itibaren vazi-
Dedim. fesine başlamıştır. 

Yiğit koca: Eski lzmir Vali muavini 
- Ah şu bakırçay, bütün Van valisi, eski Burdur ve 

ovayı, obalarımızı mahvetti. , lzmir Vali muavını Saib'in 
Tarlalar bataklık oldu, dedi. mülkiye müfottişliğine tayin 

Gözlerine dikkat ettim. O 1 edildiği haber alınmıştır. 
da bu hazin bataklık karşı· ı":ı k b' k'ld .1 \' 
sında d · h.. .. . . d . ca ır şe ı e ı er ıyor; ç· . erın uzun ıçın e ıdi. Türk kafası, Türk parası, Türk 

d 
ıftçıler, Bakırça)C'ın zulmün· 

1

1 işçisi en sert kayaları ve dağ-
en k k k" 1 1 d aça- aça, oy a t arına, ları adım adım delerek demir 
ağların eteklerine sığınmışlar döşüyor . . 

1 3 yangın 
Fakat zarar azdır. 

Gazi bulvarında ikinci kor· 
donda tüccardan lzmir'li Ta
lat'ın üzüm imalathanesinde 
birinci katta bulunan üzüm 
kurutma ocağının saçtan ya
pılmış bacaaına bitişik tahta-
lar ateş alarak yangın çıkmış
tır. Mağazada çalışanlar, yeti
şerek yangını söndürmüşlerdir. 
Bina 12000 liraya ve içindeki 
mal da on bin liraya sigorta
lıdır. Tahkikata devam edi· 
liyor. 

§ - Kar.şıyaka'da Soğuk
kuyu'da Kahramanlar soka
ğında Sült!yman'ın saman dolu 
kulesinde yangın çıkmış, kule 
tamamen yanmıştır. Yangın, 
samanlar üzerine yanık sigara 
atılmasından çıkmıştır. Bina 
sigortasızdı. 

~ - ikinci kordondA dok
tor Esad'ın 142 numaralı 

evinde baldızı Macide'nin 
yaktığı banyo sobasının bo 
rusundan çıkan kıvılcımlardan 
yangın çıkmışsa da ,derhal 
söndürülmüştür. 

ölüm 
Manisa meb'usu Turg-ut 

Türk'ün babası Salih usta Ke
malpaşa' da vefat etmiştir. Mer· 
hum, halim, selim, kendisini 
sevdirmiş bir zattı. 

Cenazesi evvelki gün Ke
malpaşa' da kaldırılmıştır. Ar
kadaşımıza ve ailesi efradına 
samimi taziyetlerimizi sunarız. 

Bir izah 
Evelki gün, Ankara Halkevi 

kadrosunda gelen bir gence, 
bırkaç s;ıtırla dokunmuştum. 
Çok hürmet ettiğim A'hkara'lt 
miinevver arkadaşların heyeti 

Mekteb 
ihtiyacı --····.-.--

Bu akşam kayıtlar 
kapanıyor 

Şehrimizdeki ilk ve orta 
mekteblerle liselerde ve kız 
enstitüsünde kayıd ve kabul 
muamelesine bu akşam son 
verilecektir. Mekteblere kay· 
dedilen talebe miktarı çok 
fazladır. Yarın akşam müra· 
caat edenlerin miktarı tesbit 
edilerek ihtiyaca göre mek
tebleri ve sınıfları çoğaltmak 
i~in .tedbirler alınacaktır. 

Bostanlı 

Falcı Kadın 
Suç üstü yakalandı 

Mersinli'de karakol karşı
sındv 74 numaralı evde otu
ran ve falcılık yaptığı anlaşılan 
Kamil karısı 45 yaşlarında 
Zehra zabıtaca suç üstü tutul
muştqr. Zehra'nın falcılık ettiği 
duyulmuş ve alınan tertibat 
üzerine Kamer adında bir ka
dına bir Hta mukabilinde fal 
baktığı sırada Bakla, Kömür, 
iskambil kağıdı, deniz bon
cuğu ve kurşunla yakalanmış
tır. Zehra'nın Kasabn'da otu· 
ran Tayyar kızı 15 yaşında 
Yıldız adındaki bir k ı da 
fuhşa tahrik ve teşvik .. ~tiği 
anlaşılmış ve her iki suçu 

batak/ığı hakkında tanz!m edile~ t~h~i-

k 1 
kat evrakı adlı yeye veı ılmıştır. 

urutma kanalı acıldı y fc. d 
Belediye reisi doktor 

0

Beh- ugos av ya an cam 
çet Uz, evelki gün Karşıya- eşya ithal edilecek 
ka'ya giderek çocuk yuvası ile Hükuınetimizle Yugoslavya 
Bostanlı bataklığında tetkik- arasında aktedilmiş olan tica-
ler yapmıştır. ret anlaşmasır.a göre Yu~os-

Bataklığın kurutulması için lavya'dan memleketimize ithal 
bir kanal açılmıştır. Ayni za- edilecek 100 bin kiloluk tu· 
ınRnda, bir taraftan da batak· valet, sofralık, salon ve vazı-
ı hane için cam eşyanın ithali
ığın imla ameliyesine devam 
olunmaktadır. Yakında batak- ne ve kontenjan listesine ila-
lı~ın belediyece ağaçlandırıl- vesine ~ekiller heyetince karar 
masına başlanacaktır. verilmiştir. Bu karar, dün şeh

Halid Unaran 
Burdur meb'usu Halid Ona· 

ran intihab dairesinde bir 
tetkik yapmak üzere diin şeh· 
rimizden ayrılmıştır. 

Orman yangını 
Sderihisar kazasının Ha

limepınarı mevkiinde orman 
yangını çıkmış ve çalışılarak 
söndürülriıqştür. Yangına Se
ferihisarın Kuyucak köyünden 
Ömer oğtu Hasan'ın sc!be· 
biyet verdiği anlaşılmış ve 
kendisi tutularak adliyeye ve
rilmiştir. 

rimiz Türkofisine bildirilmiştir. 

Zimmet davası 
Zimmetine para geçirmek 

suçundan üç sene hapse mah
kum edilmiş olan Kemalpaşa 
kazasının Ulucak köyü muh· 
tarı Bahri hakkındaki mahku-
miyet kararı, temyiz mahke· 
mesince nakzcdilmiş ve dün 
yeniden muhakemesine baş· 
lanmıştır. Suçlu tarafından 

gösterilip dı'.inkü celsede din
lenen birçok şahidler, muhtar 
Bahri 'nin iyi bir ad.:ın oldu
ğunu, el yazısilc okuyup yaz
ma bilmediğini, ancak m"tbaa 
harf~erile basılmış yazılar- oku
yabildiğini ve zimmrtine nır:
geçirdiği hakkında maıu. 

Rusya'da 
Tevkifat devam 

ediyor 
Londra, 14 ·(Radyo)- Mos· 

kova' dnn gelen haberlere gö
re, Rusya'da temizleme ve 
tevkif at devam etmektedir . 

4Gcpeo, mutlak selahiyet ile 
hareket etmekle ve tevkifat 
yapmaktadır. 

Komünist partisi erkanından 
binlerce kişi partiden ihraç 
Ye bunlardan bir kısmı uzak 
yerlere nefycdilmişlerdir. 

Bu hal biiyük şehirlerin 

hepsinde de ayni şekilde dr· 
vam etmektedir. 

Yangın 
Dün gece bir silahcı 

J 

dükkanı yandı 
Dün gece, saat 20 rnddc· 

!erinde şadırvan önü hırda
vatçılar çarşısında, Ali Naz
mi'ye aid 9 numaralı silahçı 
dükkanının arka kısmında 
yangın çıkmıştır. 

Depo olarak l"'\ıllanılan bu 
kısımda, tabanca mermileri 
ile kırma çifte ttifek!er ve ba
rut bulunduğundan yangının 
söndürülmesinde güçlük çe· 
kilmiş, itfaiye neferlerimiz ha
yatlarını tehlikeye koyarak 
mermilerin patlamakta olduğu 
yere girmişler ve ateşi, etrafa 
sirayet dtirmeden söndürmüş
lerdir. 

Dükkanın içindeki malların 
sigortalı olduğu söylenmek· 
tedir, Yangının nesıl çıktığı 
hakkında zabıtaca tahkikat 
yapılmaktadır. 

İki yaşındaki. çocuk 
cayır cayrr yandt 
Kemalpa~a kazasın111 Pan;a 

köyünde Ç ıllı Mehııwd'in ba· 
ğmdaki çardak, çıka:ı bir yan
gm neticesinde tamanıl'n yan· 
mıştır. Çardakta L u!ur.an iki 
yaşında Mchmld Ali adındaki 
ÇO<'"k ta kurlanlaınıyarak feci 
bir .. ck!!Jc yanarak ölmüş•:;r. 
Yangının, Arıf adındaki çocu· 
ğun ı.·ı... ·.ıe O)Ulamasından çık-

ı im ıştır. 
--------oraları ekiyorlar. lns~n boyu Yol işlerimiz yanında (su 

~amuk veren, at üstündeki işlerimiz)e de başlanmıştır. A-

umumiyesi de, bana hak ver· 
miş bulunuyorlar. Nüzhet adı
nı taşıyan bu genci, bu şe· 
kilde muhatap tutmak iste
mezdim. Çünkü böyle güzide 
ve münevver bir kadroda 
kendisine yer verilmiş olanla
rın, bir ziyafet masasında ga
zeteciliği ve orada çalışanları 
laübaliyane bir ifade ile ve 

Selanik panayırında 
incir/erimiz 

Ankara Tiirkofis merkezin· 
den şehrimiz Türkofisine gelen 
bir mektupta Selanik beynel· 
inilcl panayırının açılma me· 
rasiminde bulunduktan sonra 
Yunan veliahdı ile başvekilinin 
Türkiye pavyonunu ziyaret
lerinde bu pavyonda teşhir 

edilen Türk incirlerini fcvk<ll· 
ade mükemmel buldukları ve 
beğeııdikleri bildirilmiştir. 

ları olmadığını söylemişlerdir. • !!J J T A: 
Miiddcit:.numinin iddiasını ser- ~:W.-llli'klı1•1ııı- ·--

•nsanı gömecek dan yapan sırlardanb'!ri dört çevresinde ki 
ovalar, Bakırçay'ın hücumun· obalar için hakikaten bir ccl-
dan, sazlık ve bataklık halini lat olmuş olan Cellat gölü, 
alın T'" k v• • 1 ış... ur emcgının yı maz enerjisi 

Bütün bunlara sebeb: Cu- karşısında yok olmak üzeredir. 
llluriyet hükumetimizin, padi- Mühendislerimiz bu Bakır 
~ahlık hükumetindeıı, baştan çayın da keşlini yaptılar. Uma-
•şa harab bir vatan dev- rız ki Cellat gölünden sonra 

talrnasıdır. Öyle bir vatan su işlerimizin canevi, Bakırçay 
d:vraldı ki demiryollan yok; olur. 
b:~az olanı da milli değil. Yirmi beş asır evel Berga· 
~olleri (Cellad) olmuş çevre· ma: uzun müddet dünyanın 
~ıine s~t?1a saçıyor. Irmakları en. büyük ?1.ed~niyet mcrkez-

rn bılır kaç senedir taran- lerınden bırı olduysa bun da 
~arnış. Hayvanları, ürünleri şiiphesiz bu Bakırçay ovasının 
.. 0~muş. fnsanlarının çoğu feyiz ve bereket kuvvetinin 
uınıtsizliğe düşmüş... büyük tesiri vardır. 

U Cumuriyet, böyle bir yurd Cuınuriyet hükumetinin ır· 
~t~de.ki, böyle insanlara yep nıak işlerimizi eline alması: şu 
.. nı bır bayat, coşkun bir saz çölü halini almış batak· 
0rtıid verecekti. Tarihin en lıkları, . servet kaynağı yapa-

sahnenin Ermeni taklidleri ile 
ç.ekiştirebileceğini hiç ummı· 
yordum. Bunun içindir ki, hay
retim, teessürüm kadar büyiik
tür. Yoksa Ankara 'h arkadaş
larım da bilirler ki, ben, la
yık oldukları hürmet mevkiini 
ve sempatiyi kendilerine karşı 
en fazla ve rn samimi şekilde 

gösterenlerdenim. ** - ELHAMRA 
· euGON 

lk~·ı•ı•an n• merakla dulu hir 111C\'Zt1, lıcrkcsiıı hc•gı•ııı•c•r•'İ 
l!özlii fr,J..aladc bir film: ~ 

Telefon 
2573 

Gizli Yuva 
Yiiksek bir milleti olan Türk caktır. Haber aldığımıza göre BA~ ROLLEHDF 

"illetine, vaktile tarihinde Bakırç.ay ovalarını pek yakın- Robert Montgomery • Mauren O'sullivan 
~"tamış. olduğu en derin va- dan tanıyan değerli valimiz, A~k bir scrgiizl'.şt~i}i do~ru p>la gcıirehilir mi? ıooı ıııııl'cra P"iiml~ ko~aıı 
~n Ve ış aşkı sayesinde: Bu Fazlı Güleç bu iş ile uğraş- bir ~ett•nin ı-evirııli ve ~en dclıa~ıE-ıuın nı ıct'rJlan w lıcycı·aıılı lıııyatı .. 

~le} vatanın "Demir aglarla makta imiş. • Agni zamanda 
:iulcb.~lec~ğini,,, cellad kesil- Soma' dan Çandarlı'ya kadar /ngiliz kralı SaMajeste sekizinci Edvard 

ş gollerın en fe)•izli dan ve uzanc.n büyük Bakırçayı ova- Ul ô d · · A · k'J b b p~ u n erımız tatiır e era er şereflerine tcrtib olunan 
lklG nıuk tarlaları olabileceğini, sında, cumuriyetin ölmüş ova· Moda deniz yarışlarında 

ı· nbit ovalarımızı bataklık ha· farı diriltme işinin muazzam VE 
•ne k k it so anırma ıardan. temiz- ve muhteşem bir abidesi ola- Berıı·n oıı·mpı·yatları o 

'J nrnekle. altın akabile~ğini: cak olan bu büyük eserde 

13~2.a? ürün ve hayvanların cumuriyetimizin yüksek ülkü· Filminin ikinci kısmı geldi. 
I• ıffa edilebileceğini anlatmak w nun icra vasıtası olarak 200, lOO 'c 1500 mcıroluk k~ulnrı, m,kl:ı ) üksdt atlama. ıııaratıun , c· 
~111ldı. Fazlı Güleç'i görmeği Bakır- lıiitün yüzm~ yarı~lan tekmil tcfcrriintilc gösterilecektir. 

8
. Sayın ismet İnönü'nün yol çayı çevresinde ki bütün oba- Fiatler.· 30 40 50 60 
ıyaıcti . d 1 . l . . 1 1 d 'J'.. sayesın e yo ış erımız, ı ar can an dilerler. Cumartesi ıeuıilaılı talebe uııııiııcı-ilıı l'azıır ı clt' haşlar. 

Utk tarihine büyük bir şeref Ralımi Balaban -

detmesi için muhakeme, başka Silah atmış 
güne bırakılmıştır. Bnşdurak'ta Şadırvnı altın-

Rezilleı·! 
Ödemiş kazasının Birgi na

hiyesine bağl! Semil köyün
den Bozo'ğlak kızı Fatma'nın 
evi gece basılmak suretile 
namusuna tecavüz edilmiştir. 

Vak'a failleri küçük Ali oğlu 
Salih ile Süleyman oğlu tav
şan Mehmcd takibedilerck 
jandarmalar tarafından tutul· 
muş ve adli~ye verilmişlerdir. 

Kız kaçırma 
Burnava nahiyesinin Beşyol 

köyünde bir vak'a olmuştur. 
Meryem adında 14 yaşında 
bir kızın, ayni köyden Ali ve 
arkadaşı Hüseyin taraflarından 
kızlığı zorla kirletilıni~tir. Hü-
seyin tutulmuş ve Ali'nin aran· 
masına başlanmıştır. 

§ Cumaovası nahiyesinin 
Keler köyiinde Salih kızı 13 
yaşında Keziban'ı kaç.ıran Gi
ridli Ali tutulmuş ve adliyeye 

da seyyar küf leci Hasnn sar
hoş olmuş ve havaya silah 
atmıştır. 

Ya kesicilik 
Hiikuınel civarında Kula'lı 

Hasan'ın paras ını yankesicilik 
suretilc çalan sabıkalı Mehmet 
tutulmuştur. 

Eşga çalınmış 
İkiçeşınelik'te Cumuriyet ha· 

nında Mitas'lı Mehmed'in oda
sından bazı eşyası çalınmıştır . 

Bıçak üstüne düşmüş 
Birinci Aziziye mahallesinde 

Havlucu sokağında oturan 
Mustafa Febmi, teessürle fazla 
rakı içmiş ve yerde duran bı
çak üzerine düşerek sağ ba
cağından yaralanmıştır. 

Kavga 
Kemer köprüsü civarında 

arabacı İsmail ve amele Ta· 
lat arasında bir kadın yliziin· 
den kavga çıkmış, İsmail san· 
dalye ile Talatı başından ya· 

, ralamıştır. 

,.1---------------------------· 
verilmiştir, 

~::;:-!~~T~:t 11111111 111111 

Bu Akşam "FUAR TiYATROSUNDA,, il\' ı ı ı 
" D e li D o l u " Opereti '" 1 

Yarın Akşam "DELi DOL_u_,, ___ nı_ıım_ı _,_, 
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S. t A k"_Bo_r_sa_d_a_I 
ıyase Ş OzUm satlşları: 

Ve Ç. Alıcı K. S. K. S. 

1044 Y. ı. Talat 10 ~~ 25 San Sebastiye • • 1 

n sa milliyet-
Edebi, Tarihi, macera romanı 1025

•
5 1\. ~uzım 9 

116•~;~ ~: ~~0~. ı~ 25 !~ ~g perverler a afı dan işgal edildi. 
--V-ek-il:--ııı:::;;;ı:ıııc=-:;:ıılıı::=ı;-k-ur-e-tti-. ------~ ~~~ ~: ~1~:;~n. ~~ 50 ~~ ~~ Şehrin bire, ok yerlerinde Yangınlar çıktı.İhtilô.lciler 

- Şu halde'?. Diye sordu, Randon: 

Polis mijdQrü sQkin bir ta· .- Maamafih, ne olursa ol- ~~~ t~ ~~r::~;ı 1~ ~; şimdi de Madrid taarruzuna hazırlanıyorlar. 
vırhı: sun mücfimi görmek ve tanı• 235 P. Paci 6 7 Valadolid, 14 (Radyo) - nııştır, Bu miinasebetle diln de gençlerden mürekkeptir . 

.,..,., Yilzba ı Hanri Dö Bua- mak isterdim. Bu suretle de 218 D. Arditi 10 l4 Son haberlere göre San Se· Karlosun tarihi bayrağı da fakat ellerinde iyi silah ve 
ıemon'un nezdinden çalınan çok sevdiğim ve namusuna 184 T. Debbas 9 15 50 bastien sabahleyin asilerin eline meydana çıkarılmıştır. kafi mühimmat yoktur, buna 
dosya tekrar elimize geçmiş· emin olduğum yaverimin bu 176 J T 8 l4 50 du''şmüştür. Milisler Bilyao'ya General Podölyano Tampil· rağmen şiddetli bir azim sa• 
· 1 C b d' hususta hiçbir sunutaksirl ol· · aranto tır eva ını ver 1• 166 ş. Remzi tO 14 çekilmişlerdir. Fakat çekilir· yo'nun zabtını da bildirmiştir. hibidirleı. 

Bu cevap, mareşal Ran· madığını da kat'i surette an· 162 A R .. .. 10 11 kcn yangın bombalarile şehir· Rabat'tan bildirildiğine göre Bu zata: 
..l ' f k l"d · lamak la"zımdır. Dedı', · · uzum. CJOn un ev a D e memnunıye· 161 A. Papanya 8 ·12 75 de yangınlar çıkarmışlardır. asilerin aileleri San Sebas· - San Sebastiyen ve civarı 
tini mucib oldu. Mareşalın karşısında bir 131 Vitel ve şü. 10 50 14 Saat l6 da bütün şehrin iş- tiyen' de sak ve salim olarak halkının hükumete sadık kal· 

- Lütfen oturunuz, dedi. ~01~::~ oturmakta olan polis 95 J. Kohen 9 13 625 gali tamam olmuştur. bulunmuşlardır. malarının sebebi nedir? suali 
Ve bana bu hususta biraz 92 S. Celardin 10 75 12 25 General Mola hemen şeh- San Sebastiyen'de şimdi sorulmuş ve şu cevap alın· 
daha tafsilat ve malumat ve· - Dosyanın kurtulduğunu 79 S. Emin 8 14 50 rin milli idare şeklini tanzim karlist ve asiler bayrakları mıştır: 
rinizl size hemen bildirmek için bu- 59 S. Gomel 15 50 20 50 etmiştir. Kesilmiş olan su ve hüküm sürmektedir. -Bask Askeri diktatörlüğe 

- Dosyanın aslını aldık; raya koşmuş bulunuyorum. 53 B. Alazraki 12 50 19 elektrik tesisatı yapıl~lıştır. Burgos, 14 (A.A) - Nas- aleyhtardırlar, bunun için hü· 
Berlin'e doğru yola çıkarılmış Memurlarımın raporlarını he- 44 J. Gozden 19 20 Halk, şenlik yapmaktadır. yonalist bir harb gemisi içinde kumetle birlik hareket etmekr 
olan bir kopyasını da elde nüz tetkik edemedim. Rapor- 34 T. Mihalef 11 50 12 50 Hicret eden \rısım azdır. 350 ton yiyecek bulun:ın ve tedirler, 
edebildik! ları tetkik ettiğim vakit şayanı 25 Ahmet Muh. 19 21 Madrid'e taarruz Gijon'a gitmekte olan Mad· Paris, 14 (A.A) - Havas 

- Bravo! .tam vaktinde ha- dikkat göreceğim " noktaları 13 Koope. itti. 19 50 20 için hazırlanıyorlar.. rid hükumetine aid bir vapu· Ajansı muhabiri elde etmiş 
reket edebildiniz, demektir! size arzedeceğim. 5 C. Alanyalı 15 19 50 Valadolid, 14 (Radyo) ru tevkif etmiştir. olduğu malumata istinaden 

- Daha doğrusu, muhte· Vaziyeti biran evel kat'ı 7757,5 34 T. General Mola ve general Fran- Diğer müsellah bir nasyo- Mardoya bakim ve hükumet 
rem mareşalım, bir saatlık bir şekli ile öğrenmek için sabır- 87256 ko kuvvetleri Madrid üzerine nalist vapuru da Gijon'a gi· kuvvetlerinin inhizama uğra· 
teehhür, her şeyi berbat ede- sızlanan mareşal Randon: 9501315 34 T. hareket hazırlığına başlamış· den Ugando adlı vapuru ya- masım intaç etmiş son derece 

bilirdi. Ancak yetiştik ve mu- - Bu işte adı büyiik dedi incir sabşları: lardır. Toledo'dan da Alka· kalamıştır. mühim sevkülceyş bir nokta 
Vaffak Olduk! kodulara sebeb olan Pibulet Burgos 14 (A A) Nas l S t B b ' t · Ç Al K S K S zar'a imdad gönderilmiştir. ' · - · o an an a ar ara nın zap ı 

- Bu evrak nerede idi? ismindeki kızın casuslara ne 687 Tüt:~• ile te. 6 50 9 50 Madrid, l4 (Radyo) _ Mi- yonalist umumi karargahı teb· hakkında aşağıdaki tafsilatı 
- Von Dergolç'un bir ca- kadar yardım ettiğini olsun 550 Albayrak 9 9 {islerin mühim bir kısmı Mad- liğ ediyor: vermektedir: 

susunda! Benim idare ettiğim bil~iyo~ musunuz? Diye sordu. 586 B. Alazraki 8 50 12 50 rid'dcn Taladera mevkiini mü- Astorya cephesinde mer- ihtilalciler taarruzda bulun-
teşkilata ve bana meçhul ol· Pıetr~ bu suale de cevap 291 M. J. Taran. 7 25 8 75 1 dafaa için hareket etmiştir. Bu kezden bir ileri hareketi yap- madıkları halde milisler pa· 
mıyan Stüber isminde birisin· verm~d~ ve kalkarak, mareşa- j322 Ş. z. Galip 9 50 11 mevki, Madrid'den 24 kilo- makta olan albay Tejeire - ve- niğe uğramışlardır. 
de! Klod Loren sokağındaki lın elını sıktıktan sonra çık- ;277 Ş. Riza halef. 7 50 13 metre uzaktadır. Pita kuvvetleri Oviedo'nun San Sebastien hükumet ko· 
eviai sarmak icabetti. O ka- mıya hazırlandı. Fakat tam 239 F. Pakers 7 14 Paris, 14 (Radyo)-150 kişi garbından ilerliyerek bu şehre mitesi hemen toplanmış ve 

dar mukavemet ve küstahlık bu sırada kapı ansızın açıldı 1
1153 

B 7 50 9 375 Balıkçı, kayıklarile Fransa'ya 30 kilometre mesafede bulu· kıtaatı kuvvetli mevziler vü· 
k h · · M k' G l'ff · d' enmayor 1 C il k 1 göstermiştir i ni ~yet üzerine ve ıçerıye ar ı o ı et gır ı. 147 S s-ı 8 9 50 iltica etmişlerdir. nan orne ynonun apı arına cuda getirilmiş olan Orio üze· 

k k d 1 B · · v • u eyma. k d 1 · 1 d' 
ateş etme ve en isini ö - - enı m~?çag.ırttınız mare- 78 Ahmet Muh. 10 10 1 Mültecilerin nümayişi ·a ar ge mış er ır. rine ç.ekmeğe karar vermiştir. 
dürmek zarlıreti hasıl olmuştur. şal hazretlerı. Dıye sordu. 52 B. Franko 8 12 25 Londra, 14 (Radyo) _ Js- Bu kuvvetler yolda diğer Hükumet komitesi Sanla 

Bu son haber ihtiyar mare- - Kumandan size şu anda 26 Göldeli izzet lO 10 panya'dan gelmiş olan İngiliz vilayetlerden de yabancı kuv· Barbara mıntakası kumandan· 
şalın hoşuna gitmedi, ve: çok iyi bir haber vereceğim. 3408 tebaası bir nümayiş yapmış vetleri alan Astorya'lıların larından ikisini kurşuna diz· 

- Eyvah. Dedi. Herifi is- Vasıta ve memurlarının fev- 158819 ve içlerinden birkaç ki~i tevkif çok şiddetli bir mukaveme· dirmiştir. Çünkii kafi derece· 
tinkık edemiyeceğiz demek kalade mükemmeliyeti ve ka· 62227 edilmiştir. tine maruz kalmışlarsa da ni- de muhimmat mevcut olduğu 
oluyor.. istintak mümkün ol- biliyeti hasebile polis müdi.i· Zahire satlşları: /spanya'dan kaçanlar hayct düşmanı münhezim et- halde bu iki kumandan mu-
saydı, her halde birçok esrara rümüz yi.izbaşı Buagemon'un Cenova, 14 (A,A)- Sevilla mişlerdir. harebe etmeksizin kaçmışlardır. 
daha vakıf olabilecektik. Maa- evinden çalınan dosyayı tekrar 5T34 ~~:~ay ~·5~· ~· s. adındaki Alman vapuru 46 Nasyonalist kuvvetler bir· Berlin, 14 (A.A) - D. N. 
mafih, çalınan dosyayı ve kop· elde etmiştir!. Dedi. 1 

325 
Arpa 3 50 3 75 

ltalyan ve 70 Alman olmak çok esir ve büyük miktarda B. ajansı Paris'te çıkan La 
yasını elde edebildiğimize göre, Goliffet hayret ile mareşala 1 Üzere İspanya' dan bin kadar mühimmat ve harb levazımı Republigue gazetesinde güy:ı 
k d 120 B. pamu_k 4_4 ___ 4_4_ 1 l d r 

en imizi bahtiyar addedebi- baktı, ve: mülteciyi buraya getirmiştir. e e geçirmiş er ir. Burgos hükumetinin muvaffak 
liriz. Sizi tebrik ederim, M. - Dosyanın bulunduğundan y; Gene Alman bandıralı De· San Sebastien cephesinde olduğu takdir'de dahili harbın 
Pietril haberdarım; fakat bunun polis apura nisburg vapuru 83 mülteciyi Nasyonalist kuvvetler Santago bic.layetindenberi Almanya ta· 

Bu taktirden memnun kalan müdürü hazretlerinin teşkila- 'B • k hamilen buraya gelmiştir . Fran- Mendi ve Santa Babara'yı İş· rafından vapılan mali yardım-zner en. ı k · ı h b. .. 
polis müdürü mareşala teşek· tının ve memurlarının mükem- 1 sız bandralı Florida vapuru ga etme suretı e ma suc; ır lar karşılığı olarak İspanyol 

meliyet ve kabiliyetile elde Sandalc-;1~--.k-. - da 90 papası getirmiştir~ terakki göstermişlerdir. Bu Fas'ının Almanya'ya terkine 
ANADOLU edildiğinden haberdar değilimi l ı l Kabenez .. ·a zaferden emin kuvvetler Astgarra'da ve Her- dair çıkan haberleri kat'i ola-

Dedi. Yolcu denize düştü. Burgos, 14 (Radyo) - Ge- naniye tamamile hakim bulu· rak tekzib etmektedir. -----
M. Pietri kafi derece bozul- Dün lstanbul'a giden deniz neral Kabcnella: nuyorlar. Meksika, 14 (A.A) - Mek-

du ve önüne baktı. Fakat yolları işletmesinin Ege vapu· "San Sebastien'in zaptı ile Madrid, 14 (A.A) - Har- sika dışişleri bakanı İspanya-
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve lıaşynzganı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
L1ıuumi ne~riynt ,.c yn:r.ı işlt>ri 

rniitlıirii: lforııcli Nüzhet 

ldnrelıııne i: -

Harbiye Bakanının hayreti 
cidden en son haddini buldu. 
Ve sert bir tavırla Marki 
Gol iffet' e: 

runda bir kaza olmuştur. zaferimiz daha emin bir şekil biye bakanlığı tebliğ ediyor: da 'Santanderdeki 19 Meksi· 

Vapura girmek için sandal- almı~tır,, demiştir. Hükumet tayyareleri Ovie- ka'lının Alman vapurları ta· 
dan vapur merdivenine atla- Londra, 14 (Radyo) - Mor· edo'ya 200 bomba atmışlar rafından kurtarılmış olmasın· 

İzmir ikinci Ik) ler okağı 
C. Jlnlk partisi bina ı içinılc 

mak istiyen 45 yaşlarında bir ning Post asilerin San Sebas- ve Saragosseyid'i bombardı- dan dolayı teşekkürlerinin 
R. d · · h d' k d ı d ı ti en' de kazandıkları zaferden man etmişlerdir. Beri in hiikumetine iblağını - ıca c erım, ııa e ı- ·a ın i e san a cı ve genç bir 

niz! Dedi. çocuk denize yuvarlanmışlar, bahsederken "Atlas denizin- Guadarama cephesinde 4 Alman elçisinden rica etmiştir. Telgraf: 1zmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 ··Pusta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllı~ı l 200, altı aylığı 700, ü~ 

D) lı~ı 500 1.uruştıır 
Yabancı memleketler için enelik 

aboııc ücreti 27 liradır 
Her ) erde 5 kuruştur -Günü ge~rui~ nüshalar ~5 kuruştur. 

- Sonu var -
--~~~~---~~~~~ 

Vapurda bir. kaza 
Limanımızda bulunan Alman 

bandıralı Sofia vapurunda bir 
kaza olmuştur. Tayfadan Al· 
man Alf red vinç makine5İ 
üzerine düşerek başı ile elin-

A~A DOLC MATBAASINDA den yaralanmış, hastaneye 
Bı\SILMIŞTm 

::::::::~~::::::::::: .. ~k!k~a~ld~ı~rı~lm~ış~t~ır~ . .. , •& ___ _ 

Y su kulu 
ES K 1 

DARÜL'İRFAN 
Memleketimizin en eski bir hususi okuldur. ANA ve iLK 

kı5ımları havidir. ANA kısmı 4 - 5 - 6 ya~ındaki çocukları 
kabul eder. 

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve ORTA 
okul tahsiline hazırlar. 

Fransızca dili 1 L K kısmın ikinci sı,1ıfından başlar. 
lier iki kısma öğrenci kaydına 1 E Y L O L tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 

Müracaat zamanları : Saat dokuzdan on yediye kadardır. 
Kestelli caddesi, No. 76, Telefon : 2914 

deki limanlar da a~sı'lerin elı'ne Faslı asker içinde 500 maske B [ l 
oradaki sandalcılar tarafından • .. arı 

geçecektir.,, Demektedir. bulunan bir kamyonla hiiku- lY go SU 
kurtarılmışlardır. 

Alkazar bombardımanı de- met kuvvcrleri tarafına geç· ko··~lerı· baslı. 
Dünkü vapurla, Fuar müna· d' · 1 d ' vam e ıgor mış er ır. 

sebetile şehrimize gelmiş olan Madrid, 14 (Radyo) - Şili- Toledo 'da, Alkazar'da bu· 40 Ölü, 90 da 
seyyahlardan birçoğu da gil· nin Madrid sefiri Alkazara lunan asiler kalede bulunan 
miş ve vapurda yer bulunma- kadınlarla ihtiyar ve · çocuk· kadm ve çocuklar hususunda 
dığınden birçok kimselerde !arı almağa gitmi~tir. Sivil aralarında çok gürültiilü bir 
kalmıştır. halk bombardımanlardan hiç toplantı yapmışlardır. 

Meslekdaşlar bir zarar görmemişlerdir. As· Estramdora cephesinde hü-
Onbeş gündenberi şehrimiz- ker mukavemete devam et- kumet tayyareleri bir asi ko· 

de bulunan Tan gazetesi mu- mekte ve milislerde bombar· lunu bomba ateşine tutmuştur. 
harrirlerinden Suad Derviş ve dımana tekrar başlamışlardır. Paris, 14 ( Radyo) - Son 
Açık Söz gazetesi muharrirle· Burgos, 14 (Radyo) - San saatte Alkqıar müdafilerinin 
rinden Nizameddin Nazif, dün Sebastiyc'nin zabtı burada Şili sefirinin tavassut teklifini 
lstanbul'a gitmişlerdir. büyük şenlıklcrle karşılan· reddettikleri haber alınmıştır. 
~===~======~~=~=~============= Madrid, 14 (Radyo) - Bu· 

ti lspo ku U• b •• giin resmi hiçbir haber verilme-
miştir. Yalnız Madrid'den ha· 

• reket eden selahiyettar bir 

l·dare heı•etınd·en• tspanyo1, san sebastiycn'den 
, • ayrılan 6000 muhariplc halk· 

16 Eylül çarşamba günü saat 18 de Vasıf Çınar bulvarın· 
daki Lokalımızda genel toplantı yapı acağından kayıtlı obn 
aza ile yeniden kayıt muamelesini yaptıracakların bulunmaları 

rica olunur. 

tan mühim bir kısmının da 
Bilbao'ya gittiklerini söyle
miştir. Bilbao' da asilere karşı 
milis ve halktan mürekkep 

O giin biniş yapmak 
at bulundurulacaktır. 

istiyenlcr ıçın saat 16 dan itibaren 40,000 kişilik bir müdafaa 
15 16 379 kuvveti vardır, bunların hepsi-

yaralı var. 
Oslo, 14 ( A.A ) - Lon 

gölü sahillerinde bir inhidam 
olmuş ve gölün suları Bodal 
ve Nesdal köylerini basmıştır. 
Bodal' da tek bir ev. kurtul· 
muştur. Civar köylerde ise 
halk yıkılan kayaların çıkar· 
dığı müthiş güriilüden uyana" 
rak yataklarından fırlamışlar· 
dır. Şimdiye kadar 12 cesed 
bulunmuştur. Ölenlerin sayısı 
40 ve yaralıların da 90 kadar 

tahmin edilmektedir. 

Azerbaycan' da 
Köroğlu operası .. 

lstanbul, 14 (Hususi muha· 
birimizden) - Azerbaycan'da, 
Köroğlu isminde bir operll 
yapılmış, eser, büyük bir mu· 
vaHakıyct kazanmıştır. 



Sayfa 5 --------------------ANADOLU-------------------- 15191936 ... 

Birinci Fransova Kücük itilaf ve balkan antantı 
' 
birleşmek yolundadır. 

BÜYÜK T AR/Hi TEFRIK.A -Başı 1 inci sag/ada
ı;olışmaltadır. Sulh 1<İyaı;ıeti, küçük 
itilafın ruhl ve nn'am:,·t siyuetiJir. 83 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu Göztepe 2 - Burnava 1 

~----·------ Küçük itilaf devletleri uluslar &O!!· 

l·zmı·rspor, Demı·rspqr 'la yaptığı yetesile birlfkte de\'amlı bir suı1ı 
iı;in me~ailerim• devam ede<'ektlr, 

iki rakib kral, zahiri bir dostluk içinde 
süsle birbirine rekabet ediyorlardı .. 

Sekizinci Hanri, zamanın en mekle birbLrlerini geride bırak.. mact hükmen kazandı. Her üç devlet, Cenev'rede 
hırçın ve kıskanç hükiimdarla- mQğa çalışıyorlardı. , yap1lacak ve sulhu muhafaza 
rından biriydi. En ziyade Fran- • Sekizinci Hanti, bu mülA· Pazar günü, Halk sahasında yer tutuşlarile rakiplerine gol edecek reforme lilzumuna kani 
ta krah birinci Fransova'yı katta baştan başa altın işle- mıntaka 934-935 seneıi şild fırsatını vermiyordu. Maama· ve tarahardır. Mıntakcıvi pakt~ 
kıakanırdı. Buna rakmen, bazı meli, düğmeleri hep altından müsabakalanna devam edildi, fih Demirspor hücumlanna larda ancak sulhun müdafaa 
bu kıskançlığı da unutur, iyi ve göğü5lerinde, kollarında, Sahadaki seyirciler sayılabile- devam ediyordu. Nitekim 10 ve muhafazası için yapılmıştır. 
kalpli bir adam gibi hareket yaka ve omuzlarında büyük cek kadar ıu:dı. flk maç, Göz- cu dakikada bir gol attı. Fa· Lokarno pakb için yapıla-
cderdi. zümriid, elmas ve pırlantalar tepe-Burnava takımları ara- kat f zmirspor da penaltıdl\n cak konferans, L üçük itilafı 

Bu kral, kelimenin hakiki bulunan bir elbise giymişti. tında yapıldı. Maçı, hakem mukabil sayıyı çıkardı. Demir şiddetle alakadar eden bey-
manasile kararsız bir adamdı. Birinci Fransova'nın elbisesi Mustafa'mn yrrine Sabri idare spor hücumlarına devam edi- nelmilel bir mes'eledir. Çün• 
N 

üzerinde yüzbin ekülük altın yordu 25 ı'ncı· dak'ıkada 2 ci k" G Ih · t' e iyiliğine, ne de kötülüğü· elti. Göztepe takımı Rusya'ya · u, arp su u ve emı ·ye ı 
ve elmas vardı! bir sayı kazandı. lzmirspor 5 k d Ş k Ih · t ' ne,· ne dostluğuna ve ne de 'd F d Hakkı'dan a ar ar su u ve emnıye ı 

Her iki kral, altın ve elmasla gı en ua ve dakika sonra mukabele elti. d l"' d B k · b' 
düşmanlığına ı'tı'mad edı.lemez- d t f M h d M e azım ır. unun a. sı ır 

süslenmekte cidden muvaffa· rnaa a r nn, a mu ve u- Ve devre 2 - 2 berabere · h Ih hd 
dl·. Fransa'nın şı'mal kısımla- ff 'd d h m ol k sıyaset, ci an su unu te it kıyet göstermişlerdi. Bu hu- za er en e ma ru ara bitti. Takımlar sahadan ayrıl-
rını memleketine ilhak emeli, b sahay·a çıkmıştı. Göztepe bi- d k D · 'l ı edecektir. Her üç itilaf dev-susta irinciliğin hangi tarafta ı tan sonra cmırspor u ar 
en büyük emellerinden birisiy· kaldığını tayin güçtü; fakat, rinci devrede rüzgarı lehine hakemin ha!Csızlık ettiği iddi- leti bu noktai nazarda ısrar 
di. O zamanki vaziyete göre, arada mühim bir fark vardı: aldığı halde hücumlarda mu- asile itiraz ettiler ve sahaya etmekte ve yakın bir. atide 
uzak yerlerde müstemleke te- Birinci Fransova, sekizinci vaffak olamıyor, Burnava ta· çıktılar. Bu suretle oyun da Avrupa'nın Şark ve Garbım 
dariki, ikinci bir pland1. Fakat Hanri'ye nisbetle çok yakı- kıııll ise her yaptığı akında İzmirspor'un seremonisile bitti. alakadar eden mes'eleler hüs-
Fransa'nm bir kısım arazisini şıklı, çok güzel, zamanın en tehlike yaratıyordu. -------.-- ----- nü suretle halli protesto edi-
ilhak da cidden müşkül bir güzel adamıydı! Bunun ıçın Maamafih Göztepe'liler dev- Tacirlerimizin leceğine emın bulunmakta· 
işti. Bir defa, Kale'deki Fran- alın ve elmaslara garkolmuş renin ortalarına doğru Halid'in ' / l dırlar. 
sız'ları fngiliz'Je~tirmek imka- elbisesi ona pek ziyade yaraş- ayağından bir gol kazandılar mes U İyef erİ. Küçük itilaf devletleri, kom-
nını bir türlü elde edemiyor- mış ve o kadar daha güzel ve devreyi 1-0 galib bitirdiler. • • şuları ve hem hudut bulun· 
du. Kale'deki Fransız'lar, her olmuştu! ikinci devrenin daha ilk da- -Baştara/ı 1 inci sayfada- dukları devletlerle iyi geçın· 

A d · B l b h k k k l d b" l G cıler~klerin fualiy:-ıiıır. !!<'lıni~ıir. k ı· d d" 1 H ·· an için mühlik bir düşman· n o o eyn, u er es- i a arın a 1r go atan öz- ,. me eme ın e ır er. er uç 
l d b k b. f ki Ilepimizin lıildi~i w A naclolu d 

dılar. ten fazla süs enmiş ve önün e tepe takımının üyü ır ar a Ajansının d,a teharüz cıtirrli~i n-ç· devlet te herhangi iğer bir 
Hanri, Şarlken'in Fransa hürmetle eğilen bu iki genç. oyunu kazanacağı zannedili- hilı·. İngiltere. rckabı-tiıı en fazla devletin dahili işlerine zerrece 

kralını esir ettiği zaman, bu krala baktı; birinci Fransova· yordu. Fakat böyle olmadı cari huluodu~u bir pazardır. Yani karışmamak emelindedirler 

f · k" b k 1 G.. ·k· · ld ıneyclan yalnız ihrucaı..-uıının Jc. S . h d · . ırsattan istifadeyi düşünmu··ş nın nevazış ar a ış arı, genç oztepe ı ıncı go en sonra enıermen mua e esının 'l l f k ğilılir. Orada aynen lıizim malı"ul· 
ve hatta şı'malden cenuba kızın senelerdenberi hayalinde gevşedi ve Burnava ı ar ai Avusturya'yı düşürdüğü müş· lerimiz, Li:.~i m eşyamız üuriue 
doğru inmek için bazı hazır- beslediği hayali canlandırı- oynamağa başladılar. Fakat muamele yapan rakip firmalarla kül vaziyette bırakmadık ve 
lıklarda bulunmuştu. Fakat yordu! tecrübesizlikleri )'Üzünden an· karşılnşaca~ıı.. Bu itibarla Türk ih· Türkiye'nin boğazlar hakkın-
Fransız'ları kendi idaresine Vakıa, bu dilber kadın, cak bir sayı yapabildiler. Ve ra<'aıçısının lıusu"i Lir kabiliyet 'e daki haklı mütalebatına muha-
alıştırmakta pek büyük güçlük gençliğinin en cazib devresinde oyun da bu suretle Göztepe- Ji"aL.:atla hu i şe Fıı"ılınası lıi?:ımJır. lefet etmtdik. Diğer bunlara 

d ğ'ld' f k hAl" b" "k b' . 2 1 l'b' t•l b'tt" \:alnı z lngiltrrı• İ\'\n dt·~il. her l ' l 1 k d gördüğü 1·çı'n bunlardan vaz- e ı ı; a at a a uyu ır nın - ga ı ıye ı e ı ı. mümasi mes e e er arşısın a • mı·nıld,ıJt İ\'İo. Hıracutçınıızın güze 
geçmiş, yalnız sulh müzakere- cazibe ve güzelliğe malikti. Bu oyunu Demirspor - İz· ııla<'ap;ı nokınlar. ı·sa" iıilı:ırilc şun · üç devlet lazımgelen kararları 
sinde biraz daha toprak ka- Ağzının güzelliği, her erkeği mirspor maç1 takibctti. lzmir lardır: vermiş bulunmaktadırlar. 
ıanmak gayesini takibi daha kendisine bağlıyacak derecede spor takımı o sırada şiddetli 1 luarnekılı: 1n~11 11 i ıliirii~t İspanya işlerine müdahale 

f ı. l"d "d" · "' l h" olmak '<' taahhüuün m:ıııa .. ını milli· k k b l d' · · muvafık bulmuştu. evııca a e ı ı. esen riızgarın a ey ıne oyna- etmeme a u e ımıştır. rik lıulunmak. 
Birinci Fransova bunları - Sonu var - dığı halde müdafaası güzel :! _ Tit•ıırf'tiıı ırıiitı·l..alıil ııwn· Bunlara mukabil bizim da-

bilmiyor değildi; fakat siyaset ./1 -~ ft•atlara istinat t'ltiğini ı~alml et· hili işlerimize de kat': surette 
icabı bilmiyor görünmek mec- lf • ,. h ) b ki d•..w •1 mck. ademi müdahale isten' :..:.teyiz. 
b Zmlr in eyecan a e e lgl ·~ \lalı..,11liirı milli bir ıııaıl- M k 4 A d 1 ti 'I uriyetinde idi. Şimalden hu- · er ezı vrupa ev e crı c 

dt> oltluguıııı n~ her mııaıııdı·rıin 'kt d4 h d 'k" · 
dutlarını emin bulundurmak, ı ısa ı sa a a tcşrı ·ı mes3ı-

nilıa~ ı·t ıl<'' lı>lin iklı'•.111 i hiinyeci nı• f b 
cen·•b ve garb hudutlarında k 1 1 k ye tara tar ulunmaktayız. .. aı ur uaııu ıgını nnutmam.ı . 

k l Önümüzde küçük itilaf kon-uvvet i olmak demekti. Bun- 1 - llc•r llirlii tağ~i~tcıı d.ıiıwı 

d b k b. · · F "e ılaima uzak kalmak. feransı Tcşrinevelde toplnna-an aş a, ırıncı ransova-
nın fngiltere'nın bir karış top- :'l \Iuanwlcdl' ıbiına rıor- cak ve eksperleı in raporların 

mal fiaılurla i~ yapm:ıl · ve' hallı\ tetkik edecektir. 
rağında gözü yoktu. Onun b m·uz ~atı~la fiııla l'İro~a alı şmak.. Küçük itilaf iktısadi konfe-

ütün gayesi, bütün emeli, Ge>riih1.~cır ki. ihra<'alçıınızın ına· - ) · ra'1sı, Uluslar sosyetesi top-
guze ve şirin Italya 'yı tekrar ıı~Yi mes\ıli) et \'e vaz ifcııi ,·ok 

!anması münasebetilc Cencv-

ve Statokonun muhafazasıdır. 
Bu hususta şimdiye kadar söy· 
ledikle;imiz hep söz vadisinde 
kalmıştır. Fakat filiyat saha
sında da devam ede gelen bir 
sulh ve itilaf siyasetimiz var
dır. Birçok cereyanlara rağ· 
men biz aöziimüzü tutmağa 
muvıtffak olduk, demiştir, 

M. Krofta; ıiyaai bir ziyafet 
vermiş ve ayni mevzu dahi· 
linde sözler söylemiş ve Tuna 
sulhunun devamının küçük jti. 
lafın eseri oldu~unu iddia el· 
miştir. 

Roma, 14 (Radyo) - Ber· 
lin'den bildi:iliyor: 

M: Hitler'in Nuremberg'te 
söylediği nutukta şu mühim 
sözler vardır: 

"Moskova'da korkunç bir 
bllrokrasi hüküm sürmekte ve 
bu vaziyet te Rus milletini 
aç ve çıplak bırakmaktadır. 
Mahirane fakat yalan bir pro
paganda, Rusya' da refah ve 
saadet olduğunu göstermeğe 
çctlışmaktadır.,. 

Nuremberg'te gençlik teş
kilatının yaptığı 100,000 kişi
lik resmi geçici tam beş saat 
sürmüştür. 

Hitler ayni zamanda ispan
ya mes' elesin den bahsederkerı: 
-Almanya ve İtalya İspanya 
iş=ne karışmamıştır. Fakat di
ğer devletlerin yaptıkları gibi 
İtalya ve Almanya' da ispanya 
milliyetperverleri ne yardım 
ederse vaziyetin çok başka 
olacağını, bu yalanları çıka
ranların bilmeleri lazımdır.,, 

Demi~tir. 

Nuremberg, 14 (Radyo) -
Nasyonal Sosyalist kongresinin 
sonuncu günü askeri mahiyeti 
h·· olmuştur. Yüzlerce tay
ya: ~ ve jeplinler niimayi~ler 
yapmışbr. 

Londr 14 (Radyo) 
muhitinde lngiltere-

, ıüz Almanya'nın Rusya 
d......... ~ -1 : 1 diği takdirde Lo
karno !~onferansına iştirak et
miycceği hakkında resmi bir 
haber almaaığı kanaati hü
küm sürmektedir. 

elde etmek, Fransız hakimiye- uazik 'c hiiyüktiir. Bunun için. 
tini orada yeniden tesisdi. dir ki. qık ııık, ilıracoı\'1lanmı1la re'de toplanacaktır. Lehistan ' da 

11( ı ı 
8 • • 1 G 1 rıı~gul olıııak mt>dmri ·C'l ,,~ z:ıru- Bratislav, 14 ( Radyo ) - A l / h [ 

Bu siyaseti için de, lngilte- us {l sır ı ı· 1 ~ •• ır ~ · · . Ku'"çu'"k ı"tı"laAf konferansında·, man a ey tar ıg"'t. Z re ıııc <lllŞU) oruz. uı..uıııcıııı ııı;· 

te'nin yardımını, olmazsa bi- ~ mağa ıuurnffo~ o!Ju~u Lu ~eni Romanya, Çekoslovakya ve Varşova , 14 (A. A) - Leh ve 
laraflığınt temin lazımgeliyor- ııazarı. hiiıüıı ılilı.:k.ıt H' lıa~~aı;i)e- Yuğoslavya hariciye bakanları Alman futbol takımları ara-
du Bunu · · b' · · F ıiıııizl•· is lcıncili bilmeli' iz. b. k · d · 1 d' d 1 b k · n ıçın, ırıncı ran- · o ' ırer nutu ıra etmış er ır. sın a yapı an maçta ir ta ·ım 
sava, İngiltere kralı sekizinci g e 1 d ı• Orhan Rahmi Gökçe M. Krofta nutkunda demiş- kimseler bu maç münascbctile 
Hanri'ye karşı daima çok mü· Buca golu tir ki: birçok Alman ziyaretçisinin 

layim ve çok dost görünü· Kü/türpark 'ta oyunlarına baş/adı Kançeşme mevkiin<len Bu- - Bu şehirde M. Titulesko hazır bulunması aleyhinde so· 
Yordu. I ca 'ya kadar olan şose çok ile birçok müzakerelerde bu- kaklarda nümayişler yapmış· 

Birbirlerine rakib olduk- SEANSLAR: bozulmuştur. Buca belediyesi, lundum. Bu zat, Romanya si- lardır. Birçok kimseler tevkif 
ları için, bu zahiri dostluğa Hergün 18,5 - 21,5. Cuma ve pazar günleri ilave- bu yolu tamir ettirmeğe karö.r yasetinin ve giyasetimizin kıy- edilmiştir. Bu y5zdcn maç ta 
,.ağmen hiç olmazsa fevkalada ten 14,5 ta fazla bir seans. vermiştir. Yakında tamire baş- metli bir rüknüdür. Müşterek bozulmuş ve iki takım 1-1 
;aşmet ve debdebe göst('r- lanacaktır. mesaimiz ve hedefimiz, sulh berabere kalmıştır . 
............................ 1111mrımı!lm!~1111111111:11 .. ~-Emmmuıam ........ lllll=lllllllılil .. ıilliilillılillıiılllılll111111Dr~•~.,. .... _. ............. 111:1 .......... ll!ll ...................................... .. 
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9 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Hoca hanım, yüzün sap-sarı 
~ldu .. Su vereyim mi? 

- Rizan şaşırdı: 
l "":- Benim mi -Diye kcke
edı- benim yüzüm ha!.. 
G .~ülmek istedi, yapamadı. 

0 zlerini oradan ayıramıyordu. 
- Ne yapıyor orada? 

1• Diye sordu ve derhal, sua
alldeki manasızlığı da anladı. 

lt defa kıpkırmızı kesildi. 
\ı F'atma başını çevirdi, cc
ab Yermedi. 

. !\Yanık Bekir, mektebe doğru 
~ Yordu. Çok dalgın ve yor-

gun görünüyordu. Ara-sıra 

geriye bakıyordu. 
Rizan: 
- Korkuyor zavallı! 
Diye mırıldandı.. İçinden 

gelen ve zaptetmeğc vakit 
bulamadığı bir sesle bağırdı: 

- Bekir!.. 
Bekir derhal, olduğu yerde 

mıhlanmış gibi durdu. Sesin 
geldiği yeri tayin edememişti. 
Ayaklarını oynatıyordu. Belki, 
eylul ortasına kalan bu müt
hiş yaz gününde, topraklar 
yanıyor ve çıplak ayakları ta· 

hammiil edemiyordu. gelmedi. 
Nihayet Rizan' ı görmüştü. Fatma'nın gözlerindeki ma-
Rizan eli ile işaret ediyor· nayı sezmiş olmalıydı: 

du. Dirseğine kadar çıplak - Acıyorum da ondan!.. 
kolu, beyaz bir mermer kolu Dedi ve başını çe,·irerek 
andınyordu. uzaklaştı. İçi sıkılıyordu. Kal-

Bekir, nefes almıyor gibi binde bir kırıklık, bir eziklik 
idi. Hiç hareket etmeden pen- var gibi idi. 
cereye bakıyordu. Bu, belki Niçin gelmedi acaca? .. 
bir dakika kadar durdu. Son- - Ben ona ne yaptım ki! .. 
ra başını eğdi, düşünür gibi - Ya korkuyorsa!.. 
oldu. Bir tcreddüd geç.irdiği Bu, böyle olacaktı. Bunu 
muhakkaktı. başka türlü izah etmeğe im-

- Bekir, gel! .. Gel Bekir:.. kan yoktu. Hakkı da vardı 
Rizan 'ın sesi titreyordu. çocuğun! .. Jandarma onbaşısı· 

Fatma da pencereye yaklaş· nın eline düşmek, nahiye mü-
mıştı. dürünün çocuğunun şerefine 

Bekir başını hiç kaldırma- karakol bodrumunda bir ara-
dan soldaki arsaya daldı ve ba odun yimek kolay değildil 
kayboldu.. Rizan bembeyaz Fakat bu akıbet, er-geç onca-
kesildi. ğızın başına gelmiyecek miydi? 

- Gelmiyor -Dedi- gel- Şu bir avuç köyün içinde ne-
medi!.. Gördün mu Fatma, reye kaçabilir. nereye sığına-

bilirdi/ 
Yemekten anca}< birkaç. 

lokma aldı. Fatma da yimc-
mişti .. O da susuyordu. De
mek ki Fatma'nın tahteşşuu
runda birşcy olmuştu. 

Acaba şüphelenmiş miydi? .. 
- Sıcak! 
Diye mırıldandı. Fatma başı 

ile tasdik etti. 
Üç gün böyle geçti. Artık 

Rizan, yeni bir eve taşınmıştı . 
Ev küçüktü. Fakat bulunduğu 
yer güzeldi.. Köyün ;,Ol tara
fındaki tepede, san'atsı .: , mi
marisiz, fakat dört dıvarı ve 
çatısı sağlam bir evdi.. Pc·ıı
cerelerindcn ikisi, uzak engin
lere bakıyordu .. 

Diğer ikisi de sağ taı af
taki sathimailden, silik bir 
yeşillik içinde duran bağları, 
bahçeleri seyrediyordu. 

Ona, bir de hizmetçi \'t'r-

mişlerdi. Fakat bu ihtiyar ka
dın yarı dilsizdi .. Konuşurken 
kelimelerin yarısını yutuyor, 
bir kısmının kolunu, bacağını 
kırıyordu .. Altmış yaŞında ol-
duğunu söylemişlerdi . Fa
kat o; 

- Yalen -demişti- tam elli 
dokuzum! 

• Bu küçücük farkı anlatma-
ğa neden lüzum görmüştü? 

Yaşını biraz daha küçültmek 
için mi, yoksa doğruyu söy· 
lemiş olmak için mi, bunu 
Rizan aniamamıştı ... 

Çocuklar, akşamları, deni1e 
bakan cihetteki sahibsiz bir 
bahçe bozukluğunda oynar· 
lardı . Rizan, güneşin, mas-mavi 
enginde damla-damla can ve· 
rişini seyrederken, ayni za· 
manda Yanık Bt-kir'i düşü-
nürdü. Neredeydi, ne olımı~tu 
Bekir?. -Souu ııar-
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Fransa' da grevciler çoğalıyor. Hedef Leh-Fransız iİtif a- ıA/man ordusu 

Dünkü toplantıda hiçbir Leh hududundan ge- k t 1manevra yaptı. 
ne L ld ., da lecek bir düşman idi. 1 ve gaze eler •••• e e e e 1 eme 1 • -B,aşı 1 inci sahi/ed~ • -Başı 1 inci sahifede-

------------- ftnkaladc alkı lanmıştır. -·-Cuma günii, M. Leon Blum'un riyasetin
de bir toplantı daha yapılacak. 

- Başı 1 inci sahi/ ede -
cenah kartellerinin feshedil~ 

meaini intaç etmiş olan ı .... ta
Jarı tekrar etmemek azminde 
olduklarım ifade etmişlerdir. 

M, Blumun mecliste harici 
iyaset bakımından bir mü• 

rt:akere açıldığı taktirde ittifak 
elde edeceği tahmin edilmek· 
tedir. 

Paris, 14 (Radyo) - Amele 
mes' elesi bugün günün en 
mühim mes'elesi olmuştur. M. 
Blum bugün başvekalet da
iresine amele murahhaslarını 
ve patronları davet etmiştir. 
M. Blum yeni.. ihtilafları ve 
müşkülleri hal için çalışmak· 
tadır. 

Lil'dc vaziyet fenal~~mamış 
olmakla beraber iyileşme· 
miştir. Dahiliye bakanı sa
bahleyin borsada amele ve 
patron murahhaslarını top· 
lam ıştır. 

Amele murahhasları: 
- Sonuna kadar yürümek 

kararındayız, amele menafiini 
alakadar eden her mes'eleyi 
şiddetle takibedecek ve hü
kumetede hürmette kusur et
miyeceğiz. Demişlerdir. 

Dahiliye bakanı, Lil Valisi 
ile müzakereden sonra, müza
kerelerin devamını valiye bı
rakmış ve tayyare ile Paris'e 
dönmüştür. Hareketinden evel: 

- Patronlarla amele mu
rahhasları arasında ve Blum 
huzurunda devam eden miiza
kerelere iştirak için Paris' e 
gidiyorum. Lil müzaker€11crine 
gelince, ben de şimali Fransa 
halkındanım, bunun için hü
kumetin menafii namına bu 
mes 'elenin halli lüzumuna ta
raftarım. Demiştir. 

M. Salengro Paris'te gaze· 
cilere: 

- Şimalde vaziyet yakında 
iyi bir şekilde inkişaf edecek
tir... Demiştir. 

Paris, 14 ( Radyo ) - M. 
Blum'un riyasetinde akdolun
muş amele • patron konferansı 
saat 19,30 da nihayet bul
muştur. Bu konferansta M. 
Solengro ve sair Bakanlar ve 
amele· namınada amele fede
rasyonu reisi M. Juo ve pat
ronlar hazır bulunmuştur . • 

Konferans müsbct bir netice 
almamıştır. Bunun için Cuma 
günü ikinci bir konferans ak
dolunacaktır. 

Bu konferansta, amele ve 
patronların grev ve intizam
sızlık aleyhinde hareketleri 
lüzumu Başvekil tarafından 
anlatılmıştır, Bunun üzerine 
ikisi hükumet, ikisi patronlar, 
ikisi de amele murahhasların
dan mürekkep olmak Üzere 
bir komite teşkil edilı;iştir. 
Bu komite, ~uma iç.timaına bir 
uzlaşma cstrsı arayacaktır. 

tarııf ından yeniden işgal edil
mesi üzerine vchamet peyda 
etmişti. Bu işgal hareketi pat., 
ronların meb'us Salcngro ta
rafından yapılan teklifleri red· 
detmcleri üzerine başlamıştır. 

Ayni zamanda Lille bele: 
diye reisi olan M. Salengro 
Cuma ve Cumartesi günleri 
birbirini milteakib patronlarla 
ve amele murahhaslarile gö· 
rüşmüştür. 

Mumaileyh Cuma gecesi 
ameleyi · geçen haftadanberi 
işgal etmekte oldukları fahri· 
kalan tdbliyeye ikna etmiştir. 

Maamafih cumartesi günü 
patronlar grevcilerle doğru

dan doğruya müzakerelerde 
bulunmağı tercih etmekte ol
duklarını bildirdiklerinden M. 
Salengro M. Leon Blum'dan 
Lille'e gelmesini rica etmiştir. 

ihtilaf kollektif iş mukave· 
lesinin tatbiki mes'elesinden 
neş'ct etmiştir. Amele ücret
lerinin yüzde on nisbetinde 
arttmlmasım istemekte ve bu· 
nun için ücretlerin hayat pa· 
halılığı ile mütenasip olarak 
arttırılmasını derpiş eden mad· 
deyi ileri sürmektedirler. Pat
ronlar amelenin bu talebini 
reddetmel-tedirler. 

Blum, patronlar amelenin 
metalibini kabulden imtina 
etmekte ısrar eylediklerinden 
ihtilafa bir nihayet vermeğe 
muvaffak olmaksızın gece Pa
ris' e dönmüştür. 

M. Blum'un Lillc seyaha
tinden bahseden Ôvr gazete
si ezcümle diyor ki: 

Bir başvekilin sosyal . bir 
ihtilafta hakemlik etmek üze· 
re bilhassa seyahate çıkması 
emsali mesbuk olmıynn bir 
hadisedir. Başvekil patronlar 
delegasyonunun anu<lane im
tinalannda ısrar etmekte ol
duklarını görünce patronlar 
namına söz söyliyen M. Pi<'r
re Thiriez'in ifadesi veçhile 
hükumetin azmini izhar etmiş 
ve ihtilafı hükumetin yapacağı 
hakemliğin halle fasletmesine 
karar vermiştir. 

Le jur gazetesi yazıyor: 
Bu karar mantık icabı fab

rikaları işgal eden ameleye 
gönderilmesi iktiza ederken 
fabrikaları ellerinden a'ınmış 
patronlara göndcrilıııiş bir ii~
timatomd~r. 

Alber Lebrun 
Atina sefirile 

görüştü 
Paris, 14 (Radyo) - Cu

mur reisi M. Lcbrun bugün 
M. Kamil Şotan'ı, M. Delbos'u 
ve Fransa'mn Atina sefirini 
kabul etmiştir. 

M. Delbos da hariciye da
iresinde birleşik Amerika mas
lah~t güzarını kabul etmiştir. 

giliz, Çt•koslovnk•ya ntıışemilitıırleri 

elde cdilf'n hnrikulacle tt•r:ıkld ,.f' 
neticelerle hayrete dü~müşl r ve 
Rus'Jarı lt>hrik etmişlerdir. 

Dün, mnnevralardıın dönen as, 
kerlcr tarııfındnn linsk ~chrindc 

buyük bir re migeçid yapılmıştır. 

lııre~nl Voroyilof, mnrefal Budycni 
ve eair ,::ent>roller bu r migeçiıı 
hazır bulunmuşlardır. 

Moskova, 14 (Radyo) -
Büyük manevralar bitmiştir. 
General Goroviç, beyaz Rus• 
larla meskun kısımların umum 
kumandanı sılatile Fransız, 
lngiliz ve Çekoslovak askeri 
heyetleri azasına bir ziyafet 
vermiştir. 

Bu ziyafete mareşallardan 
Voroşilof ve Budyeni ve ge· 
neraller vesair idare amirleri 
iştirak etmiştir. 

General Goroviç ziyafette 
demiştir ki: 

- Ordumuz harb için de
ğil, sulhun muhafazası için 
hazırlanmıştır. Buna mukabil 
bazı · memleketler harb için 
hazırlanmaktadırlar; fakat yeni 
bir harb, cihan için en büyük 
bir felaket olacaktır. 

"Biz harb istemiyoruz." 
Mareşal Voroşilof da birkaç 

söz söylemiştir. 
Ataşemil'terler de birer nu

tuk iradetmişlerdir. 
Fransız Ataşemiliter 'i demiş

tir ki: 
"Biz her zaman sulbü mü· 

dafaa ve muhafaza siyasetini 
takib ettik. General Goroviç'in 
de sulh lehindeki sözlerini bü
yük bir memnuniyetle dinledik. 
Memleketim ve memleketimin 
erkanı bu siyasetin en başta 
gelen mürevviçleridir. Bunları 
derhatır ettirmek için söylüyo· 
rum.:, 

Berlin, 14 (Radyo) - Al
manya'yı idare edenlerin en 
salahiyettarlarının Nuremberg
de iradettikleri harpçuyane ve 
taarruzkarane nutuklar, Lond
ra' da menfi tesirler yapmıştır. 

Almanya hükumeti, Londra 
maslahatgüzarı prens Bismark 
vasıtasile lngiliz hariciye ba
kanlığı müsteşarı Sir Vansitar'a 
bir nota vermiştir. 

Bu notada, Almanya'nm 
Lokarno konferansına Rusya
nın iştirakini hiçbir veçhile 
kabul etmiyeceği bildirilmiştir. 
Ayni zamanda . konferansınf 
Teşrinievelden sonraya taliki li 
de isteıni~tir. 

Bu notanın en mühim ciheti 
Alınanya!nın müstemlekeler 
mes'elesinin de yeşil masa 
üzerine konmasını kat 'i surette 
istemesidir. 

Moskova, 14 ( Radyo ) -
Alman Nasyonalist reislerinin 
harbcuyanc nutuklarını tetkik 
eden Prava ve İzvcstiya gaze
teleri 1914 tenberi en kor
kunç ve kanlı bir harb teh
likesinin baş gösterdiR'ini yaz
maktadırlar. 

lzvestiya diyor ki: 
- Yeni ve bunlara mümasil 

beyanatlar karşısında harbın 

patlaması çok mümkündür. Lil'de 35,000 ameleden mÜ· 
rekkep mensucat amelesinin 
grevine büyiik ehemmıyet vc
rılmrktcdir. Dahiliye Bakanı 
bu gece telefonla Lil'de amele 
ve patron ihtilafını halledecek 
hakemin ismini bildirecektir. 
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·· ğretmenlerin 
nazarı dikkatine! 

Lille, 14 (A.A) - M. Leon ' 
Blum Lille mmtakası mensu· Yavuz kitab evi sahibi Fahri Kitabçı busene 

Devlet matbaası kitaplarının da satan hakkmı 
cat sanayiindc ilnn edilmiş almıştır. Vukubulacak siparişleri en mUsald 
olan grevde hakemlik etmek şartlarla, son sür'atle göndermeğe amadedir. 
üzere aün öğleden sonra bu-
raya gelmiştir. Grev fabrika- ' Adres : yavuz ki tab evi 1 
farın 20 binden fazla amele ----·..... Numara 56 Kemeraltı .-.•, 

''Fransa ile Polon va arasında it- Bundan sonra ovaıla lınrb ()yun· 
'J lan, topçu tıırnfındııu tccriibc ıııış, 

t • p k •h d lorı yııpılmıştır. lTa Sarı Ve tam lr.,, General Grıring, Alman tana· 

Varşova'da çıkan Sosya
list Robotnik ıgazelesinden; 

Başkumandanımızın Fran
sa 'ya seyahatinden samimiyetle 
hükümetin kararına kayıtsız, 
şartsız bir anlayış gösterme• 
leri İcab eden bazı Leh or· 
ganlarından daha fazla samİ· 
miyetle seviniyoruz. Faşist en• 
ternasyonalinin organı olan ve 
Krakovi'de çıkan bir gazete 
bunlardan biridir. Bu gazete· 
nin general Rydz - Smigly'nin 
Raris seyahatı dolayısile izhar 
ettiği sevinçle, Polonya'yı Hit
ler tarafından idare edilen fa
şist bloka ithal ettirmek istiyen 
siyasetini nasıl telif etmeli? 
Bu hadisenin ehemmiyetini 
azaltmak için ona "Tamamile 
eskeri ve iki taraflı" bir ka
rakter atfediliyor. Halbuki bu 
izahın elle tutar yeri yoktur. 

Evvela, general Rydz - Smig· 
ly Polonya'da herhangi bir 
askeri şef değildir. Sonra, bu· 
günkü devirde, hiçbir siyasi 
temele dayanmıyan basir as
keri konuşm ... lar mevzuubahs 
olamaz. Fakat hepsi bundan 
ibaret değil. Bir sağcı gazete 
Fransa ile müttefikleri ve hu
susiyle Sovyet'ler birliği ara
sında bir uçurum kazmıya ça·. 
!ışıyor. Fransa'mn ittifakını 
kabul etse bile Polonya'nın 
hiçbir zaman Sovyet'lcr bir· 
liğinin müttefiki olmak iste
miyeceğini telmih ediyor. 

Garib bir imaj kullanarak 
bir bi~ns kubbesi altına iki 
gotik kule sıkıştmlamıyacağmı 
ileri sürüyor. Bu yanlış ve 
cüretkar bir teşbihtir. Fakat 
manası sarihtir. Hitler politi· 
kasının esası da buna istinad 
eder: Fransa'yı Avrupa'nın 
cenubu şarkisinden, Sovyetler 
Birliğinden ve Çekoslovak'
yadan ayırmak. 

Krakovi' de çıkan İ il ustro· 
rany Kuryer Codzienny" gaze-
tesinden: , 

Fransa ile Polonya arasın
daki ittifak sarih ve tamdır 
ve hiçbir eğlentiye ihtiyacı 
yoktur. Sözde daha geniş ve 
hakikatte <laha karışık olan 
muhtelif anlaşma telakkilerinin 
çerçevesine girmez. Bu, bir 
kere daha Leh milletile tama
mile mutabık olarak ileri 
sürdüğiimüz bir noktadır. 

Milletlerin tarihi ve kültürel 
bağlılıkları gibi sabit kıymet
ler üzerine istinad eden bir 
politika, ifadesi itibarile adeta 
mimariye benzetilebilir. Bir 
gotik kilisenin ok şeklinde 
inşa edilmiş iki kulesini bir 
bizans mabedinin kubbesi al
tında birleştirmek imkansızdır. 

La Republiquc gazetesinde 
Pierre Brossolette, general 
Rydz - Smigly'nin Polonya' da 
yalnız ordunun şefi olmayıb 
bütün iç ve dış politikaya ha
kim bir şahsiyet olduğunu 
tebarüz ettirerek, Varşova' nın 
otokratik rejimine muha'lif 
olan sağ ve sol unsurların da, 
Fransa ile olan ittifaka ayni 
derecede ehemmiyet verdikle· 
rini kaydederek diyor ki: 

Fransız'lar, uzun zaman, 
Leh diplomasisine has gerek
likleri pek iyi anlamadılar. 
Polonya'nııı daima bizimle ay
ni his ve meşgaleleri olması 

-icabettiğini sandılar. işte böy· 
lece, gururdan ziyade, anlayış 
noksanı yüzünden, Leh'lilere, 
kendilerini aşağı bir millet 
olarak telakki ettiğimiz hissini 
verdik. Bu hata açıkça takdir 
edilmeli ve bir daha yenilen
memelidir. 

Buna karf ılık Leh diploma· 
sisi şimdi ehemmiyetinin azal· 
mış oldukunu umduğumuz te· 
sirler altında, istiklalini ihzar 
için, iki buçuk senedenberi 
Fransa'mn Avrupa'daki bütün 
teşebbüslerine sistematik bir 
surette karşı gelmeğe çalıştı. 

Ve bu durumun neticesi şu 
oldu ki, Polonya, istiklalini 
göstermek isterken Almanya
nın kuvvet ve entrikalarının 
tesiri altında kalmış göründü. 
Bu da artık sona ermiş ol
ması gereken bir hata idi. 

Gen<'ral Gamelen'in Varşo
va seyahatinden sonra general 
Rydz - Smigly'nin Paris'i ziya
reti, mazinin anlaşamazlıklarını 
izaleye yararsa, bu Avrupa 
için kat'i ehemmiyeti olan bir 
netice doğuracaktır. Polonya
nın en büyük devlet adamının 
Fransız devlet adamlnrile gö
rüşmeleri, yakında yapılacak 
olan biiyük Avrupa görüşme
lerinde alınacak müşterek bir 
vaziyetin esasını vazetmiye ya· 
rıyacaktır. Ve eğer buna mu
vaffakıyet elverirse müstakbel 
Avrupa konferansının selameti 
temin edilmiş olacaktır. 

Varşova'da çıkan 

Polska' dan: 
Gazeta 

Bugünkü ziyaret, 1931 de 
Leh - Fransız ittifakının akdi 
esnasındaki şartlardan bam
başka şartl~r içinde yapılmak
tadır. O zamandanberi Polon
ya 'nın kudreti ehemmiyetli su· 
rette artmış ve artmakta bu· 
lunmuştur. Böylece, Fransa ile 
olan ittifakında Polonya'nın 

kıymet hissesi günden güne 
büyümektedir. Bu münakaşa 
götürmez vakıa, bu ittifakın 

manasını ekseriya yanlış tef
sir etmiş olan bazı-' Fransız 
gazeteleri tarafından iyice an
laşılmış değildir. 

Bu ittifakın manası, iki ta
rnf ın karakterinde, akidleri'n 
m1..ıtla'{ müsaviliklerinde, bir 
müdafaa uzlaşması mevzuubah
solduğu noktasında toplanmak
tadır. 

Ancak prensiplerine hürmet 
edildiği ve iki taraf birbirle
rının istiklallerini tanıdıkları 

takdirdedir ki, bir ittifak tam 
kıymetine sahih olabilir. 

Bu mütalcalarl.ı, Leh ka
nıoyu, general R}'dz-Smigly· 
nin Paris seyahatini alkışla

maktadır. Çünkli iki miittefik 
devletin ordu şeflerinin bu gö
rüşmesinde bu memleketler 
arasındaki miinasebetlerin in
kişafı bakımından mcs'ud bir 
tekamül göstermektedir. 

rcciliği eefi, general Friç ordu 
ıefi, nmiral Rider Alman bahriyesi 
ıcf i sıfııtile hu u i mevkilerini al· 
mışlardır. 

Bitler \'6 Yon lnuaılıcrıfde 
ırilıünde idiler. 

Harbiye talebesi banakla• 
rile Hitler'in önünden geçmiş 
ve harbiye Bakam tardından 
her bölüğün bayraktan veril· 
miştir. 

Harbiye Bakanı Yon Blum· 
berg bir nutuk iradederek 
demiştir ki: 

- Bugün size yeni bayrak
larınızı veriyoruz; bunları dai-
ma cesaret ve samimiyet ile 
yüksekte bulundurmalısınız. Si· 
ze ihtiyacımız olduğu zaman 
bu bayrakları zaferden zafere 
koşturacaksınız! • 

Hitler, bugün akşam üzeri 
siyasi mahiyeti büyük bir nu· 
tuk iradedecektir. Merasim 
dolayısile bu sabah, Hitler: 

"Almanya dahili ve harici 
sulh için çalışmazsa, bütün 
bu görülen mesai manasız ve 
lüzumsuz kalır! Ve eğer sizin 
her biriniz de vatan emrine 
hayatınızr fedaya hazır olmaz
sanız, sulh idame edilemiye· 
cektir. Biz şöven değiliz; be
nim imanım şudur ki Alman
ya'nın bütün muvaffakıyetleri, 
askerinin cihanın en birinci 
askeri olmasından doğmak
tadır. 

Şu anda karanlık ve kor· 
kunç bir devre girmekteyiz; 
bunun için her fedakarlığa ha
zır bulunmak lazımdır. Çünkü 
Almanya' da tereddüd, korku 
ve cibanet yoktur; Almanya 
daima zaferi, daima ileriyi 
düşünmüştür. Allah alçaklarla 
berabe.r olamaz." Demiştir. 

Bu nutkun mabadı ve siyasi 
kısmı, akşam iradedilecek nu
tuk olacaktır. 

Alman)a ·İtalya 
Birlikte hareket 

ediyorlar. 
Paris, 14 (Radyo) - Pari 

Midi gazetesinde Gorç Morel 
imzasile çıkan bir makalede: 

"İtalya'nın son kabine ;çti
maında ittihaz ettiği askeri 
kararlar, Almanya'nın ha7.ırlık· 
larilc alakadardır. 

Fransa ve lngiliz siyaseti; 
sulhü muhafazadır, fakat bu 
vaziyet karşısında bu hedefe 
varmak çok güçleşmiştir; de· 
mektedir.,, 

Taymis ve Deyli Telgraf 
gazeteleri bu vaziyet karşısın
da büyük endişe göstermek
tedirler. Almanya'nın azami 
bir şekilde silahlanması, cihan 
sulhünü bozmaktav başka bir 
maksada matuf değ:ldir, de· 
mektedir. 

Küçük Haberler 

Habeş Müslü· 
manlarmın teşekkürü: 

Adis-Ababa, 14 (Radyo) -
Habeş Müslümanları rüesası 
Mareşal Graçyani'yi ziyaret 
ederek ltalyan idaresinin ken· 
dilerine gösterdiği himayeden 
dolayı teşekkür etmişlerdir. 

Fakat bu ziyaret münase
bctile Polonya dış politikası· 
nın değişeceği hakkındaki ri
vayetlere fazla ehemmiyet ver· 
mek caiz değildir. Fransa ile 
ittifak bu politikada her za
man olduğu rolü oynamıştır 
ve Polonya'nın milletlerarası
nın biitün hareketlerinde bu 
ittifaka riayet edilmiştir. 

Romen Başbakanı ve clçirnit 
Bükrcş, 13 (A. A.) - Baş· 

bakan M. Tataresko dün elçi· 
miz Hamdullah Suphi Tanrı· 

över'i kabul etmiştir. 
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Amerika'lı tay- lzmir hatici aakerl •atın alma ildnları 

IJ/ 

Şimali 
Hindistan' da. 

M. Hitler'in 
beyanatı 

Kabileler harekata "Biz ve ltalya, difer 
Geçtiler. Fakat kat'ı memleketlerin nasyo 
Malumat alınamıyor nalistlerini aeoeriz.,, 

Londra, 14 (Radyo)-Radyo Londra, 14 (A.A)- Royter 
ajansına göre, şimali Hindis· ajansının Nuremberg muhabi· 
tan' da birçok yerli kabileler ri Hes, Ribentrop ve Rozem
taarruzkirane hareketler yap- berg'in de hazır bulunduğu 
maktadırlar. Londra siyasi ma· bir hususi öğle yemeğinde 
hafili bu hususta müsbet ve Hitler ile yaptığı konuşmayı 
menfi hiçbir şey söyleme- neşretmek hususunda Hitler· 
melc.tedir. den müsaade almıştır. Alman 

şefi demiştir ki: 
Diter bir habere göre, Pe

taver' de bütün askeri nokta· 
lar şimdiden lngiliz ve Hind 
askerleri tarafından tutulmuş 
ve tayyare kuvvetleri bir taar
ruza mukabeleye hazırdır. 

Hayber geçidinde mühim 
askeri hareketler yapılmaktadır. 

Paris, 14 (Radyo) - Kabil· 
den vmleıı bir habere göre 
şimali Hindistan' da Hayber • 
Allahabad arasında şimendü· 
ferlere yolcu nakliyatı Bir müd· 
det için talik edilmiştir. · 

Yolcular Kandhar • Köta 
yolu ile gidip gelmektedirler. 

- Bittabi biz Almanya' da 
bolşeviklikten korkmayız. Fa· 
kat tek bir korkum ve bunu 
açıkça söyliyorum o da Al
manya 'nın tarafında bulunan 
bolşevik zehirinin tahribat yap· 
makta olduğu memleketlerin 
birbiri arkasından bolşevikliğe 
sürüklenmesidir. Böyle bir va
ziyete seyirci kalamayız. Çün· 
kü biz Alman 'lar nihayet bir 
Avrupa milletiyiz. 

Hitler heyecanlı bir lisanla 
bunlan söyledikten sonra de· 
mittir ki; 

- Biz ve ltalya diter mem· 
leketlerin nasyonalistlerini se-
veriz. Bunun da sebebi gayet A rab ko- basittir. Çünkü biz ancak mil-

• • li bir esasa dayanan memle-
mıf elerı konfe- ketlerle münasebatta buluna

biliriz. 

ransı t~'l!.lanıyor. Rus T ayyarecisı 
Yarın kat'ı karar ve. 19 bin kilomet. 
rilecek. Grev de- relik turu bitirdi .. 

J.• Moskova, t 4 ( Radyo ) -
Oam ~uıyor • Tayyareci Layaneslci ile arlca-

Rudüs, 14 (A.A) - Arab- daşlan, ı 9 bin kilometrelik 
ların milli ve mıntalcavi ko- ·turu bitirerek Moskova'ya 
miteleri konferansı kat'i hattı dönmüşlerdir. 
bareketiai tesbit etmek üzere Tayyare meydanında kendi· 
perfembe günü burada top· lerini binlerce kişi karfılamış
lanacaktır. Şimdiki halde gre.v br. Bunlar arasında Bqvekil 
devam etmektedir. F'aliatin'de- Molotof da bulunuyordu. 
ki •-~•!- lcuwetlerinin yeni Moalcova, 14 ( Radyo) -
~ Tayyareci Layaneaki'nin mu· 

bqkumandanı general Dili vaffakıyetinden bahseden iz
dün buraya gelmiştir. Tel-Avi· vestiya gazetesi, Amerilca'ya 
vin ihtiyar belediye reisi !M. yeni bir yol açıldıtını ve Sov· 
Lizeng-f genaral Dill'e hita- yet Rusya'nan Birleşik Amerika 
ben açık bir melctub neşre· ile dotrudan dotruya bir bava 
derek Filistin yahudi aleminin yolu ile bat'anclitını yazıyor. 

'lngilterc'ye olan itimadım be- Hava Tehlı·· 
yan ve arzı mukaddeste sul· 

hun teessüsü temennisini iz· keaini bilenler. 
bar etmiştir. 

Franaız gazeteleri ve 
Nuremberg kongreai 

Paris, 14 {Radyo)- Fransız 
razeteleri, Nasyonal sosyalist· 
lerin Nuremberg'deki nüma
Yİflerinden, Hitler ve Göbels'in 
nutuklannı tetkik etmektedirler. 

Jür gazetesi: 

Eter Almanya Moskova'ya 
Ye Bolşevikliğe taarruz ve te· 
~vüz ediyorsa, haksız değil
dir, çünkü Moskova Fransayı 
Almanya'ya kal'fı Bolşevik yap· 
lllalc istemektedir. 

Fransa, Stalin, Dimitrof ve 
lairenin arzulannı ve prensip
lerini kabul ettiti taktirde 
l>Gabütün küçülecektir. 

• Fransa, Bolşeviklerin enti
tkalanna nihayet vermek mec· 

Uriyetindedir ... Demektedir. 

A.vuaturya'lı nazır 
Roma' da 

Roma, (Radyo) - M. Smit, 
... t 19 da Roma'ya vasıl 
01ııauttur. Avusturya başvekil 
'1uavini, hariciye bakanhtı 
~iiatCfarl karşılamış, Avus-
111Ja'run Roma sefiri de ha· 
~ulunmuştur. Bunlardan 
:fti: Macar sefiri kartılayan· 

ara.anda idi. 

Ankara, 14 (A. A) -Hava 
tehlikesini bilen üyeler listesi: 

13327 B. Artin lstanbul' dan 
20, 13328 Mehmed Ali 20, 
13329 Jak Aciman 20, 13330 
Albu 20, 13331 Ahmed Ke
mal 25. 13332 Yorgi Koco· 
polo 20, 13333 Haisis 20, 
13334 Çuhacıoğlu 20, 13335 
Veli Acar 20, 13336 Atanas 
20, 13337 Yuda Refael 20, 
13338 Homano 20, 13339 
Pekmezyan 20, 13340 Ômer 
Lütfü 20, 13341 Mehed efendi 
otullan 20, 13342 Kaneti bi· 
raderler 20, 13343 Lep Tür· 
kes 20. 

Kıbrı• va. 
li•i l•tanbul' da 

latanbul, 14 (Hususi muha
birimizden) - Kıbns adasının 
valisi M. Payer şehrimize gel· 
miştir. Bu seyahatın hususi 
oldutu söylenmektedir. 

T eraanede hırsızlık 
Kal'fıyaka' da Alaybey'inde 

kalafatçı Halil ve Yusuf'un 
liman işletme müdürlütü ter· 
sanesinden ara·sıra çivi ve 
bazı alit-edevat çaldıldan za. 
bıtaya şikiyet edilmiftir. 

Zabıtaca yapılan araştırma
da Halil'in odasında üç kilo 
~vile Yuıuf'un odasanda b:r
çok alat ve edevat ve 12 kilo 

Af. Smit'i bir lata asker çivi bulunmuıtur. YJ,UUf kaç-
ı IDJfl& da Halil tutulmufbar. lamıtbr. 

ı Bumava Tüm Sabn Alma Komisyonundan: 285 
yareci er Cinsi Mahalli Miktan Umum tahmin MnvUkat Münahasa Tarih Gün Giln 

••• 
Atlas denizini 

afıyorlar 

Kilo tutan teminatı şekli 
Un Gaziemir 80,000 8800 660 pazarlık 17 /9/36 perşembe 10 
Un Bumava 48,000 5280 396 pazarlık 17 /9/36 perşembe 1 ~ 
Nn Ödemiş 24,000 2640 198 pazarlık 17/9/36 perşembe 11,30 

Londra, 14 (Radyo) - A· 
merikan tayyarecileri Rişman 
ve Meril Atlas denizinde lr· 
landa'nın 100 mil garbında 
Ozonya vıpuru tarafından gö
riilmüştür. 

Un Aydın 100,000 11000 825 pazarhk 1719136 perşembe 15 
Un Tire 80,000 8800 660 pazarlık 17 /9/36 perşembe 16 
Un Söke 24,000 2640 198 pazarlık 17/9/36 perşembe 16,30 
1 - Tümen birliklerinia ihtiyacı olup '2 191 936 çarşamba günü yapılan münakasalanna 

talip çıkmadığından yeniden münakasaya konulmuştur. 

Vapur, tayyarenin iyi bir 
havada ve iyi bir vaziyette 
oldutunu bildirmiştir. 

2 - Münalcasaları 17 / 9 / 936 perşrmbe günü hizalarında yazıh şekil ve saatlerde yap .. 
lacaktır. 

3 - Unun tahmin tutarile muvakkat teminat miktarlan hizalarında yazılıdır. 
4 - isteklilerin muayyen vaktihde Bumava' daki askeri sahn alma komisyonuna gelmeleri. 

lzmir Komutanlıfı ilanları 
Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 

1 - Mst. Mv. kıt' atının 53390 kilo makama ihtiyacı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 28 /Eylul/ 936 pazartesi günü saat on altıda 
lzmir'de laşlada Mst. Mv. satın alma ko. nunda ya· 

· pılacaktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutan 11478 lira 85 kuruştur. 
4 - Beher kilo makama için yirmi bir buçuk kuruş fiat 

tahmin edilmiştir. 
S - Teminatı muvakkate akçesi 861 liradır. 
6 - Rartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler 'i"icaret od11Sında kayıtlı olduklanna dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayıla kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazıla vesi-
kalan teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evci komisyona vermiş bulunacaldardır. 

11 16 20 25 341 
--ıi'üstahkem mevki satan alma komisyonundan: 

1 - Yerli fabrikalar mamulibndan ve beher metresine bi· 
çilen ederi 36 kuruş olan yüzbin metre yatak kıbflığı 
bez kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 23 Eylul 936 çarşamba pnü saat 15 tedir. 
3 - Şartnamesi 180 kuruşa M. M. V. sabn alma komis

yonundan alınır. 
4 - ille teminat 2700 liradır. 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat 
evvel M. M. V. satın alnua komisyonuna vermeleri. 

249 • s ıo ıs 20 
Mit. Mev. Satın Al. Ko. nundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 75 kurut olan 100 ili 

150 bin metre portatif. çadır bezi kapalı zarfla ek· 
ailtmeye konmuttur. 

2 - ihalesi 17 eylOI 936 perşembe tünü saat 15 tedir. 
3 - Sartnameai 565 kuruşa M, M. V. satın alma Ko. nun· 

elan alınır. 
4 - ilk teminat 687 S liradır. 
S - Cidar bezleri .)'erli fabrikalar mamulibndan olacaktır· 
6 - ~iltmeye girecekler kanuni teminat ve vesikalarile 

birlikte teklif melctuplarlnı ihale saatından en az bir 
saat evvel M. M. V. sabn alma komisyonuna ver· 
meleri. 30 5 10 15 190 

Mst. Mv. sat. al. lco. n. den: 
1 - Mst. Mv. in göstereceti yerde 2864 lira yirmi iki 

kurut bedel keşifli bir tesis açık eksiltme suretile 
münalcuaya konmuıtur. 

2 - ihalesi 22 -EylOI- 936 salı günü saat on beşte lzmirde 
kışlada Mst. Mv. 1atın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 215 liradır. 
4 - Sartnamek, keşifname ve resmi her gün komisyonda 

görülebilir. 
S - istekliler Ticaret odasında lcayıdı olduklarına dair 

vesikalarına ve ihaleden lialcal sekiz ıün evvel bu 
işi yapabileceklerine dair lzmir Nafıa fen heyetinden 
alacakları ehliyetname veailcalanaı komisyona göster
mek mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye ittirak edecekler 2490 sayılı kanunun ilci 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve-
sikalan ve temi.-ı muvakkatelerile birlikte ihale sa· 
atinden evvel komisyona gelmeleri. 

6 11 15 20 
Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Müs. Tüm. ihtiyacı için kapalı zarfla (109200) kilo 

bulgur satın alınacaktır. 
2 - Bulgurun beher kilosu (13) kuruş (50) santim fiat 

biçilmiştir. Tutan (14742) liradır. 
3 - ihalesi 24/9/936 pertembe günü saat 15 de ve tümen 

satın alma komisyonu binumda yapılacaktır. 
4 - isteklilerin ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 

(1106) lira ve ihale kanunun iki ve üçlnci madde
lerindeki vesika ile komisyona müracut etmeleri. 

10 12 14 16 319 

lzmir P. T. 'I'. başmiidiirliiğiin
den: 

Seydiköy merkezi!e Gaziemir istasyon~ arasında günde dört 
ve Alsancak merkezi aruanda da günde bir defa posta nald 
ve teati etmek üzere mahiye 22 lira muhammen bedelle 
10/9/936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle münakasaya 
konulan posta sürücülüjünün 24/9/936 T. ne müsadif per· 
şembe günü saat 16 da lzmir posta ve telgraf başmüdürlü
ğü.:ıde ihalesi icra kıhnacağ'ından talip olanlann % 1,S 
niıbctinde muvakkat teminat akçesile müncaatlan ilin olunur. 

12 15 18 22 346 

Manisa Askeri Satın Alma ko. nundan: 
Muham- Muvak· 

Cinsi Miktarı eksiltmesi men fi. kat temi. ihale günü Saat 
Un 392 ton kapalı z. 13 kr. 3798 L. 17/cylul/936 per. 10 
Nohut 20 .. açık ele. s .. 15 .. u ., .. 11 
Kuru 32 ., .. .. 10,S ·~ 252 .. ,. .. .. 16 
fasulya. 
Bulgur 45 .. .. .. 11 .. 372 .. 18/ eyluV936 cu. 
Kuru 18 .. .. u 2,5 .. 18 •• u .. 
soğan. 

Kuru 7 .. .. .. 12 .. 63 .. .. " 
üzüm. 

1 - Tümen Manisa merkezinde bulunan kıtaatın senelik 
ihtiyaçlan olan yukanda cins ve miktarlan yazıh alb 
kalem erzak ayn ayn şartnamelerle münakasaya ko' 
olmuştur • • 

2 - Şartnameleri bedelsiz olarak Manisa tümen satın alma 
komisyonunda görülebilir. Yalnız un taıtnamesini 255 
kuruş mukabilinde mezkU.. komisyondan alınabilir. 

3 - ihale günleri ve ~ksiltme usulleri muhammen fiatleri 
ve muvakkat teminatlara vukanda yazılmıştır. 

4 -. istekliler ticaret odasında kayıtla olduklarına dair ve
sika ibraz etmeleri lazımdır. 

S - Kapalı zarfta talipler muvakkat teminat makbuzu ile 
birlikte teklif mektuplan münalcasanan yapılacatı belli 
gün ve saattan en aşağı bir saat evvel Manisada ar 
keri satın alma komisyonuna vereceklerdir. Açık ek· 
siltmelerde istekliler muvakkat teminatlarile beraber 
muayyen olan vaktinde komisyona m'üracat etmeleri 
lizımdır. 30 S 10 ıs 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Tepeköy' de Çarşı meydanında 4500 lira kıymeti muham· 

meneli pamuk ve Un Eabrilcuı satılmak üzere 1 191 936 ıü· 
nünden itibare-rzı /9/ 936 pazartesi günü ihalesi icra ediı; 
mek üzere 20 gun müddetle açık artırmaya çıkanlmışbr. 1.
tekli olanlann muhammen kıymetin yüzde yedi buçuk nisbe
tinde pey parasile ve ıeraiti anlamak üzere Torbalı M&lmi· 
dürlüğüne müracaatlan ilin olunur. 335 

lzmir belediyeaİMen 
Şehir dahilinde seyrüsefer 

eden otobüs ve kaptıkaçtılann 
ücret tarif esi daimi encüme
nince tesbit edilerek beledi-

Be,inc İ Bizans yedeki ilin tahtasına uıımafbr. 
Hilihna hareket edenlerden 

Konaresi nisbi para cezası aı.nacatan• 
e. . dair tembihnameye madde 

25 Eylulcle, ilave edilmiştir. ilanın neşri 
ltaly~ kralının riya- tarihinden muteber olmak 

üzere alikadarlarca bilinsin.370 
setinde toplanacak •• --------

Roma, 14 (Radyo) _ Be· Bergama icra memurluğua. 
dan: finci Bizans "kongresi Roma-

nın ünivenite muhitinde Vik- Zeytindat nahiyesinin Kışla-
tor Emanoel'in ve Mussolini· önü mevkiinde 1200 lira de
nin riyasetinde toplanacakbr. ğerli zeytinlik ve 2400 lira 

Kongre ayan 25 ine kadar değerli keza zeytinlik ve 4600 
devam edecek ve son içtimaı lira kıymetli tarla ve Püakllü
Napoli' de yapacaktır. tepe mevkiinde 2000 lira de· 

Kongre Bizans tarihi, Bizans terli ve Meşeli tepeli mevki
ve cenubi ltalya fikir ve dil inde 2000 lira kıymetli, S. 
münasebetleri, Bizans eski gaz mevkiinde 1200 lira lay
eserleri ve Bizans muziki ile metli ve gene ayni mevkide 
alakadar olacak ve· Kalaber- 2760 lira kıymetli tarlaların 
ya'da bir tetkik seyahati ya· birinci artırma günü 2/10/936 
pılacalctır • olarak tayin edilmiş olduğu 

Bu kongreye avrupa devlet· halde sehven 27 / 1 ci tepjn 
!erinin çoğu iştirak etmiştir. 936/ olarak gösterilmiş bulun• 
Bunlardan başka Yunan, Yu- doğundan keyfiyet tashiben ve 
tt'lav ve Romanya huk4met· birinci artırmada verilen he
leri de iştirak edeceklerdir. delin yüzde 75 şi bulmamaa 

Yunan heyeti Bizans bak· halinde ikinci arbrmuınm ya-
landa izahat verecektir. pılacatı 15 inci günün 17110/ 

NiJ.mayiı 
Strazburg, 14 ( Radyo ) -

Bugün komünizm aleyhine bci
yük bür nümayif yapılmııtır. 
Bu nümayifc 40,000 Alsas'lı 
btolik iftirak etmiftir. 

936 cumartesi pnü bulunduğu 
ve tarlaların miktarı her ne
kadar eski usul üzere dönüm 
olarak yazılmış ise de beher 
dönümün 919 metre murabbaı 
heaabile yeni usule çevri ... 
oldutu iliveten ilin oıuw. 
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Fratelli Sperco W. F. H. VAN- Kiralık Ev ,,-_._ ... 
vapur Acentası Der ZEE & co. Köprü tramvay durak yerin- Sıhhat ve 

ROYAL NEERLANDAIS v. N.. de 681 numaralı ev kiralıktır. Eğlence 
KUM 

Evde her türlü tesisat ve konfur 
PANY ASI DEUTSCHE LEVANTE LINIF yok bahasına 

11TRJTON 16 mevcuttur. Görmek için Köprü 
" vapuru ey· "SOFIA t ·· 15 ı · ı 

ı Al d ı· · .. ·· " mo oru ey u • bakkalı bay Ahmed'e müracaat 
u e oğru ge ıp aym gun yu- de bekleniyor 18 eylule ka- ımmm-. .. m;:ı-... .-mllii_l!:J 

künü tahliyeden sonra BUR- dar ANVERS, ROTTERDAM Hellenı·c Lı·nes 
GAZ, VARNA ve KÖSTEN· HAMBURG, BREMEN liman-
CE limanları için yük ala- lan için yük alacaktır. Limited 
caktır. "ANGORA,, vapuru 16 ey· 

"HERGULES,, vapuru 19 IUlde bekleniyor HAMBURG, 
eylulde beklenmekte olup 24 BREMEN ve ANVERS'ten 
eyliile kadar ANVERS, ROT- yük çıkaracaktır. 
TERDAM, AMSTERDAM ve "TINOS,, vapuru 24 eylul· 
HAMBURG limanları için yük de bekleniyor, 29 eylule ka· 
alacaktır. dar ANVERS, ROTTERDAM, 

11 HERMES,, vapuru 30 ey- HAMBURG_ v~ BRE~EN li· 
liilde beklenmekte olup 5 teş· m~~larına yuklıy~c~ktı~. 
rinevele kadar ANVERS ROT- SOFlA,, motoru 6 ılk teş· 
TERDAM, AMSTERDAM, r~nde bekleniyor, 10 ilk teş-
BREMEN ve HAMBURG rıne kadar ANVERS, ROT-

TERDAM, HAMBURG, ve 

Hamburg - Bremen, Rotter· 
dam -Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta· 
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo-Egytian Mail 
line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City., va· 
?Uru her ay Pireden munta· limanları jçin yük tahmil ede· BRFMEN, limanlarına yükli· 

cektir. 
SVENSKA ORIENT LINlEN 

yecektir. zaman iki sefer hareket ede-
"GERA,, motörü 15 ilk cektir. 

tesrinde bekleniyor, 20 ilk Yolcu fiatinde tenzilat: 
teşrine kadar ANVERS, ROT- Pire-Marsilya seyahat müd-
TERDAM, HAMBURG, ve deti75 saat, 
BREMEN limanlarına yükli- Port·Sait ve lskenderiye li-
yeccktir. manian için "VELOS,, vapu· 

''BIRKALAND,, motörü 14 
eyliildc gelip 18 eylule kadar 
ANVERS, ROTTERDAM, 
BREMEN, HAMBURG, DAN· 
ZiG, GDYMIA, COPENHA
GEN ve ISKANDINAVYA ARMEMENT H. SCHULDT ru her hafta pazartesi günü saat 
limanları için yük alacaktır. HAMBURG 12 de muntazam Pireden ha· 

11HEMLAND,, motörü 29 "DUBURG,, vaJ?Uru 20 ey· reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

cyliile doğru beklenmekte olup lulde bekleniyor, ANVERS, 
3 birinci teşrine kadar AN- ROTTRRDAM ve HAM· Fazla tafsilat için Pasaport 

yolcu salonu karşısında Lokal 
VERS, ROTTERDAM, BRE· BURG limanlarına yükliye- xiz binasında. No. 168 
MEN, HAMBURG, DANTZIG cektir. 
GDYNIA, KOPENHAGEN, 1 AMERiKAN EXPORT LINE .. ' Umumi Deniz Acentahaı 

Limited 
GÔTEBURG, OSLO ve IS· "FXPAMINER,, vapuru 26 acentasına müracaat olunması. 
KANDINAVYA limanları için eylulde NEVYORK DiLEKT Telefon : 3171 
yükliyecektir. hareket edecektir. ---------·-

FINSKA ANGFARSTYGS DEN NORSKE MIDDELHAV~ "DUNA,, vapuru 18 eylul· 
KUMPANYASI LINJEN -OSLO de bekleniyor, BELGRAD, 

"SAVONMAA,, Motörü 12 NOVJSAD, BUDAPEŞTE, "BANADEROS" motörü 21 
eylUlde gelip doğru ANVERS eylulde bekleniyor, doğru LE BRATISLA VA, ViYENA ve 
ve FINLANDIY A için yük HAVRE, DÜNKERK, DIEP- LINZ için yük alacaktır 
alacaktır: ~E, ANVERS ve NORVEÇ SERViCE MARITIME 
SERViCE MARITIME ROU· lımanlarına yük alacaktır. ROUMAlN BÜKREŞ 

MAiN KUMPANYASI "BOSPHORUS,, motö;ü 22 "VASELAND,, motörü 13 
"ALBA JULI,, vapuru 23 ilk teşônde bekleniyor, LE teşrinevelde gelecek, ROT-

eyliilde gelip 25 eylüle kadar HAVRE, DliPPE, DÜN- TERDAM, HAMBURG, CO-

Çeşme Plaj ve Ilıcaları, , 
sergi münasebetile 95 ya
taklı, deniz kenarında ( Bü· 
yük Türkiye Oteli ) fiatla
rında mühim tenzilat yap
mıştır. Dünyada ertısali bu· 
lunmıyan Ilıca ve Plajlarını 
tanıtmak maksadile denize 
ve caddeye nazır en mükem
mel elektrikle tenvir edilmiş 
temiz odalarının banyosu ile 
beraber karyola ücreti Ey· 
lülün nihayetine kadar 50 
kuruşa indirilmiştir. Tedavi 
veya eğlence için bu fırsatın 
kaçırılmamasını ilan ederiz. ; 
Çeşme' de Büyük Türkiye 

Oteli Müdüriyeti 

ac=--------~· lzmir inhisarlar baş müdür-
lüğünden: 

İnhisarlar baş miidürlüğünce 
936 mali sP.ncsi zafında alına
cak kuru üzümlerin idare am-
barından rıhtıma ve şimendi
ferle gelecek incirlerin istas-
yondan idare ambarlarına ve 
idare ambarlarından taş iske
leye nakletme işleri pazarlıkla 
yaptırılacaktır. 

isteklilerin Eylülün 26 ıncı 
Cumartesi günü saat 15 de 
üç yliz yetmiş liralık teminat
larile birlikte baş müdürlüğü-
müzdeki eksiltme komisyonuna 
müracaatları. 11 14 324 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastalık
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı -
Elhamra Sineması arkasında 

No. : 55 
Telefon : 3479 

PIRE, MALTA, MARSILYA KERK, AN~RS, DIRECT PENHAGE, GôTEBURG, 
ve ALGER için mal yükliye- ve NORVEÇ limanlarına yük OSLO ve ISKANDINAVY A Üçüncü icra memurluğundan: 
Cekt·ır. alacaktır. limanlarına mal alacaktır. ANADOLU fil" ' • gazetesinin 

ZEGLUGA POLSKA ATID NAVICATION COM· "DUROSTOS,, vapuru 3o 6668 numara ve 19 171 936 

KUMPANYASI • . t PANIE -. HAYFA eyliilde bekleniyor, KÖS TEN-
i tarihli nüshasile ikinci artır-

"SARMCJA,, motörü 28 "ALISA,, motörü 14 eylule CE, SUL NA GALAÇ ve 13 /9/ 9 GALAÇ kt BELGRAD ması 36 günü yapı· 
eyluAlde gelı"p dogvru ANVERS, doğru bekleniyor, BELGRAD, a arması 

ı NOVISAD BUDAPEŞ lacağı ilan edilen Balçova'da 
DANTZIG ve GDYNIA li- NOV SAD, BUDAPFŞTE, • TE, 

BRATlSLAV A, VIY ANA ve VIYENA ve LINZ için yük yağhane civannda beher dö· 
manian için yük alacaktır. I alacaktır. nümü 150 lira kıymetli 8 dö-

llandaki hareket tarihlerile L NZ için yük alacaktır. Vapurların isimleri gelme nüm bağın ikinci aıtırması 
navlunlardaki değişikliklerden S. A. ROYALE HONGROISE tarihleri ve navlun tarifeleri 1 /10/ 936 perşembe günü 
acenta mes'uliyet kabul etmez. DE NAVIGATION DANUBIE· hakmda bir taahhüde girişi· saat 11 de yapılacağı tashihen 
Daha fazla tafsilat almak için NNE-MARITiME BUDAPEŞTE lemez. Telefon No. '2008 2008 ilan olunur. 
2ci kıordonda tahmil ve tahliye mılDl.,._İllllll _____ sı ______ m!ll ______________ 

1

.__ma_ 

z 
Panayır münasebetile yeni hazırlıkları 

Türkovaz Bar onbeş kişiden mürekkep mükemmel 
bir varyete heyeti getirmiştir. 

Cürko az r'da 
Garbın zengin numaralarım görmek mümkün olacaktır. 

Türkovaz Bar'ın yeni varyete heyeti 
Fuar zamanında en eğlenceli ve zevk-

li gece hayatını yaşatacaktır. 
Fiyat ar mutedild·r. 

ıs_36 

Elektrik ve Nitro Salloz boyası ile boyanmış muhtelif tip ve 
boyda karyolalar ile Nikel Nikelaj v~ bronz karyola:an nikel 
abajorlar, komodinler vesair muhtelif eşyalar ile umum sergr· 
lerde birinciliği kaz.anmış ve her dürlü takdire mazhar olmuş 
olan lstanbulda Doktor Halil Sezerin karyola ve madeni es
ya fabrikasının bütün mamulatinı topdan ve perakende olarak 
Yeni Kavaflarda 29-36 numaralı Hüseyin Hüsnü Ôzişin lüks 
mobilya salonunda fabrika fiyatına bulabilirsiniz. Taklitlerinden 
sakınınız. 

binas arkasında Fratelli Sper
co vapur acentalığına müraca· 
at edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 
... 1 ................ -

ıııııııııııııııııııııııııııııı.. Doktor Aıııııııııııııııııııııııııııııı• . -
= A.KemalTonay ; 

0 l iv i er v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
LONDRA HATTI 

"PHILOMEL,, vapuru 19 
eyliile kadar Londra, Leith 
ve Newgastele yük alacaktır. 

"DIDO,, vapuru 29 eylfıle 

kadar Londra ve Hul için yük 
alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 9 teş· 
rinevele kadar Londra ve Hul 
için yük alacaktır. 

11 MARONIAN,, vapuru 19 
teşrinevele kadar Londra ve 
Hul için yük alacaktır. 

LIVERPOL HATTI 
"MARDINIAN,, vapuru 17 

eylulde Livcrpol ve Svansea
dan gelip yuk çıkaracak ve 
ayni zamanda 23 eyinle kadar 
BeHast, Liverpol ve Glaskov 
için yük alacaktır. 

BRISTOL HATTI 
"TORFINJARL,, 20 eylüle 

kadar Bristol için yük ala· 
caktır.: 

/ 

'\ / 
i·ı/ ' . } , . ı. 

; '· 

Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları nıütahassısı-
llasmahanc i ta )O~nı karşısmılaki dihck Eokak başında 30 s:ıyı· = 

= h ev ve muayeııelı:mcsındc sabah s:ıııt 8 <len nk•aın sanı 6 n kadar = = basıalamu kabul eder. \ =: 
- l\Iüracnnt eden lınstalara yapılması )fümngelen sair t:ıblil!it ,.e ~ 

mikroskopik nıunyenclcri ile veremli lınsınlurn vnpıhnnsma ccvzn § = g<>rülcn Pnomotoraks muayeuelıanc~inde nıuııtaz~man yapılır. :::;:: 

111111111111111111111111111ili111111111111111! 111111111111 illlll Tele/on: 41 15 11111111 i 
--Menemen urbaylığından: 

1 - 1762 lira 29 kuruş keşifli belediye dairesinin tevsii 
ve 1675 lira 25 kuruş keşifli pazar yeri inşası plan ve keşfi 
mucibince 10 191 936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık eksiltm~ye konulduğundan taliplerin mezkiir günde bele-
diye encümenine müracaatları ilan olunur. 15 19 358 

m.m. V.den: 
1 - Bu sene Ankara'ya nakli mukarrer olan Harbiye oku· 

lu lngilizce, Fransızca, Almanca öğretmenlerine yük· 
sek okullarda öğretmenlik yapmak sclahiyetini ve ve· 
sikalarını ve bildilerini taşıyan lngilizce bir Almanca 
üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

2 - Bu öğretmenliklerin Ücreti ders saatı başına 4 lira 
5 liradır. 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservis 
ve nüfus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı ve 
bulundukları memuriyetleri hal tercümesi ve bir istida 
ile Ankara' da M. M .. V. ne lstanbul'da Pangaltı'da 
Harbiye okulu K. müracaatları ve sarih adres yazma· 
ları ... lazımdır. Müracaatlar en geç 20/eyliil/936 ya ka· 
dar yapılmalıdır. 24 D. 


