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Asi tayyareler 
Madrid'i bombaladılar, bir
çok yerlerde yangınlar çıktı. 
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1. Inönü 5 birinci teşrinde 
Londra'ya gidiyor. 

!Naziler kongresi game haçlı, kartallı bay
raklar ve Heyi avazeleri arasında dağıldı. 

Hitler diyor kı: olşevizm 
Rusya demek · r, ben de 
Almaılya demek'im! 

Zonguldak'ta zengin demir madeni damarları 
• 

bulundu. lktısad ve maliye vekillerimiz 
dün şark se)ahatine çıktılar. 

-------
Köycülük 

'Icınleketin dört tınarıncln lıir 

Kö)dilük lıifulır, nldı, gi<li}or. 
~tında iıtifakıını;o: \'tırdır ki, Tlir· 
kiye. şiı111Jikı lıali il1> )İİ7.de 99 unu 
kö) )('r ıe~k;l <"den Jıir ınt>mlel.:ct· 
Ser m cmun"ıılır. ~üfu;ıun da \ÜZ· 

" rle 70 i ku)lcrdc oturur. Yalnız bu 
kadıır mı ya: 

Küy. TürkiJe'ııin n ker ocağıdır, 
Kt>y, cıımuriyetin ,·aridnt kay· 

no~ıdır, 

Kiiy, \arlığınıızın rlapnağıdır! 

Bunun iı;indir ki, .. Kü)·cülük• 
Ct>r~yaın ı;ol.:. 'crindedir \C lıizııu· 
dır. Yalnız şu farkla ki. 

KöycülQ~ü mü. bet şeL.:ildc, yal· 
dızlı, Eathi \'C mariz bir edebiyat· 
tan, gelip gcçir.i bir grnı;lik hc•ye· 
canından \c heylik lakırdıdan kur· 
tarmak lfızımdır. 

Çot. ı ;, .... ı .... •"'"· 9 ... 1.r ... ıılr11le· 
ler çıktı: hep J öydf'n, köylüden, 
köycülükten bah cıliyorlar. Bunları 
oku) upta af, hakikate \"C ihtiyaca 
Pırtını ı;cnrmi, lıir goııül beyec.-anı 

ile kımıldamamak imkfınsır.dır. Am· 
nıa, şu da rnr ki, :ıtalanmızın e. E,·. 

deki paznr ı;ar~l)'& uym:ı7.• dedik· 
leri sibi. ne Türk l..<ıyü onlann 
lıildikleri ,.e nnl:ıdıkları gibidir, ne 
ılr inJ..ıllp Türkiyc'ııi köyrülüğü, 
lıu nınsa ı,aşı nl'1.ariyderi ile <lüze· 
!'.(• koyabilir .. 

Her kııfaılan lıir ha~ka ses 
Çıktıkça \'C her gönüldı·, her kafa· 
da lıir ba,ku köyrülük icl,.ali ya~ıı
ılıkça, l.:oı knnz ki, hu bir yığın "'e 
) ckd iğerinc zıt fikirler ııraııında, 
e~ıı kö,· "" k<>)lülcre b:ıknıak im· 
lıuıını 'bulaınıyacağız. 

Kö) fi oii~üııilrken; 
Topr:ı~ı, taşı, kurulduğu yeri 

ve bu kuruluştaki tesirleri, ~eşit 

mahsulünü, ) ıllık \'aridntını, haya· 
tıııı, nüfusunu, hayvanını, bıthçe ve 
6ııyunu, :ığlığını, içindt'kilerin çift· 
~ilikteki vaziycth·rini düşüoecı>ğir. 

Borı;larmı, iatilısal, islihluk ve 

lilıtış ~artlanm ı;özümiize olaca~ız. 
\'e Lir dt~: lıu kô) \C'ri Türkiyt:'nin 
) t'llİ (ilçülcri ile lıir kun-et, bir 

St>net ktı) nağı halinde dü~üncce~iz. 
AtıC'ak ondan onr:ıdır ki, mcmlc· 

L."tte bir köycülük cerc) anının 
nıoeli, ilmi ve tatbiki \'8rlığı do
~nbilir. Bu büyük me,·.ıuıı, ra_tgcle 

it lükkiden ''e anarşiden kurtarma· 
lıv1z. De,·letin alnkııdar daimleri, 
ıı;!! elli, költür, sağlık, iktısad, na· 

fıa, ziraat bakanlıkları, kendi na· 
l t noktalanna giire, kö) ün ma· 
llı:ısını \'C cemivetin köyden bekle· 
diğini teshit et~cli,I bütün memlc· 
kı·t münen•erlerini, içtimaiyatçı, 
hekim, edip, iktı atçı \'e muallim· 
leriııi bu mevzu üzerinde konuş· 
lnağa da vct etmelidirler. Daha doğru· 
~tı, köy hakkımla da de\'letin bir 

tebberli(;i olmalıdır. 
Bnşbakonımız, köylü eş)aBı, gi· 

Yceegi \'C: aircsi için Sümerbank 
fabrikalarının çalışmasını yeni bir 
~'-HJc tanzim etmek arzu mıdadır. 

Bu arıu n~ karar. ileri, hayal· 
Jıereııt \'e israf edilmiş fikirlerin 
Yerinde realitt•ye dayanan bir tat· 

bikatçılığın ifadesidir .. 

--------.·--->G94------
M. Hitler, Rusya'ya tarizden sonra Yahudilere hücum etti. 

Demokrasinin zararlı olduğunu ileri sürdü. 

Başbakanımız, iktısaci flB sıhhiye vekilleri ile bir arada 
İ&tanhul, 15 (Hueosi muhabiri· Celal Bayar ve Fuad A~ralı 

mizılrn) - Başn:kil lsnıet lnönü- Zonguldak'tıın Trabzou'a w oraılan 
nüu riya etinde l,ocdra•ya ı;i.Jecek da Erzurum"a gcı;eccklcr, K.un ve 
olan heyetimizin, tcşrioicvclin be· Vıın'da tetkiklerde bulunııcaklarıhr. 
o:indı:_ buradan lınrekct etmeai muh· r;,.till UınttJ' \1 .. ,,;lı"l[l;ı.. \'ııe 
temeldir. Jetme JŞ erını u·tkıli.: ,-c c ış C) ı· 

Vekillerimiz şarka gittiler: yeceLtir. \ elillerimizin bu se~·n· 
İstanbul, 15 (Hususi muhabiri· bati bir ay knd:ır sürecektir. 

mizden) - fktısad vekili Celal Ha· Zonguldaktta demir 
yar ile maliye ,·ekili Fuad Ağralı, madeni bulundu; 
bugün deııizyolları i~lctmesinin \'&· 1 taoLul, 15 (Husu•i) - J\1em· 
puru ile ~ark vilaydlcrinde yapa· 
cakları tetldkata bJı;bôıak lir.ere lckctin l,in;ok yerlerinde maden 
Zooguldak'a hareket etmi~lcrılir. ara~tırmalıırınıı devam edilmekte· 

\' ekillerimize, fran sefiri ele dir. Jk tısad veldlletioe gelen lıir 
Zonguldak'a kadar refakat edecek hııhere göre, Zoııguldak"ta yeni ,·e 
ye orada kömür ocaklarını ~eze· ~ok zengin dmnir nıadı n <lanııır· 
cektir. lan lıulunımıttnr. 

600~000 kilo yaş 
üzüm allndı. -------------

Rif kahramanı 
Abdülkerim 

Serbest bırakılma
mış, fakat arka
daşları çıktılar 

Ri/ kahramanı 
Paris, 15 (A.A) - Kodo Parİ· 

nin Gal!ablıınkn'dan ö~rendiğine 
Sorıu 6 ncı sahifetlP. -

; '"\ 

İngiltere kralı-

!'\uıeı .. lıcrg, }j (Hndyo) - -Düu 
ııııl')otıal osyııJist kongresinin oıı 

ı:riiıııi idi. Kongre saloııuncla gıımc 
lıaçlı buyrnkl:ırdıın }ıaşkn impnrn· 

torluk nlıimcıi olau knrt:ıllı lı:ı)· 
r:ıklar da \'ardı. 

Bitler, alomlıı cn·lcleu lıalıf'r 
\·erilmiş oJıııı lıii) uk nutkunu süy· 
lenıi:;-tir. Nıızileriıı "Heyi!,. ll\'tızelc· 
rile lıin;ok defolar alkışlanmış \ e 
hirçok Jeliılar kesilmi~tir. 

M. Hitl"r demiştir ki: 

- ~asyonal Sosynliııtli~in ve 
taraf ıarJ:ıı ınııı ayesiıı<le, Almony:ı, 

A\rııım'tlaki nraıiıd ib:eriııılt: hu· 
kiıniycıiııi tnnı olarak l<'ı-İse muvuf· 

fak olmuştur. 

Alm:ıııynya senııek. Almnny:ı 'yıı 
kin lıucıuıııct br lcmek çok mfım· 

kün•lür: fakat Almanya "yı, Alman· 
kün de~1ldir. • • ' --•- ... r.,,._ 

l\lillct, ba~tan bıı,n ullı yo· 
lundıı kendi iui en kuv,·ctli 'c en 
huklı ~ürmcktf'dir. Bunun için· 
dir ki askeri hizuıcti iki @en1>\ e 
çıkardık! · 

- Sonu 5 inci sahi/ede - M. Hitler 

Küçük itilafa göre: 

Lokarnoda tadilat, Avrupa em
niyetini takviye edemez! 

Kücük itilaf, Avusturya'da mecburi , 
askerliğin ihdasından müteessirdir. 

Preshurg, 15 (A.A)- Küı;ük an· 
hışma daimi konseyi müuıkercleri 

Lugiin öğleden sonrıı bitoıi~tir. !'\ei'· 
rcdilen tebliğde, üç devletin mü~· 

terek siyasası prcn iplerinin mayıs 
oyı h:ışında Ilclçika toplantısı ne· 
ticesiııde iliin edilen şekilde baki 

-Lut/ en çeviriniz-Hurda incir ve kuru üzüm müba- na yapılmak 
veasına devam ediliyor, tütün pi- istenen suikasd. Bir asi gemi, milisler

Suika~dcı'ecnebi bir den 500 kişiyi esir aldı yasasının açılması yakındır . ..; 
--- • --· __.l -

İnhisarlar idaresi, şaraplık yaş 
üzüm müLaycaeına son •·ermi~tir. 

Şjmdi)e kadar 600 lıiu kilo Ş-Drap· 

lık çekirdeksiz \'C misket üzümü 

-- cJevıet ~~~a~ın~.har~ M ad ri d bom bardı-
ket ettıgını soyledı 

tildiklen sonra <ıatıen çıkarılacaktır. 

Londra, 15 ( A.A ) -
ıMak Mahonta ait Aileg 
mahkeme~inde 1935 sene
si ilk teşrininde ecnebi 
bir devletLe temasta bu
&Unmuş ve o devlet lıesa
bına casusluk qapmayı ka
bul elmiş olduğu11ıı itiraf 
eylemiştir. 

Mevzuubahs ecnebi dev
let 16 ağustosta Sekizin
ci Edvardtın hayatına kas
detnıek ve ilk defa mu-
va//ak ıyetsizliğe uğradığı 
takdirde teşebbüsünü Fı an
sat da tekrar etmek tekli-

man ediliyor. 

1 f inde bulunmuştur. 

İnhisarlar idaresi, incir mıntaka. 1 

)arından hurda incir '\"C lzmir pi· 
ya, aınndn Suma imali için kuru 
iiziim ınübayeımna dc,·am ctmeL· 
tedir. Duııenc inhi~ıırlar idaresi, 
m

0

ühim miktarda hurıla indrlr.: ku· 

ru iizüın mübayea cclccektir. 

Mak Mahon bu ecnebi 
devletten almış olduğu 
parayı Var Of /icee tevdi 
etmiş ve fakat 0//iceetin Milisler bir müdafaada. 

.Evveli, köyü, hu karmakarı· , 
tık tellikki nnarşisinden kurtarmak 
gerek? 

mühııyea eJilmi~ ve hepsi de şara· 
ba kalbolunmuştur. Jobisarlar ida· 

resinin ~arap imalAtlıanesiude şarap 

edilec.-ek 5-10 bin kilo kadar üzüm 
kalmı~tır ki, bunlar üzeıinı1eki 
ameliye de yakıııda bitirilecek \'e 

~arap1ar inhisarlar idaresinin Te-
1dnlağı~ndaki şarap kavlanna gön

derllecck n orada bir sene bekle· 

İdarenin, Alsaneak 'ta Kültür· 

park civannda inşa ettireceği mo
dem Ye büyiik depo imalütbıınesi· 
nin inşasına yakında başlanacaktır. 

-Sonu 6 ıncı 'lag/ada-

kendisine mükafat verme- Paris, 15 [Rııtlyo] _ AQi tay· hallesi ile hirçok yerll'rde )angın 
miş olduğunu beyan et- yareler bfitün Mnılrid'i hombnr· çıkmı~tır. 

. tı' dıman etınh~lerdir. Ta"·are karar· Harbiye bakanlığına da bom· 
1 mış r. . u , ________ _ ___ .J githı, Atosa istasyonu, amele ma· -Sonu 6 ncı sag/ada-

0,han Ralami Gökçe 
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Diin bir toplantı yapıldı 1' Gu•· nu·· n Telgraf Ha her leri 
Fransa'nın harici siya-

seti ne vaziyette? Şark misakı na Suriyenin de Fra~sız 
Dıı bakan, Fransanın miidafaa tedbir- • • ht ld• mebusların-

/eri aldıfını ve ispanya işlerine gırmesı mu eme ır. ·dan bir heyet 
karıfm.ıyacafJnı söyledi. . · • ...... 

Pa,iş, 14 (A.A):- Bış ba- r P.aris_ ... 15 (R~dyo) T" Dün Tii.'rkiye~ Afgan, İran ve Irak hariciye nazırları Ce- Almanya ve Tu. 
kanı M:Delb~s harici siyaset ~ M~um·, Şimal mıntakasında- k .E' J kl , ecekıer 

k' 1 · · .. · M nev•e' _ıe toınlana•ak yenı· mı··a ı para,-e ecıece er. na Y~ gez • hakkında söylediği bir nutukta ı ame e vazıyetı uzerıne . • ı a I"' • , o . . Pans, 1 S (A.A) - Parla-
Fransız dış siyasasının ilk ga- Delbos, M. Şotan, M: Salen- lstanbul, 15 (Hususi muhabirimizden) - Türkiye, lran, Irak ve Afganıstan arasında aktedı- mento mahafilinden alınan ma· 
yesinin Fransa'nın .em~iyetini gro, m~stem!ekeler · ve ziraat len şark misakı, bu ay içinde Cenevre'de parafe edilecektir. lümata ıöre, bütün meclis ru· 
garanti ~ su1hün idamesini baka~la.nle bır konferans ak- Rusya' da bulunmakta olan Afgan hariciye nazın reyzi. Muhamm~~ Han,. ?r~dan M C~nevre~e rupJannı temsil eden 16 meb· 
istihdaf etmekte olduğunu bir detmıştır. geçecek, lran ve Irak hariciye nazırları da Cenevre ye gıderek harıcıye vekılımız Ruştu Aras a us Almanya' da ve Tuna mem• 
kere daha kaydettikten sonra . ~~ konfer~ns sade amele mülaki olacaklardır. . __ _ leketlerinde bir seyahat yap• 
d . t" k' ıhtalafı hasebıle toplanmamış- k k f d - - ki 
emış ır ı: t ld .. . .. b" t k Dört devlet hariciye nazırları ewela bir toplantı yaparak şar mısa ı etra ın a goruşece er mak üzere 16 Eylülde bura-

M.11.. "d f . . h- ır. arı ve sıyası ır a ım k b l d k f d"I k · 
- ı ı mu a aa ıçın u· sebeplere de istinad etmek- ve i inci ir top anb a misa para e e ı ece tar. dan hareket edeceklerdir. 

kümet tedbirler almıştır. Bunu tedir. Bu toplantıda, Irak hariciye nazırı Nuri Şaid Paşa, şark misakının imzası için hariciye na· 
yaparken .silahların azaltılması Bugün saat 16 da kabine zırJarım resmen Bağdacfa davet edecektir. Cenevre'den gelen haberlere göre, Fransa ile im· 
için teklifler hazırlamaya da meclisi toplanmış ve bu vazi· zalanan muahededen sonra Muhtariyet alan Suriye de bu misaka girecektir. 
karar vermiştir. Çünkü silah- yetler tetkik edilmiştir. Fransa' dan dönmekte olan Suriye murahhas heyetinin Cenevre'ye uğraması ve şark misa· 

Sa Majeste bir 
ay dinlenecek. 

lann fasılasız artmuı Avru- Yarın saat onda cumurrei· kım Suriye muhtar hükumeti namına parafe etmesi de muhtemeldir. 
payı barabiye sürükleyecektir. sinin bulunduğu yere gidil~ ----------•ıt .. ......_... Londra, 15 (A.A) - Kral 

Edvard bu akşam Pairey tay· 
yare meydanına inmiştir. Kral 
ewela dört hafta kalmak üzere 
lskoçya' daki Balmoral şato· 
suna gidecek ve: llkteşrin ha· 
şında Londra'ya dönecektir. 

Ayni sebepten dolayıdır ki, rek bugünkü kararlar tasdik 
Fransa Milletler cemiyetine ettirilecektir. 
sadık kalmakta ve sulhçu dev· Nuremberg, ıs (A.A) -
Jetlerle dostluklanm muhafaza Führer parti kongreleri şeh-

Yugoslavya 

t kt d . rinden hareket etmiştir. 
e me e ır. ------

Fransa'da şimali garbi 
manevraları başladı. Ruaya'yı taadik et. 

miyecekmi? 
Fransa'nın akdettiği bütün Fransız A'a-

anlaşmalaran mahiyeti musli- J Y ~ 
hanedir ve hiç kimse aleyhine zırı v arşova, da 
mü eveccih deAildir. Sulh bu 
anlaşmalardan ancak isti
fade edebilir, 

Fransa diğer memleketlerin 
dahili işlerine kanşmıyor. Bu· 
na mukabil kendi dahili iş· 
lerine de bc.şkalarının kanş· 
masana müsaade edemez. 

Bütün milletler ahenk içinde 
yaşamalıdırlar. Fransa'nın beş

ler konferansındaki batta ha
reketine hakim olacak düstur
da işte budur. Ekseriyet hü
kümetin siyasetini tasvip et· 
mektedir Sovyetler birliği ve 
ferıiii bildirdiler. Şimdi diğ~r 
bütün memleketlerin de is
panya işine kanşmamak siya
setine riayet etmelerine itina 
röıtermelidir. 

Portekiz'in çıkardığı müş· 
külat bu bapta ciddi bir ih
tiyar mahiyetindedir. Fransa 
bu müşkülatı bastırmak için 
elinden geleni yapacaktır. 

Paris, 15 (A.A) - 8. Del
bos Milletler cemiyeti konseyi 
müzakerelerine iştirak etmek 
üzere 17 Eylul Perşembe gü· 
nü Cenevre'ye hareket ede
cektir. 
~~~~~--~--~-
oldup, Lokarno muahedesinde ya-
pılacak bir tadili tın batı Avrupa· 
111nda emniyeti takviyeye kafi gel-
meyip kuımi bir tarı;ı hal olaca~ı, 
flç devletin komşularile olan iyi 
münasebetleri kuvvetlendirmek ar· 
sueunda olduklan, küçük anlatma. 
um Sau Jermen muahedesi taah· 
hltleıiain ihlili olan mecburi u-

kerlik hizmeti teeiı münasebetiyle 
Avuııurya ile olan münaıebıotın 
mlteeuir olma111ndan dolayı pek 
siyade müteell8if olduğu, diğer mua-
hede nab ve ihlıilinin vuku bul
mıyacağı ümidinde bulunmakla be
r1ber böyle bir bal vukÜunda alı
nacak münasip tedbirlerin derpiı 
edilmit olduğu bildirilmekte ve 
lepanya veya diğer her hangi bir 
deYlet itine müdahale edilmek ei
yua111Da kat't surette riayet edile
eeti ilhe edilmektedir. 

-----·· .... ···--iki devlet arasın-
da mutabakat var! 

Paris, 15 (Radyo) - M. Pol 
Bastid Dün Fransa'nın Var· 
şova sefiri ve Lehistan ticaret 
Bakanı M. Roman ile Kato
riç' e giderek kömür ve büyük 
demir izabe ocaklanm gör
müştür. Burada Pılsudeski'nin 
heykeline bir çelenk koymuş 
ve bugün Paris' e dönmek üzere 
Varşova'ya dönmüştür. 

~P•rn••ın=ııR hir. f.:'Ph.1:.x..1 - L.• __ J.l.'uıc.TUca ı ı uevıet noktaı 

nazarları arasında tam bir 
mutabakat olduğu bildirilmiştir. 

V arşova, 15 (A.A) -F ran· 
sız ticaret bakanı Bastida 
Katovice ve Krakuvaya hare
ket etmiştir. 

Gazetecilere beyanatın da 
Varşova' da ki müzakerelerinin 
bilhassa Fransa ile Polonya 
arasında bir ticaret muahedesi 
akdini istihdaf ettiğini söyle
miştir. 

Bilfiil ticaret müzakereleri 
llkteşrinde başlayacaktır. 

Berlin, 15 (Radyo)- Fransa 
ticaret Bakam M. Bastid Var-
şova' dan Beri in' e gelmiştir. 
Fransa'nın Berlin maslahatgü
zarı ve bir Alman yüksek 
rütbeli memuru tarafından kar-
şılanmıştır. Von Şaht, M. Bas
tid şerefine bir ziyafet ver· 
miştir, 

Varşova, 15 (A.A)-F r ansız 
Tec'm Bakanı M. Bastid'in 
ziyareti hakkında neşredilen 
resmi tebliğde; iki memleketi 
alakadar eden ekonomik me· 
selelerin tetkik edildiği iki 
tarafın da finansal ve ekono· 
mik iş beraberliğini kuvvetlen· 

Harekatta son sistem ve motörlii. 
vasıtalar kullanılmaktadır. 

BeJgrad, 15 [Radyo)- Yugo• 
lavya hflkılmeti, Sovyet Ruaya'nın 
yeni bir abluka tehdidi altında 

ola~ası haaebilc Sovyet bilkılmetiai 
bir maddct daha tadik etmiy• 
cektir. 

italya'da 
KomiJ.nistler. 

Paris, ıs (Radyo) - Şimali garbi büyük manevraları baş· 
lamıştır. Muhabirler ve erkim harbiye heyeti Sav'da bulun· 
maktadırlar. Manevra cebhesi Garon nehrinden başlayacak ve 
manialı arazide faaliyet devam etmektedir. Buna rağmen, son 
sistem ve motörlü harb vasıtaları kullanılmaktadır. Bu sabah 
hava bozuk idi. Bedos'ta manevralar General Gilyot kuman· 
dasında yapılmaktadır. . Teıkildt yapmıılar. 

Bu manevralarda renkli (Senegallı, Malgaş ve Fas'la) aşker- Ankara, 15 (A.A)- ltalya 
ler de yer almaktadır. Bunlara ayni zamanda iklim ile abıma büyük elçiliği ltalya' da bir 
tecrübeleri yaphrılmaktadır. komünist teşkilatı keşfedildiği 

Toloz, 15 (Radyo) - Fransız ordusunun manevraları, mll" ve bu teşkilata faşist partisi 
hasım ve müdafi olmak üzere iki hat üzerinde devam etmek· azasından bazılarının da dahil 
tedir. General Bayol kuwetleri Toloz • Lina hattında temas bulundutu hakkında Onited 
oevda etmi•l•rrlir f 11, ••l'!'•İl ı,. ... 1•h1 ..... ., ..... ""d'"'' ,, • • , .. ır t•l'r"}7" n ; • -· -'---..1-.. • ~· ıı ... aa 
fic;; "Lica;ıurııu;ırtt: öu saöah, 1e:ızı taran areKeti urduruımuş cıeti di. haberlerin asıl ve esası olma· 

Yunanistan'da hükQmet dıtını bildirmektedir. 

Filistin'e 
Ve matbuat Vaziyeti. Yeniden as. -------

Ba11vekil matbuatın bir ticaret ker gönderildi .. 
Y ' Sutampton, ıs (Radyo) -
Vasıtası olmadığını 8Öy/edi Bugün 1200 asker Filistin'e 
. . • sevkedilmittir. 

Atına, 15 (Radyo) - Başvekıl M. Metaksas, bakanlardan Lo d lS (AA) _ C • 
bir kısmı ile birlikte Kifisya'da gazete muharrirleri tarahndan rt n. ra~ -nd b . 1 .

1 
u 

verilen büyük bir ziyafette hazır bulunmuştur. Muharrirler ce· m~d esıF~l~nti~ , en
5000

en nbg_ı te-
. t" M S · kab' . re en ı ıs ne za ıt ve mıye ı namına . toyanı, ıneye yem matbuat kanunu k h k t t · · 

3000 h b'I t kk- · · as er are e e mıştır. ase ı e eşe ur etmıştar. k' · S 'd La "k 
B d tb . -d.. . . kab"I ışı utampton an urentı un an sonra, ma uat ve tunzm mu ur umumısı mu ı N 

1 
·ı h 

bir nutuk irat etmiş ve son olaralC M. Metaksas matbuat hak· vket etv~ vapur an e are-
k d k. kt · b'ld' k 1 M 1 . e e mıştır. 
ın a ı no aı n.aza~ını ı ırere şun. arı ~o~ emiştır: F 'd 

- Matbuat bır tacaret vasıtası değil, buyuk ve yüksek bir ransa. 8 

• 
Istanbul'un 
Mil.da( aası. 

lstanbul, 15 (Hususi muha· 
birimizden) - Cumuriyet ga· 
zetesi, bir hava taarruzu kar· 
şısında lstanbul'un vaziyetini 
ve müdafaasını tetkik eden 
yazısında tünel ve yeraltındaki 
saraylar ankazından istifade 
mümkün olduğunu, fakat ah
şab evlerin de tedricen orta· 
dan kaldırılması lizımgeldi· 
ğini yazıyor. Ve şehrin hima· 
ye itlerini düzene koyacak 
~-lüldc. ~ ... ı.. ... miifaleaaını 
ilave ediyor. ---
İktısadi buhran 

ne vaziyette? 
Ekonomik konaey 
çareler gösteriyor. 

Cenevre, 15 (A.A) - Mil· 
letler cemiyeti ekonomi kon· 
seyinin raporunda dünya eko-
nomisinin ya tecim mübade· 
lesinin yeniden azaltılması ve 
yahut normal bir hale sokul
ması icabedecek bir noktaya 

kuvvettir; efkara umumiyeyi temsil eder. 
Demiş ve matbuatın eski zamandaki vaziyeti ile bugünkü 

gelmiş olduğu kaydedildikten 
sonra yeni bir beynelmilel 
konferans fikri red ve millet· 
ler cemiyeti konseyinin mü· 
zakere lüzumunu tedkik et· 

Katolikler de mesi telclif edilmektedir. 
ve istikbaldeki mevki ve vazifesini tesbit etmiştir. k ü • dı~ 1 Komisyon başlıca engel ola· om nrzm uf manı. rak para ve ithalat tahdida-
M • ~ ' • f k b k Paris, 14 (A.A) - Staraz- tını bildirmekte ve evel emir· aıor ey ın e rar aş uman- burg'da 40 bin katoliğin işti- de bir memleketin diğer mem· 

J l • t • l rakile bolşev k aleyhinde bü- 1 k 'h la aan o masını ıs ıyor ar. yük bir miting y .. pılmıı ve e etten 1 tiyacı o n ıcyi sa· 
bn alabilmesinin borçlunun 

Starhemberg'in bu teklifi reddetmeai ittifa~la kabul. ed!len karar b:>rcunu verebilmesinin ve tu· 
u h 'l J • ~ k J k, suretınde katoliklenn F ıansa- ristin de canı istediği yere naymver er arasınaa nı,-a aoturaca dalci bolşevizmin lspanya'da 

Viyana, 15 (A.A) - Viyana Heimatscbutzu dün akşam bir oldutu gibi hareket etmesine seyahat edebilmesinin temini 
karar sureti kabul etmiştir. Bunda prens Starhemberg'in bun· kat'iyen müsaade etmiyecelcleri lizım geleceği bildirilmek-

b _,_ b tedir. dan bir sene ewel şahsi sebeblerden dolayı azl~tmiş olduğu ve una tc. ir adam gibi 
binbaşı Fey'in tekrar Viyana Heimatscbutzu başkumandanh· karşı koyacaklan teyid olun- Ruaya'daki 
ğma getirilmesi talep olunmaktadır. maktadır. Muallimlerimiz. 

Siyasi mahafil pr~nsin vereceği cevabı endişe içinde bek- Voroıilol Yalta, 15 (A. A.) - Türk 
lemektedirler. Çünkü Prensin red cevabı vermesi Heimverh- Moskova, 14 (A.A) _Har· Muallimleri bugün buraya gel• 
renler arasında nifak tevlid edecektir. biye komiseri Voroşilof, mare- mişler, birkaç istasyonla Ni· 

şal Egorof ve Budyeni ile kitslci nebatat bahçesini ve 
Kiycf askeri tabiyevi tetkik Aipan 'da çocuk sanatoryomunu M. Hitler'in maksadı 

Ktçük anlatma devletleriyle 
m6mkOıı olduğu takdirde diğer 
orta Avrupa devletleri arasındaki 
ekonomik milnaaehf.tler Çekoalovak 
befbakanı Dr. Bodza'nın plinına 
g6re lunetlendirilecektir. 

Kflçilk anlatma ekonomik kon
eeyi bu it için ilk teırinde Bük
reı'te toplanacaktır. 

dirmek arzusu izhar ettiği, iki 
memleket sanayii arasında da
ha sıkı münasebetler tesisi ve 
iki tarafın delegelerinden mü
teşekkil daimi bir muhtelit 
komite teşkil edileceği ve bir 
tecim muahedesi hakkında bir 
kaç haftaya kadar müzakere
lere başlanacağı bildirilmek· 
tedir. 

Çinli' fere kar f ı 
Asker çıkarıldı. 

~basma gelmişlerdir. gezmişlerdir. 
Rusya ve lngiltere"i uzakla-•tırarak Fran ---------ı Türk misafirler Yalta'dan .T r "Almaaya'nın bflUlD meaaili 

Preeburg, 15 (A.A) - Çekoelo
vakya Jıı bakanı doktor Krofta 
klçdk anlatmanın diğer iki bakanı 
pefinc bir diyev vermiı ve tıöy· 

lecJili .-&okta küçük anlaşma eiya· 
8UIDID bant tıiyatıa111 olduğunu 
bydelmİflir. 

Hong·Kong, IS (Radyo) 
lngiliz Skala top çekeri, Oest 
River'e bir bahriye müfrezesi 
çıkarmıştır. Çünkü Çinli'ler 
top çekere sahilden ateş aç· 
mışlar ve bir kitinin ölümüne 
sebep olmuşlardır. 

sa' ya boyun ef dirmek imif / Frantıa'yı İngillel'e'den ayırmak, Odesa'ya gideceklerdir. 
Pariıı, 15 (Radyo) - Franıız taraftarlannın N..ıremberg nutuk- Fransa'yı tecrid ederek arzaJanna Leh ve Macar papazları 

gazeteleri Nuremberg nutkundan lanna M. Delbot'un bir cevab boyun eğdirmektir.,. Demektedir. Brüksel, 15 (Radyo) -
bahsederek Almanya'nın Sovyetleri nrmeıi lüzumunu ileri eilrmek• Roma, 15 (Radyo) - Gazete- Kral Leopold bugün Kardinal 
tecrid ederek Frantıa'yı tazyik niye- tedirler. ler Papa'nm nutkunu tetki.kde d• Hul'u kabul etmiştir. Bu zat 
tinde olduğunu yazmaktadırlar. Ayni uma!lda Almanya'nın Lo- vam etmektedirler. Ayni guetelere Lehistan baş pana,.ıdır. Ayni 

Pariı ve Londra'da, bu nutkun karno konfe~an111Da İflİraki ıapbeli göre Vatikaa tuafuad•n bitin Av· r-
tecavdzkAr mahiyeti taıdik edil- görülmfktedır. rupa paytahtlanna bir heyeti mab- zamanda Macaristan haf pa• 
mektedir. Londn, 15 (Radyo) - Niyoa saaa g6nderilecek ve bu heyet pazı Seredi'yi de kabul et· 

Franaıa matbuata, Bitler ve Xl'08ikl pteleli: bilhı1'8 Beru.a'a raaı. kıleanr. mittir. 
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Qba Mektubu; ™ IN"IH# eaw Zakkum'ıın Köşesi: - -/ş üstüne 
Bir sohbet .. 

ŞEHl. R HABERLE 1 Enfüs ve af ak 
Hilkat, bazı lıard·etlcrde 

çok cimri davranıyor. Zengin· 
liğe, unvana, asalete bakmı· 
yor. Bilhassa "Enfüs" bakı
mından hiç te cömerdlik yap· 
mıyor. 

( 

Ordumuzun 
teşekkiJrleri. 

Valimiz geldi 
•• 

Obalarda işlerin biraz azal. 
dığı bir devredeyiz. böyle 
günlerde bütün obalı toplanıb 
ılıca altlarırıa balık tutmata 

iskan işleri 
tetkik edildi. veya data keklik avına gidi· 9 EylQl münasebetile genel 

lir. Diğer bazı yaran da: Kar· kurmay başkanlığına çekilen Bergama, Dikili ve Foça 
puz ve kavunu tatlı, süğütle· tazimat telgrafına aıağıdaki havalisinde yolları teftiş eden 
rinin gölgesi koyu, pınarının cevab gelmiştir: Vali Fazlı Güleç, şehrimize 
suyu soğuk tarlalarda süğüt İzmir şarbaylığına dönmüş ve dün makamında 
alh sefaları yaparlar. Beni de lzmir'in kurtuluşunun yıl- vazifesile meşgul olmuştur. 
böyle bir sohbete çağırdılar. dönümü münasebetile sayın Y <skında Bulgaristan ve Ro-
Obalı hep orada, süğütlerin halkın orduya ve onun bü- mnnya'da·1 gdrcek olan 900 
altında toplanmıştı. Herkes, yüklerine karşı beslediklerini aile rnuhacirden (250) si Di-
bu seneki kuru mahsullerin bildirdiğiniz sevgilerine te· kili ile Aliağa çiftliğine iskan 
azlığından, tohumların da bo- şekkürlerimi sunarım. edileceklerdir. Bu ai~elerin İs· 
zulduğundan bahsediyordu. Genel kurmay Bşk. Y. kanları ve kendilerine derhal 
Hep ümitler gelecek yıla kal- korgeneral arazi tevzii için de tetkikler 
mıştı. Ah bu gelecek yıllar, A. Gündüz . yapmıştır. İskan hazırlıkları 
hiç bitmez, tükenmez. Oha· \.. ____________ J bitmiŞtir. Gelecek diğer mu-
larda pamuklar ümitli. Bütün B • d hacir a leleri de Kemalpaşa, 
~ ı d ır cese umit er e pamuğa bağlı.. - Torbalı ve Çeşme havalisine 

Aksakallı bir ihtiyar: Bu zavallı ihtiyar İ!ikan edileceklerdir. 
- Komşular, dedi, boş 

k . J• ? 
durmaktan ise boşa çalışmak ım~ır. ilk mekteplerde 

derslere başlandı. (Yani biç karsız çalışmak) da
ha iyidir. Bu toprak, bir yıl 
olur, beşaltı senelik emeğimizi 
birden öder. Daima ümitli 
olalım. Çalışmamızdan yozmı· 
yalım. 

Bu ihtiyar, ne doğru ve ne 
güzel söylüyordu. Bu sözler, 
onun bayat tecrübeleri idi. 
Ve insaniyetin tecrübesi de 
budur. Atalarımız ne doğru 
söylemiş: 

"Boş durmaktan ise boşa 
çalışmak daha iyidir.,, Bu 
ata1ar sözü, bugünkü medeni· 
yetin temel taşıd r. 

Bugünkü medeniyeti yüksel· 
ten şey: lş aşkı, iyilik aşkıdır. 
Kalpte derin bir iş aşkı. Ka
fada bugünkü iş tekniğinin 
İnceliklerini kavrıyabilccek bir 
akıl. Gürbüz bir sıhhat. Ve 
bizim atalar sözüııü şiar edi· 
nen bir zihniyet. Durmadan, 
kafasını kalbini ve sıhhatini 
işe verebilme. Ondan sonra 
da kendi tecrübelerimizden 
Yanıbaşımızdaki insanları da 
istifade ettirebilecek bir iyilik 
aşkı. 

işte, hangi işde olursak ola
lım, modern bir insanın va
sıflan. 

Ben bu ihtiyarın karşısında 
derin bir hürmet hissi duy· 
dum. Süğütlerin altında bu· 
lunduğumuz müddetçe, onun 
nurlu yüzü, canlı gözleri bana 
birçok ilhamlar verdi. 

Her işin başı: Kendimizde
ki iş aşkını hiç bir zaman 
söndürmiyerek daima alevli 
tutabilmektir. işimizi, en ince 
noktalarına kadar, daima da· 
ha iyi yapmak; işe inanmak· 
tır. Medeniyet, iş bilgi ve 
imanı üstüne dayanıyor. En 
çalışkan millettir ki yarının 
en üst milleti olmağa nam
zettir. Muvaffakıyet perısı, 
ancak iş kahramanlarına güler. 

Süğütün altında, tarla işle
rinde tunç rengini almış iş 
kahramanlarile; tatlı tatlı ko· 
nuştuk. Hep laflarımız iş üs
tüne, işi ileriletme üstüne idi. 
Sayın koca'nın sözleri hepi· 
rrıize daha derin iş aşkı ver· 
rrıişti. 

Dağılalım, diye ayağa kalk· 
tığımız zaman karşıki dağlar, 
türlü türlü renklere bürünmüş
Ui. chıalar keskin bir filiskin 
kokusu içindeydi. Ne güzeldir 
iU obalar, ovalar ... 

Ralrmi Balaban 

Yeni valiler 
lstanbul, 15 (Hususi) - Va

lilerin tayinleri hakkındaki ka· 
rarnamc neşredilmiştir. 

Dün sabah saat beşte lzmir· 
Urla şosesi üzerinde bir ce
sed bulunmuştur. ihtiyar bir 
adama aid olan bu cesedi 
ilk defa, Narlıdere köyünden 
İzmir' e gelmekte olan bir yük 
arabacısı görmüş ve arabasına 
koyarak Güzelyalı polis kara
koluna getirmiştir. Oradan 
sıhhi İmdad otomobili ile 
memleket hastanesine nakledi· 
len ölünün muayenesinde kalp 
durmasından öldüğü anlaşıl· 
mıştır. İhtiyar ölünün hüviyeti 
henüz tesbit edilememiştir. 
Fakat bir köylü olduğu anla· 
şılmıştır. Hüviyetinin tesbiti 
için tahkikata devam ediliyor. 

Şehrimiz llkmekteplerinde 
dünden itibaren derslere baş-
lanmıştır. Kayıt muamelesine 
15 Birinciteşrine kadar devam 
olunacaktır. Bu sene birinci 
sınıflara kaydedilen 929 do
ğumlu talebe mikdarı, geçen 
senekinden daha azdır. 

Ortamekteplerle Liselerde 
kayıt ve kabul muamelesi dün 
kapanmıştır. 

Müracaat ve kaydedilen ta
lebe mikdarı tesbit edilmek
tedir. ihtiyaca göre şehrin 
muhtelif semtlerin<le Ortamek
tepler nçılacaktır. Bu mektep· 
lerdc derslere Birincitcşrinde 

başlanacaktır. 

Bir kişi Boğuldu· Güzelya_l_ıd-a-mektep 
Mendere~ nehrine ihtiyacı 

düşmüs Giizelyalıdaki Müdafaai Hu-
'* kuk mektebi dört dershaneli-

Tirc kazasının Akkoyunlu dir. Halbuki Üç kuyular, Ça-
mevkiinde bir facia olmuştur. kal deresi, Ha!imağa tarlası, 
Cellad gölünden Akkoyunlu Poligon, Arap deresi semtinin· 
mcvkiine doğru , açılmakta çocukları bu mektebe devam 
olan Menderes feyezan kanalı etmektedirler. Ve bunların hu· 
hafriyatında çalı~an ameleler- .!'USİ vaziyetleri, ilkmektebin 
den Konya'lı Ahmed Salih beşinci sınıfına devam için 
oğlu Ahmed, nı·hir kenarında daha başka yerlere gitmc-ğe 
yıkanırken ayağı kaymış, suya müsaid değildir. Bu itibarla 
düşerek boğulmuştur. bir heyet valimizi zİ) aretle 

beşinci sınıfın açılmasını rica 
etmiş, vali de bir muallim 
tay:ni için alakadarlara emir 
vermiştir. 

Doğum 
Şehrimiz ticaret ve !'anayi 

odası yazı işleri şefi Osman 
T.urgan'ın bir erkek çocuğu 

dünyaya geldiğini haber al
dık. Ana ve babasını kutlular 
ve yavruya uzun ve s<ıaddli 

ömürler dileriz. 

Efes müzesine memur 
Selçuktaki Eft"S müzesine 

1600 kuruş maaşla alınacak 
memuriyet için maarif idare

. since imtihan açılmıştır. - EL HAMRA - BUGÜN 
He) rcua \ 'C ııu:r.ıkl.ı dolu bir tnP.\~.tıı. Lıerkt•:.in Lcğcııcccgi 

biizlli fo,kııladc hir film : 

Telefon 
2573 

FH \ ,\~IZCA 

Gizli Yuva 
BA;; HULLEHIH' 

Robert Montgomery - Mauren O'sullivan 
A~k bir scrc;üı:t'{t.;İ) i doğrıı ) ula getirebilir nıi'! 1001 ııı:ıırcrıı pctiuclı: ko~nn 
bir ~etenin ,;c,·iınli n ; ~en dclıa:ı8mın uırtt·cralan \C heyecanlı lıa)alı .. 
• , Ayni zamanda 

lngiliz kralı SaMajeste sekizinci Edvard 
Ulu Önderimiz Atatürk'le beraber şereflerine tcrtib olunan 

Moda deniz yarışlarında 
VE 

Berlin Olimpiyatları 
Filminin ikinci kısmı geldi. 

200, 400 ,.c 1500 mctroluk ko~uları, eır .. kln yıiksck atlanın . uıor:ılloo "c 
lıötün yüzme )Srışlnn tekmil tcforriıııtilc gi.~ıerilı·ccktir. 

Fiatler: 30 40 50 60 

-

At koşuları -----···-Hendikap atırlıkları 
tesbit edildi 

Pazar günü Kızılçullu koşu 
sahasında yapılacak at koşu· 
!arından ikisi Hendikap koşu
sudur. Dün baytar müdürlü
ğünde toplanan vilayet koşu 
heyeti, Hendikap koşularına 
iştirnk edecek at ve kısrakla
rın ağırlıklarını tesbit etmiştir. 

1600 Metre mesafesi bulu· 
nan Saf kan f ngiliz dtlarına 
mahsus koşuda Bckyar 62 
kilo, Tomru 56, Salvatör 54,5 
kilo ve yerli Yarımkan lngiliz 
atlarına mahsus 2200 metre 
mesafeli koşuda da Alemdar 
62 kilo, Semiramis 56 ve 
Bozkurd 53 kilo koşacaklardır. 
Koşu sahasında bistte ta

mirat yapılmış ve Buraya 250 
metre murabba1 kum d3şen· 

miştir. 

Ekmek narkı 
Belediye daimi encümeni, 

buğday ve un fiatlerirıi nş.zarı 
dikkate alarak birinci ve ikinci 
nevi ekmek fiatlerinde 25 şer 
s:ıntim ( Onar para ) tenzilat 
yapmıştır. 

Bugünden itibaren birinci 
nevi ekmek 10,25 ten ve 2 inci 
nevi de sekiz kuruştan satı· 
lacaktır. 

Bu kuş ne;-e. 
den ucuruldu? . 

fzmir'e 22 kilometre mcsa· 
fedc Urla'nın Kilizman nahi: 
yesinde bir kuş tutulmuştur. 

Bu kuşa bizde " Çitlembek 1 

kuşu ,, adı verilmektedir. Aya
ğında "Fogel Vartc H~gelan<l., 
firmasını taşıyan küçücük bir 
Madalya vardır nereden uçu· 

r.ılduğu ıneçhuldiir. 

157 seyyah 
Dün şehrimizi gezdi 

Dün sabah Rados adnsm· 
dan limanımıza gelen Fransız 
bandıralı Jan Sabot vapuruylc 
lzmire 157 seyyah gelmiştir. 
Bunlardan 84 ü Fransız, 64 ü 
İngiliz'dir. Irak, Suriye, Ar
jantin ve Mısır'lı birer ve 

Alman 2 kişi de \'ardır. Sey
yahlar, şehrin muhtelif yer· 
lerini ve müzeleri gezmiş
lerdir. Ayni vapurla bu sabah 
lstanbul yolile Marsilya'ya ha· 
reket edeceklerdir. 

Hayırseverlik 
Narlıdere köyü muhtarı Hü

seyin, iki gün evel köyde 
mevcut 25 yoksul çocuğu sün· 
net ettirmeğe muvaffak ol
muştur. Bu hayırlı işi başar· 

mak için birçok iyi insanlara 
baş vurmuş, onlardan ve bu 
meyanda uncu Filibeli Süley· 
man mahdumlarından yardım
lar temin etmiş, nihayet yok-
sul 25 yavruyu sevindirmiş
tir. Muhtarı ve kendisine el 
uzatanları takdir ederiz. 

Yangın 

Gölmarm r·a 
Bayramı 

Tabiat, hatıra, gönüle, şöh· 
rete de kulak asmadan kendi 
bildiğine ve kendi istediğine 
akıp gidiyor. 

Bakarsın, hayat mücadale
sinde uğraşını~, hatta muvaf
fak olmuş nice adamlnr vardır 
ki gene bedbaht kalıyorlar. 

Paı n babası olan bu adamlar 
herşcylcrine ırağmcn mes'ud 
o!amamışlardır. HalbuH cep· 
lcri dolu, işleri tıkırın<ladır. 

Hoş yaşamak için herşeyleri 
mevcuttur. Metresleri, hurnsi 
otomobillf'rİ, dalkavukları 'ar-

ı dır. Buna rağmen hayatları 
boştur. Çünkü bu insarlar, 
enfü5j boşlukları ile ruhen 

Atatürk'ün heykeli dibinde müriis vaziyettedirler. Kendi-
x Kamunbag,xx Belediye reisi !eri tenhada, boşlukla karşı 

Manisa vilayetinin en biiyük karşıya kaldıkları zaman can-
ve kalabalık bir r.ahiye mer· )arı sıkılır; iizerlerine kasvetli 
kezi olan Gölmarmara'nın Kur- bir üzüntü, cok acı bir siklet 
tuluş günü olduğu için daha 
b. . 1 h' . h çöker. 
ır gün eve na ıyenın er Yalnızlık kabusu varlıkla-

tarafı yeşilliklerle ve bayrak-
larla süslenmişti. Ayni günde rına aban<lığı zaman adeta 
nahiye halkının yüksek yardı· nefesleri hkanır, hemen kala· 
mile vücuda getirilmiş olan balığı ararlar. Kendi tabirle-
Yatılı ilkokulun tam cephesine rile h~yat ararlar. 
tesadüf eden ve atiyen geniş - Ey hayat neredesin! Di-
bir bulvar haline getirilecek ye feryad ederler. 
olan meydanlığa bir Tüı k Fikirlerince mevhum bir 
sanatkarının yaptığı heykelin saadete knnadlanmak isterler. 
açılma töreni olacağından ci- Halbuki yalnız iken "Hayat 
var köylerden ve hatta kaza· yok,. dedikleri zaman asıl ölü 
lardan atlı, atsız l,alk akın ct-

vc hayatsız lotanın kendileı i 
ıniye başlamı~tı. 

olduklarını farkedcmezler. 6 EylGI günü sabahı Akhi-
sar' dan gelen kaza erkan ve Başka!arırıı aramaları, kala· 
memurları par!ak bir Sllrette lı .. lığı istenwlcrı, ba~kaiarını 
istikbal edildiler. Hev ·elt! v.-: 'klc-ri için değıl, .nncak 
parkm bulunduğu !)aııayn ge- kci1<li!crinden nefret ettikl"ri 
!indi ve bir top abşiy!e mcı·a içindiı. Gene; bunun içindir 
sime başlandı. Önce Kcııııt.:n- ki k ' ' ıl k arasında ctılüs 
bay Ziya Akscnccr At~. 1 ıu giderüp doldurmak 
heykeli hakkındaki diyevıni ı . .1ki gürtiltli ve cemaatin 
vermiş, büyük bir alaka ile rgl ·net." ~· rlar. Hep bu adın 
dinlenmiştir. Kamunbay misa- arkasında koşarlar. 
firlere ve lıa1ka teşekkür ede- Hilkat boşlukları sevmez. 
rck heykeli açma şerefini Kay· N d b l k d I 
makam vekili tahrirat katibi ere e oş u görse onu 0 • 

durmak için hücum eder. Boş 
Cemil'e trrketrniş ve heykel 
açılmıştır. Bu ::ıçılış uzun sü· bir kavanozun içine hava gir-
ren alkışlar ve yaşa Atatürk mcğe çalışır. Su tazyiki, hava 
avazeleriyle karşılanmış, mcv- ve toprak tnzyiki hep budur. 
cut heyecan içten gelen coş- Hilkat; insnn klyafetindeki 
kun tezahürlerle artmıştır. bu boş gilafları doldurmak 

Bundan sonra Naime'nin için kumarı, eğlenceleri, sefa. 
heykel için hazıı ladığı man- hati v binbir türlü afaki şey-
zuıncsi de alkışlanmış, Urbay lcri halkctmiştir. 
Tahir'in takdim ettiği genç İşte hayata zengin olarak 
sanatkar Cevdet'in mütevazi giren "Ruhen müflis., miras 
itadclerinı müteakip törene 

yedilerin mukadderatı bu, hil· son verilmiş ve kurtuluş töreni 
başlamıştır. katin ezeli kanunlarına bağlı· 

Kamunbayın gayretile yap· dır. Dahilen fakir o1an bu gi-
tırılan ve çok güzel bir hale biler, harici servetle şahsi. fa. 
konulan Hükümet bina:sı önü- kirliklerini izale etmeğe yani, 
ne gelinmiş ve kurtuluş günti· boşluklarını doldurmağa çalı· 
nü temsilen müfreze komutanı şırlar. Herşeyi dı~arıdan bek-
olarak Urbay bayrağımızı layık !erler. Dışarıdan satın almak 
olduğu şeref mevkiine çeke- için de çok para öderler. Ya· 
rek zafer günlerinin şanlı ha- şamayı, mes'ud olmayı, eğlen-
tıralarını izah etmiş ve buna meyi dışarıdan, yani afaktan 
Kamunbay heyecanlı bir ifade tedarik ederler. Yıpranmış ih· 
ile mukabelede bulunmuştur. tiyarlar gibi genç kız ve ço· 

Pamııkçuluk cukların nefislerinden yeni 
Nazilli pamuk istasyonun· şehvet ve hayat dilenirler. 

dan getirilen tohumluk üç Açık konuşalım : 
mıııtakaya dikilerek tecrübe Bizde kendileri boş, afaki 
edilmiş ve yüzde ikiyiizden insanlar az değildir. Bu mem· 
fazla verimli olduğu anlaşıl- lckette yapılacak i.şlerclen biri 
mıştır. Bundan sonra bu to- de bu boş insanları doldur-
hum kullanılacaktır. maktır. Zakkumoğlıı 

Eski sipahi pazarında sı· 
lahçı Ali Nazmi'nin dükka· 
nında birinci katta yangın , ............... ~~----...................... . 
çıkmı.ş, yetişen itfaiye, yangını D •• Jb d • 
genişlemeden söndürınüştiir. aru e ayı 
Dükkan sahibi Balıkesir'de ŞEHIRTIYATROSU 
bulunduğundan dükkandaki iş-
lere Maksud oğlu Kerameddin Bu Akşam ''FUAR TİYATROSUNDA,, ' 

bakmakta idi. Yangının nasıl '' D e 1 i D o 1 u '' Opereti 
çıktığı hakkında tahkikata de-

vam edilmektedir. Bina 10 ' Yarın Akşam "LÜJ<S HAYAT,, 

bin liraya sigortalı idi. ,---------•• 
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· 1 Borsada 1 
Siyaset ve Aşk Ç.o~:: satış~.r~' K. s. 

1717 inhisar ida. 6 8 25 U/u$lar sosyetesi dolayısile 
Edebi, Tarihi, macera romanı 1206 M. J. Taran. 9 19 25 

1Q30 Jiro ve şü. 9 SQ 18 c 'd f ı• ~~~~~----l1_7 .. _ 8~3 S. Süleymaf 9 12 en evre e aa ıyet var. 
Marki Goliffet; casusun firanna mani olmak 555 F. Solari 10 ~g 14 625 
- Bu çok basittir, dedi, üzere tertibat aldık, Dük car 449 Üzüm kurq, l 1 14 75 1 1 Mareşal hazretleri, belki bili· şusun evine giderken hen de 448 H, Alyoti 7 15 so ta ya • t • k t 8 k' 

yorsunuz, Pibulet casus Stüber'in poliı müdürünün nezdine iit· 23~~ ~~ RK.azüı~ilm, 
1
8
1 1

1
3
6 

5
5
0
0 iŞ ıra e mıyece e 

evine kapadılmış idi. Bir mü- tim. Fakat ben polia müdü· .. 
cadelede casusu yaralıyarak rünii yerinde bulmak şerefine 2l7,s Ş. Remzi 10 l8 SO LJ b • • • ·ı • • d• J ı• kaçabilmiş, nihayet asabi bir mazhar olamadım. Müdürlük 173 S. Emin 6 315 15 25 na eşıstan lŞlne l Qveten, Şlm l ae spanya mes' 

1ial altında ve ayni gece ken· Başkatibi ile temas ettim. Em· 157 J. Tara. mah. 9 l l SO [ • • b h k d d • d ·ı • 
disini Sen nehirine atmış, in· rime on kadar polis ve bir 137 F. z. Abdul. 11 14 75 esınzn U Tan Çl armasın an en lŞe e l tyor. 
ti hara teşebbüs etmiştir. Za· komiser verdi. Ayni zamanda· 132 Vitel 8 11 25 Cenevre, 15 (Radyo) - mes' elesile alakadar olmasını edileceği, fakat daha evel 
vallı çocuk, Stüber'i yarala- da üç arabadan istifade ede- 125 Beşikçi z. 11 50 14 50 Sosyete içtimaları hasebile istemektedir. konferansta konuşulacak m 
dığı ıçın tevkif edileceğini rek casusun evini adamakıllı 99 Y. L Talat 7 375 13 50 Cenevre de siyasi faaliyetle- İngiltere ile Fransa Alman- selelerin alakadar devletl 
sanıyordu . ~ardık. Fakat bu sırada Dük 73 Albayrak 9 50 12 50 rine başlamıştır. Uluslar sos- ya'nın bu noktai nazarı ile arasında kararlaştırılması I 

Mareşal R~n<lon: Gramon casusla silah silaha 50 S. Celardin 12 12 yetesi ekonomik ve finansel Londra konferansındaki tek· zımgeleceği bildirilmektedir. 
- Evet, bunları biliyorum, gelmiş ve omuzundan yara- 47 J. Taranto 9 375 9 375 komiteleri raporları hazırla· lifleri arasında bir tenakus Londra, 15 (Radyo) -it 

İmparator bana bu macerayı lanmış, kendisi de casusun 43 Ş. Riza ha. 12 14 50 maktadırlar. görmektedirler. .A'.lmanya bu ya'nın Londra sefiri, bug· 
anlattı. Bu · kızı şimdi Prens beynini dağıtmıya muvaffak 43 P. Paci 6 50 6 50 Şili murahhası gelmiştir; Ar- konferansla devletlere M. Hit- İngiliz hariciye nezaretine 
Napolyon himaye ediyor! Dedi. olmuştur. Kilitli olan kapıdan 35,5 M. Arditi 10 25 12 50 jantin hükumeti harici~e ha- ler'in sulh planının tedkikini derek hariciye müsteşarile g 

- Dük Gramon, Polis mü- çıkamadığı ıçın pencereden 33 Alyoti bira. 12 13 50 kanı da ,beklenmektedır. ~a- teklif eylemiş idi. rüşmüş ve İngi1tere'nin, it 
dürünün tahriri bir müsaade- imdat istemiştir. ilk olarak 33 O. Eğli 10 75 10 75 kat ftalya nın murahhas gon- Londra, 15 (A.A) - M. ya'yı lokarno konferansına d 
sile kızı hastanede ziyaret et- açık pencereden içeriye atla- 27 S. Gomel 10 75 11 50 dermiycceği kat'ı surette sör Eden'in hafta sonuna kadar vet etmesinden dolayı jhük 
miş ve kızın buhran esnasında dım; Dük kollarım arasında 23 P. Papağna 9 25 9 25 lenmektedir. Maamafih, konse- tamamen iyileşerek Cenevre- meti namına teşekkürleri 
sayıklarken ağzından çıkan bir bayılırken çalınmış olan <los- 16 P. Klark 8 50 9 yin ilk içtimaından sonra, Ha- de asamblenin açılışı celsesi- bildirmiştir. 
isim, Lüsi Dö Kola ısmı na· yanın bulunduğu yeri gösterdi. 13 Koope. i~ti. 15 75 15 75 beş ilhakı kabul edilirse, it.al- n~ i.ş~irak ed~bileceği resmen Londra, 15 (Radyo) _ t 
zan dikkati celbetmiştir. Bu Mareşal Randon acele olarak: 11 D. Arditı 12 50 12 50 Y~ murahha~larını Cenevre ye bıldırılmektedır. Cuma günü giliz başbakanı Baldvin, r 
isim, bize Yüzbaşı Hanri'nin -Dük' ün yarası ağır mıdır? 7 G. Abdullah 6 6 gonderecektı~.. İtalya, ancak konseyde kendisini Lord Kren- hatsızlığı sebebile sayfiye 
nezdindeki haAdı"senı'n mahı'ye- Diye sordu. Marki Goliffet'in 69 J. Kohen 10 50 16 bu şart dahılınde sosyeteye bron temsil edecektir. ı:: ı d w d k b' d.. w · · 4 t d b'l uu un ugun an a ıne to 
tini anlatmıya kifayet etmiştir. yüzünde derin bir elem göl- 8374 d?ne.ce~ını emmuz a ı - Ro:na, 15 (A.A) - halya lantılanna Nevil Çemberla~ 
Z il H 

· D" B , gesi dalgalandı, ve: 95060 ırmıştır. h · · k c· · d f ava ı anrı o uagemon un B d b k C , d arıcıye nazırı ont ıyano, rıyaset e ecektir. lk topla 
uğrunda düello ettiği kadının - Vakıa bir başkasında 103434 k un dan a~. ah 

1 
entvre .. e İngiltere'nin Roma sefirine bir tıda dış bakan M. Eden mi 

bu şüpheli kadın olduğunu hu yaranın zerrece vehameti incir satışları: ons~h e 
1 

k ~l~n a . 
0 

an uç nota vermiştir. Bu notada lo· Jetler cemiyeti asamble 'to 
anladık, bu iz üzerinden yü- Dolamaz. Fakat ve maalesef Ç. Alıcı K. S. K. S. ~ura .. as .1

1 
ıç~. yenı namzet- karno konferansının toplan- lantısı mevzuu etrafında uzu 

rüdük.. Ayni zamanda dosya- .~k ~~in böyle. değil.dir. Çün· 1 4~75 Ş. Remzı 6 25 13 erBgorerıdeceAtı~. . . 
1 

masmın memnuniyetle kabul izahat verecektir. 
nın çalınmasında yardımcısı ku Duk, gayrı kabıl tedavi 1794 Tütsü ile te. 6 50 12 50 un ar a rıantın, ita ya 
olduğunu düşündük; bunun surette hastadır. Bünyesi, bu 384 B. s. Alazra. 6 50 12 ve Danimarka'dır. Bu mevki- Avusturya nazrrı M. Mu 
için bu kadını takibettik, ni- yaranın vereceği hummaya !326 F. Pakers 7 25 11 75 Iere Çin eskidenberi ı: amzettir, 
hayet inkara muktedir olamı- tahammül edemiyecek kadar 209 Ş. Riza halef. 7 50 9 50 bu defa konsey 14 aza yerine soıı·nı•• ıle konuştu. 
yacağı bir vaziyette iken ken- hafiftir. Tc~avisine memur et- 1180 A . Lafont 7 12 15 aza ile çalışacaktır. 
disini kaçırdık. tiğimiz doktor, Dük'ün sıhhatı 99 A. Muhtar 9 9 625 Asambleye gelince; Habeş K k J ( 

Marki Goliffet, hundan sonra ve itisi namın~ henüz hiçbir 92 ]. Taranto 7 25 13 mes'elesinin halli için şimdi- üçü iti a ve Almanya ile Av 
g~çen hadiseleri kısaca mare- şey söyliyememiştir, dedi. 96 G. İzzet 8 75 11 50 den endişe ve tereddüt göste- l • l • dk •k d ·ıd • şal Randon'a anlattı. Kora Mareşal Marki'nin bu anlat- 34 M. J. Taranto 8 8 ~!~ektedir. Geçen sene bu urya lŞ erz te l e l l, 
Pearl'ın evinde Lüsi'yi nasıl tıklarileçok müteessir oldu, ve: 32 B. Franko 8 8 50 a ise büyük bir gerginlik Paris, 15 (Radyo) - M. miştir. Ve bu kargaşalık de 
istintak ettiğini anlattı ve: - Dük Hazretlerinin '...esa- 7121 husule getirmiştir. Busene de Smit, bu sabah Mussolini ile rinde huzur ve sükun uns 

- Dosyaların henüz casus ret ve sıhhatını takdir ve teb· t 62271 İspanya hadiseleri hasebi le Roka Dö Lakatyana •da mü la- rudur. 
Stüber'in evinde olduğunu rik vazifesini size veriyorum. 69392 ayni vaziyet hakim olacaktır. kat yapmıştır. Roma, 15 (Radyo) - Ba 
madam Kola'dan öğrendiğimiz Bu genç cidden kahraman ve Zahire s t 1 Londra, 15 ( Radyo ) - Akşam üzeri M. Smit, Kont bakan Mussolini'nin Avustury 
anda aziz ve samimi dostum namusludur, dedi. Ç. Cinsi a ış a~ı: S K S Royter ajansına göre Teşrini- Ciyano ile görüşmüştür. Maa- Hariciye Müsteşarı M. Gid 
Dük Lodovik Dö Gramon Mareşal bundan sonra polis 309 . . . . san inin on beşinden evel Lo- mafih bu mülakatların fevka- Simit' le Roka Delkaminate' d 
bizzat casusun nezdine gitti müdürü M. Piyetri'ye dönerek, 1 Buğday 5 1875 6 375 karno konferansının toplan- iade bir mahiyeti olmamıştır. ikibuçuk saat süren görüşme 

l 
oldukça soğuk bir halle: l 40 Arpa 3 75 3 75 ması mümkün olınıyacaktır. Avlısturya'nın ku"çu"k 1·t 1· 1~c hakkında resmi bir tebligw neş 

po isten de yardım istedik, S 124 B k 4 50 4 50 cu 
••---------• - iz de, Müsyü başkatibi- urça Prens Bismark'ın dün Sir Ro- ile ve Almanya ile münasebet- :edilmiştir. Bu görüşmede 
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• nize verdiği raporlarda haki- 12° K. darı 4 50 5 25 her Vansitar'a bildirdiği vcç- leri görüşülmüştür. ltalya Dış Bakanı Kont Ciya 

kata biraz daha fazla yer 9 M. " 4 50 4 50 hile Almanya bu konferans İtalya, Avusturya'ya karşı no' da bulunmuştnr. Dünya s· 
vermesini emrediniz!. Eğer 1 OOOO kilo pamuk 43 50 44 için müşkülat çıkarmaktadır. siyasetinde çok ihtiyatkar dav- yasi vaziyeti etrafında geçe ---·--
Marki Goliffct vaktinde gel- 15 B. pamuk 43 50 44 Londra, 15 (A.A) _ İyi ranmaktadır. Bunun için bu bu müzakereden sonra Mu 
memiş ve bu izahatı verme- 49 ken. pala. 400 490 malumat almakta olan malıa· mülakat gene mübhem mahi- solini; M. Simit'i tayyaresin 

Günlük siyasal gazete 

Sahip ve ha~yazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
l muıııi neş riyat ve )U;ı:ı işleri 

nıfülı'irü: Hamdi i\'iizlıet 

seydi, Dük Gramon'un bu 3606 kilo keçi de.55 55 fil Lokarııocular konferansının yette kalmıştır. kadar götürmüştür. Simit v 
kahramanca hareketini bi1mi- D 11ek1 er:- önümüzdeki ilkteşrin ayıı.ın Bu mülakatta, Avusturya'c.la Ciyano, ayni tayyare ile Ro 

l<lan>ham·~i: -
kt

. D d. b 1 ma'ya gitmişlerdir. 
yece ım. e ı. üçüncü haftasında burada top· u unan iki bombanın Bolşe- _____ _, 

İzmir ikinci Hı·) lcr sokağı 
C. Halk partisi himısı içinıle 

- Sonu var - Bir babanın mekteb )anmasına ihtimal vermektedir. vik 'lerirı eseri olduğu ve Çe· 

Tdgraf: lzınir A.'.'iADOLU 

---f-. ..J -,.-r-~acı·a hakkında dileği Filvaki İngiltere Berlin ve koslovakya'dan gönderildiği 
iJ r 1 Komisyoncu Hasan Yanut Roma hükumetleri nezdinde de me' .. ıı bahsedilmiştir. Avus-

Telt·fon: 2 i76 •· Po•tu kutusıı 4 05 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllı~ı 1200, al tı n)lıp. 700, iiı; 

a~ lığı .>on kurıı~tur 

Yabancı memleketler için senelik 
.ıLon ı; üc·r.,l i 2 i lira rlır 

Her ) er<lc :i kuru.,tur -~üuü gN;ıııi~ nü balar 25 kuruştur. 

78 Ölü vardır .. 
Oslo, 14 (A.A) - Lon gö

lü faciası hakkında alınan son 
haberlere gore, 30 u çocuk 
olmak üzere 78 kişi ölmüştür. 
Dağdan koparak göle yuvar· 
!anan kısım 800 metre yük· 

A:\',\DOLC MATBAASJ~DA sekliğinde ve 300 metre ge· 
BASH..,\IJŞTlR 

-;:::::::::::::::::::::: .. :::::~n~i:şl~iğ~i~nd~e:d~i~r ... 
~ .. ' 
Yusuf Rıza Okulu 

ES K 1 

imzasile ve çok yerinde bir yapmış olduğu teşebbüsler lurya, ayni zamanda Nasyonal 
şikayet aldlk. Bu vatandaş, Almanya ile ltalya'nın konfe- Sosyalist propagandasından 
Cumuriyet devrinde okuma ransın bu kadar yakın bir endişe ettiğini <le bildirmiştir. 
nimeti hakkındaki esas prcn- tarihte faideli bir iş görebile- M. Smit, Ciyano ile birlikte 
sibi anlattıktan sonra, Eşref- ceğine kail olmadıklarını gös· tayyare ile Roma 'ya dönmüş 
paşa' da Tınaztepe mektebine termiştir. ve verilen bir ziyafette hazır 
başvurarak çocuğunu kaydet· Öğrenildiğine göre, İtalya bulunmuştur. 
tfrmek istediği halde "Kadro Habeşistan mes'elesi kat'i su- Yarı•1 Vatikan'da Papa'yı 
doldu" cevabı ile geri çev- rette halledilmedikçe ve İs- ziyaret edecektir. Ve Avustur· 
rildiğini bildiriyor ve bir ta· panya'nın vaziyetindeki karar· ya'nın Roma sefaretinde Kont 
raftan buna bir çare bulun- sızlık devam ettikçe konferans Ciyano şerefine bir ziyafet 
masını, diğer taraftan da ta· ruznamesinin tanzimine imkan verecek ve Perşembe günü 
lehe velilerine daha fazla ko- hasıl olamıy.:ıcağ~ mütaleasın- Viyana'ya dönecektir. 
layhk ve alaka göiterilrnesini dadır. Roma, 15 (A.A) - M. 
istiyor. Nazarı dikkati celbe· Almanya'ya gelince; 0 da Shmit, M. Giyano ile görüş-

,. deriz. konferansın daha ziyade Ren tükten sonra gazetecilere şu 
beyanatta bulunmuştur: DARÜL'İRFAN 

Memlcketimi1in en eiki bir hususi okuldur. ANA ve iLK 
kısımları havıdir. ANA kısmı 4 - 5 - 6 yaşındaki çocukları 
kabul eder. 

OKUL, t'n yeni usullerle çocukları hayata ve ORTA 
okul tahsiline hazırlar. 

Fransızca dili 1 L K kısmın ikinci sımfından başlar. 
Her 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 

Athspor kuliibü 
idare heyetinden: 

16 Eylul çarşamba günü saat 18 de Vasıf Çınar bulva ı m· 
daki Lokalımızda genel toplantı yapılacağından kayıtlı olan 
aza ile yeniden kayıt muamelesini yaptıracakların bulunmaları 
rica olunur. 

- Benim ziyarrtim Roma 
protokollarının tesis etmiş ol
duğu bir itiyada itbadan başka 
birşey değildir. Bu protokol
lar mes'ul mümessiller ara
sında ara-sıra h'ınaslar yapıl· 
masını derpiş 'etmektedir. ltal
ya, Macaristan ve Avusturya
nm imzalarını taşıyan Roma 

O gün biniş yapmak 
at bulundurulacaktır. · 

istiyenler için saat 16 dan itibaren protoko1ları hcrşeye rağmen 
15 16 379 mevcudiyetini muhafaza et· 

Cin sularında 
' Bir İngiliz vapuru 
bombalandı. 

Hongkong, 15 (A.A) 
Taile adındaki İngiliz vapuru 
nun dün Vestriver' de bom bar 
dıman edilmesi üzerine lngil 
tere'nin Çin hükumeti nezdin 
de ciddi teşebbüslerde bulu 
nacağı zannedilmektedir. 

Gemi mürettebatından bir 
telefolmuş ve kaptanı yara 
lanmıştır. • 

Cicala adındaki ingiliz gam 
botundan bir müfreze aske 
tahkikat yapmak üzere karay 
çıkanlmıştır. 

Amerika intihabat 
ve cumuriyetçiler 
Vaşington, 15 (Radyo Me 

ayan intihabatında cumuriyet~ 
perverler galebe çalmışlardır. 
Bu ayalet intihabatının cumu 
reisi intihabatında tesiri bü
yüktür. 

Nevyork, 15 (Radyo) 
Men'de cumuriyetçiler Teksas 
valisi mister Landon'un mü· 
dah~esile intihapta muzaffer 
olmuşlardır. 
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Birinci Fransova Hitler diyor ki: Bolşevizm Rusya de 
BÜYÜK TARiHi TEFRiKA 1 kt• b d Al d k'. 

84 Ç.VireN F. ş.-ddln Benlloll•'me ır' en e manya eme ım 
"4ıterin dö Mediçi, ond8rt yaşında oldalu 

halde Franıtı'ya geldi,, 
An, o gec:eki balQCfa Franıo Katerin dö Mediçi henilz 

~·,. et.il, fazla bir yakm· ıındprt yaşında idi, O kadar 
lak ,e.terdi, ~l detildi; fakat topen, 

Bu Ylıiyet, aeldzinci Han• 'bey• bir kııdı. Sonra, Fla. 
ri'yi laabndırdı; Fransova'yı ran•:blaııa ~uı cazibeye 
tetkik ederken Hanri bu kralı fazluıle malaktı. 
rittikçe daha ' mizel ve daha Bu . nişanla~~anın ıeldini 

•- . Katenn de bılıyor ve bunu 
renç buluyordu. Halbuki, ken· · t' f · x.. b ı d 
d
• . 

1 
ızze ı ne sıne a5 .r u uyor u 

~ • ~nç o maıına ratmen çünkü adeta satalmıştıl 
bır ıhtiyan andınyor~u,. dan· Fakat yaşının gençliAine rağ
aedecek halde de değildı; bu- men gördükleri ve bildikleri 
nun için bir köşede, eli saka· pek çoktu; hayatının elem saf
lında, somurtmuş bir halde, haları onda sabır ve soğuk 
Fransova'ya ve An'a kindar kanlılıkla hareket kudretini 
ve kıskanç gözlerle bakıyordu. çok fazla olarak yaratmıştı! 

FraD10va, bu hali hissetmedi Diğer amcası onuncu Leon 
değil; ve genç kıza: zamanında gizli hareket, sır 

- Siz hiç korkmuyor mu- tutmak ve saklamak yollannı 
ıunua?. Diye sordu. çok iyi ö~enmişti. Henüz on 

An, gülerek fakat derin bir yaşında iken isyan e-tmiş olan 
hüzünle: Fransa'lıların elinde rehin ve 

- Ben ya ölümü ya da es!r kalmış, birçok işkence ve 
başıma taç konmasını bekli- suımuamelelere maruz bulun-
Yoruml muş, bu suretle herteye tabam-

Cevabını verdi! mül kabiliyetini kazanmıştı! 
Fransova bu cevab karşı· Bundan başka, bu genç 

ıında irkildi· ve k d' k nd". kız da, Mediçi hanedanının 
' en ı e 1 h k b ·ı· f h k"" ··ı-ğ-ıine, acaba bu iki canavardan, ~r _ 8 ı ıye ı, . er otu u u, 

-ıı ta ta h . . d' butun cesaretlen vardı! O ka-
: ~. veya ç n an~ııı ı· dar ki, bu hanedanın en tam 
aennı matlüb edecektı?.. tipi, herhalde Katerin dö Me-

- 30 - diçi' di. 
Kat11rin ılö Mediçi 

Manilya limanının bekçi ve 
gözcüleri, lf kulesinden uzak
tan limana detru büyük bir 
geminin gelmekte olduğunu 

gördüler ve alakadarlara haber 
Verdiler. 

• •• 
Denize ve şehire bakan ka-

mara penceresinin yamnda, kü· 
çük prens Hanri, Diyan' ın ya· 
modan aynlmıyordu. Ve, bu 
kart kadana: 

- Madam, dostum, ben 
ancak sizi seveceğim, sizden 
başkasın\ scvmiyeceğim!. 

Dedi. 
- Sonıı var -

- &ışı 1 inel aalal/N• -
Naayooal '°'ralismia, bodiaino 

uygun olınıy•ıı rejiınleri bedef itJi, 
bas ettili aöylenmittin fakat bu 
yaıilitbr! lfer millet, bndi rejimi 
jle 1af8;r.~J,lir, tıı pqla ki kendi 
bududluuun haricloe bıkm,.npl 
Büe gelince: Bia akidelerimizi an· 
cak mamleketimiz dahilinde yayı. 
yoruz, hududlanmu h:uicinde hiq· 
bh· hareket ve teıebbClede bulun. 
mıyoruz. Fakat, bıtkalanıun da 
hududlınmız dahilind~, kendi yanlıt 
veya dog•'U kanaatlannı bize kabul 
c:tl rmeğe çahımılınoa da hiçbir 
z • wan meydan vermiyec~ğİ7.! 

"Demokrasinin devlet ve 
milletlere hürriyet bahşettiği 
söyle~iyor. Fakat biz soruyo
ruz: Uzun zamanlardanberi 
tatbik edilen demokrasi mil
letlere ne gibi iyilikler temin 
edebildi? Yanlaş ,.e şişirilmiş 
propagandalar, hakikatlar kar
şısında sönük kalıyor. Alman 
milleti de demokrasiyi bir va· 
kıtlar tecrübe etmiş, fakat 
mahv ve barab olmuştur. Ve 
demokrasi perdesi altında bol
şevizm milletin bünyesinde yer 
tutmuş, milli ve iktısadi var
lığımızı mahvetmiştir. 

"Bolşeviklik aleyhindeyiz; 
bu, bir tesadüf veya bir kin 
eseri değildir. Sovyet Rusya'
nm zahiri maksadı arkasında 
mühim bir hedefi vardır; 
bu da bütün cihanda dahili 
harblar ihdas etmektir. Fakat 
birgün bu tehlike Almanya' da 
b3ş gösterirse şimdiden haber 
verelim ki biz bu tehlikeyi 
kat'i surette ezmeğe hazırız. 

Yahudi boJ.evikliti ideali ile 
naayontd ~ıliıt idealini kar· 
tılatdınr~mz •radakt büyük 
farkı bamın ıörec.ksiniz, 

Ruıyada herıey ve Ruı mil• 
leti açlıktan mabvollllQftur, 
Buıfln Rul)'B'd. esir bir belk 
vardır; fakat Almanya' da, 
amele her hakkına maliktir vo 
istikbale emniyet ile bakmak· 
tadır. 

Ayni zamanda Almanya' da 
Yahudiler bizim misafir;:'er
verliğimizi suiistimal ederek 
memleket üzerinde garib bir 
tahakküm Ullulü kurmuşlardı. 
Bu tehlikeyi hissetik ve mem
leketi temizledik. 

Biz de Almanya' da büyük 
bir inkılab rejim inkilabı yap
tık, fakat bir cam dahi kır
madık, BoJşevik'lerin inkılabı 
bütün Rusya'nın mahvı muka
bili yapılmış bir inkılabdır. 

Rusya'da ameleye iş vere
ce~leri yerde, küme halinde 
katillt r, menfalar, cebri çahş
malar verilmişti11. lşte, millet
lerin demokrasisini ve serbes-
tismi verecek ohn ve müda
faa edilmek istenilen usul bun
dan ibarettir. 

Moskova'mn yabudileri ken
di kafalarına göre olan inkı
lablarrnı cihana teşmil etmek 
islt'mektedirler. Bolşevizm, aki
delerile birlikte müsait bul
duldan memleketle sifih, mü
himmat, iıyan akideleri de 
göndermektedir. 

Haıva sakin olduğu için ge
lllinin yelkenleri kiii derecede 
tiılCia değildi; bunun için kü· 
relaçiler de biyük bir faaliyetle 
Çala ... kta idiler. 
G~minin direklerinde asalet 

•rma ve bayrakları dalgalanı
)'ordu. Bundan sonra, ufukta 
bir sürü daba sefine göründü. 

Bolşevizm Rusya demektir, 
brn de Almanya demeğiml 

mi~'jn heyecanla bekl::l
1 

Fakat Almanya'da vaziyet 
böyle değildir. Bütün Alman
lık, Boişevizm ile mücadele 
etmektedir. 

Bundan birkaç gün eve) bir 
lngiliz gazetecisi bütün Av
rupayı iki akide etrafında 
ikiye ayrılmış görmekten kork
tuğunu yazmıştır. Ben ise, bu 
ikiliğin çoktan hasıl olduğu
nu ve Avrupa'nın sağ ve sol 
olarak iki batışmaz kısma ay

Bu gemiler, papa yedinci 
klenran'la yeğeni Katerin dö 
Mediçi'yi, prens Hami Dorle
•n1n nişanlıs•nı getirmektey
diler. 

Bu gemiler muayyen hadde 
telince, Manilya kalesinin 300 
topu birden selim ateşi yap· 
talar; Manailya'nın bütün kilise
lerinin de çanları çahnmağa 
battadı. 
le Manilya sahillerinden yüz- . 

rce kayık ve sandal karşıla
llıalt için gemilere ilerlediler. 

Biraz sonra, gelen sefineler 
~e mukabil selim olarak top
-.rını atmağa başladılar. 

g e fd i 
Kültürpark'ta oyunlarına başladı 

SEANSLAR: 
Marsilya, scnelerdenberi gör

:ed'iti bir şenlik ve zevk için
Hergün 18,5 - 21,5. Cuma ve pazar günleri ilave
ten 14,5 ta fazla bir seans. 

.... eydi. 

1 O Yazan: Orlıt1n Ralımi Gölcçe 

fô kaç gün var ki, onbqıyı da o söylüyor, Kimin nesi imiş· 
~emifti. Bir defa, melde· sin, diye soruşturub duruyor-

liderken karıılatmlf, fakat muş ... 
~ gerisin ııui dönerek Rizan yalnız bir noktaya 
'8a..l. mıfb. Onun hakkında merak sardırıyor, fakat bunu 
.. ;~ Fatma'dan mal6mat da bir türlü Fatma'dan öğre-
~~~. Fatma; nemiyordu. 
~ ._--~ hanım -Diyordu- Fatma o suali duyunca, 
~~ - lana demedim mi, on- - Diyemem Hoca hanım .. 
., 91enin batına çorap öre- Bunu bana sormal • 
~İf.. Hınzınn biri herifi.. Deyip bçıyordu .• 
era=: Ben onu ya karasevda Bu akşam, içinde meçhul 
~~ ya da bu köyden bir bulut parçalanıyor ve kal
.-~uete yollanm. binin üstüne güneşlerde ısm· 
~.. Efem duymut ta llUf bir yatmurun damlalen 

dökülüyordu. 
lstanbul' dan ne kadar uzak

larda idi? .. 

Bir sene evvele gelinceye 
kadar kendisini yumUf8k ve 
munis bakışlarla · saran hayat, 
şimdi topraklaımış, taşl1tmıf 
ve bütün sertliğini, bütün ça
tıklığını takınmıştı. Ne ola
caktı? Aylarca, yıllarca insan 
yüzü görmeyen deniz feneri 
b<'kçileri gibi, burada, Urla· 
nın bu uzak köyünde kalacak, 
çürüyüp gidecek miydi? .. 

Kimseyi, hiç kimseyi sev· 
memişti. Kalbinin aşk denen 
şeyi sezdiğini hiç duymamııtı . 
Ve belki de, burada kaldıtı 
müddetçe kalbinin çelik ka· 
palan hic; açılmıyacaktl .• 

Fakat bu Bekir neredeydi, 
ne olmuftu çoC1fta? .. 

, rıldığını iddia ediyorum. 
Uzun zamandanberi biz 

muhaliflerimize karşı çalış
maktayız. Şugün kendi reji
mimizi ve karşısında da düt· 
manımız olan rejimi görüyo· 
ruz. Bazı yerlerde bizi taklid 
ediyorlar. Bazı yerlerde de 
sollar taldid edilmektedir. 

Hitler h.Jından sonra ltal-, 
xa'dan ve MussoJini'den tak
dirle bahsetmiş ve ltalya'yı 
bolşeviklikten vaktinde kur· 
tardığmı söylemiş ve sözüne 
devam ederek: 

Biz bolşevikliğin aleyhine 
tarihte isim almak için bulun-

Ansızın yanında bir ses 
duydu; 

- H9ca hanım, ne düşü-
.. 1 nuyon ... 
Bir rüyadan silkinir gibi 

sıçradı. Güldü. Yeşil gözleri 
yara hülya içinde idi. Uzakta 
batan güneşb camlardaki akis
leri, kırll\IZI bir parıltı ile bu 
gözlere vuruyor ve yeşille kar
mttımn birleşmesinden, sihirli, 

bam-başka-bir renk doğuyordu. 
- Sen misin ·Fatma? .. Ne 

iyi ettin de geldin .. Bu akşam 
bende yatarsın .. 

Fatma, başka günlerde bu 
davet~re hep itiraz ederdi. 
Fakat bugün biç ses çıkarmadı. 

Rizan, portatif sandalya
sında._ ellerini başının alhnda 
kavuıturmuş, dudalclın yarı 
açık ona bakıyordu: 

. -· mıyoruz. Ben sadece fırkam 
namına h•rcket ~diyor ve ıöz 
JöylfJyorurn. Dahlli ve harici 
emniyet için k•deıne kade~ 
asker ve kaıvvet haıırladım. 
Bu ıuretle, Almanya 'yı her 
yerde ıözilnil a-eçirecelc ve 
ıulhu muhafaza edecek vazi· 
yete retirdim. 

Ruıya'mn askeri hazırlık
larına k811ı1-nnda bir Alman 
ordusu olduğunu cevap oll
rak söylerim. Almanya'nm 
kuvveti, ordusu bolşeviklerin 
cihan için felaket olan plan· 
lanm ezecek derecededir. 

Biz Nasyonal sosyalistlerin 
komünistlikten hiçbir korku
muz yoktur. Fakat, tehlike 
karşısında hazır olmak bizim 
en esasla siyasetimizdir. 

Nasyonal sosyalist partisi 
ve ordusu Bolşeviklerin her 
hareketini durduracak, mahve
decek vaziyettedir." 

Demiştir. 
Nuremberg, 15 ( A.A ) 

Havas Ajansı muhabirinden: 
1935 Senesinde olduğu gibi 

Nasyonal Sosyalist kongresi
nin son günü orduya tahsis 
edilmiştir. Muharebe talimleri 
400 tayyarenin, birçok süvari, 
topçu ve piyade alaylarırıın 
kısmen atla ve kısmen motorlü 
olduklan halde iştirak etme
lerile yapılan askeri nümayiş
ler işte dün yüz bin '<işinin 
seyretmiş olduğu ma .ara bu 
idi. 

Heyecan içinde bulunarı halk 
bilhassa tayyarelerin göründi"ı
ğii ve obüslerin patladığı an
larda alkışlamaktan ve selam 
sana zafer, selim sana zafer 
diye bağırmaktan fariğ olmı

yordu. 
Bu nümayişlerden sonra as

keri kıtaat bir murabba teşkil 
etmişler ve ortaya bayraklar 
taburu çıkmıştır. Bayraklara 
Cosberritzin zabit vekilleri ta
şıyordu. 1913 ün eski Prusya 
bayrakları ve imparatorluğun 
sararıb solmnş solmuş sancak
lan yanında ortalarında demir 
haç ve piyadelerde dört köşe
sinde birer ufak gamalı haç 
bulunan piyade: bayrakları gö· 
rülüvordu. Donanmanın bay· 
rakları mavi beyaz tayyarele
rinki kırmızı beyaz ve porta
kal rengiydi. Bu bayraklar 
yeni cüzlitamlara tevzi edil· 
miştir. 

Saat 20 de Hitler bir nutuk 
söyliyerek ezcümle şöyle de
miştir; 

·- Dünyada hiçbir memle-

Fatmacık güzeldi .. Ona ken
di eli ile diktiği elbiseler ne 

kadar da yakışmıştı? .. Fatma, 
Rizan'an bakışları kendisine 

dikilince sessizce dizçöktü, 
gözlerini önüne eğdi ve oturdu. 
Bir müddet böyle sustular. 

Evet, Rizan bugün hasta idi. 
Mutlaka asabı bozuktu veya 

yalnızlık, gizli bir sıtma gibi 
kendisini sarsmağa başlamıştı. 

Fatma, hafif, dost ve sıcak 
bir sesle; 

- Hoca hanım -Dedi- bir
şey isteyon mu? 

Gö:derini uzaklara dikti ve 
içini çekti; 

- Hayır Fabra'cıkl .. 

- Neden böylesin hoca 
hanım, ne yemek var bugün? 

- Bilmem kil .. Bilmem kil ••. 

ket yoktur ki, Almanya'nı 
timdi bulundutu hale relm. 
oldut-ı vaziyete teessüf euin 
Çünkii Almanya liendiıi tur 
ruza ujramadıkça biç kimtey 
taarruz etmiyeeektir. 

Fiihrer IÖıüne devamla 
mlştir ki: 

" - Siz idealJerini ecne 
memle~etlerde neıretmete ut 
raşan misyonerler değiliz. Fa 
kat başkalannın da bizim da 
bili işlerimize karışmaların 

istemeyiz. 
Hitler bundan sonra demolc 

ratik hükumet şeklini tenki 
etmiş ve demiştir ki: 

" - Son onbeş gün icinde 
garb demokrasilerinin istediği 
şekildeki beynelmilel kardeş
liğin hakiki kıymetini ölçmek 
için birçok fırsatlar elde et
miştir. Bu demolcrasiler!n bize 
muhabbetleri olup olmamsa 
pek o kadar ehemmiyetli bir 
şey değildir. 

Alman milleti eski Alman 
demokrasisinin nnil olduğu 
sempatilere talip değildir. De
mokratik milletlerin bize kar,, 
pekaz tevcccühkar hisler bes
lemeleri kadar tabii birşey 
olamaz. Bizim de otoriteye 
müstenit reiimlere sahip dev
letler hakkında muhabbet ve 
teveccüh beslememiz gayet 
tnh"idir. Biz, şuna eaniiz ki, 

•okrasiler devamlı devletler 
vü"'uda getiremezler. 

Hitler Sovyetlere ve Bolşe· 
vızm n pagandasına şiddetle 

etmiş ve sözlerini şu 

s bitirmiştir: 
- Avrupa gazetecilerinden 

birisi üizim Avrupa'yı ikiye 
bölmeğe uğraşmakta olduğu ... 
muzu söylemiş. Bizde bu iki
liğin esasen vücut bulmuş ol
duğu cevabını vermiş idik. 
Halkçılar cephesine dayanan 
bazı hükumetler bolşevizme 
tatlılıkla muamele ederek ken· 
dilerini onun şerrinden koru· 
yabileccklerini zannediyorlar. 
Bütün bu demokratlar haliha
zırda herhangi bir karar ver
mekten acizdirler. 

Her halde bolşevizmi yen· 
mek çaresini bulmuı olan ltal· 
ya'yı takdir ve bütün millet-
lerin nihayet ltalya'nın yap· 
tığı gibi yapmak mecburiye
tinde kalacaklarını zannediyo
ruz. Çünkü komünizm bütün 
dünyayı tahrip etmek arıu
sundadır. 

Bazı demokratlann bt:ni 
vahşi telakki etmekte olduk

- Lütfen çeviriniz -

Fatma boynunu büktü: 
- Ne yapsak kil... 
Diye mırıldandı.. Gözucu 

ile onu tetkik ediyordu.. Ri
zan ayağa kalktı. Gerindi. 

Zarif vücttdu, gözü dolduran 
bir olgunluk ve güzellik içinde 
sallandı. 

Baharda da filizler böyle 
açardı. 

Dudaklarının arasından ha· 
fifçe bir şarkı söylüyordu: 
Bir rii>a beklerim gooclerimcle 
Knlbime ışıklnr dütsiln isterim 

Bir garip lıüllıuhim kaldım dağ· 
larda, 

Oksiizc~ ağlttrıın böyle ötttrim. 

Bu şarkının güft<"sini ken· 
disi yazmış, bestef;İni de ken-

• di yapmıştı. Gözleri kemana 
ilişti. 

- Sonıı ttar -
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:;~"'b~~~~~!;:~:·ç:ı!·~:~~ drid top ateşi ı· ri d ' Fra s ~da buhran! 
Avrupa'lıyım. Biz ecnebi hak· ,, • o------
kın irade edeceği bütün feda- - ltalyan'lara göre kabineyi de devirebilir. 
k 1 kl -.Başı 1 inci Jahi/ede- yon'a gelIJliŞ :ve gazetecilere teyid ~derek toplantılarda gö· 

ar 1 arıı haıırıı, Y~c:asın Al~ l>lllıır jsalıe t ctmİ§lİr. beyanatta bulunarak:Bask mil- rüşülen maddelerin mahrem Amele ile patron henüz anlaşamadılar. 
manya. Asi t.uvvetlcr, hükumet asker· liyetperverlerinin marksist kuv· tutulmasına ve bunların her 

Hcılk, Hitler'in bu söylevjnj Jerini Bilbao'da fiQlid iz bir vaıi Yetlerle müşterek olarak Bil.. toplantıdan ronra bı'r t bl'ğ 
§İddetle ~!kışlamıştır, yete sok.muşlardır. "' e ı 

General lolo, bir iki gün bao'yu sonuna kadar müdafa· ile neşredilmesine karar ver· 
Nuremberg, 14 (A.A) _... kadar '"kerine istirabnt verecek ve aya karar verdiklerini bildir- miştir, 

Ordunun büyük tezahürü bu bundan ıoora Bilbco·da da hükGmet miştir. Marksistler Bilbao'ya Burgos, 15 (Radyo) - San 
sabah güneşli bir havada baş• k.ıt'alannıı teslim olmak teklifinde 40 bin kişilik bir kuvvet tahşit Sebastiyen'de olduku gibi Bil· 
lamıştır, Seyirciler kesif bir bulunacaktır. etmişltrdir. bao şehrinin de fazla kan dö· 
kalabalık halı'ndedı'r. Alman_ Seville, 15 [Radyo} - Aet a&• B k t' b" -k b' k k l d l 1 1 - kerler Tala..,.era cebhesinde yedi u uvve ın uyu ır ıs- Ü me en nasyona ist er e ine 
orduları başkumandanı Feld kilometre dnha ilerlemişlerdir. Fas'lı mının bilhassa top ve mitralyöz geçmesi için iki taraf arasında 
Mareşal Blomberg ile kara askerler de Fas'dan 1 panya'ya nakl· teçhizatı fena olmakla beraber müzakereye başlanmıştır. 
kuvvetleri kumandanı General edilmektedir. Şimdilik günde 800 teslim olmamağa kat'i surette Burgos, 15 (Radyo) - Nas 
Von Fritech deniz kuvvetleri Fnı.ı'lı asker 1spanya'yn geçirilmekte karar vermiş bulunmaktadırlar. yonalist kumandanlardan ge· 

k d A \"e hu nnkliyut hep hııvu )Olile Hendaye, 14 (A.A) - Nas- neral Kabanellis, Alınan ga-
uman anı mira) Reeder ve ppılınnktadır. 

h k l d • yonalist telsizinin bildirdiğine zet'!cilerine beyanatında, Al-ava uvvet eri kuman anı Asiler Ttıla..,·t•ra cel.:hesindc iki 
General Nilh yanlarında bü· lıüklımet t.ınnrc ini it:kat etmiş· göre, Almirante Gervera kru- manya'nın kendilerine yaptığı 

lerdir. vazoru cumartesi günü San büyük yardımları ispanyolların 
tün kara, deniz ve hava kuv· Bilbao, 15 {A.A) - Ame- Sebastiyen'den kaçan SOO ko- kat'iyen unutamıyacaklannı 
vetleri erkanı old•Jğu halde rikan konsoloı,u Amerika ha· münist milisini hamil bir va- ve Almanya'da olduğu gibi 
şeref locasında yer almış bu·. 1 
lunuyorlardı. 

riciye nezaretinden almış ol· puru yakalamış ve içindeki- spanya' da da komünistleri te· 
duğu talimata tevfikan dün lerini esir etmiştir. mizleyeceklerini söylemiştir. 

Nuremberg, 15 (A.A) - öğleden sonra 1 S Amerika'lı Londra, 15 (A.A) - Mor· Vaşington, 15 (Radyo) -
Ordunun büyük resmi geçidi ile 214 ecnebiyi Kane torp;do ning Post gazetesinin siyasal İspanr,a' daki asi filo tarafından 
M. Hitler'in bir hitabesile bit- muhribine bindirmiş ve muh- muhabiri beynelmilel kontrol gece Bilbao, Satander ve Gi· 
miştir. Bu hitabenin başlıca rib liman torpillenmeden evel komitesinin Portekiz'e bir nota yon limanlarının ağızlarına 
kısımlan şunlardır : Fransa'ya hareket etmiştir. göndererek bu memleketi teş· torpiller atılmıştır. Tüccar ge· 

Yeni Almanya'nın harp bay- Paris, 15 (A.A) - İspanyol riki mesaiye davet ettiğini mileri, bu limanlardan uzak· 
rağı ve alaylarınızın yeni bay· hükumeti topçu kuvvetlerinin yazıyor. · laşmıştır. Bilbao' da ki Ameri-
rakları önünüzde ilk defa ola· Alkazar ve Toledo'nun bom· Jerez De La Frontera, 15 kan konsolosu ile 15 Ame-
rak dalgalanıyor. Dış durum bardımanına tckrai başlamış (A.A) - Anarşistler San Se· rika'lı da bu şehirden uzak· 
değişmiştir. Fakat daha baş· olduğu Madrid' den bildirilmek- bastien' deki yüksek ailelerin laşmışlır. 
ka birşey olmuştur. O da bi· tedir. kadınları ve genç kızlarının 
zim ve sizin Almanyam'zın Gene ayni membadan hü- kendilerile birlikte Bilbao'ya 
uyanmış olmasıdır. Parti ve kumet kuvvetlerinin Talevera gitmeğe icbar etmişlerdir. 
ordu birbirinden ayrılmaz bir cephesinde bir iki kilometre Londra, 15 (A.A) - Mor-
camia teşkil ediyorlar. Biz· ilerlemiş oldukları Teruel'in ning Post gazetesi yazıyor: 
den fedakarlık istiyen günl(!- bombardıman edilmekte oldu- ispanya' da cereyan eden kı· 
rin gelmesi mümkündüı. Hiç· ğu ve Oviedo cephesinde hü- talin orta çağ kılallerinden hiç 
bir zaman korkaklık etmiye- kumet kuvvetlerinin muvaffa- farkı olmadığını isbat eden 
ceğiz. Bugünler bizi hiçbir kıyet kazandıkları da bildirili- "-erhi imkansız deliller vardır. 
zaman cesaretsiz görmiyecek- yor. Kiliseler yıkılıyor, papaslar ve 
lcrdir. Buna mukabil general Aran· rahibeler katlediliyor, erkek, 

Sizden istediğim iki sene da'nın Oviedo'dan bildirildi- kadın ve çocuklar toptan idam 
askerlik hizmetini size on se· ğine göre, Marksistler Grados ediliyor. Ve dahası var. Bütün 
nede geri vereceğim. Çünkü kasabasında ağır bir mağlübi· bu vahşeti yapanlar llürriyet 
her biriniz inzibat mektebin· yete uğramışlardır. için muharebe ettiklerini ilan 
den her zamankinden daha Madrid, 15 (Radyo) - Har- ediyorlar. ispanya hadiseleri 
sağlam ;ıkacaksınız. biye bakanlığı verdiği bir teb- Avrupa medeniyet ve kültü-

liğde, hükumet kıt'alarının rünün ne derece tehlikede ol· 
Ulus sizden kendisine ifa 

Oviedo'yu şiddetle bombar· duğunu göstermektedir. 
cdemiyeceğiniz hiçbir feda· 

dıman ettiklerini ~e Asturya'da Madrid, 15 (A.A) - Astu· 
karlık istememektedir. 

ilerlediklerini bildirmi~tir. ri' de milisler dün mağlub cdi-
Tezahürat milli marşlarla Madrid kuvvetleri kuman· len asi koludun mütebaki ko-

nihayet bulmuştur. danı general Asensiyo bütün lunu da tamamen ·imha etmiş-
Roma, 15 (Radyo) İta!- gece başvekil ile müzakeratta lcrdir. 

yan gazeteleri Hitler'in nut- bulunmuş ve hükumet kıt'a· Aragon cephesinde hükumet 
kundan bahsetmekte ve söz- !arının Talavera'da geri çekil- kıtaatı Tardienta'ya doğru ileri 
!erini çok haklı görmektedirler. diklerini, fakat yeni bir cephe hareketlerine devam etmekte· 

Bunlara göre, Almanya ileri teşkil ettiklerini bildirmıştir. dirler. Alkazar ve Toledo'nun 
attığı adımlannı geri çekmi· General bu sabah, yeni talimat bombardımanı devam ediyor. 
yecck ve Bolşeviklik karşısında ile cepheye hareket etmiştir. Asiler mukabele etmemişlerdir. 
her hareketi yapacaktır. San Scbastiyen, 15(Radyo)- Lizbon, 15 (A. A) - lario 

Bolşeviklik ile mukabil sağ San Sebastiyen valiliğine Kar- Demoivias gazetesinin hususi 
fırkalar ara:;ında esasen bir listlerden bir prens tayin edil- muhabiri Leon'dan bildiriyor: 
uzlaşma yolu yoktur. miştir. Madrid hükumeti merkezi 

Londra, 15 (A.A) _ Daily Madrid, 15 ( Radyo ) - terkt!dcrek Valansiya'ya çekil-
Tclgraf dün Nuremberg'de ya- Kartajen limanına iki İspanyol mek niyetindedir. 
pılan süel tezahürat hakkında vapuru Meksika'dan mühim Talavera De La Rina'dan 
yazdığı yazıda bu teıahüratın miktaıda silah ve mühimmat bildirildiğine göre Albay Ga-

getirmiştir. gue'in kıtaatı Talavera'nın şi· 
Almanya'da şimdiye kadar gö- Hcndaye, 15 (Radyo) - malinde ve Avila'nın ccnu-
rülmemiş bir ukde olduğunu lrun ve Fon Arabi'yi İşgal bunda büyük bir muvaffakı-
vc Hitler onun önünde yapı· 

eden asi kuvvetler, F ransa'ya yet kazanmıştır. Baiula vatan· 
lan geçid resminin Alman or· iltica etmiş olanların yerlerine perverler tarafından işgal edil-
dusunun bugün 1914 teki ka· f dönmelerine müsaade vermiş· miştir. ki düşman uçağı düşü-
dar kuvvetli olduğuna şüphe ferdir. İngiliz sefareti katibi de rlilmiiştür. Toledo'nun işgali 
bırakmadığını bildirmektedir. San Sebastiyen'e dönmüştür. iç.in oldukça kuvvetli olan Me-

Times gazetesi ise bu tc7•3 • Sair sefaret erkanı da dön- kuedo mevziinin alınması kal-
hüratm ve 400 tayyare tali- meğe hazırlanmaktadır. mışlır. Bu mcvzie hücum için· 
mının geçen yılki talimlere Bilbao, 15 (Radyo) - Bu- de hazırlıklar ikmal edilmiş 
faik olduğu intibamı vermedi· radaki Amerikan konsolosu, bulunmaktadır. 
ğini yazıyor. ve Amerika tebaası Ken Amc- Londra, 15 (A.A) İs-

Daily Meil ga7.etesi tayya- rikan torpidosu ile Fransa'ya panya komitesi toplantısından 
rccilcrin mahareti Alman tay- gitmişlerdir. sonra. neşredilen tebliğde ez-
yarccilcrinin birinci sınıf mc- San Sebasliyen, 15 (Radyo)- cümle deniliyor ki: 
ziyctleri gösterdiği ve mukabil Hayat tabii seyrini alınış, ma- Komite anlaşmasının şumu· 
hava bataryalarının ahştaki ğazalar açılmış ve fa~liyet lüne dair bazı mcs'cleleri tet-
sür'atlerinin yabancı süel ata- başlamıştır. Halk tarafından kik etmiş ve delegeler komi· 
şelerinin tal. dir ve hayranlık· asi kuvvetlere husumet göste· teye verilen mes' eleler hak-
larını çektiği kanaatindedir. rilmemektcdir. Maamafih birçok kında icabcttiği zaman hükii-

Daily Ekspres bu tczahü- maha1leler boştur; bunların metlerinden mümkün olduğu 
ratın Almanya'nın şimdiye ka· sakinleri hicret etmişlerdir. kadar çabuk talimat almayı 
dar görmediği en kuvvetli Paris, 15 (A.A) - ispanya taahhüt

1 etmişlerdir. 
modern teçhizat tezahürü ol· deniz tecimine mensup mühim Komite ilk toplantısında 
duğunu bildirmektedir. bir şahsiyet Bilbao'dan Ba· kabul edilen karar suretini 

600,000 kilo 
yaş üzüm alındı 
-Başı 1 inci s."'.'lf ada
Binanın plan ve projesi 

üzerinde idarenin umum mü
dürlüğü emrindeki miihcndis
leri tarafından yaptırılmakta 

olan tetkikler yakında bite
cektir. 

Tütün 
İnhisarlar idaresi tütün pi· 

_;asası vaziyeti üzt•rinde çok 
hassas bulunmaktadır. Ecnebi 
tütün kumpanyaları r.ksperle
rile birlikte inhisar idaresinin 
eksperleri de bütün tütün 
mıntakalarında faaliyette bu
lunmakta v·e her müstahsil 
elindeki tütünü teshit etmek· 
tedir. 

Birçok yerlerde tlitünlcr he
nüz denk haline getirilmemiş
tir. Onun için t:.itün piyasası
nın açılmasına epiy vakit var
dır. Piyasanın birinciteşrinin 
15 inden evci açılması müm
kün olmıyacağı söylenmektedir. 

f nhisarlar idaresi, bu sene de 
tütün mıntakalarından mühim 
mikdarda tütün mübayea ede· 
cek ve piyasada nazım rolünü 
ifa e:yliyecektir. 

Yugoslavya, Çekoslovakya 
ve Avusturya reji şirketlerinin 
Ege mıntakası tütünlerinden 
mühim miktarda mübayeat ya
pacakları memnuniyetle haber 
alınmıştır. 

Amerika'nın meşhur tütün 
kumpanyalarından (Geri) umum 
müdürü Mister Geri, şehrimize 
gelmiş ve bazı tütün mıntaka· 
larında bizzat tetkikler yap· 
mıştır. Amerikan tütün kum
panyalnrı da busene mühim 
miktarda tütün mübayea ede· 
ceklcrdir. 

Mısır'da aleyh-
tarlık başladı .. 
İngiliz - Mısır 
anlaşmasını 

istmiyenler var. 
Kahire, 15 (Radyo) - Na· 

has paşa ve lngiliz - Mısır uz
laşması aleyhine bir teşekkül 
vücut bulmuştur. Bunlar; ara· 
larmda sabık bakanlardan üç 
kişi olmak üzere muhalif fırka 
tesis etmişlerdir. 

Roma, 15 (Radyo) .....,. Pa· 
ris'ten bildiriliyor: 

Amelenin Fransa' daki grev· 
leri, bir kabine buhranı ica· 
bettirecek kadar mühimdir, 
Kabine erkônının ve bilhassa 
M. Blum'un bu hususta sarfet· 
tiği mesai, kabine azaları ara· 
sında bazı noktainazar ihti· 
lafları çıkarmıştır. Bu vaziyet, 
Blum kabinesinin yakın bir 
atide sukutunu icabettirecektir. 

Fransa'da "Blum tecrübesi 
iflas etmiş addedilmektedir. 

Lille 15 (A.A) - Amele 
sendikaiarı sekreterleri umumi 
asamblesi bir takrir kabul et
miştir. Bu takrirde mensucat 
sanayii l,rt'evcileri için bir iaşe 
komisyonu teşkil edilmesi der· 
piş edilmekte ve bütün ma· 
halli amele sendikalarından 
her hafta bir saatlık mesaile· 
rinin ücretlerini bu komisyona 
terketmeleri taleb olunmaktadır. 

Paris, 15 (A.A) - M. Sa
lengro gazetecilere beyanatta 
bulunarak Lille mensucat sa
nayii aleminde zuhur etmiş 

olan ihtilafı halletmek üzere 
hükumetin bir hakem tayin 
edeceğini söylemiştir. 

Hakemligin Paris'te mi yok
sa Lille' de mi yapılacağı he
nüz malum değildir. 

İngiltere 
İhtiyat fil osu --····----24 Saatte 
Hazır olacaktır! 

Londra, 15 (Radyo) - Lord 
amirallık, ihtiyat filosunu 10 
zırhlı ve 21 muhrib, tayyare 
gemileri olmak üzere tahdit 
etmiş ve bu filonun 24 saatte 
harekete hazır bir hale geti
rilmesini emir eylemiştir. 

Almanya'ya 
bir heyet gitti. 

lstanbul, 15 (Hususi muha· 
birimizden) - Bir heyetimiz, 
tetkikatta bulunmak üzere Al
manya'ya gi•miştir. 

Harbiye 
Ankara'ya 
Naklediliyor .. 
İstanbul, 15 ( Hususi ) 

Harbiye mektebi, iki gün 
sonra merasimle Ankara'ya 
nakleJilecektir. Ankara' da ya· 
pılan yeni mekteb binasının 
inşaatı bitmiştir. 

Yeni na··ıa 
komiseri tarife
leri tetkik ediyor. 

Şehrimiz naha müesseseleri 
komiserliğine tayin edilmiş 
olan Nafıa Vekaleti idari mü
şaviri ve müfettiş Sururi Istan· 
bul' dan gelerek yeni vazifesine 
başlamıştır. Nafıa komiserliği, 
Rıhtım hanında tutulan bir 
daireye nakledilmiştir. Komi· 
ser Sururi. yakında elektrik 
ve su tarifeleri üzerinde tet-
kiklere başlıyacak ve bu şir· 
ketlerin tesisatını gezecektir. 

Verdun kalesinde 
Verdun, 15 (Radyo) - ln

giliz paı ti liderlerinden eski 
amiral Vinston Çureil, Paris
ten buraya gelmiş, Verdun ka· 
lesini gezmiştir. 

Grev bitti 
Londra, 15 (A.A) - Lan· 

kasayr grevi kat'i surette hnl· 
ledilmiştir. İşe bu sabah baş
lanacaktır. 

Lille, lS (A. A) ,....,.,.. Mensu
cat ı;anayii merkezi ~omitesi 
ve Lille ticaret odası reisi M. 
Thiriez dün şimal profesi Carle 
:le uzun uzadıya ıörüşmüştür. 

Paris, 15 (Radyo) - Me ai 
ihtilafı devam etmektedir. Da· 
hiliye bakanı bütün gece Lil'le 
muhabere ve vaziyeti yakından 
takib etmiştir. 

Yarın saat 17 de yeni baş· 
vekalet dairesinde yeni bir 
konferans yapılacaktır. Bu kon
feransda amele ve patron mü
messilleri arasında bir uzlaşma 
aranacaktır. Dahiliye bakam 
bugün bu maksatla M. Juo'yu 
kabul etmiştir. 

Müesseseler delegesi M. De· 
molen patronlar sendikasının 

tekliflerinin amele tarafından 

reddedildiğini bildirmiştir. Yal· 
nız bir müessesede amele ve 
patron arasında bir uzlaşma 
elde edilmiştir. 

Müstahdemin ve memurlar 
sendikası ameleye yardım va
detmiş ve patronlan suiniyetle 
ve kabineyi devirmeğe çalış

makla itham eylemiştir. 

Marsilya' da da bir fabrika 
tahliye edilmiş ve hakem amele 
ile patronlar arasında uzlaşma 
esasını hazırlamaktadır. 

Yahudi'ler 
Hitler 'cileri 
protesto edecekler! 

Cenevre, 15 (Radyo) - Ya
hudi kongresi, Nuremberg' de 
Hitler ve taraftarlan tarafm· 
dan Yahudi'lik aleyhine yapı
lan tahkir ve tecavüzleri bü· 
tün devletler nezdinde protes
toya karar vermiştir. 

Felemenk 
Harici siyase
tinden ayrılmıyor. 

Lahay, 15 (Radyo) - Kra· 
!içe Vilhelmin meclisi açmış 
ve açma nutkunu iradetmiştir. 
Prenses Jülyana'da beyanatta 
bulunmuş ve kraliçe meclise 
prensesin nişanlanması"nı bil
dirmiştir. Küşat nutkunda, Fc· 
lemenk'in beynelmilel karışık
lıklara rağmen harici siyaseti· 
nin hep ayni kaldığı bildiril
miştir. 

Kraliçe, bütün devletlerle 
dostluk kadrosu dahilinde müna· 

scbetlere devam edileceğini de 
ilave etmiştir. 

Rif kahramanı 
Abdülkerim. 

-Haştaraf ı 1 inci say/ada
gürc, Abdülkccim'in tahliyesi ha· 

heri clo~ru değildir. Mnaı.nnfih Rif 

hnrbı esnasında :Frnnsa'yıı karf• 

lıarhctmiş olan bütün kabile rei5-

leri me<'huren ikamet etmekte ol· 

'luklnn yerlerden nynlnıak müe.ııı· 

ıleı<İııi .ılnıışlardır. 

Tanca. 1 !i (Rııcl> o) San Se· 

bastiye'nin lısiler larafmdım znhtı 

hıır•rhile fl!panyol rasın'ıla ~cnliklcr 

yapıloıaktndır. Halk l\1ola 'e Frıııı· 

ko'yu ı;.aatlcrcc alkı~laııu~ıır. 

J'a~lı·lar, İnın"ılan tot•nra ::,ııı• 

Sebaı;tiyc'nin tlc zabtını ~cııcrııl 
Frnnko'nuıı nilıni zaferine delil ad· 

dctmektedirler. 

Rif 'Je Aluliilkerim'in sabıt
iknmeıg:ibı önlinde de nsk.cri bif 

nümuyi~ yapılmıştır. 

İspanyol Fası veı.iri SeyJi Ah· 
med Ganıye'de bu nilmayi ler 8 

• 1 
yer nlwış vo g4•ocrnl l:'raoko 'f 
tclırik telgrafı göndcmıi~tir. 



41!11619/936 ........................... 11.:m ............... ANADOLU .................................. m:=ıı_. ..... m:ııı .. Sayfa 7 .. 

lzmir harici askeri satın alma ilanları lzmir Komutanlıtı ilanları 
Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 

Muvakkat teminat Tahmin edilen tutarı Mikdarı Cinsi 

K. 
13 
50 

Lira 
28 
67 

198 

fi atı 
K. S. 
7 50 

15 
22 

L. K. Kilo 
375 5000 kuru soğan 
900 6000 kuru uzum 

2640 12000 pirinç 
72 

40 140 
50 94 

60 

8 
13 
12 
8 

960 12000 nohut 
1872 14400 kuru fasulya 
1260 10500 bulgur 
800 10000 patates 

Müddeti 
5 ay 

Saat Tarih 
14 28(9/936 

İhale günü Münakasa şekli 
Pazartesi günü açık 

1 sene 
1 JI 

l " 
1 il 

6 ay 
5 il 

1 

14 " " .. it ti " 
15 " " il " " ti 

15 " " " " " 
16 it il it " il " 
1.6 " ., ,. " " 

,. 
16 

,, " " tt tt " 

Kırkağaçtaki kıt'aah askeriyenin ihtiyacı olan yedi 
kalem erzak açık olarak cins ve mikdarlari yazılı ayrı 
ayrı şartnamelerle hizalarında yazıldığı veçhile müna· 
kasaya konmuştur. 

2 - ihale gün ve saatları hizalarında yazılı olmakla Kırk
ağaç'ta piyade alayı satın alma komisyonu binasında 
yapılacaktır. 

3 - Şamameleri hergün komisyonda bedelsiz olarak görü· 
lebilir. 

4 - isteklilerin Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair 
vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler (2490) numaralı artırma 
ve eksiltme kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve 
şartnamelerindeki vesikalarile ve teminat mektuplarını 
ihale saatından evel veya makbuzlarını komisyona 
vereceklerdir. 11 16 21 26 343 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
Muvakkat teminatı Tahmin edilen Tutarı Mikdarı Cinsi 

fi atı 
Lira Kuruş K. S. L. K. Kilo 
40 73 1 50 543 36200 saman 

116 25 5 1550 31000 arpa 
126 4 1680 42000 kuru ot 
202 50 1 25 2700 216000 odun 
198 75 1 35 2650 212000 maden kömürü 
787 50 12 50 10500 48000 un 
546 13 50 7280 66000 sığır eti 
Müddeti Saat ihale tarihi ihale günü münakasamn şekli 

1 sene 11 29/9/936 Salı açık 

5 ay 1 1 " ,, ,. ,. " 
1 sene 1 1 11 ,, ,. ,. 11 

1 ti 14 it " " ,. tt 

1 .. 14 '' .. " ,, ,, 
5 ay 1 S " ., ,, .. kapalı zarf 
1 sene 16 ,. ,, ,: " ,, .. 
1 - Kırkağaç'taki kıtaatı askeriyenin ihtiyacı olan yedi 

2 

kalem erzaktan ikisi kapalı zarf usulile diğer beşi açık 
olarak cins ve mikdarları yazılı ayrı ayrı şartnamelerle 
hizalarında yazıldığı veçhile münakasaya konmtJştur. 
ihale gün ve saatları tarihleri hizalarında yazılı olmakla 
Kırkağaç'ta piyade alayı satın alma komisyonu bina· 
sında yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi hergün komisyonda bedelsiz olarak görü· 
le bilir. 

4 - istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 numaralı artırma ve 
eksiltme kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve 
şartnamelerindeki vesikaları ile kapalı zarflarını ve 
teminat mektuklarını ihale saatından bir saat evel 
komisyona vereceklerdir. Açık münakasalara iştirak 

edecekler teminat muvakkate makbuz ve yahut banka 
mektuplarını münakasa saatından evel komisyona 
v~receklerdir. 11 16 21 36 342 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mst. Mv. kıt'atının 53390 kilo makarna ihtiyacı kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 28 /Eylul/ 936 pazartesi günü saat on altıda 

lzmir'de kışlada Mst. Mv. satın alma ko. nunda ya
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 11478 lira 85 kuruştur. 
4 - Beher kilo makarna için yirmi bir buçuk kuruş fiat 

tahmin edilmiştir. 
5 - Teminatı muvakkate akçesi 861 liradır. 
6 - Rartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler Ticaret odfl.sında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye iştiı ak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
katarı teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

......_ 11 16 20 25 341 
--:-----~----------~------------------~--------M s t. Mv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Manisa tümen hayvanlarının ihtiyacı ıçın ( 120 ) ton 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 20 Müs. tüm. ihtiyacı için kapalı zarfla 106400 kilo 

2 
nohut sabn alınacaktır. 
Nohudun beher kilosu 10 kuruş fiat biçilmiştir. Tutarı 
10640 liradır. 

3 . ihalesi 28 /9/ 936 pazartesi günü saat 15 te vetü-
men satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 

4 isteklilerin ihaleden evci teminat akçeleri olan 798 
lira ve ihale kanununun iki ve üçüncü maddelerindeki 
vesika ile komisyona müracaat etmeleri. 

13 16 18 21 320 

Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Menemen' deki kıtaat askeriyenin 248,000 kilo un ihti-

yaçı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 ihalesi 30/Eylul/936 çarşamba günü saat 16 da Me-
- nemen'de askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Teminatı muvakkate akçeşi 2270 liradır. 
4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
S - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sika gösterm~k mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kalarile teminat ve teklif mektuplannı ihale saatından 
enaz bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklar-
dır. 16 20 · 24 27 404 

Mst. Mv. satın alma ko. nundan: 
Beher kilosu 

Miktarı Tahmin edilen un tahmin Teminatı mu· 
Cinsi Kilo mecmu tutarı edilen fiatı vakkate akçesi 

Patates 16800 1012 50 6 25 76 00 
il 5280 356 40 6 75 26 73 
.. 4980 336 15 6 75 25 22 

Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 

Burnava Tüm satın alma komisyonundan: 

1 

Miktarı 
Adet Cinsi 
675 Timar süngeri 

60 Halatlı paybent 
60 Adi paybent 
60 Köstek 
60 ip kolan 
5 Arpa kalburu 
5 Saman kalburu 

169 Kıl çuval 
167 Zincir yular sapı 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı 9 kalem mutabiye pa· 
zarlık suretilc satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 18/9/936 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 980 lira olup muvakkat teminatı 

74 liradır. 
4 
5 

Şartnamesi hergiin komisyonda görülebilir. 
isteklilerin mllayyen vaktinde Burnava' daki askeri sa· 
tın alma komisyonuna gelmeleri. 377 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Tümen merkez kıt'alarının senelik ihtiyacı olup kapalı 

zarf usulile 11 191 936 cuma günü münakasası yapılan 
53,500 Kg. kuru f asulyanın beher kilosuna verilen fiat 
komutanlıkça bahalı görüldüğünden bir ay zarfında 
pazarlık suretile satın alınacaktır. 

2 - ilk pazarlığı 18 -9- 936 cuma g8nü saat 11 de yapı· 
lacaktır. 

3-

4 

Umum tahmin tutan 5350 lira olup muvakkat teminat 
402 liradır. 

Açık eksiltme 21/Eyliıl/936 pazartesi günü saat 
il il il 41 il " .. 

isteklilerin muayyen vakti.nde Burnava'daki askeri 
15 te salın alma komisyonuna gelmeleri. 378 
15,30da ... -----llS!ilmaRR:::ı!::m~::;mı:sm:=-ımm:_mr.ıı __ _ 

il .. .. " " " " 16 da .,. 

öğret 
nazarı di 

1 Mst. Mv. kıt'aatının yukarıda cinsi ve miktarlan yazılı 
üç kalem patates ihtiyacı üç kıt'a şartname ile ayrı 
ayrı taahhüdünü ifa eden müteahhit nam ve hesabına 
açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

- --···---2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda iz
mirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Yavuz kitab evi sahibi Fahri Kitabçı busene 

Devlet matbaası kitaplarmm da satın hakkmı 
3 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. almıştlr. Vukubulacak siparişleri en mUsaid 
4 - istekliler ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve- şartlarla, son sür'atle göndermeğe amadedir. 

sika göstermek mecburiyetindedirler. Adres: Yavuz kitab evi ' 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 'iki ' 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve- •----•.... Numara 56 Kemeraltı .._ 
s11ca1arı ve teminat muvakkateıerile birlikte ihale saa- Askerı· fabrı·kalar umum mu··. 
tından evel komisyona müracaatları.5 10 15 19 269 

Mst. Mv. Sat. Al. Komisyonundan: dürJÜğÜnden: 
1 - 20 Müs. Tüm ihtiyacı için kapal: zarfla 61500 kilo 

pirinç satın alınacaktır. 
2 - Pirincin beher kilosu 25 kuruş fiat biçilmiştir. Tutarı 

15375 liradır. 
3 - ihalesi 4/10/936 çarşamba günün saat 15 te tümen 

satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 
4 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri 

olan 1154 lira ve ihale kanunun iki ve üçüncü mad
delerindeki vesika ile komisyona müracaat etmeleri. 

16 21 23 25 322 

Mst. Mv. Sat. Al. Komisyonundan: 
1 - 20 Müs. Tüm. ihtiyacı için kapalı zarfla 106400 kilo 

fasulye satın alınacaktır. 

2 - F asulyanın beher kilosu 12 kuruş 50 santim fiat bi-
çilmiştir. Tutan 13300 liradır. 

_3 - ihalesi 30/9/936 çarşamba günü saat 15 de ve tüm 

4 
satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 
isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri 
olan 998 lira ve ihale kanununun 2,3 maddelerinde· 
ki vesika ile komisyona müracaat etmeleri. 

16 18 21 23 321 

Gümrük muhafaza alayı sa-! 
hn alma komisyonundan: 
1-

2 

İzmir gümrük muhafaza alayı için 125 ton lavemarin 
kömüru açık eksiltme ile satın alınacaktır. f halesi 
25 -9· 936 cuma günü saat 14 te Gazi bulvarında 
Arpacızade apartımanı üst katında gümrük muhafaza I 
taburu satın alma k~misyonunda yapılacaktır. Şart· I 
namesi her gün komısyonda görülebilir. 
Kömürün beher tonuna 5 lira ve mecmu tutarına 1875 
lira tahmin edilmiştir. Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve ı 
şartnamesinde yazılı vesikaları ve % 7 ,5 teminat pa
ralarım lzmir ithalat gümrük veznesine yatırıp alacak-
ları makbuzla komisyona müraçaatları. 399 

Muhammen bedeli onbeş bin liradan yüksektir. 
20 Ton Ayna demiri 
2 > " Dökümhane demiri 
30 .. Lüksenburg demiri 
5 .. Temper ham demiri 

10 11 Beyaz ham demir 
31 " Ferro silisyum. 
7 5 " F erromangan 

1,5 ·· Nikel 
Tahmin edilen bedeli 18250 Ji .. a olan yukarıda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 2/11/936 tarihinde pazartesi günü saat 
15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu· 

vakkat teminat olan 1368 lira 75 kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve ken· 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

13 16 18 20 336 

lzmir Sulh hukuk mahke-
mesinden: 

Davacı Hüseyin oğlu Ek
rem'in Yako kızı Sultana ile 
şayian mutasarrıf olduklan 
lzmir'in Hatuniye mahallesinin 
Kadıhamam sokağında kain 
5 No. lı hanenin izalei şuyu 

suretile lzmir sulh hukuk mah· 
kemesinde 13 1101 936 salı 
günü saat 14 de bilmüzayede 
satışı yapılacağından ve taraf· 
lardan Sultana'nın ikametgahı 
meçhul kal ~ığından satış ila· 
nının kendisine tebliğ maka
mına kaim olmak üzere keY.· 
fiyet ilan olunur. 

. ·. L .. · .:.:·-~. 

Zayi 
Esnaf ve Ahali bankasının 

2500 liralık teminat mektu-
buna mukabil İzmir ithalat 
gümrüğünden aldığımız 2171 
No. lı ve 6/9/934 tarihli ay· 
niyat makbuzunu kaybettik. 
Yenisini alacağımızdan ekisi
nin hükmü kalmadığını ilan 
ederiz. 398 

Alyoti biraderler 
• 
Izmir belediyesinden 

16/9/936 tarihinden itibaren 
birinci nevi ekmeğin kilosun· 
dan on para tenzilile 10,25 
kuruştan ikinci nevi ekmeğin 
kilosundan da on para tenzi
lile 8 kuruştan satılacağı ala-

yulaf kupalı zarf usul:le münakasaya konmuştur. •llllllllllllllllllllllllllllhı. Dokto 
2 - Şartnamesi Manisa'da askeri satın alma komisyonunda - r 

kadarlarca bilinsin. 405 

Merdivenden düşmüş 
~111111111111111111nı111111111• 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
görülebilir. 1- A Kemal Tonay = 

3 - ihalesi 29 E)'.lul 936 sah günü saat on birde Manisa- ·= • = 
da askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 1 _Bakterigolog ve bulaşık, salgın hastalıkları miitahassısı-

4 - Muhammen fiati beher kilosu (beş) kuruş ve teminat . Basmahane istasyonu kar'lısındaki dibek. sokak başımla 30 ııayı· 
muvakkatesi (450) liradır. = h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akı:am saat 6 a kadar = 

S 1 := hastalannı kabul eder. = 
- steklilcr Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair - -- Müracaat eden lıaı;talara } apılma81 lazım gelen uir tnhlilat ve = 

vesika ve teminat muvakk~te makb.uzile birlikte tek.lif ı- nıikroskopik muayeneleri ile vcrcoıli hastalara )apılma81nıa ce\>za -
mektuplarını muayyen vak tın den bır saat evel kom ıs- 1 = görülen Puomotoraks muayenehaneı.inde muntazaman yapılır. = 
yona vereceklerdir. 11 16 20 26 339 ! •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111111• 

Kamçı oğlu 
Cilt ve Tenasül hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı -
Elhamra Sineması arkasında 

No. : 55 
Telefon : 3479 
. :. : . : .... ~;:--.' -........ 

Salhane tramvay caddesinde 
227 numaralı evde Pizren 'li 
Cemal oğlu amele Rifat, ev 
sahibi Ahmed'in asma çarda· 
ğmı yapmak üzere merdiven 
üstünde çalışırken yere düş
müş ve iki ayağı da yaralan
mıştır. Yaralı, memleket has
tanesine kaldırılmıştır. 
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Fratelli Sperco W. F. H. VAN- il , 
Vapur AcentasıDerZEE& co. Ci.irkovaz Barın 

ROY AL NEERLANDAIS V. N. 
KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

"TRİTON,, vapuru 16 ey- "SOFIA,, motöru 15 eylül· 
lille doğru gelip ayni gün yü- de bekleniyor 18 eylüle ka-
künü tahliyeden sonra BUR- dar ANVERS, ROTTERDAM 
GAZ, V ARNA ve KÖSTEN- HAMBURG, BREMEN liman-
CE limanları için yük ala- lan için yük alacaktır. 
caktır. 11ANGORA,, vapuru 16 ey-

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

HAMBURG ve BREMEN li-
" HERMES,, vapuru 30 ey- manlarına yiikliyecektir. 

lulde beklenmekte olup 5 teş- "SOFİA,, motörü 6 ilk teş-
rinevele kadar ANVERS, ROT- rinde bekleniyor, 10 ilk teş-
TERDAM, AMSTERDAM, rine kadar ANVERS, ROT-
BREMEN ve HAMBURG TERDAM, HAMBURG, ve 
limanları için yük tahmil ede- BRFMEN. limanlarına yükli-
cektir. yecektir. 
SVENSKA ORIENT LINIEN "GERA,, motörü ı 5 ilk 

"BIRKALAND,, motörü 14 tesrinde bekleniyor, 20 ilk 
eylulde gelip 18 eylfıle kadar teşrine kadar ANVERS, ROT
ANVERS, ROTTf:RDAM, TERDAM, HAMBURG, ve 
BREMEN, HAMBURG, DAN- BREMEN liinanlarma yükli
ZİG, GDYMİA, COPENHA- yecektir. 
GEN ve ISKANDİNAVYA ARMEMENT H. SCHULDT 
limanları için yük alacaktıt. HAMBURG 

''HEMLAND,, motörü 29 "DUBURG,, vapuru 20 ey-
eylUle doğru beklenmekte olup lulde bekleniyor, ANVERS, 
3 birinci teşrine kadar AN- ROTTRRDAM ve HAM
VERS, ROTTERDAM, BRE- BURG limanlarına yükliye
MEN, HAMBURG, DANTZİG cektir. 
GDYNIA, KOPENHAGEN, AMERİKAN EXPORT LINES 
GÖTEBURG, OSLO ve IS- "EXPAMİNE.R,, vapuru 26 
KANDİNAVYA limanlan için eylulde NEVYORK DİLEKT 
yükliyecektir. hareket edecektir. 

FINSKA ANGF ARSTYGS DEN NORSKE MİDDELHAVS 
KUMPANYASI LİNJEN - OSLO 

"SAVONMAA,, Motörü 12 "BANADEROS,, motörü 21 
eylulde gelip doğru ANVERS eylulde bekleniyor, doğru LE 
ve FİNLANDİYA için yük HAVRE, DONKERK, DİEP. 
alacaktır: PE, ANVERS ve NORVEÇ 
SERVİCE MARİTİME ROU- limanlarına yük alacaktır. 

MAiN KUMPANYASI "BOSPHORUS,, motörü 22 
"ALBA JULI,, vapuru 23 ilk teşrinde bekleniyor, LE 
1 ıd 1. 25 1·1 k d HAVRE, DİEPPE, DÜN-

ey ii e ge ıp ey u e a ar KERK, ANVERS, D İRECT 
PiRE, MALTA, MARSİL YA 
ve ALGER içi"n mal yükliye- ve NORVEÇ limanlarına yük 
cektir. alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA ATiD NA ViCA TlON COM-
KUMPANY ASI PANİE-~HAYFA 

"SARMCJA,, motörü 28 
eylulde gelip doğru ANVERS, 
DANTZIG ve GDYNIA li-
manian için yük alacaktır. 

"ALİSA,, motörii 14 eylüle 
doğru bekleniyor, BELGRAD, 
NOVİSAD, BUDAPFŞTE, 
BRATİSLA VA, VIY ANA ve 
LİNZ için yük alacaktır. 

S. A. ROYALE HONGROISE 
DE NAVİGATION DANUBIE
NNE-MARITİME BUDAPEŞTE 

Panayır münasebetile yeni hazırlıkları 
Türkovaz Bar onbeş kişiden mürekkep mükemmel 

bir varyete heyeti getirmiştir. 

Ciirkovaz Bar'da 
Garbın zengin numaralarını görmek mümkün olacaktır. 

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

li gece hayatını yaşatacaktır. 
Fiyatlar mutedildir. 

fzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
S. No. Lira K. 

529 Karşıyaka hafız s. 169 ada 53 parsel 1651 495 30 
metre murabbaı arsa. 

519 3. cü karataş iman ~- 19 tai No. lı 59 metre M. 11 
arsa. 

520 
521 

" il " il 13 " 65 il il 13 
" " aras s. 13 " 151,50" " 137 

527 Karataş salhane şetaret s. 613 eski 18 taj 13 120 
belediye No. lı ev. 

528 Tepecik bozkort sokağında 11 taj No. lı arsa 58 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ve 15 

gün müddetle arttırmaya konulmuştur. İhalesi 28/9/936 pazar· 
tesi günü saat 16 dadır. Alıcıların Milli emlak müdüriyetine 
müracaatları. 294 

Kiralık Ev Hellenic Lines . 
Köprü tramvay durak yerin-

de 681 numaralı ev kiralıktır. 
Evde her türlü tesisat ve konfor 
mevcuttur. Görmek için Köprü 
bakkalı bay Ahmed'e müracaat 
ıım .................. . 

"DUNA,, vapuru 18 eylul
de bekleniyor, BELGRAD, 
NOVİSAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TISLA VA, VIYENA ve 
LİNZ için yük alacaktır. 

SERVİCE MARITIME 
ROUMAIN BOKREŞ 

"VASELAND,, motörü 13 
teşrinevelde gelecek, ROT-. 
TERDAM, HAMBURG, CO· 
PENHAGE, GOTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINA VY A 
limanlarına mal alacaktır. 

"DUROSTOS,, vapuru 30 
eylulde bekleniyor, KôSTEN
CE, SULINA GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması BELGRAD 
NOVlSAD, BUDAPEŞTE, 
VİYENA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihlt!rı ve navlun tarıfeJeri 
bakında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2008 2008 

Limited 
Hamburg - Bremen, Rotter· 

dam - Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam ilci sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanlarJ 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
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzili\t: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti75 saat, 
Port-Sait ve iskenderiye li

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

r azla tatsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentahğı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

1 Telefon : 3171 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
2ci kıordonda tahmil ve tahliye 
binas arkasında Fratelli Sper
co vapur acentalığına müraca
at edilmesi rica olunur. 

1111rım .................................. .,. ................... ._ .. .,ıemm .... a•• 

Tele. 2004 2005 2663 
.............. ııım ........ 

Olivier v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
LONDRA HATTI 

"PHILOMEL,. vapuru 19 
eylı1le kadar Londra, Leith 
ve Newgastele yük alacaktır. 

"DlDO,, vapuru 29 eylı1le 

kadar Londra ve Hul için yük 
alacaktır. 

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

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

LIVERPOL HA TTl 
"MARDİNİAN,, vapuru 17 

eylulde Liverpol ve Svansea
dan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda 23 eylule kadar 
Belfast, Liverpol ve Glaskov 
için yük alacakhr. 

BRİSTOL HATTI 
11TORFINJARL,, 20 eylüle 

kadar Bristol için yük a]a· 
caktır. 

ııan 
Ankara havagazı 

Tiirk anonim şir
ketinden: 

Havagazı şebekemiz işlerinden ve şebeke amirine yardımcı 
olarak çalışmak üzere şebeke projeleri, boru tefrişatt, şebeke 
bakımı, arıza izalesi, havagazı apareylerinin kurma ve tamiratı 
hususlarında tecrübeli ve hiç olmazsa sanayi mektebini bitir
miş muktedir bir memura ihtiyacımız vardır. 

Almancayı bilm\!k şart değilsede şayanı arzudur. Talip 
olanların resim1i mufassal tercümei hallerini ve ellerindeki 
bonservislerin suretlerini müessesemize göndermek suretile 
müracaat etmeleri. 16 19 22 

-~ 

.29_36 ... 

Elektrik ve Nitro Salloz boyası ile boyanmış muhtdif tip ve 
boyda karyolalar ile Nikel Nikelii ve bronz karyolaları nikel 
abajorlar, komodinler vesair muhtelif eşyalar ile umum sergi
lerde birinciliği kazanmış ve her dürlü takdire mazhar olmuş 
olan lstanbulda Doktor Halil Sezerin karyola ve madeni es
ya fabrikasının bütün mamulatını topdan ve perakende olarak 
Yeni Kavaflarda 29-36 numaralı Hüseyin Hüsnü Ôzişin lüks 
mobilya salonunda fabrika fiyatına bulabilirsiniz. Taklitlerinden 
sakınınız. 

i 

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

lzmir vilayeti baytar direk· 
törlüğünden: 

Yarış ve islah enciimeni nin f zmir Sonbahar at koşuları 
20 -9- 936 pazar günü Kızılçullu'daki koşu alanında saat 
14,5 ta başlıyacak ve iki hafta devam edecektir. Kayıt mua· 
melesi baytar direktörlüğünde 14 .9. 936 pazartesi günü baş· 
lıyacak ve perşembe günü öğleye kadar devam edecektir. 
Koşu günleri koşu yerine Alsancak'an hususi trenler ve ko· 

naktan otobüsler seyircileri taşıyacaklardır. 
Bilet fiatlerinde pek büy~k tenzilat yapılmıştır. 
Pavyon Baylara 100, Bayanlara 50; tribün Baylara 40, Ba

yanlara ve talebeye 20: meydan Baylara 10, Bayan, talebe ve 
askere 5 kuruştur. 

Geçen yıllar gibi bahsı müşterek ve çifte bahis oyunları için 
büyük kolayhklar gösterilecektir. 376 

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

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

2 - Bu Öğretmenliklerin ücreti ders saatı başına 4 lira 
5 liradtr. 

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 İstanbul'da Pangaltı'da 
Harbiye okulu K. müracaatları ve sarih adres yazma· 
lan lazımdır. Müracaatlar en geç 20/eylul/936 ya ka· 
dar yapılmalıdır. 24 D. 


