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Uluslar sosyetesi 
Konseyi yarın Vikman'ın riyasetin

de Cenevre'de toplanıyor. 

ut gen a 
izale e • ra 

' 
o ısımıze a ır ame önderdi • 

M. Hitler'in Roma'daki akisleri: 

Alman ordusu, Bolşevizm 
tehlikesine karşı bir dıvar 

teşkil ediyormuş! 
-------

M. Hitler'in nutkunu İngiliz'ler fena karşıladılar. 
Müstemleke talebini başka türlü konuşuyorlar. 

...._ 
Gene köycülük 

·----
hüHülü·~ümii7. lıııklmıdulıd Jüu· 

l.ü 'n~ım111~ nnıı lı:ıılan ~uııl:ırdı: 
KvH·uliik ceri'vanıııı. fenli te· 

l:ıkkil;rılen lur\:ı;n111k. l.öycüliiğe 
ruııeli, rf'd Jıir malıi) ot \ rnıck! 

l"ilh.ıkil.o. köycülük namı al· 
tındaki fikir JıntckMlt:rioi t tkike 

kııll.arFak, lıiı.inı içtimai hilnycmi· 
z.e ,.e kô)lüruüzüu bugüokii ihti,uı; 
, . ._. \81.i) eti.ıw lıir; uymıyan karmn 
1'ıın~ık hir wl,nı naur noktaları· 
nıu ııa~dan sola, )Ukıındau oşağt)O 
w~ rasıgelf' bir tıık1m iııtikıımetler 

a}dııını söt ürfiz. 
Köy ıwdir,. köycülü~fımüıden 

rıe bekliyornz, lıunu lliyıkile anla· 
tahiletı ;oktur. Anlatan olmadığına 
göre, b~uu tatbik eılcn de yok, 
demektir. Dundan maksadıoıız, 
kö) lpr iı;in 1:ulı.ılmıyor elemek dc
~ldir. Hnpr, bizim maksadımız, 
ndcce kö) cülüğe nıünr.n·erler ara· 
ında ınuav\·en bir i11tikumı•t ,·eril· 

ınediğini, ;~plu bir çerçeve yapıl· 
ınadı~ını i:aret etmektir ,.c eözü· 
nıiiz umumi g{ırünü~~ aittir .. 

Köycülfıgüıniizün ilk tuücadelf' 

s:ıf hnH. kt\) lnııfin yaşrmın ibtiyaı; 
\ (' sniy(' i üzcrimle seı;ıneJidir. 

l~•n dornrlcn p:ırlak lıir k~mal 
ılt'vrc"'i nrannmnz. ~ih'kim. Bııelıa· 
l...ın ,,, hül.iıın<-t il' i~i lıu ccplıt'

d, n mütnlcn cılİ) orl.ıı·. 1fmrt 1ı Ö· 

rıii. nıü•hct)c, filiyatl:ı. e,;"r "'" ne· 
tirı· ılt' ıı~r:ı~mııkt.ırı ~c' k alıın 'c 
hu •ıırctlı• en i :ılı .. tli iş giiı·ı'n hir 
lııikumct reiQidir. Onun. kö) lii~ ü 

gi)dirıntk. kii)lil)c ı ·~~·' H~rnuk, 
Ynııi Tiirk lwylfı·iıııün ı:ıcıl(·ni ilı· 

tiyncıııı kar§ılnınnk lıufıu~urıılaki 

te~chhu•ıl <le lıu lıirim•i •terı·cerlcki 
re.ılitcvi k:n rnınış olına~ıntlan do

~tıyor.' Kö) lürufıı fakirdir. Hiiki't· 
tııet , onun ka7.ıtncını nrttırnı:ığa ı;a· 

lı~ı)or. Fakat ne kad:ır ol~a. hıı· 
t:üııkü nrtlnr :ıhmda, köylünün L.:n· 
~oucı, omm i tilıl.'.ik kabiliyeti mat· 
lüp şekilde ) ük eltilemiyor ve bu 
da olmayınca, ktiylü ue şehir pa· 
ınnna girebiliyor, ne de kemli ih· 
ti> ııcını temin edebiliyor .. 

Bu sebepledir ki, bük6met, 
• ümerbaok fııbrikalıınnda Lir köy 
\'e kt;ylü i:i faaliyeti yaratmak ar· 
ltı~ıın" düımıü~tiır. Eminiz ki, Türk .. . ~ 

kt;) lii•ii, hıik\ımetin hn kararını 
lıararctlP., şükranla kıırşılıyacaktır. 

Köylüye nyakknbı lıizım · 
dır, köylüye giyecek lıizımdıı·, 
lö) lü) c e,·de kullanacak eşy:ı lii· 
~ııntlır. llnllıuki bugünkü tarşı ''e 

"tya f intı. kö) lünün kazanı; sc\'İ· 
)e inrlen ı:ok )Ük ektir. Jler~ı>y 

ııı,.ş Lalınımıarlır 'e hinacnnleylı bn 
l.tzım olan şe~ lt'ri, kiiylü .zorlnldıı 
ıılahilmektedir. 

J~ıc ıniihiın lıir ııoktn!. 
il ük(lnıctio tlüşünce i İ1><', J..öv· 

hınnn VllZİ) etine sun• bunları h~· 
~ırlayıp uruze11 vcrr.hilrnektir •. Di.i· 

~!~nuıck gerektir ki. dokunup di· 
lılecelı; kumaş ve elbise de, ayak
lı.ahı vesairede, eağlamlık, fiat 
~~ın.luğn yani Lol iştira kabiliyeti 

-Sonu 3 ncii uıg/ada-

Jsı:ınbul, J6 (Uu·: ı 
ı.mi muhıılıiriıniıdcn} 

Loııdrn'•l.ın gı·lcrı lııı· 

lwrlı·nlc, fngllıcreııirı 
Almıınyıı ·~·a müslt'ıu· 

lı·kc 'erenıiyct'l"[;'İ bil· 
dirilmckteılir. • 

::!l ugihe~c: Al ınaııya· 'I 
11111 noln"ına \"<'rccc~i 

cc,·apta hunu hilr\İtc· ı 
cel.: \ e lilletler t·c· 

mi) etinin ııc:ıart·ti ııl- ll 
tıııda kurulan nıaıı· ! 
<lalıır l..ouıi11n>ııııuuıı 

Alınını) aya b~~ka top! 
raklar ıcmiJJ etmesi) 

hu!'ııısunduki mesai İ· 1 
ne j~tirak edeceğini 

kaydcJ lİ) ccektir. 

Homa. 16 (A.A) -
1'.'l asyonal so } ııli t kon : 

•• 
gre i noma matbua- 1' 
tıuda mühim bir akis , 

bulmaktadır. Führe· M. Hitler ue arkadaşları .. 
rio kapanıi nutkunun siyasal mahi· yetiııi J.Jolşevik tehlikesine karşı 

yeti bilha. sa kaydt>diliyor. Trihüna müdafııa için lıirlc~mck iizcrc ulus· 

gazete i hu nutku A\'Tup:ı mcdr.ni- -Sonu 6 ncı sayfada-

Fransa ve Belçika' da manevralar 
P:ırif.l. 16 (Haılyo) - l'rıınsız nııınew:ıları ılr\aın Ptmı·LtP.ılir. Şdıir 

üzniıııle hl1yük tatbikat yapılııuıktndır. 
Cunıa• te11i günü hiiyilk bir geçid r('ı;mi ) op.ı.la aı.. tır. 

Büriikscl, 16 (Ra<lyo) - Bclı.iika orılu~tı lıüyiik mnnevrolıın hu ı,f'nc 

Li)f'j'ıle olal'Bk 'e Te~riııi1•\'\0clin b~~inılt>n yNli .. in~ l.a lıır rlc\lıuı t>deC't."ktir. 
· Manc\Ta ımha!ol Möz s~hilleriıı<lt·n i Lilıkıtmlnra k .. rlardır. 

Asilerin Saragos taarru
zu zayiatla püskürtüldü. 

Bilbao'da Asile in 
teslim teklifine 

red cevabı verildi. -----·-------
Katalonya yeni asker toplıyor. 

A 

Trocki burada oturacaktır. Ası 
' general Almanya ya teşekkür ettı 

Asi askerlerden bir grup Iran cephesinde 
Madrid, 16 (Rad,-o) - Hwul· f nızları, bfiyük ::ta)iatla pü lı.iirtiil· 

mete göre Asilerin Saragosa tur· - Sonu 5 inci sahifede • 

r. . . ""\ Yugoslavya başvekili, tam 
lngılız kralının bir emniyetle dönmemış! 

Akdeniz gezisi. 
• Çekingenliği 

izale etti 
lstanbul, 16 (Hususi 

muhabirimizden J-1 ngi l iz 
gazeteleri, lngiliere kra
lını ı Akdeniz seyahati 
hakkında makaleler yaz
makta devanı ediyorlar. 
Son posla ile gelen lngi
liz gazeteleri; 
"Kral Edvard'm ziyaret

leri, feshedilmiş olan Ak
deniz misakına dahil dev
letlerin, lngiltere'gc karşı 
gösterdikleri çekingenlik
leri izale etmiştir.,, demek
tedirler. 1 

İslrn'!ıul, 16 ( liususi / 
muhabirimizden)- lngil
tere Kralı Sa Majeste Ed
vard Vlll; memleketimizi 
zigarf!tleri esnasında em
nİIJCt teşkilatımızın gös
termiş olduğu f aaligetten 
dolayı, polisimiz için bir 
takdirname göndermiştir. _______ ....., ________ .,, 

Sulh cereyanları 
hedef ini şaşırdı! 
Amerika bilahlarını 

arttıracak t:r ! 

M. Ruzvelt 
. \ nşiugton, 16 (Ho41)o) - lln· 

riciye müstc~an 1\1. Kordd Hol, 
iraılctti'1i bir nutukta ılcıni, tir ki: 

Birleşik Amerika s.ilühln· 

nnı \'e km" Nlerini nrttırınağa ıncc· 
bunlur, ç-ünku dh:ınıla 5ulh ecre· 
yanları lı<'<lt'fini şnşmm~tır. Kellog 
mi~akının do lıüküınsüz koldı~ı bir 
zamnnda her siiz, kun·eıiıulir! 

Rus)a ----
Gürcistan' da yeni 
tevki r at yapmış. 
Roma, 16 (Radyo) - Gür· 

cistan, Ermenistan ve Azer· 
baycan'da yeni hareketler ol
muştur. Bu hareketlerin he· 
defi istiklaldir. Birçok müsa· 
demelt;r olmuş, birçok tevki· 
fat yapılmış ve 103 kişi Ge· 
peo tarafından kurşuna dizil· 
miştir. 

Tevkifat her tarafta devam 
etmektedir. 

Romanya krah 
Roma'y_a gidiyor! 

.Wacar . gazetşleri, küçük antant 
konferansı hakkında ne diyorlar! 

Romanya kralı K arol 
Budnpeştl'. 16 (A.A) - !\locar flükre~, ne <le Bclgrad hu teklifi 

matlmatının küt:iik nnl:ı§ma "on· knbul ctmeclilcr. \ e bu nlanıln c r-

feııınsı hakkındaki tcfbirntı açıktan - Lüt/en çeviriniz 
açı~n nleyhtıırdır. Peşti Birlııp gn· - ------

:r.etesi diyor ki: Son dakika: 
Kiiçii k aııla~manııı müşterek 

ccııhı',;İ nrıık aııc.ık Mncnristan knr· 
~ıs.rndıı ınc' cucldıır. Prağın So'\"· 
yetler birliği ile hir itıifok nk<li 

için Bükre ner.din<lcki de,·aıuh 

ga) retleri lıenüz nl'licclcn mcdi. KL'

za Prıı~ 1iç Jevlet te Jibatmın yalnız 
Skoda harh molzt•me·i falırikalıı

rıııın mamulatı kullııııılmnk suretilc 

ıı•Ylıirtirıe çalışınııktudır. ı~uknt ne 

-Karol Roma'ya de. 
ğil, Prag'a gidecek 

Bükrcş, 16 (Had) o) - Deveran 
eden şayialar lıillifına olarak, Ho· 
ınaoyn kralı Karol'un Roımı') ı ~İ· 

)arel edcce~i hnlıcri nsıl~17.dır. Kral 
Karo!, ]nı kış ÇrkoQlm·akya'ya gi· 

<lı•cekıir. 

lngiltere 30 milyon gaz maskesi 
yaptırmağı kararlaştırdı 

Loııdrtı, l 6 ( A. ~) iç lı:ıknulık hına müd.ıfao eulH•'i 30 milyon 
gnz. mııske•i sipari~ t•tmi~tir. Bu sipariı;-lcrin yapılma mn hu :ı) iç-inılc 

hemen lı:ı~lıııın c:ıktır. Muka,el<· nıucıhiııcc her hnfta 250,000 m:ı kc 

tl'sliın etlileC"ı>i, \'t lınıılar lıı~iltf•re'nin lıer tarafımla kuru1:ıcak <lcpol:ırn 
tok edilt'ccklerdir. Y11lnız Loıulra\la hu nı•viılcrı yüzıll'n fazla dl'po 

lıazırl:ıumıştı r. 

Son manevralar münasebetile 

us ordusunun 
muvaffakıyeti -------Bir Çek generali diyor ki, Rus ordusu, 

dünyanın en ileri gitmiş ordusudur! 

Stalin ve Voroşilo/ 
Mosko\'a, 16 (A.A) - Beyaz 

Rusya askeri mmtnknsındaki ma· 
nennlara iştirak eden ecneJ.i as

keri heyetleri reisi gazetecilere ih· 

tisaslanm anlatmışlardır. Çek lıc· 

yeti reisi grneral Luza demiştir ki: 
- Maneualara iotirak eden 

- Sorıu 6 ncı sahifede -



.. Sayfa2 !"'--~-----------------ANADOLU,--------------------- 11191936 
DÜŞÜNDÜKLERiM , • • 

-Ankorn ıı!~:.~~;,:?.:ı~~~~~!. ~yarcı lzmfr'de ,, G ü'n Ün I e 1 g r af . H a b e r 1 er i 
epiyoe alfika '\'C 11empati uyandırdı. Toplu bir gençlik ve münevver gru· uı 1 k 
bunun, eHbirJik çalışmasıııdnn doğabilecek neticeyi, Ankara'lılıınn bu us ar sosyetesı· onseyı· 
ziyaretlerinde lıir daha anlamış oluyoruz. 

Acaba, İzmir kendi inesindc ayni ayarda genç ,.e münewer 
kıymetlere aa}ıip değil midir? . •• 

·. -Bu , uale kar9r; hiç Lir kimse. hay .. r, diyemez. Bugün fzınir'de edip tc · t 1 
VDr~ır, ,f{ur ~le .~ardır, mÜllCV"..Cf de \"ar, muharrir de, inkılapçı.da, fıatİp fr, 1 yarın op anıyor. 
ber~ey )eı.. Eksik olan ŞC), bu güzidclcr ara ın da ki miina ebet a) ar• 
&ızlığı ve ruhi infiraddır. 

Senelerce İzmir"in fikri, edebi cereyı:nlnn içinde ya~ıyanl:ır, bu 
dagmık ve perakende \'arlıkların, çok kere neler yaratabildiklerini gor· Romen ve İngiliz murahhasları Cenevreye gittiler. 
mü;.lerJir. 

Fukat ne t;are ki, kendi kııbuğuna çekilmenin \"C •elde ya1nuı .ıktan 
uzak kalışın tabii netice i olnrak, İzmir, adeta Le:iuci derecede bir 
münev\'erler diyan tiU)ılmağıı başlanım~tır. 

Ankara mfincn·eri, fzınir'de başka lıir tonla kontıŞU)Or. 

Fransız delegeleri tesbit edildi. Asamble top
lantısında M. Eden de bulunacak. 

r lnnbul münevveri, hmir'e kar~ı. tarilıin maruf hodknnılı~ı ile 
burnundan se ''eriyor ve memlekette müı:cHer, edip, şair ,c güzide 

aranırken, her ikisi de kendi ayak uclarm la ki 1;ölgelerin bakıyorlar. 
Bu zihniyeti, anketlerde, c erlerde ,-c bcrşcvde tamaınile okm·a· 

bilirsiniz: · · 
Onlar ir;in f uuir'liler nnwı altnııl.ı bir kıyml'l ) oktur. 
Şiirin, snn'nım, cdebi)atın, irfanın alınıp atıldığı yt•r, fı;tanhul \e 

Ankara piyaea~ıdır. Hu çeşit bir inhi ar bizi mutees ir etrniyelıilir. :Fakat 
ou dn var kj, inkılabın ideolojisini, TGrk edebiyatının \C yeni Türk 
68n'atının aua hatlarım, lmgfinkü Atatürk neslinin şuur \'e heyecanlarını, 
bugünkü cemiyetin fikir \'C ietiknnıctlcrioi konuşurken, 1zmir münev
\'erinin de burada bulunduğunu unutmamak mecburiyetindedirler. Ve 
buradaki kafa kıymetleri, inkılap ve san'at telakkilerinde, hiçbir zaman 
hiçLir şehrin müne,·vcrinden geri dcğilılirler. , ' 

:Uıma hunlan, müııen·er bir arkadaşını söyledi ve ben de ·bak 
verdim .. Sonra şunda mutabık katılık: 

Biz kendi kıymetlel'.imizi, infiradımmlıı boğuyoruz. Var olan fzmir 
münen·cri, kendisinin yokluğu hakkmd:ıki telakkiyi },kmak için, muılıtlrn 
daha canlı, daha toplu olmak nıecLurıyetindedir. Onun aksak citıeti 
budur. Anıma, İstanbul böyle midir, diye sorulacakmış. Onun da ceYabı 
oudur: 1 

O, tarilıf şöhret \'e me\•kiinden hnlil istifade ediyor. - G. -

Cenevre, 16 ( Hususi ) -
Milletler cemiyeti konseyi, 
14 üncü içtimaını cuma günü 
Şili delegesi l\l Vikunas'ın ri· 
yasetin<le yapacaktır. 

Konsey ruznamesinde 25 
mese'lc v11.rdır. Bunlaı dan bi· 
risi, Uluslar sosyetesi paktın· 

da ıslahattır. Konseyin bu 
hususta lıazırlıyacağı rapor, 

~~~--~-========~~~~----=-~~~~~! 

ltalya, talim için birkaç sı 
nıfı silah altına çağırdı. 

-
Habeşistan'da çete harbı devam ediyor. 

Afrika ordusu 50 bin kişiliktir. 1 

Milano,16 (Radyo}-Popolo tır. Çetelerin zayiatı pek 
Ditali bugün neşrettiği bir çoktur. 1 

makalede: Roma, 16 (Radyo) - Har-
Doğu Afrika'da ki yeni as· biye bakanlığının bir emirna- ı 

keri teşkilat etrafında bir ta· mesile, birçok ihtiyat sınıflar 
kım dedi-kodular olmaktadır. talimler için silah altına da· 
Fakat bu ordu 2000 zabit ve vet edilmiştir. 
50,000 askerden ibarettir ve • ----
ltalya 'dan birkaç defa daha /. Delbos 
geniş bir memleketin müda
faasına memur olacaktır. Bu
nun iç:n bu kuvveti izam et· 
menıek lazımdır. Demektedir. 

Bir nutuk söyliyecek 
Paris, 16 (Radyo) M. 

Delbos yann mühim ve siyasi 
bir nutuk iradedecek ve bu 
nutuk radyo ile muhtelif li· 
sanlarla neşrolunacaktır. 

Dr. Göbels 

Adis·Ababa, 16 (Radyo) -
Ras Hailu idaresindeki mo· 
törlü kuvvetler işgal edilme· 
miş sahada ilerlemekte ve 
mukavemete tesadüf etmemek· 
tedir. Birçok çeteler dağılmış· Tayyare ile 

• as ---- At. ' l k bestliklerini nıulıaraza ettiler. ına ya ge ece .. 
H lk(ımet gazeıcleıi Pre-lıuJ"g°<la Atina, 16 (Radyo} -· Dr. 

go!terilen endi,cniıı ter!İııe olarak Göbels Pazar günü tayyare ile 
Macaristarı·ın bir taraflı olarak Atina'ya gelecektir. Bu seya· 
ilıihlnnmap kıırıırlııştırmak küçıik batın ne kadar süreceği ve 

antant hük(ımctlerine ekalliyetlerin sebebi malum değildir. 
himııye i ıues•clesindc vesile ver· 
miyect·ğini bildirmekte.ıirıer. Portekiz, de ko-

nakreş, 16 (Rııdyo) - Ernin 
membalardan alınan luıbcrlcre söre, münizm qleyhtarlığı 
l'ıl. Tntaresko'nıın Yugoslıı'')"D lın~· Lizbon, 16 (Radyo) - Por· 
,·ekiline ,·erdiği teminata rağmen tekiz hükumeti. Portekiz faşist· 
M. Sıoyadinoviç heniiz tatmin edil· ferinden bir kıt'anın komünist 
miş değildir. 

Küçük itilaf dc,·lctleri Hoınan· hareketlerine karşı gdmek 
ya'oın eiya etinden şüphelidirler. orada tesis edilmesine müsaa· 

fetunbul, 16 (Hu~mi muhabiri· de vermiştir. 
mizden) - Romanya krah Karolun 
yakında Roma'ya gideceği \'e İtalya 
kralı Amanoel \'e l\luısoliııi ile 
görnşeceği 8Ö) }eniyor. 

Havada rekor 

Asamble'ye verilecektir. Ha
beşistaıı'ın vaziyeti de görü
şülecek, Lehistan hariciye na-
zırı M. Bek, Dançing mes'elesi 
etrafında izahat verecektir. 

Bugün, muhtelif komiteler 
faaliyete geçmiştir. Finans ko· 
mitesi Avusturya'nın finansal 
durumunu tetkik eylemiş, Avus· 
turya maliye nazırı, Avustur· 
ya milli bankasındaki sosyete 
murakıplarının vazifelerine ni· 
hayet verilmesini istemiştir. 
Avusturya, icabeden izahat\, 
komitenin finans encümenine 
verecektir. Macar ve Estonya 
finansal durumları da tetkik 
edilmiştir. 

Milletler cemiyeti Asamblesi 
toplantısına Arjantin hariciye 
nazın M. Savadera Lamas'ın 
riyaset etmesi muhtemeldir. 

Asamblede 
Eden de bulunacak 

Londra, 16 (Hususi) 
Uluslar sosyetesi konseyi top
lantısında f ngiltere murahhası 
olarak bulunacak olan Lord 
Gramporn bugün Cenevre'ye -hareket etmiştir. Diğer murah· 
haslar cumartesi günü gide· 
ceklerdir. 

Lord Eden ve Lord Hali
faks ta pazar günü Cenevre'ye 
hareket edecekler ve Asamble 
toplantısında bulunacaklardır. 

Romen delegesi 
Cenevre'ye hareket etili. · 

Bükreş. 16 (Hususi) - Ro· 
manya hariciye nazırı M. An· 
tonesko'nun riyasetindeki Ro· 
men heyeti Cenevre'ye hare· 
ket etmiştir. Heyette, M. Ba· 
dolesko ile Madam Elen ve 
Tataresko da bulunmaktadır." Prağ, 16 (A.A) - Yııgoı:;lavyn 

başbakanı l\I. Stoynclino,·iç bayan le 
Luraya gdmio ,.c i tasyonda 1\1. 
llodza ve Çckoıılovak dış bakanı 

M. Krofla tnrarrndau eclawlan· 
mı,tır. M. Bodr.a Yugoslav misafir 
tcrefine hir zi)afet \"ermiştir. 

Mos.kova, 15 (A.A) - Pi· 
lut binbaşı Yumasef Ant 6 
uçağı üzerinde 8102 metreye 
yükselmek suretile Sovyetler 
birliği rekoru tesis etmiştir. 
Bu rekor daha sonra beynel· 
milel rekor olarak tevsik edi· 
lecektir. 

Fransız murahhasları 
tesbit edildi 

, .......................... _ ....... , 
ELHAMRA 

Yanıı matinelt~rdeıı iıih,ırcn Amerikan donfionıasının i,ıirn· 
kile n~k, vazıfe ve he) ecanlı fcdııktırlık 

DONANMADA CİNAYET 

Paris, 16 )Hususi) - Na· 
zırlar meclisi, bugün cumur 
reisi M. Alber Lebrun'un ri· 
yasetinde Rambuyi'de toplan· 
mışhr. Bu toplantıdan sonra 
neşredilen bir tebliğde, Ulus
lar sosyetesi içtimaında Fran· 
sa'yı hariciye nazırı M. lvon 
Delbos ile Pol Bonkur ve ti· 
caret bakanı M. Viyeno'nun 

Robert Taglor • Jean Parker temsil edeceği bildirilmektedir. 

' 

Aynca çok güzel iki kı ımlık ila,·e rilıni \'e yeni Pııramunt 
Jurna1da en son ııünya badi cleri. ' Bakanlar, saat onbeşte Ram· 

~---------• ••--------• buyi'den Paris'e dönmüşlerdir. 

Uluslar sosyetesi binası 
Habeş murahhas/atı 
bugün hareket ediyorlar .. 

Londra, 16 (Hususi)- Ulus· 
lar sosyetesinde Habeşistan 
namına bu!una· ... ak olan doktor 
Marten ve murahhaslar, yarın 
Cenevre'ye h'lfeket edecekler· 
dir. Habeş heyetine, bir lngi· 
Jiz müşavirle profesör Gaston 
Zeje de refakat edecektir. 

Romanya'gı Titu:esko 
temsil etmigecek 

Viyana, 16 (Radyo) - M. 
Titulesko'nun konsey içtima· 
ında Romanya'yt temsil ede· 
ceği haberleri Bükreşt'ten tek· 
zib edilmiştir. 

Moskova, 16 {Radyo) - M. 
Litvinof Cenevre'ye hareket 
etmiştir. 

Madrid'te bir suikast şe
bekesi yakalandı. 

Bunlar Reisicumur, başvekil ve 
hükumet erkanını öldüreceklerdi 

Madrid, 16 (Radyo) - Madrid'te Cumur reisi M. Azana 
ile Başvekil Largo Kayalaro'yu ve hükumet kıt'aları başku
mandanını öldürmek için teşekkül etmiş bir suikast cemiyeti 
meydana çıkarılmıştır. Bu cemiyet Kont Mikera'nın idaresi 
altındadır. Bu cemiyet Katalan erkanından da~ sekiz mühim 
şahsı öldürecektı. 

Türkiye'de tarihin birçok 
eserleri vardır! 

Alacahöyük 'te yapılan hafriyatta 
eserler bulundu . • 

zengın 
İstanbul, 16 (A.A) - Türk Tarih kurumunun Alacahöyükte 

devam etmekte olan hafriyatında yeniden çok zengin eserler 
meydana çıkarılmıştır. Sekiz metrede bu yılın en mühim bir 
dev i mezarı bulunmuştur. Bir hükümdara ait olması muhte· 
mel olan bu mezarda altırı diyadem bakırdan geyik heykeli, 
insan dolu dört güneş kursu, gümüş kaplar ve çok zengin 
tezyinat eşyası çıkmıştır. Mevsimin müsaadesi nisbetinde haf
riyata devam cdilecektır. 

Kurumun Trakya'da başladığı hafriyat ta ilerlemektedir. 
Alpullu Şt:ker fabrikası civarında açılan höyüğün üst tabaka· 
larında şayanı dikkat sermik parçaları bulunmuştur. 

Kazanmanın yolunu bu 
şekilde mi bulmuşlar? 
lstanbul'da yeni tevkif at var! 

lstanbul, 16 {Hususi muhabirinıizdt'n) - Dirileri, ölmüş gi
bi göstererek sigorta ~irkctinden para çeken dolandırıcıların 
hergün yeni bir marifetleri ortaya çıkmaktadır. 

Zabıtaca yapılan tahkikat neticesinde; bu şebekeye mensub 
bazı kimselerin, hayatta kimsesi olmıyan ölülere varis gözü· 
kerek sigorta parasını çektikleri ve aralarında taksim ettikleri 
tcsbit edilmiştir. Bugün birkaç kişi daha tevkif edilmiştir. 

Ciyano • Smit 
mülakatı 

Roma, 16 (Radyo) - Bu· 
gün saat 16 da, Kont Ciyano 
Grand otele gitmiş ve doktor 
Sntlt ile uzun bir mülakat 
yapmıştır. 

Kartel Gandolfo, 16 (Rad· 
yo) - Papa bugün doktor 
Smit'i kabul etmiştir. 

M. Eden iyileşti 
Londra, 16 (Radyo) - M. 

Edcn'in sıhhati tamamen iyi
leşmiştir. Bunun için hariciye 
dairesinde faaliyete başla· 
mıştır. 

Kim tayin ~edilecek 
Paris, 16 (Radyo) - Roma 

sefaretine kimin tayin edile
ceği henüz belli değildir. 

UzakŞarkta Çin 
Japon ihtilafı 

•• 
Japon'ya tehdid için 
asker çıkarıyormuş!. 

Şa:1ghay, 16 (A.A) - Pahk 
cideki tek Japon tüccarı Do· 
piatsin katli hadisesi Çin me· 
murlan tarafından Japon kon· 
solosluğu memurlarının karaya 
çıkmasına mani olduktan son· 
ra ciddi bir şekil almıştır. 
Çin'Jiler Şanghay'da Japon· 
!ara karşı mücadele etmiş olan 
19uncu ordu askerlerinin Japon 
murlarına taarruz edeceklerin
den korkuyorlardı. japon'lar 
şimdi memurlarının karaya 
çıkmasını temin için Pokhci 
önüne harb gemilerini tahşid 
etmektedirler. 

Lehistan 
Nasıl bir siya~et 
Takibedecek? 

Varşova, 16 (A.A) - Cu
mur başkanının 'başkanlığında 
genel enspektör Rydz Smigli, 
başbakan, dış bakanı ve baş
bakan muavini arasında bir 
konferans aktedilmiştir. Dört 
saat süren toplantıda dış si· 
yasa n'ıes' elelcri ve ezcümle 
generalin Fransa seyahat~ gö· 
rüşülmüştür. 

Romanya 
Fransa'dan tayyare 
Ve levazım alacak .. 

Par:s, 15 (A. A) - Figaro 
gazetesi Romanya hükümetinin 
Fransa'dan tayyare ve tayyare 
seyriseferine aid malzeme sa
tın alınması için 150 milyo:l 
franklık kredi açtığını ve 76 
milıon frangın derhal tesviye 
edileceğini yazıyor. 

Rusya'da 
işçi ve memur 
Adedi ne kadar? 

Moskova, 15 (A.A) - Bir 

istatistiğe göre, Sovyetler bir· 
liğindeki işçi ve memur adedi 
bu yıl Nisan başında 24 mil
yona varmıştır. Bir yıl zarfın· 

da bir milyon 37 bin çoğal· 
ma vardır. Vasati ücret mik· 
tarı da yıl içinde yüzde 17·6 
artmıştır. 1936 Martı içinde 
işçi ve memurlar beş milyar 
ruble yani 1935 Martından 
bir milyar fazla ücret almış· 
}ardır. 

K. itilaf eko · 
nomik merkezi. 

Presburg, 15 (A.A) - Üç. 
küçük antant devleti dış ba· 
kanlarının ve doktor Hocz ı' nın 
miizakcreleri neticesinde bir 
ekonomi merkezi tesis edil· 
miştir. Bu merkez mesaisine 
1 llkteşrinde başlıyacaktır. 

Komitenin mesaisi hakkında . 
henüz müsbet planlar tesbit 
edilmemişse de komiteye en· 
düstri ve ekonomi kurumları 
delegelerinin iştirak edeceği 
zannedilmektedir. Komitenin 
başkanı Bata fabrikaları direk
törü olacaktır. 

400 Genç hitler'ci Roma'da 
Roma, 16 (Radyo) - 400 

Hitler'ci genç. Münih'ten Ro· 
ma'ya gelmiştir. Bunlar, Balili 
cemiyetinin misafiri olacak

lardır. 
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iki incir yüzünden IR HABE 
doğan cinayet. ihracat menşe . 

- - Şahadetnamesı 
Maznunlar, Rasim'i dövmedikle-

1 
•·• 

7 
.. k 

Borsada sabş- [ Yaş üzüm ve 
lar ne ·alemde? Kavunlarımız 

Tehlikeli 
bir yangın oldu ---···----.. --······----- ...... 

• • • _ı _ı. d. l hracatcılar ur o. 
rını ıaaıa e ıyor ar. fiste toplandılar .. 

Uzüm, incir,pamuk, ihraç işleri tetkik Caddeden geçmek 
mümkün değildi 

Tepecik'te bir incir br.hçe· 
sinden bir kilo incir almak 
yüzünden çıkan kavgada bah· 
çe kiracılarından Rasim'i dö· 
verek ölümüne sebebiyet ver· 
mekle maznun Emin oğlu İs
mail ve arkadaşları Cavid ve 
Ramazan'ın muhakemesine dün 
Ağırcezada başlanmıştır. 

Maznunun evvelce emvali 
metrukedenlolan bu incir bah
çesine herkesin girip incir yi· 
diğini ve kendilerini de incir 
yimek için gidince Rasim ve 
iki arkadaşı tarafından teca
vüze uğradıklarını ve tokatlan
dıklarını, bunun üzerine ara
larında kavga çıktığını söyli· 
yerek demişlerdir ki: 

- Rasim'i biz yaralamadık, 
kavga esnasında arkadaşları 
tarafından yanlışlıkla yaralan· 
mış olacak. 

Dava dosyasında bulunan 
ve Rasim'i dövdüklerine dair 
itiraflarını ihtiva eden ifadeleri 
okununca maznunlar, bu ifa· 
deyi tazyik altında vermiş ol· 
duklarını bildirmişlerdir. Oku· 
nan bir zabıt varakasında ise 
vak'a şöyle anlatılıyordu: 

Bahçe kiracısı Rasim'lc or· 
tağı, bahçeden incir çalınma· 
sına mani olmak için son za
manda bahçede yatmakta idi· 
Jer. Bir akşam bahçeye üç 
şahıs gelmiş ve incir kopar- . 
rnağa başlamışlardır. Bunun 
Üzerine kiracılar: 

- Kimsiniz, bahçeden çı
kınız! Diye bağırmışlar, uç 
şahıs da: 

- incir yimeğe geldik. 
Mukabelesinde bulunmuş

lardır. Kiracılar: 
- Çıkın ba çedenl 
Diye bağırmışlarsa da uç 

Şahıs: 

- Çıkmıyacağız. 
Demişlar ve taş atmıya baş

lamışlardır. Başına isabet eden 
bir taş yüzünden Rasim yara· 
lanarak yere düşmüş ve ba
yılmış, bunun üzerine iiç meç
hul şahı~. Rasim 'le ortaklarının 
Üzerine hücum ederek kendi· 
lerini dövmüşlerdir. Rasim ya
ralı olduğu için kaçamamış, 
fakat ortakları kaçarak polis 
karakoluna şikayet etmişlerdır. 

Üç meçhul şahıs, Rasim'i 
epeyce dövdükten sonra alıb 

~ötürmüşler ve ileride bir yere 
bırakmışlardJr. 

Fena halde dövülmüş olan Şehrimizdeki ihracat tacir· 
Rasim, yaralı olduğu halde leri, dün öğleden sonra Tür· 
hastaneye kaldırılmış, fakat kofiste bir toplantı yapmış· 
ertesi gün ölmüştür. !ardır. 

Bu :rnbıt varakası, bekçi ve Türkofis müdür vekili Meh-
Kızılçullu karakol kumandanile med Ali Ete'nin reisliğinde 
iki şahidin imzasını taşıyordu. yapılan bu toplantıda ihracat-

Maznunlar, ilk ifadelerinde çılar, ticaret anlaşmalarına gö-
ısrar etmişlerdir. Dinlenen iki re A ve B cetvelleri mucİ· 
şahid, maznunlarla müvacehc bince Avnıpa'nın muhtelif yeı--
edildikten sonra· gelmemiş olan !erine göndermiş oldukları 
bazı şahitlerin dinlenmesi için muhtelif malların menşe şahn-
muhakeme, başka bir güne detnamclc-rinin tanziminde ba· 
bırakılmıştır. zı zorluklara maruz kaldıkla· 

- rım bildirerek işlerinin kolay-
G ene köycülük lnştırılmasını istemişlerdir. 

--~--·~ • ilıracalçıların, menşe şaha· 
- Başı 1 inci sahifede - dctnamelerinin tanziminde ka-

ile lıerııLer Tüık kö} lüsünün nrn- }aylık gösterilmesi hakkındaki 
dcui kılıgıuı yapaıı ''ı: ~ arııtan bir dilekleri tesbit edilmiştir. 
vasıf, hir hareket te Lulunaı·aktır. Türkofis tarafından İktısad 
Yani hükiiıuct, kö}lünıüzün şu 

~imdiki dağınık, intizamsız ve gö:.rn vekaletine bildirilecektir. 

batan kılığını da düzene koymuş Pamuk/arımızın 
olacaktır. Buııun, nıeıleııi oldugu-

nu iıldin eden Lir ecıniyetteki lü· 
ıumumı herkes iıiraf eder. Ncrr.dc 
kaldı ki, Luna mu\011 ffakıyrtin, 

köylü \"r. ferdin nıaneıi lıayaıında 

<la Lir tt•siri olacaktır. 

Köylü) ii miiınkiiıı olduğu ka
dar ucuz. ydrnnsak eııreıtc gi} İn· 
di rclıilnıck, ll} ni ?.amanda iktı aıfi 
lıulınma l·a r~ı ınuka,ı·nwt ını ıır· 

lan praımak dcnu•ktir. 

.Kiiycülil~ü, lı:ıyaı , ilıli)n«; ,.,. 
frııpl:ı lıerabcr yi.iriiyıip lıii) ıik ve 
ı;iizPl nı•ıilelt'rc ,·:ırmak isıip•ıı 

biiyle lıir program iizcrimlc 1:ıhnk

l..tık ctıirclıiliıiz. 

i\lesı lıi kiiyliiııiirı hu ilıti}ncııu 

lırı,:ırırkcn hir de koy s:ı~lığı, k<;y 
ıcmizligi )Or.ıtm:ık, )ani ktiyliinliıı 

varlığıııı, y.ı.nyış, ~iyini~, yiyi}' iı;

m~. yıl.::ınıp tı•nıizleıımc gibi İIİ}nl

Jnrını da diizclıuıck, yiikecltıııek l.i
zınıdır. Kii)diliik hnılur. 'ı ok"a 

kitapt:ı 'r <liıııııgıla kalıp hay.ılın 

kendi lcnnuıııııı:ı ' '" lıi1inı lıııgliıılı.il 

v:ız.iycıirııi1c uynııyon lıir hüyrülü· 
~iiıı, lıiı;lıir kıj ıııı•ti yoktm ve 

olnııııız. • 
O. Ralımi Göçe 

Komisyon iopla11dı 
Fuhş vefuhş yüzünden bu

laşan hastalıklarla mücadele 
komisyonu, dün Sıhhat mü
dürlüğünde doktor Cevdet Sa
racoğlu'nun reisliğinde: toplan· 
mış, mücadele işlen hakkında 
kararlar almıştır. 

V. /Jıfzıssılılıa meclisi 
Vilayet umumi Hıfzıssıhha 

meclisi, ~ugün şehrirniz Sıh
hat müdiirlüğünde lopfan~cak, 
vilayet ,.e şehrin umumi sıh 

hat işleri iizerinde görü:o;crel· 
kararlar alacaktır. 

nefaseti 
Oda vekaletine 
Müracaat etti .. 

Pamuk mahsulümüzün ne
fasetini ve ambalajlarının le· 
miz V{' yeni kanaviçalardan 
yapılmnsı hakkında ticaı el ve 
sanavi odamız tarafından alın-

" 
mış o!mı uımımi karar, cvelcc 
pamuk nıınlakalarındakı lıca· 

r<'l ocl<ılarma tebliğ edilmişti. 
Habt>r aldığımıza gC>rc ba

zı lİC'aı C't odalaı ı, hu karnı ı 

mmtakalarındaki pamuk fab
rikatörlerine henüz tebliğ et
memişlerdir. 

Yeni pamuk mahsuliinün 
prese işleri haşlmnak iiz1.1re 
olduğundan karar hükümleri· 
nin tam olarak tatbik edilip 
{'{lilınediğini konlı ol ed "cck 
olan şehrimiz ticaret odası, 
izmir'dc yapılacak pamuk sa
tışları için ciddi kontrol kr· 
tibatı almaktadır. Ayni 2nman· 
da mıntakadaki pamuk fobri
katnrlerinc bu hususta kat'i 
tcbliğat yapılması için de Oda 
tarafından lktısad vekaleti nez
dinde teşebbüste bulunul
muştur. 

Orta me/,etepler 

.................. 1&!2!!!11!3~al!lmtmllllB .... m:ıa: ... 

Şch;imiz Orta mekteplcrile 
Liselerine kayıt ve kabul için 
yapılan miiracaatlar sona er· 
nıiş ve son vaziyet tcsbit cc.li· 
!erek ihtiyaca göre yeniden 
açılacak Orta mektepler için 
le<lbir ahnmıya başlanmıştır. 

Bu mnksntla, diin şehrimizdeki 
Orta mekteplerle Liseler mii· 
<lürlcri, Kültür <lirektörlüğün<l<! 
bir toplantı yapmışlardır. Bu· 
rnda yeniden açılması lfızım 
gelen Orta mektepler miktarı 

Büyük Konser 
----- ··---

19 Eglul Cumartesi günü saat 16,30 da Fuar 
gazino5unrla lstanbul Konservafutıarı 

mual /imleri tarafından 

Fiatler 100 ve 75 kuruştur. ihtiyaç üzerinde görüşül· 
müştür. 

zahire ve hububat 
lzmir borsasında haftalık 

satış vaziyeti hakkındaki malfi· 
mat şöyle kaydedilebilir; 

Dün 6041 çuval üzüm sa
tılmıştır. Bu satış normaldir. 
Yalnız fiatler düne nisbetle 
çok az bir sükôt göstermiştir. 
Bu da piyasaya lüzumundan 
fazla mal gelmiş olmasın

dandır. 

Bir haftada fia tler 10 - 20 
kuruş arasında oynamıştır. 

incir 
Mevsim başından bugüne 

kadar o1an satış daima nor· 
mal vaziyette k3lmıştır, Fiat
f1;r de ayni normal sevıycyı 

takibetmektedir. 
Pamuklar 

Yeni mahsulden piyasaya 
mal gelmeğe başlamıştır. Ha· 
zır mallar 43,5-44 kuruşa sa· 
tılmaktadır. Vadelilere 44,5 
kuruşa alıcı var fakat satıcı 

yoktur. 

Zahire ve hububat piyasa· 
sında fevkaladelik yoktur. iş
ler biraz durgundur. 

d.ir ayda 
Linıana girip çıkan 

vapurlar· 
Airııstosıın 936 :ıyı içinde 

lzrnir limanına girip ı;.ıkan 
vapuı !arın mikc.ları ha~kında 

bir istatistik lınzırlanrnıştır. 
Ticaret odasınca lı:ı zıı lnnmı~ 
olan bu istatistiğe göre Ağus
tosla 32 Türk vapuru, 2 
Fransız, 8 halyan, L2 İngiliz, 
4 Alman 1 O Yunan, 3 Ro· 
mc n, 1 Ameı ikan, 2 İsveç, 1 
Sov}cl, 4 Felemenk, 1 Nor· 
vcç, 2 Macar v<ıpuru olmak 
üzere 230 vnpur ve .ayrıca 

58 ınotör ve 41 yelkenli limn
nımıza girip çıkmıştır. 

Üzüm kongresi An .. 
kara'da toplanacak 

Bu sene Arıknra' da İzmir 
iizümcülerinin ve ihracatçıla· 

rının da iştirakilc büyi.ik hir 
(Üzüm kongresi) toplanması 
karnrlaştırılrnıştıı. Bu kongre
de üzümlerin ihracı ve istan· 
dar<lize edilmesi, ihracatının 
kontrolü mes'eleleri konuşula
cak ve mühim kararlar alına
caktır. 

Maliye talı. 
sil şubeleri .. 

Deflerdarlık emrindeki ma· 
liyc şubelerinden Karataş, Eş· 
rcf paşa, Tilkilik, Mahmudiye 
şubclcıi lağvedilmiştir. Kalan 
maliye şubeleri Başdurak, Bas· 
manc, Y crıi şube ve Al sancak 
şubcl<>ridir. Üç seyyar maliye 

de lağvedilmiştir. 

FUAR MÜNASEBETİLE MA ve 

/~ 0/0 l 

ediliyor 
Evelce lzmir ve Manisn ha. 

valisinde yaş üzüm ve kavun· 
lanmızın Avrupa'ya ihracı için 
tetkikler yapan ve buradan 
Bandırma ve Trakya'ya gide· 
rek tetkikata devnm eden 
Türkofis merkezi yaş meyva 
seksiyonu şefi Zeki Doğan· 
oğlu'nun riyasetinde bulunan 
heyet, yarın ~ehrimizc gele
cektir. Heyet, Trakya'daki tet
kiklerini bitirmiştir. Burada 
kavunların ihracı için yapılan 

ambalajları tetkik edece!: \'e 
bu ambalajlar!a lngiltere'ye 
gönderilmiş olan bir miktar 
kavunun satışlarından elde 
edilen netice üzerinde meşgul 

olacnktır. Bu tt tkikattan sonra 
~eyct Ankaıa'ya dönecek ve 
bir ı apor]a tetkikatı neticesini 
Vekalete bildirecekt ir. 

Valimiz bugün 
Ödemiş'e gidiyor. 

Vali Fazlı Güleç, bugün 
Ödemiş' e giderek Küç.ükmen
deres kazalarında muhtelif tet
kiklerde bulunacaktır. 

Gelecek muhacirler 
Bulgaristan vr Romanya' darı 

gelecl'k o1an muhacir kardeş· 
lcrinıizclcrı bir kısmının Scf e

rihisnr kazasında iskan edil· 
meleri kararlaştırılmıştır. Bu 
muhacirlere Galinos çift:igi 
adı verilen çiftlik arazisi tevzi 
olunacaktır. 

Bir kaza 
Evelki gece Urladan fzmir 'c 

gelmekte olan 181 numaı alı 
kamyon, Narlıdere köyii civa
rında Foçalı Hüseyin'in bin
diği bisiklete ç.:ı rpmış ve Hü
seyin başından yaralanmıştır. 
Şof ()r kaçın ıştır, aranıyor. 

M. hıısusige müdürü 
Bir l1afta izinle Balıkesir'de 

bulunan şehrimiz hususi mu· 
hasebe müdürii Adil Sayar, 
lzmir'c dönmüş ve vazifesine 
devama başlamıştır. 

Sıhhat nıüdürii 
Şehrimiz sıhhat müdürü 

doktor Cevdet Saracoğlu'na 
Sıhhat Vekaletince bir ay izin 
verilmiştir. 

Sıhhat müdürü, mezuniye
tini 20 eyluldc kullanmağa 

başlıyacak ve Denizli ile İs

E\·velki gece yarısından son
ra Kaymakam Nihadbey cad· 
desinde umumi hapishane 
önünde 36 numaralı dükkanda 
yangın çıkmıştır. Şam 'lı Şük
rü'ye aid olan bu sigortasız 
dükkancia kirn1..ı olarak bulu· 
nan kömürcü Halil ve Urfa'lı 
Halil, burada karpuz, kavun 
ve üzüm satıyorlardı. Yangın 
ansızııı genişlemiş, diikkanın 

tavanını kaplamış \'c dükkan· 
dan dışarı alevler fışkırmağa 
başlamıştır. 

Hadise yerine yetişen müd
deiumumi muavini Mümtaz 
Yılmaz, telefonla itfaiyeyi ha
berdı:ır etmiş ve iki dakikada 
yetişen itfaiye, aldığı tertibat 
sayesinde yangını söndürmüş· 
tür. Tahkikata göre yangın, 
dükkanda yalan Halil'in uyu
mak üzere yatağına yattığı 
sırada yanık bıraktığı karpit 
lambasının tahta perdeyi ateş· 
!emesinden çıkmıştır. Yangın· 
da, kasd göriilmemişsc de dik· 
katsızlıktan çıkdığı anlaşıl· 
mıştır. Halil hakkında tahki-
kata devam edilmektedir. 

Fuarı zigaJet edenler 
1 Eyluldcn 16 Ey'ul saba· 

hına kadnr lzmir fucır nı 
270,412 kişi ziyart"t etmiştir. 

7urgutlu paviyonu giizcl t;rn
/.İrn edilmiş ve halkın takdı

riııi knznnmıştıı. 

1 -Bergama'da 
1 

köy işleri .. 
Bergama, (Ht susi) - B11gi1n 

saat onbcşte Halkevi salonun
da köy muhtarlarile ilbay Fazlı 
Güleç bir görüşme yapmıştır. 
Köy bütçeleri, tohumluk, beş 
yıllık köy programı, vergiler ve 
diğer işler hakkında birçok 
malumat almış dertlerini din
lemiş ve kendılcrinc yol gös
termi~, dileklerini yerine rreti
receğini söylemiştir. 

Bergama panayırı 
Bergama, (Hususi} - 14 

Eylı11 panayırı da bugiin açıl
mıştır. Fakat kurtuluş bayramı 
ınünascbctilc halk Bergama' da 
bulunduğundan ilk giinü pa
nayır faaliyete geçememiştir. 
Öğleden sonra bandonun işti· 
rakilc panayırın :ıçılma mera· 
simi yapılmıştır. 

ilbay Fazlı Güleç ve Rahmi 
Göken panayırı gcz<likten son
ra akşam üstü İzmir'e dönmü<;. 
lcrdir. tanbul' <la geçirecektir. 
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S.yfa 5 

Birinci Fransova 1 
Bilbao' da asilerin teslim ı._B_o_rs_a -· 

Ozum satışları: 
BÜYÜK T ARIHi TEFRiKA / 

BS Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 

Katerin dö Mediçi, Fransız sarayına daha 
adım atarken _Efıkimiyeti düşünmüştü,, 

teklı.fı· ne red cevap veri_ idi 1~is ~~·~,yoti Ks ~s 
842 Vitel 8 75 
599 M, J. Taranto 8 SO 

K. S, 
17 50 
16 
12 50 
16 

Diyan, mermeri andıran eli~ 
sai rötıilne koydu, ve: 

- Vakıa evleniyorıunu2: 
falcat tabii kalbinizi evlendir· 
llıiyorlar; kalbiniz benim olsun, 
benim için en kıymetli şey 
budur!. 

Dedi. 
- Ah .. Sizi darıltmış olmak 

korkusile ne kadar ıstırab 
Çektim, bilseniz ... Benim teeh· 
hülüm hükumetin ali siyasetile 
alakadar bir iştir, adeta bir 
alış-veriştir! Şu halde, böyle 
bir işte kalbimi bu kadına ve· 
rebileceğime ihtimal bile ver· 
memek lazımdır! Hem bu pa
paz kızının çirkin olduğunu da 
söylüyorlar! Ben ancak sizin 
kalacağım!. 

Diyan, 14 yaşındaki bu aşı· 
kın koluna beyaz ve &İyah 
kordeladan mürekkeb kendi 
hanedanının alametlerini bağ
ladı; ve Hanri'nin gözlerinin 
İçine bakarak: 

- Her zaman beni düşü· 
nünüz .. Ve şimdi ayrılabiliriz! 
Dedi. 

* * * Filo, fevkalade bir haşmetle 
sabile yaklaşmakta idi. Toplar 
atılıyor, alkışlar birbirfoi takib 
ediyor; halk sevinç ve neş' e 
İçinde milli şarkılar söylüyor· 
!ardıl 

Küçük nişanlı prens, asık 
bir suratla atına bindi, babası 
ve kardeşile birlik nişanlısını, 
Katerin dö Mediçi'yi karşıla· 
rnağa gitti! 

~ırlıyorl Bunu ben gayet açık 
olarak görUyoram. 

Bunları, birinci Fransova, 
kraliyetin siyasi vaziyetini tet .. 
kik eden meclise karşı söyledi. 
Birinci Fransova, imparator 
Şar1ken'in maskesini yüzünden 
çıkarıb atmak istiyordu. Fakat 
meclis, bunu tehlikeli görü-
yordu. Ve krala yeniden bir 
esaret ve hatta bir ölüm tch· 
likesini anlatmak için çalışı- · 
yordu. 

Fransova bu fikri beğen· 
medi, ve: 

- Adam sizde .. Oedi. Eğer 
ben ölürsem, size 18 yaşında 
civan gibi bir kral bırakıyo· 
rum. Bu yeni kralın benden 

. a~ı~ olacağına emin olabilir· 
sınız .. 

Meclis reisi: 
- Sir, dedi. Yerine sarfe· 

dilmiyen pekçok kahramanlık-
lar gördük ki, bunlardan kral
lığınıza hiçbir fayda gelme-
miştir. Sizin tahtınızda mem· 
lekeli idareniz, harb meyda
nındaki faaliyetinizden daha 
lazım ve daha faydalıdır. Va
ziyet çok naziktir; 18 ya~ında 
bir kral bu nazik vaziyette 
krallığı idareye muktedir ola· 
maz! Bu takdirde Şarlken bu 
genç kralı kolayca emir ve 
idaresi altına alacaktır! 

F ransova, bu çok haklı söz
lere karşı inad edemedi; zaten 
bir senedenberi Fransa'nın şi
malinden cenubuna, şarkından 
garbına koşmuş durmuş, çok 
yorulmuştu. 

Bundan başka, hiç akla 
gelmiyecek yerlerinde çıbanlar 

* •"' vardı, bunlar çok ıstırab ve· 
Katerin dö Mediçi'nin pek riyorlar ve daimi bir humma 

çok mücevheratı ve pekçok nöbeti de kendisini her zaman 
elbiseleri vtırdı. Fakat gömleği takib ediyordu. Vakıa, tahtıre· 
hiç yoktu. Fransız sarayının van veya teskere ile seyahat 
b usulünden istifade ediyordu, 

u yeni prensesi Dorlean 'a 
fakat bu usul, al ve yaya ola-

verdiği dan d'onörlcr, bu el- rak gezmeğe benzemiyordu. 
bisc ve mücevherleri kullan· Kendisini sür'at ve çevikliktcn 

-Başı 1 inci salıi/ed11-
ınü~ıijr, llükJ'lmet topçu ve taf ya. 
releri Kı:mfo ~c Graoaıa'p bom 
bıırdnoıuı etmiş. ·eni kıt'ıılar Tnlıı 
rera'ya glbıd rilmiştir, 

Bıırgos, 16 (RaJyo)- Bazı k · 
aabıı1ar Aıilerin eline di1fm0şt0r, 

\imdi Bilbao fit.erine , ilrünmckte· 
dir. General Kule& kıt'a. ı, Scbn 
şehrini, buradaki iki vagon mil· 
hiıumatı ele gcc;irnıiştir. Milisler 
D) rıhşlarında 50 ki~İ) i kurşuna 

Jizmi.,lcrılir. 

Hndaye, 16(Radyo) - Ge
neral Mola halkın alkışları 
arasında S.:ın Sebastiyen 'i tef· 
tiş etmiştir. Bilbao'da asiler, 
hükümet kumandanını teslime 
davet etmiş, reddedilmişlerdir. 

Asilere nıensub amiral Cer
vera kruvazörü Yizon' da kara
kol vazifesini görmektedir. Ka· 
narya sefinesi de Bilbao kar· 
şısındadır. 

General Franko, Talavera· 
daki asi kuvvetleri teftiş et
miştir. Madrid üzerine umumi 
taarruz hazırlıkları devam et
mektedir. 

Barselon, 16 ( Radyo ) -
Solidardad gazetesine göre 
Katalonya hükumeti 18 den 
45 yaşına kadar harbe elve
rişli Katalonya'lıları silah al
tına alacaktır. 

Barsclon, 16 ( Radyo ) 
Barselon komünist amele bir
liği, Troçki'ye Katalonya'da 
bir ikametgah teminine karar 
vermiştir. 

Oslo'dan bildirildiğine göre, 
Troçki Norveç hiikfıınctini 

kendisine tatbik edilen mua
mele ha~ebile protesto etmiştir. 

·--Alman milletine deyiniz ki 
ByrgoGta bulunan ispanya mil .. 
li mildafa kQmiteai rcifi ge• 
neral C&banellaıi ileride her 
n olurse olsun komünistliğin 
ve anarşistliğin mütefessih 
zihniyetine. karşı yaptığımız 
mücadelede Almanya'nın gös· 
terdiği dostluğu ve manevi 
müzahereti ispanya· nın asla 
unutmıyacağına söz veriyor. 

Almanya bizzat kendi tarihi 
vazifesini müdrik olarak daha 
bidayette komünist ve mar· 
kisist tecavüzüne karşı sarfet
tiğimiz gayretlerin manasını 

anlamıştır. Mukadderat tarihin 
dönüm noktalarında İspanya'· 
ya dnimi birinci derecede 
mühim vazifeler tevdi etmiştir. 
Ve bu bilhassa Avnıpa'yı her 
nevi istilalara karşı himaye 
etmek lazımgeJdiği vakıt te· 
celli etmiştir. Bu vazife bu
günde komünistliğin dünyayı 
esarete sürüklemek teşebbüsü 
kar.şısında tezahür etmi~tir. 
Milletiniz ve şefiniz şarkta 
nöbet bekliyorlar. Bizde bunu 
garbda yapmak istiyoruz. Bi
zim vazifemiz Avru;'a'nın atisi 
bakımından sizin şarktaki va· 
zifenizden daha az miihim 
değildir. 

St!vil, 16 (Radyo) - Asiler, 
Antikera' dnn ilerliyerck Eglas 
tepesini i şgal etmişlerdir. 

Veska mmtasında. müthiş 
bir harb clevar.ı etmektedir. 
Heriki taralın zayiatı pckçok· 
tur. Asiler Sıyerana Yarayı da 
geçmişlerdir. 

Bir harb sefinesi 
lerc mensub bir 
bat ırmıştır. 

de milis· 
topçekeri 

Pans1 16 (Radyo) - fspan· 
ya'nın maruf edibi ve şairi 
F cdcriko Noya Barselon 'da 
kurşuna dizilmiştir. 

. Hendaye, 16 (Radyo) 
Asiler, işgal ellikleri yerlerde 
kendilerine taraft;:ır olanları 

makta müşkülat çekiyorlardı. mahrum bırakıyordu . 
1532 Senesi Teşrinievvelinin _ Sonu var _ yanatta bulunmuştur : G d , I I 23 üncü gecesi zifaf gecesiydi. , __________ mm___________ oa arama c a asi erin sii· 

Burgos, 16 (A.A) - Nas
yonalist hükumetin milli mü· 
dafaa komitesi reisi general 
Kabenellas Alman D. N. B. 
ajansının muhabirini kabul 
ederek kendisine Alman mil
letine hitaben bir beyanname 
tevdi etmiştir. Gcııcr:ı.1 yanın· 

da komite arkadaşları olduğu 
halde bu miinascbetlc şu be· silahlandırmakta<lırlar. 

mesijisi hakkında büyiik bir 
ketumiyet muhafaza edilmek
tedir. J3u komite içinde bliyük 
bir ahenk ve itilaf göze çarp· 
maktadır. Bu vaziyeteUn Lo· 
karno beıler konferanEına da 
iyi bir tesir yapacağı sanıl· 
maktadır. 

Rabat, 16 (Radyo) - Ge· 
neral Varella kuvvetleri Be· 
narviya'yı işgal etmişlerdir. 
Malaka cephesinde bir takım 
noktalar daha işgal edilmiştir. 
Barselon'da şüpheli görülen 
beş zabit kurşuna dizilmiştir. 

Taragon'da da general Kast· 
ro'da kurşuna dizilmiştir. 

San Sebastiyen radyosu fa. 
aliyete geçmiştir. Bu radyonun 
ilk verdiği haber F enlaııdya 
konsolosundan başka zevcesi· 
nin ve 300 esirin öldürüldüğü 
haberi olmuştur. 
Goadaraına cephesinde harb 

devam etmektedir. 
Kordo' da asiler 45 kilometre 

ilerlemişlerdir. 
Tolodo'da da asiler ilerle· 

mektedirler. Ovyedo'da Graro 
mevkii asilerin eline düşmüş
tiir. 

Ayın on altısından sonra 
Eilbao ve Satander sahillerine 
vapurların yanaşmamaları lü
zumu ilan edilmiştir. 

Moskova, 15 (A.A) - Dün 
Moskova ve Leningrad'ta bin· 
lerce kadın toplanmış ve Sov

yet kadınlarının faşizme karşı 
mücadele eden kahraman Is· 
panyol kadınlarile tesanüdünü 
gösterir nutuklc:.r söylenmişti r. 

Moskova amelesi Sovyetlcr 
birliği kadınlarına hitaben bir 
beyanname neşrederek bunları 
İspanyol ulusunun çocuk v~ 
kadınları için yiyecek yardı· 
dımında bulunmağa davet et
miştir. 

Paris, 15 (A.A) - Cenevre 
heynclmi!ı·I Kızılhaçının iıç 
mümessili Fransız hududundn 
I3·: r5os h iikiiın --lı adına bir 
komisyon tarafından karş ılan· 
ınıştır. Papa, bu izdivacı büyük • v k ••~ vmi kuvvetleri milislere biı 

bir muvaffakıyet telakki ve bgretmenler o usun! baskın yapını tır. 
artık müsterih olarak dönecek İlk , Orta, Lise oku11arıııın bütün kitaplatı geldi Saragoza <'ephesinde bir Fransa 
zamanın geldiğini tahmin edi- Ah t Et• ket • siingü harbı olmuş ve şiddetle Yeni Fas valisini 
Yordu. me iman 1 ap eVI devam etmektedir. Vnziyet he· 

Katerin, bu küçük Mcdiçi ~1ii ~t crilı·riuirı ıl f'~Crli ilgilerine d l}nnımık fz ·nir · ... )Dnl~;!"a k nüz mcskfiktur. tayin eiti 
kızı bir göz işaretile, dayısına ~rkihlo gcnişkıilmi~tic. Anvcrs, 16 (Radyo) - Bel- Pads, 16 (Huı:ıu"İ) - Gc· 
rnüsterih olarak gidebileceğini Alımet Etiman kitap evi çika hükumeti , bcnzi ıı ve sair neral Noges'in F~s vali umu· 
anlattı. Kulıiir Bakaıılıf,mııı ol.uf l~ i tnplcırı ill' <lige ı lı 'itü:ı CS<'rk r i giı· harh lcvazlmı yükletmiş olan miliğinc tayini ali lardikc ik-

- 31 - mi giirıiin<' takip "ılc ıı "" "ıı ın üs:ı it li:ıtlcrlc S<ı) m nıii~t ri- İspanyol Sanla Marya vapu· tiran eylemiştir. 
- Beni sözlerle oyalamak lcriııi mcıııııım etlı·u hnıir'iu lıiricik k it1 P " "kırtasiye ılcpu ~utlur. runa ambargo koymuştur. General Noges, harbiye na-

istiyor; tam yorgun yakaladı- Hariçten siparişler iskontotu fiatla ı le ve sUr- Lon<lra, 16 (Radyo) - İs· zırı M. Dalacliye'nin teklifi 
iını sandığı zaman, kullanmak atle gönderitir.,.r 

/ 
.~ (

2535
) pnnya işleri tali komitesi bu- üzerine, Fas da ayni zamanda 
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400 H, Alyoti 8 
360 O. kurumu 11 25 
21S A. R, Üzüm. 10 
200 D. Arditi 10 
191 S. Gomel 7 
17 4 S. Celardin 12 
168 Beşikçi z. 9 25 
156 Ş. Remzi 9 50 
130 P. Paci 7 50 
124 Ş. Riza H. 9 
109 P. K. N. Mi. 8 75 
103 H. Alanyalı 9 375 
102 B. A1azraki 11 50 
99 K. Kazım 1 O 
70 S. Süleyma. 11 75 
85 M. Arditi 1 O 
67 S. Ernin 12 
53 T. Debbas 9 
52 J. T. Mah. 7 50 
46 J. Kohen 10 
36 Koopera. itti.12 
36 Ç. o. Nuri 12 
9 Gev. Abdul. 6 25 
6041 

103434 
109475 

İncir sabşları: 

14 7S 
11 
12 
12 25 
12 7S 
14 15 

10 875 
8 50 

15 
12 

10 375 
13 
12 50 
11 7.5 
19 
13 25 
13 
7 50 

14 
12 
12 
6 25 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
814 Tütsü ile in. 6 75 12 50 
221 Ş. z. Galip 10 75 11 
120 M. J. Taran. 8 50 8 50 
66 F. Pakers 8 50 8 50 
43 B. Frcınko 7 50 t 2 50 
1264 

69392 
70656 

Zahire sah~arı: 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

1470 Buğday 5 7 12-5 
40 Araka 8 8 
33 Nohut 5 50 5 50 

! 22 Burçak 4 437 5 4 50 
702 Bakla 4 8125 4 8125 

24 Akdarı 4 4 
10 Fasulya 7 75 7 75 
91 Kendir t. 4 50 4 50 
1 O M. darı 4 25 4 25 

633 K. darı 4 75 5 75 
77 B. pamuk 43 44 25 
------
Tuna üzerinde 
köprü kurulacak 
Fransız nazırı da 
Belgrad'a gidiyor~ 

Belgrad, 16 ( A.A) - Ro· 
manya mürıal·a!at bakanının 
Tuna üzerinde kurulacak! kop· 
rü ve Romanya ile Yugoslavya 
arasında dcnıiryolları müntıka~ 

latı mcs'<'lelcrini göriişmeyc 

devam için halta sonunda bu· 
raya gelmesi beklenmektedir. 

Fransa t.İcrırct bakanı Bas· 
tia de yeni bir Frmısız -- Yu
goslav ticnrct anlaşması ak
lini tetkik clmck üzere buraya 
gelecektir. ..:\l~Zı;er~e~~i~r~t~a:a~rr~u:z~o;r~u~s:u~h:a~-.:======================~._,~asm: gun ıçtmıa ctmıştır. omı enın umandan olarak çalışacaktır. 
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11 Yazan: Orhan Rahmi Gökç.e 

Ne kadar zaman olmuştu ki, 
artık ona hiç dokunmıyordu 

Ôyle sanıyordu ki, bir gün 
k~manını ç.als:ı, bu tahta mu· 
~iki aletinin içinden, uzak, çok 
uıak günler ve hatıralar dile 
g.ele~ek, onu ağlatacaklardı. 

Bu parça da nereden doğ· 
ınuştu içine? 
.• Onun bestesini, teyzesinin 
Üsküdar' daki evinde tamamla· 
lllıştı. Bu ev, eski kale bo-
2Untuları gibi, eski şatolar 
gibi birşeydi. En üstte yirmi 
llıerdivenle çıkılan, daire şek· 

rts~ ......... ·-· ... 

!inde bir odası vardı. Bura· 
dan bütün denizi seyrederdi. 
Sular, koyu bir mavilik içinde 
boğazdan geçerdi. Oradan, 
akşamlan İstanbul'u seyrel· 
mck te bir başkn zevkl i. Tey
zesinin oğlu Naim, piyanosu
nu bu odaya · çtkarrnıştı. Bir 
gün onn; 

- Nnim ·Demişti- bu pi· 
yanoyu, buraya kadar n:ısıl 
çıkardın? 

Naim, içli içli gülmüş, al· 
nındaki hafif, ince ter taba
kasını silmiş, öksüre öksüre; 

- Krırtallar -Demişti· yu- öteye geçemezdi.. Böyle bir hayattan uzaklaşmış bir haya· 
valarmı dağ bnşında·yaparlar.. aşk, muhakkak ki tehlikeli leli andınyoı du. Yerinden fır· 
Herşeylerini ornya taşırlm-. olur<lu .. Fakat Naim, hiçbir lamış; 
Ben de hayatı ve İstanbul'u glin bu sevgisini açmamıştı.. - Naim ·Diye· bağırmıştı· 
bilyle bir yerd"n seyrelmek, O, kalbinin mezarını bekle· sen ... Sen mi geldin'? 
göklere daha yakın olmnk yen bir insan tevekkelı içinde Naim ko1larmı kavuştJrmu ş, 
istedim .. Çünkü... yaşamış, sevmiş ve hiçbirşcy iki yaşlı p arıltı halinde duran 

Naim başka birşey sciyle· beklemeden, hiçbirşcy lskmc· gözlerini ken<lisin~ dikm iş, 
memiş, başını çeviıip uzak· den iilüp gitmişti.. hiç :k1m1ldamndan duruyordu. 
lata bakmıştı.. Bu parçayı bestelediği gün· Naim anrnk karşı knr~ıya 

Şimdi Nnim'in h~sta , on <lii. Güneş yeni batmıştı. Son gcldiklcıi zaman biraz kımıl· 
yüzünü göıüyor gibi idi: parçadaki küçül· bir ahenk danını~, dmfal hnncln '1CI bi 

Vcı cm olmus ta ölmüştü nC'ksnnmı da dü, cltmişti .. gülüşle; 
zavallı! . Naim, ondan bir yıl evel - Ne güzel? ·D m· ;. bu 

Naim, onun en iyi arkada~1 lsviçrc'ye gitmişti .. ne güzel pnrça? 
idi. Naim onun için titrerdi Piyanonun bnşına geçmiş; Ve sonra bol bol ok~ür-
vc bir aralık, Riıan, Naim'in hem çalıyor, hem de teren· müştü .. 
kendisini sevdiğini anlamış la niinı ediyordu . Ansızın kapı Eli, hafif bir sıcaklık içinde 
korkmuştu, Çünkü onu c-cv· cihetinden gelen bir hıçkınk idi. Pcnccrrniıı önlindc yan 
mcsinc imk: n yoklu. Naim duyı ıuş 'c başım çevirince . yana dur•nuşlardı. Çchrco::inin 
kendisi için nncak ve ancak, Naim'i görmüştü. yansı gölgeler iç.inde idi. Ha· 
çok iyi. çok c:evilecrk bir ar· Naim, siyah elbisesinin lif, titrek bir sesle; 
knda~, bir yakın do ttan içinde, soluk, renksiz ve adeta - Bir daha çalsrını .. onul 

I 

Diye mırıldandı . Naim'in, 
öleceğini o gün, o dakikada 
anlamıştı. Naim şimdi, ölüme 
gidenlerin sakin ıstırabı içinde 
idi. Ve bu, çok müthiş bir· 
şey<li! 

Ncıiın o kndar iyi bir çocuk, 
o kadar içli ve ruhlu bir çop 
cuktu ki, tlüm rlcnilen Jeli· 
ketin, oncağızı kcmiıip pnrça· 
lam::ı;ı, tnlıammül edilebilecek 
birş"y dc!:rild i. Onun i~tedi· 
ğini, hiçbirscy "Öylcnı <lrn re· 
rine gelirm · ı i. 

Pıyanoya ottıı mu~ ı nı ç.n) t 
çalmış ve trganni tmi~ti . 

Başını ç virdifri vakit1 Na.
im'i yerinde i ·ıl"'m::ım ıştı . Na
im, lslanbul' n dön "işi" nden 
;kibuçu'· "'Y '"OnP ölmiiı;tü .. 

Onun çocuk gözlerinin c 1 , 
diyete kapanışını hiç unuta· 
mıyacaktı . • Sonu ~ ar • 

- 1wu~ı~n çeoı,.ınız -



/spanya, yarınki doktrin harple 
rinin küçük bir örneği midir? 

Faşizm ve Bolşe
vizm c;arpışırsa! 

~~~---~...---.~._..--~~~-

/ ngiltere karışmıyacak. Fransa. 
nın vaziyeti, harp patlayınca bellı 

olacak. Fakat diğerleri? 

Umumi harp intibalarından 
Avrupa ııulhunun doktrinler arasında kanlı bir boğuş

uıanm tebclidi altında bulunması, hemen hiitüu ·dünya mü
n.~vverleriui düşündü~en bir endişedir. Bütün İspanya ölçü
!'ıUnde vukua gelen hır kanlı doktrin kavgasının bütün Av-
rupa•yı atc~lemesi ihtimali sulh istiyenlere rahat uykulan 
haram edecek bir keyfiyet olmu~tur. l\'Icşhur Jogiliz muhıır
riri Vard Price, Dı'yli l\Ieyl"tle çıkıuı Lir makalt·sinde. \'e 
Fnn~ız muharriri Jean Thouve"oin de L'Homme Libre gaze
tesindı- ue,redileu Lir yazısında bu çok ehemmiyetli mes'ele 
üzerinde clıı-mmiyetle durmaktadırlar. 

Meşhur İngiliz muharriri komünist müttefikleri kuvveti 
Vard Price, Deyli Meyi ga- ellerine almışlar ve nasyona-
zetesinde "Avrupa'da yeni listlere karşı bir terrör idaresi 
kuruluşlar,, başlığı altında yaz- tatbika başlamışlardır. 
dığı bir makalede diyor ki: Eğer kızıllar ispanya' da ka-

" Avrupa' daki Milletlerarası zanmış olsalardı, Fransa'da 
münasebetler şekillerini değiş- bir bolşevik infilakı tahakkuk 
tiri yor .. Bu değişmeleri her ne edecekti. Bu memlekette sağ-
kadar ispanya hadiseleri bir- tarla sollar çarpışmak için 
an evel meydana çıkarmağa adamakıllı teçhiz edilmiş bu-
yaramışsa da bunların esasları lunuyorlar. Moskova'nın nü-
son zamanlarda gezip döndü- fuzu da fazladır ve son Fran-
ğüm Almanya-Avusturya ve sız seçiminde birçok Rus pa-
Macaristan'da göze çarpmağa rası Fransa'da rol oynamıştır. 
başlamıştır. Alman siyaseti ve orta 

Harb tehlikesi azalmamış, Avrupa: 
fakat istikametini değiştir- Her ne kadar bolşevizm 
miştir. İspanya ve Fransa'da kuvvet-
. Şirndiye kadar milli men- lenmişse de Almanya'da M. 
faatlerin Avrupa' da bir infilak Hitler'in Almanya'yı silahlan-
çıkaracağı, bir takım muahe- dırması, merkezi Avrupa'da 
delerde hakları verilmiyen mil· bu cer~~·ana karşı büyük ve 
!etlerin bu yüzden silaha sarı- müthiş bir dıvar gibi yüksel· 
lacakları tehlikesi vardır. Şim- miştir. Her ne kadar Stalin 
diki daha geniş çarpışma ih- bütün kuvvetlerini karanlıkta 
timali ise komünizm ile kapi- seferber ediyorsa da Alman-
talizmin karşı karşıya gelme- ya da b·J sahada boş durma· 
lerince 1 doğmaktadır. maktadır. 

istikametini değiştiren Nasyonal sosyaJızmin vatan 
harb tehlikesi: müdafaasını komünizmle mü-

Memel, Avusturya, Alman- cadeleden ayrılmaz bir iş te-
ya'nın Versay muahedesi ka- Iakki etmesi, Almanya'yı Av· 
yıllarından kurtulmak isteyişi rupa' da komünizme karşı bir 
gibi harb sebebleri şimdi, kuv- siper haline koymuştur. 
vetlerini kaybetmiş görünüyor. Rusya' da yeniden yarım mil-
Fakat şimdi, faşizm ve bolşe· yon askerin silah altına çağ-
vizm gibi biribirine zıd iki rıluıası~ her ne kadar hl\tı 
akide biribirinin karşısına di- Avrupa'smın gözünden kaç-
kilmiştir. mışsa da, Alman'lar bunu bir 

Beşeriyette biribirile uzla- tehdit telakki etmekten uzak 
şamıyan fikirlerin bir takım durmamışlardır. 
cidallere sebeb olduğu görül- Çekoslovakya, Sovyet Rusya 
müştiir. Bugün de birisinin ile askeri bir ittifak yapmak 
karargahı Moskova, ötekiniP suretiyle Ruslar'a Almanya'nın 
BerJig olan ve biribirine mey- göbe.ğinde ayak basacak bir 
dan okuyan iki doktrin çajışma yer vermiş oldular. Aylardan 
halindedir. beri Çek sınırlc::.rı içinde kunı-

/spanga'mn tesirleri lan Rus hava karargahları, 
Son altı haftadanberi, bü- oraya gelen tayyareler ve pi-

tün dünya İspanya' da bolşe- lotlarla Berlin ve yahud Mü-
vik prensipleri dairesinde ik- nih üzerine uçmak iki saatlık 
tidar mevkiini elinde tutmakta bir iş haline gelmiştir. Çekos-
olan kızıl rejime gözlerini dik- lovakya'nın küçük antantta 
miş bulunuyor. Geçen şubatta orlağı olan Romanya, Rus 
seçilen hükumet liberal ve cu- topraklarını Çek sınırına bağ· 
muriyetçi idi. Bugün bunların lıyacak olan bir demiryolu inşa 

M. Hitler'in 
Rgma'daki akisleri. -
-Baştara/ı 1 inci sagf ada
l4r$ yapılmı, u.qık bir mürılcaııt 
olıµ-a1'; tefbir etmektedir, 

" ZINGAL,, ·Parkeler 
Gazete di f O-C ki: 

Üçüncü imparatorluk tesli· 
hatmı tacil etmişse bunu Asya 
amaçlarını unutarak silahla· 
nnın bütün ağırhğile kanaa
tince bolşevizm ıçın olmuş 
hale gelen Avrupa bölgelerine 
doğru propagandasını yay
makta olan Sovyetler birliğinin 
muazzam teslihatı üzerine yap
mağa mecbur olmuştur. 

En modern ve en son sistem u•ulle fırınlanmış ve kurut 
muş, içinde haşerat yaşatmaz, şeklini kat'iyyen değişt 

mez, çok uzun müddet en modern konförü temin ede 
•• 

EVLERİNİZİN TABANLARINI 

ZINGAL Parkelerinde 
YAPTIRINIZ 

Satış mahalli: Hilal kereste /abrikası keresteciler. 

Alman ordusu batı Avrupa 
için bir tehlike değil, bolşe
vizm tehlikesine karşı ilk seddi 
teşkil etmektedir.,, 

Jurnale D' İtalia gazetesi de 
şu satırları yazıyor: 

"M. Hitler kapanış nutkun
da kongrede bütün dünyayı 
bolşevik tehlikesine karşı te
yakkuze davet eden diğer ha
tiplerin fikirlerini hülasa et-

.·· . -: ~ :.· ~ . > ·' '. ... ·" ... . \ .. ' ' .· ....... " . . . 

İngiliz kabinesi 
neler konuşacak 

---·· 

Rus ordusunun 
muvaf fakı yeti 

-Başı 1 inci sahifede-
M. Eden bir nutuk ı.-:ıtı.ıaııu ııazırıanıŞı miikcmıneı tal>i

riyıc Lal"sif edilebilir. Bütün sınıfı 

irad edecek.. askeriye küı;iik bir hareket ve ma-

Londra 
1 

15 (A.A) _ Bu nevra kabiliyeti göster II'iştir. Bil
hassa piyadenin tabiye tcrLiycsini 

haftanın sonuna doğru kabine ve büyük tank kıtalarmı burada 

müzakereleri cereyan edeceği eht!nııniyctlc kaydetmek isterim. 

bildiriliyor. Daily Telgraf ga· Tankların fevkalade ıniilıim mik-

* zetesine göre, bu müzaketeler tarda kuJlanmak hususunda yeni 

* * Filistin' de örfi idare ilanına hir usul tatbik ettigiuiz görülüyor. 

miştir.,, 

Londı a, 16 (Radyo) İn- taalluk edecektir. Kızılorclu hu usul iJc bu çok çetin 
g iliz gazetelerı'ne go"re Nu mes'cle,·i halletmiş lıuluııınaktadır. 

' · Morning Post gazetesi ba- " 
remberg Hitler'cilerin Alman- Tank ve znWı otomobil kıt.ıatının 

, kanların Avrupa durumile ve talıiycsine gelince yeni bir yol aç-
ya nın müstemleke istediğini müteakıben beşler konferansı tınız. Kumandanlarımz yükse::k bir 

açıkça söylemeleri, İngiltere' de hakkında Almanya ve İtalya tabiye ve teknik ve çok hüyük 

menfi bir tesir yapmıştır. ile yapılacak müzakerelerle İş- manevi ve nıad<li tahammül gös-

Amerikada 
fer bekleni 

---++---
M aksa d, yeni 
reise ders verme 

Londra, 16 (Radyo) 
yoz Kronikl gazetesine 
Amerika' da cumur reis 
habatı sırasında veyahud 
ra, büyük grevler ilan 
cektir. 

Bu grevler, yeni cumur 
ni, yeni tedbirler ittihaz 
men için yapılacaktır. V 
tafsilata bakılırsa, Bi 
Amerika amelesinin bu 
şimdiye kadar görülmemi 
vehamet arzetmektedir. 

lngiliz efkarı umumiyesi bu tigal ve M. Eden'nin Milletler tcrınişler<lir. 
d 'k l' • 1 . Al Modern harbın bütün mu- Boıı·vya ı en ı mes e enın manya- cemiyt ti ıslahatı hakkında ge-

ul 1 . . adde! mes'elelerini sur'atle nın us ar sosyetesıne gır- Iecek hafta vereceği nutku ha- p 
· d b h halletrrıektedirler . Kızılordu, araguvay mesm en sonra mevzu a s- zıl'lıyacaklarını bildirmektedir. 

d·ı ğ' k t' · b 1 k modern teknik vasıtalara meb-e ı ece ı anaa ını es eme te Royter Aı· ar sı Lokarno k~m- LJ b • J 
d 1 ·k d 1·k b ı .nar ı yenı ,aen i i. feransının en çabuk Sonteş· zu mı tar a maıı u unuyor. [ k ? 

ı ·ı· t l . ı· ·ı· Bu hususta b ence Kızılordu Bas ıyaca mı ngı ız gaze e erı, ngı ız, rinde toplanmasının şimdi ta· ~ • 
İtalyan muallak mes'elelerinin hakkuk etmiş olduğunu bildi- dünyanın en ileri gitmiş or· Vaşington, 16 (Rady 
kat'i surette halli zamanı gel- rıyor. dusudur. Şako hadisesi etrafında 
d . • · · ya kt d la Paraşütle inişler askerin ma- ve endişe verici haberler 
ıg•nı zma a ır r. Papa'nın nutku ve mektedı·r. 
Roma, 15 (A.A) _ Bugün- nevi seviyesini ve cesaretini 

Av t l · 'sLa• d Ş k.,.t''y t ·ı Bolivya'lılar, bitaraf kü gazetele'rin dikkatini tama· rupa gaze e erı e e ı L C Cr. UraSI " 1 e e 
'dd. l b·ı· k' ı. .. t kaya tecaviiz etmişlerdir. 

men Nasyonal Sosyalist kon- Roma, 16 (Radyo ) - Bü- 1 ıa 0 una 1 ır ı ougun ay-
l d · 'k t · · raguvay bu hareketi pro 

gresinin kapanışı çekmektedir. tün Avrupa mathuatı ve Aıne- yare er en genış mı yasa ınış-
'k ' ··ı . t l . P lere müracaat ederek askerAı etmiş ve hududa yenide Masajere ve Popolo di Roma rı a nm mu ıım gaze e en a-

k h kAt kt d' ker ~evkeylemiştir. gazeteleri Bolşevizmin Alman pa'nın nut unu takdirle kar- are a yapmaya mu e ır 
kapılarında yeni Alman ordu· şılamaktadırlar. Bolşeviklik yegane ordu, Kızılordu'dur. Menemen haber 
suyle karşılaşacağını gözönün- propagandasının önüne geçil- Çok enteresan şeyler gör- Menemen, (Hususi) -
de tutması hakkındaki fıkrayı mesi Avrupa ve cihan sükun dük. Bunları bizim ordumuzda ilçebay Emin Argon gel 
büyük harflerle kaydediyorlar. ve asayişi için elzem görül- da tatbik etmeye çalışacağız. vazifesine başladı. 

Popolo Di Roma Nasyonal mektedir. - Çavuş köyü koyunlar 
Hitler 'e c, atmışlar M. Zaı·mı·s dalak hastalığı çıkmış, 

Sosyalizm'in orta Avrupa'da arazisi kordon altına alı 
Bolşevizm'e karşı bir Bastion Bal, 16 (A.A) - Federal Yunanistan 'ın son ve sağlık tedbirleri de it 
teşkil edecek derecede maddi konsey yabancı devlet baş- edilmiştir. 
ve manevi silahlı olduğunu kanlarına karşı dil uza1tıkla- CU mur reisi öldü ... Muzır hayvanlarla müc 
yazıyor. rından dolayı Sichel Und Atina, 16 (Radyo) - Sabık Busene, kazamızda 50 

Masajere gazetesi Führerin Hammer Frayhayt ve Arbayt ve son Yunan cumur reisi M. dar domuz öldürülebile 
faşist heyetini selamlamaktan Caytung gazetelerine tekerrü- Aleksandr Zaimis, Semering'te tahmin edilmiş iken köyl' 
mütevellid sevincini ve heye- ründe kapatılmak üzere şid- bir klinikte ölmüştür. Müte- zün daha fazla domuz iti 
tin birçok sevgi tezahüratına dctli ihtarda bulunulmasına vcffa 81 yaşında idi. M. Me- muvaffak olduğu görülmü 
vesile olduğunu kaydetmek- karar vermiştir. Mevzuubahs taksas; müteveffanın zevcesine vekalet, köylüye mükafat 
tedir. olan devlet şefi M. Hitler'dir. bir taziyetnamc göndermiştir. rak tahsisat göndermiştir. 

........................................... ·~ ... "~ .... ·~--·-..ıı~·~· ....... ~ ·~· .... ~· .... ·~·~· ............................ ~·~·~· .... -~ ......................................... 4-- ·~·---· ............. . 

etmektedir. me.diler. Fakat muzaffer bir lemekte olduğunu hatırlamak İngilterc'nin böyle bir, 
Alman'lara göre, bugün bu Almanya bunu yapabilecektir. bifi gelir. Bir seferber~iğe kalkı- şist - bolşevik çarpışmas 

düşmanca manevraları Rusya Amiral Horti'nin ikinci zi- şacak olursa içinde bir ihtilal hangi siyaseti tercih edec 
yapmaktadır. Onun için günün yaretini Mussolini'ye yapacağl çıkacak ol .. n Romanya'yı mu- münakaşaya lüzum yok. 
birinde şayed ' M. Hitler, mer- söyleniyor. İtalya, Rusya'ya harebe safları dışında saymak böyle bir ç.arpışma dış 
kezi Avrupa devletlerine bir karşı Almanya ile beraber ha- mümkündür. kalacağız. 1 Bizim bu işl 
Faşizm - Bolşevizm çarpışması rekcl edecek midir? Faşizmin Harb başlıgacak olursa: aiaka ve münasebetimiz 
olduğu taktirde hangi tarafta müessisi sıfatile bundan başka Merkezi Avrupa'daki yeni tur. Avrupa'da iki muhali 
bulunacaklarını scrarsa hayret türlü hareket etmesine pekaz siyasi kuruluş böyledir. Gö- yaset grupunun biribirile 
etmemelidir. ihtimal verilebilir. Böyle bir rünüşte bu kuruluş bolşeviz- vet ölçüşmiye kalktıkları 
'Al Ar .b. . . Ll . haAdı'sede İtalya dostça bı'ı hı'· .. 'd b' h t . man, bizim düşüneceğimiz 
ıtrıacar ıvaı ımn zıyare erı: me musaı ır çe re arze mı- ziyete hakim olarak kalma 

Mac.aristan naibi Amiral taraflık siyaseti de güdse, ica- yor. Bir tarafla Almanya, Po· Çünkü bir dünya harbi 
Horti 5011 zamanlarda M. bında Rusya'nm müttefiki olan lonya, Avusturya, Macaristan tek başına kalabilmek imti 
Hitler'i ziyaret etti. Bu ziya- Çekoslovakya'ya yardım ede- ve İtalya, öte taı afta ise Rus- ancak kuvvetli bir devlete 
reti tesadüf eseri olarak telakki bilecek olan Yugoslavya'nın ya ve Çekoslovakya vardır. sib olabilir. 
etmiye imkan yoktur. Çünkü · önüne marka duracaktır. Bir muharebe vukuunda Çc- Her ne kadar tehdid 

bu zat, on yedi senelik vazi- Avusturya'nın güdeceği koslovakya iki taraf orduları- metleri gösteriyorsa da b · 
fesi esnasında kendi memle- siyaset : nın hücumiyle dünya harita- bir çarpışmanın vukua gel 

ketinin sınırını geçmiş değildir. Almanya'nırı takib ettiği bir sından silinebilir. nıesını üınid etmek ist 
Macaristan Rusya'ya karşı, siyaset karşısında Avusturya- Fransa ne yll.pabi~ir? ' Böyle bir harb, sade bir 

muhakkak surette, Almanya'nın nın nasıl tavır takınacağı tem- Fransn'nın böyle ç.aıpışma leti öteki millet aleyhi 
tarafinı tutacaktır. Macarlar muzda yapılan anlaşma ile, karşısmcJ.a tutacağı yol, iki çarpışmağa sürüklemekle 
Belakun zamanında Bolşeviz- tekarrür etmiştir. şeye bağlıdır. Bunlardan bi- mıyacak, bir millet fertle 
min acı bir tecrübesini geçir- Polonya'nın Rusya ile Al- risi, Fransa'da baş gösteren de biribirlerilc çarpıştıraca 
mişlerdir. Kaldı ki Macaristan manya arasında hangisini se- sosyal çekişmelerin inkişafı, Bunun önüne geçebil 
Triyanon muahedesi ile kendi çeceğine gelince, bunda bu öteki de filen lıarb başladığ·ı için de ent~rnasyonal kon 
elinden alınan topraklan da memleketin sulh konferansın· zaman Fransız - Sovyet pak· ve ahengi değiştirmek laz 
geri almak dileğindedir. Bu da kendi elinden Teşen böl- tının ne dereceye kadar tesi- dır ki bunu yapmak yolun 
haksız muahedeyi yaptırmış gesi lhintedandım alan Çek- rini muhafaza edeceğidir. hiçbir teşebbüsten de niş 
olan devletler, bunu telafi ede- !ere karşı bir nefret hissi bes- lngiltere ne yapabilir? görünmemektedir. 
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KfJ fJk Haberler ~ ~ır sıcili tica• 

Klark ,. Evvelki sermayesi ıle 
birlikte• üç bin lirasinı ve 
Nikola Mikalef bin lirasını ve 
Pol Mikalef üç bin lirasını ve 
Onore Mikalef te üç bin lira
sını koymuştur •... 

öğretmenlerin 
nazarı dikkatine! 

ç 1 re~ memurlu-
1 ğundan: 

••••• 
lanacak kongre. 
neler bekleniyor ...... 

aris, 16 (Radyo) - Fran
lla hariçte bulunan Fran· 
-ın kongresi Teşrinievve
beşinden sekizine kadar 

ktir. Bu kongreye, Is-
ya' dan, Habeşistan ve Fi· 
n'den dönen Fransız'lar 
bile büyük bir ehemmi-
verilmekte ve hariçteki 

nsız'lann himayesi mes' elc-
i meydana çıkaracağından 
dişe edilmektedir. Bu kon· 

At1ııstıırga nazırı Roma' da 
Roma, 16(Radyo)--Avus

turya hariciye müsteşan dok· 
tor Smit, Avusturya'nın Roma 
sefiri ile birlikte Meçhulasker 
abidesine gitmiş. ve bir çelenk 
koymuştur. 

Kont Ciyano M. Smit şere
fine siyasi bir ziyafet vermiştir. 

Acaba ala6ilecelc mi? 
Nevyork, 16 (Radyo) -

Normandiya vapuru süvarisi 
kaptan T oro, bu defa mavi 
kordelayı Kraliçe Mari vapu· 
rundan alacatını söylemiştir. 
M. Stalin'in bir tebrili 

Moskova, 16 (A.A) - M. 
Stalin 11 Eylülde beş ton 
yükle 8102 metre ı ekor yük
sekli gine çıkan pilot Yumnsafe 
samimi bir tebrik telgrafı çek
miştir. 

Bir bganl 
Viyana, 16 (A.A) - He

imvehrenler reis muavini bin· 
başı F eyin tekrar eıki mev
ki ine getirilmesi hakkındaki 
kararlan teşkilat reisliğince 

ransız nazırı bir isyan teşebbüsü olarak 
~ ı J J d tavsif edilmektedir. Mes'ullerin 

flrfOVa uan aon ii.. teşkilattan çıkanlmalan bek-
Paris, 16 (Radyo) - Tica- j lcnmektedir. 

1't bakanı M. Pol Baıtid Var· 
~· ve Berlin seyahatinden 
rans'e dönmüştür. 

Berlin ıs. (A.A) - Varşo- Dr. Demir Ali 
•ı' dan Parise dönmekte olan 
Fransız tecim bakanı ve 
lbaiyeti burada kısa bir mud· 
det kalmıılar ve N. Bastid 
ekonomi bakanı M. Şaht'ı zi
)lret etmiştir. 

Berlin, 16 (Radyo) - Doyç 
t4lhrihten Büro, Fransa'nın 

•t4jıraw ... ,t bakanının Berlin 'i ziya· 
l'etinden bahis yazısında, dok
:: Şabt'la yapılan uzun mü
~tın ~emmiyeti oldutunu 
..... etmitth*. 

Bu mülakatta iki devlet 
~nomi pbıiyeti arasında tam 
~ mutabakatı efkir görülmüş 
"• ileride ticari münasebetle· 
tİh ink~ı için müza~erelere 
devam etmek kararı verilmiştir· 
ltelçika 'da 
'&talaim bir auikaad. 

Liyej, 16 (Radyo) - Reks 
Partisi umum şefi, Şiringene 
otornobille giderken bir taar
"1ıa upamış fakat kurşunlar 
~ej Reks partisi şefini yara· 
-.ınıtbr. 

L~ Bu hadise Bclçika'da büyük 
'1111' heyecan uyandırmııhr. 

Liyej, 16 (Radyo) - Dünkü 
~zda Reks partisi azasın
~ i~i kişi yaralanmış bir 
~ de bqı taşla ezil
~r. 
. M. V anzelind Liyej' e bizzat 

liderek tahkikat yapacaktır. 

Yıı6o•lcw intilıa6atı 
Belgrad, 16 (Radyo)- Hır

~stan 'ın 21 kamununda in
~bat yapılmış ve milli 
.,..çet partisi zafer kazan· 
~ır. 
---------~----~-

w. AB I TA: 
1 

Oto6iis kaztuı 
~ krataş tramvay caddesinde 
• .!!!1 otlu Zeki, idare ettiti 
~" numaralı otobüsü 7 ya· 
llltda Esrail'e çarphrarak ya
ttlanınasına sebebiyet vermiş· 
tir. Şoför zabıtaca tutulmuştur. 

Hırsızlık 
Alsanc:ak'ta Bumava cad

~nd_e lsmail oğlu Hasan; 
~n'in düklcinına girmiı 

tekmeceden 20 lira. çal· 

Kamçı olla 
Cilt ve TenasUI hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler • sokağı • 
Elhamra Sinema& arkasında 

No. : 55 

Mücellit 

Ali Rıza 
Yeni Kavallar çar. 

ıısı No. 34 
lllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllll 

Ucuz, temiz, taze 
ildç ve tupalet 

çeıitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Eczanesi 
K'/Jçük aalepçi hanı 

karştsında 
111111u111111111111111111111111111111" 11!11111111111 

lzmir belediyeainden 
1 - SeQelik kirası dörtyüz 

lira bedeli muhammenle hur· 
davatçılarda demir hanı kar
şısındaki 8 sayılı mağazanın 

bir senelik kirası başkatiplik· 
teki şartname veçhile 29/91936 
salı günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için otuz liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatta encümene 
gelinir. 

2 - Senelik kirası elli lira 
bedeli muhammenle Kemer 
caddesindeki eaki duhuliye 
barakasının bir senelik kirası 
başkitiplikteki şartname veç· 
hile 29191936 salı günü saat 
on altıda açık artırma ile 
ibate edilecektir. iştirak için 
üç. yüz yetmiş bq kuruşluk 
muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen rün ve saatta 
encümene gelinir. 

13 17 20 25 369 

---··•· -1 lzmir' de Gazi bulvarında ye· 
ni tuhafiyeciler çarşısında 102 
numarada ithalat ve ihracat 
ile ticaret ve komisyonculuk 
yapan [P. Klark ve N. Mika
Jef] şirketi yeni şerik aldığına 
ve şirket sermayesi çoğaltıldı
ğına mütedair mukavele tica
ret lcanunu hükümlerine göre 

M. 3 - Şirketi ilzam eden 
hukuki ve hususi akit ve ta- Yavuz kitab evi sahibi Fahri Kltabçı busene 

Devlet matbaası kitaplarmm da satm hakkım 
ahhütleri, ıerilderden her biri almıştır. Vukubulacak siparişleri en mUsaid 
münferiden ve unvanı şirketle şartlarla, son sUr'atle g6ndermeOe amadedir. 
imzaya mezundur.... ilk, orta .ye lise kitaplarmm yegane deposudur. 

M. 4 - Şirket, eskisi gibi 1 Adres: Yavuz kitab evi 
ithalat ve ihracat ve umumi Numara 56 Kemeraltı ..._ 
surette ticaret ve kumusyon· - - ---- ----_-_:.:.:.--------------------

ı sicilin 1849 'numarasına \ayt 
ve tescil edildiği ilin olunur. 

lzmir sicil ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F. Tenik 

imzası 

Mukavele 
Bin dokuz yüz otuz altı 

senesi Eylul ayının dokuzuncu 
Çarşamba günü s .. at 15,30 
sıra'annda lzmir'de Halimağa 

çarşısında 14 numaralı daire· 
sinde vazife gören aşatıya 

mühür ve imzasını koyan iz. 
mir Üçüncü Noteri Bay Tah
sin Amur' un vekili Bay Ali 
Raif Günyer'in yanına gelen 

ehliyeti kanuniyeyi haiz bulu

nan zit ve hüviyetleri kanun 

nazarında şehadete ehil görü· 
len kimselerden lzmir' de Al-
sanc~'ta Çebkel sokağında 
50 numarala evde oturan Tüc· 
car kitibi Dominik Muzako 
ve lzmir' de Alsancak Şerafettin 
caddesinde 40 numaralı evde 
oturak Tüccardan Derviş Cafer 
Onert Onart . . . • nam 
tahitlerin tarif ve şehadetle

! riyle anlaşılan lzmir' de Alsan-

cak Mes'udiye caddesinde 149 
aamareh evde oturan Tlccar
dan Polikarp Klark ve lzmir' de 
Alsancak Burnava caddesinde 
33 numaralı evde oturan Tüc-

culukla uğraşacaktır .... 
M. 5 - Şirketin yaptığı iş

lerin kiru zaran şöyle taksim 
edilir: Yüzde yirmi sekizi Po
likarp Klark'a, yüzde yirmi 
sekiri Pol Mikalcf'e ve yüzde 
yirmi sekizi Onore Mikalcf' e 
ve mütebaki on altısı da Ni
kola Mikalef' e aittir.". 

M. 6 - işbu şirketin mu
kav~le ile işe başladığı 5 ili 
1934 gününden itibaren de
vamı meşrut beş senenin hi· 
tam bulacağı gününde tasfiyesi 
yapılmadığı takdirde kendili
ğinden daha iki sene devam 
etmesi şeriklerce kabul edil-
miştir.... , 

Akitler başka bir diyecek
leri olmadığım beyan ve ikrar 
etmeleri üzerine işbu mukavele 
zeyilnamesini yazmakla bera· 
her hazır bulunanlar yanında 
açıkça okunup manası anla
tılarak meal ve münderecab 
arzularına uygun olduğu tas
tik kılındıktan sonra hepimiz 
imza ve mühürleyerek blstik 
eyledik •..•• 

Akitler: imzaları. 
Şahitler: imzalan. 

Noter resmi mühürü ve vekili 
Ali Raif Günyer imzası 

Omumi No. 7669 hususi 
No. 41239. 

Bu pıukavclename suretinin 
daire dosyuında saklı 7669 
umumi numarnh uhna uygun 
oldufu tastik kılındı. Bin do
kuz yüz otuz alb senesi Eylul 
ayının dokuzuncu çarpmba 
günü. 

lzmir üçüncü noteri 
resmi mühürü 

(imza okunamadı) 
9 Eyliil 1936 

Doksan kuruluk pul. ...................... 
BAYLARA LAUM0LAN 

TEKSAYT 
HER ECZANEDE SATILIR 

cardan Nikola Mikalef ve ayni 
evde oturan •.Honore,. Onore 
Mikalef ve lzmir' de Alsancak 
Gazi kadınlar sokağında 6 
numaralı evde oturan Tüccar
dan •Paul,, Pol Mikalef, anla· 
tacaklan veçhile l~ir Üçüncü 
Noterliğince yazılan 81111934 
tarihli ve 638 numaralı ,irket 
mukavelenamelerine müteallik 
bir mukavele zeyilnamesinin 
ya;ılmasını istediler. Adı, san• 
ları yukarıda yazılı şahitler, _______ .. __ _ 

yanında diledikleri soruldukta Tefenni Asliye mahkeme· 
söze başhyarak: sinden: 

M. 1 - Kollektif şerik lshakköyü'nd~n Nuri oğlu 
Polikarp Klark ile Nikola 310 doğumlu ve seferberlikten 
Mikalef'in teşkil eyledikleri beri hayat ve mematı meçhul 
.. P. Klark ve N. Mikalef ,. Osman veresesi bu defa mah· 
unvanlı kollektif ıirketle· kememize müracaatla gaiplik 
rine, Pol Mikalef ve Onore hükmü istemekle kanunu me· 
Mikalef'in kollektif şerik ola· medeninin 32 inci maddesi 
rak dahil olduklannı beyan mucibince bir sene zarfınd~ 
ederler...... bulunduğu yeri bildirmesi, 

M. 2 - Şirketin sermayesi aksi takdirde gaip addile o 
,, 10000,. on bin Türk lirasına yolda büküm verileceği ilin 
iblağ edilmlı olup Polikarp olunur.. 17 18 19 

~PiRİN 
2 ve 20 komprimelik •mb•t.;l.rd. 

' 
bulunur 

Amba!aj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 

olan .. : markasını arayınız. 

-------
m.m. V.den: 
t - Bu sene Ankara'ya nakli mukarrer olan Harbiye oku

lu lngilizce, Fransızca, Almanca öğretmenlerine yük· 
sek okullarda öğretmenlik yapmak selihiyetini ve ve-
sikalannı ve btldilerini taşıyan lngilizce bir Almanca 
üç Fransızca öğretmeni alınacaktır • 

2 -- Bu öğretmenliklerin ücreti den saatı başına 4 lira 
S liıadır. 

3 - Ehliyeti haiz 'olan isteklilerin diploma ve bonservis 
ve nüfus kif:ıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı ve 
bulunduklan memuriyetleri bit tercümesi ve bir-istida 
ile Ankara'da M. M. V. ne lstanbul'da Pangalta'4a 
Harbiye okulu K. müracaatları ve sarih adres yazma• 
ları lazımdır. Müracaatlar en geç 20/eylul/936 ya ka· 
dar yapılmalıdır, 24 D. 

Çamalb tuzla müdürlüğün· 
den: 

1 - 20 fitli bir telefon santrala 
2 - 10 Adet telefon makinesi 
3 - 10.000 metre 2,5 milimetrelik telefon teli 
4 - 500 Adet izalatör 
5 - 400 Metre süplon teli, pil kavunozu, pil kömürü çin· 

ko levha vesair telefon malzemesi. 
Yukanda yazılı malzeme münakasa kanununun şeraitine göre 

21101936 cuma günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. 
isteklilerin o gün ve saatta Al sancak tütün f abrikasmda 

toplanacak Çamaltı alım komi~onuna müracaatlan ilin olu· 
nur. . 17 18 411 

Kız Enstitüsü 
Sipariş atölyesi şefi Biçki dikiş mütehassısı Mile. Reymond 

Pariı'ten dönmüş ve atölyemizde sipariş almağa başlamıştır. 
17 19 41 425 Direktörlük 

ııan 
Ankara havagazı 

Tiirk anonim şir
ketinden: 
Havapzı ,ebekemiz işlerinden ve şebeke amirine yardımcı 

olarak çalışmak üzere tebeke projeleri, boru tefrişatı, şebeke 
balamı, anza izalesi, havagazı apareylerinin kurma ve tamiratı 
husuılannda tecrübeli ve hiç olmazsa san~i mektebini bitir· 
miş muktedir bir memura ihtiyacımız vardır. 
Almancayı bilmek şart değilsede şayanı arzudur. Talip 

olanların resimli mufassal tercümei hallerini ve ellerindeki 
bonservislerin suretlerini müessesemize göndermek suretile 
müracaat etmeleri. 16 19 22 

' 
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ra elli e o • F. H. VAN- r 
Vapur Acentası Der ZEE & CO. 

lUU\ 
·ızNIR YENi 

ROY AL NEERLANDAIS V. N. 
KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

"TRiTON,, vapuru 16 ey· "SOFIA,, motöru 15 eylCıl- . 
lulc doğru gelip ayni gün yü- de bekleniyor 18 ey!Cıle 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. "ANGORA,, vapuru 16 ey· 

"HERGULES,, vapuru 19 llıldc bekleniyor HAMBURG, 
eylulde beklenmekte olup 24 BREMEN ve P}NVERS'ten ' 
eylule kada~ ANVERS, ROT- yük çıkaracaktır. 
TERDAM, A~STER~~M ~e "TİNOS,, vapuru 24 eylUl
HAMBURG lımanları ıçm yuk -d;- bekleniyor, 29 eylüle ka-
alacaktır. dar ANVERS, ROTTERDAM, 

"HERMES,, vapuru 30 ey· HAMBURG ve BREMEN li· 
ICılde beklenmekte olup 5 teş· manlarma yükliyeceklir. 
rinevele kadar ANVERS, ROT-
TERDAM, AMSTERDAM, 
BREMEN ve· HAMBURG 

"SOFIA., motörü 6 ilk teş· 
rinde bekleniyor, 10 ilk teş· 
rine kadar ANVERS, ROT· 

limanları için yük tahmil ede· TERDAM, HAMBURG, ve 
cektir. BRFMEN, limanlarına yükli· 
SVENSKA ORIENT LINIEN yecektir. 

''BIRKALAND,, motörü 14 ııGERA,, motörü 15 ilk 
eylulde gelip 18 eylule kadar tesrinde bekleniyor, 20 ilk 
ANVERS, ROTTERDAM, teşrine kadar ANVERS, ROT
BREMEN, HAMBURG, DAN- TERDAM, HAMBURG, ve 
ZIG, GDYMiA, COPENHA· BREMEN limanlarına yükli· 
GEN ve ISKANDINAVYA yecektir. 
limanları için yük alacaktır. ARMEMENT H. SCHULDT 

Elektrik ve Nitro Salloz boyası ile boyanmış muhtelif tip ve 
boyda karyolalar ile Nikel Nikelaj 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 Özişin lüks 
mobilya salonunda fabrika fiyatına bulabilirsiniz. Taklitlerinden 
sakınınız. 

Kiral k Ev 
"HEMLAND,. motörü 29 HAMBURG Köprü tramvay durak yerin-

eylfile doğru beklenmekte olup "DUBURG,, vapuru 20 ey- de 681 numaralı ev kiralıktır. 

Hellenic Lines 
Limited 

Hamburg - Bremen, Rotter· 3 birinci teşrine kadar AN- lulde bekleniyor, ANVERS, Evde lier türlü tesisat ve konfur 
dam -Amsterdam ve Anvers VERS, ROTTERDAM, BRE· ROTTRRDAM ve HAM- mevcuttur. Görmek için Köprü 

1 limanlan için her ay munta· MEN, HAMBURG, DANTZ G BURG limanlarına yükliye- bakkalı bay Ahmed'e müracaat 
zam iki sefer yapacaktır. • 

GDYNIA, KOPENHAGEN, 1 
1 

cektir ----------1 1 d B l k 
GOTEBURG, OSLO ve IS- AMERiKAN E.XPORT LlNES DE NAVIGATION DANUBIE- Ren, skan inav ve a tı 

_; • _ ...... ~ 1 - .. '\ - : ;, •• ~·. ;: • 

··rko r'ı 

v z ' 
Garbın zerıgin numaralarım görmek ını'imkün olacakt 

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

li gece hayatını yaşatacaktır. 
Fiyat ar mutedildir. 

lzmir Komutanlığı ilanları 
Mst. Mv. satın alma ko. nundan: 355 

Beher kilosu· 
Miktarı Tahmin edilen nun tahmin Teminatı mu 

Cinsi Kilo mecmu tutarı edilen fiati vakkate akçe 
L. K. L. K. L. K. 

Patates 16200 I 1012 50 6 25 76 00 .. 5280 356 40 6 75 26 73 .. 4980 336 15 6 75 25 22 
Münakasanın şekli ihale tarihi günü ve saatı 

Açık eksiltme 28/Eylul/936 pazarl'esi 1 O da 
" " u " " 10/30 da 
" " " " " 11 de 

1 Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları ya 
üç kalem patates ihtiyacı üç kıt'a şartname ile a 
ayrı taahhüdünü ifa edemiyen müteahhit nam ve h 
sabına açık eksiltme suretile münakasaya konmuştu 

2 - İhaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve snatlarda 
mir'de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda )' 
pılacaktır. 

3 - .Şartnameler~ hergün komisyonda görülebilir. 
KANDlNAVYA limanları için "EXPAMINER,, vapuru 26 NN~-MARITIME BUDAPE~TE limanları için doğru Konşi· 
yükliyeccktir. eylülde NEVYORK DILEKT DUNA,,. vapuru 18 eylul· mento ile eşya kabul eder. \ 
FİNSKA ANGFARSTYGS hareket edecektir. de beklenıyor, BELGRAD, Anglo-Egytian Mail 

4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ' 
sika göstermek mecburiyetindedirler. 

5- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve KUMPANYASI NOVISAD, BUDAPEŞTE, Line 

"SAVONMAA" Motörü 12 DEN NORSKE MIDDELHAVS BRATiSLAVA, VIYENA ve 
LINJEN OSLO 1 k Marsilya ve lskenderiye için 

kalan ve teminat muvakkatelerile birlikt~ ihale saatı 
dan evvel komisyonda hazır bulunmaları. 12· 17-22-eylCılde gelip doğru ANVERS BANADERO. S 21 L NZ için yük alaca tır. 9600 tonluk "Cairo City" va· 

ve FİNLANDiYA için yük " " mot<Jrü SERViCE MARITIME Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
" eylülde bekleniyor, doğru LE 1 ;:>uru her ay Pireden munta- 1 - İzmir' de yaptırılacak inşaat kapalı zarfla eksiltme 

~--~------~--__;...-------------~~-~~~ 

alacaktır: HAVRE DÜNKERK DJEP ROUMA N BÜKREŞ zaman iki sefer hareket ede- k 
SERViCE MARITIME ROU- ' ' • "VASELAND,, motörü 13 onmuştur. 

PE ANVERS ve NORVEÇ cektir 2 - Tahmin edilen bedeli 41279 lira olup ilk inanç para MAiN KUMPANYASI ' tec:rı·ncvelde gelecek, ROT- · 1• 1 ··k l kt " Yolcu fiatinde tenzil&t: 3131 lira 18 kuruştur. "ALBA jULI" vapuru 23 ıman arma yu 8 aca ır. TERDAM, HAMBURG, CO-
"BOSPHORUS,, motörü 22 Pire·Marsilya seyaha~ müd- 3 - Şartnamesini almak istiyenler 210 kuruş mukabilind 

eylulde gelip 25 eylüle kadar ilk teşrinde bekleniyor, LE PENHAGE, GÖTEBURG, deti75 saat, M. M. V. safın alma komisyonundan alabilirler. 
PiRE, MALTA, MARSILYA HAVRE, DIEPPE, DÜN- OSLO ve ISKANDINAVYA Port-Sait ve lskenderiye li- 4 - · ihalesi 23 .9. 986 çarşamba günü saat 14 tedir. 
ve ALGER için mal yükliyc· KERK, ANVERS, DIRECT limanlarına mal alacaktır. manian için "VELOS,, vapu· 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki v 
cektir. NORVEÇ ı· ı ··k "DUROSTOS,, vapuru 30 ru her hafta pazartesi günü saat ve üçüncü macldelerinde uazılı belgelerle Bayındırlı ZEGLUGA POLSKA ve ıman arına yu eylu.lde beklenı·yor, KÖSTEN- B k 1 d 1 ki f • t ·ı "d • 

l kt · 12 de muntazam Pireden ha· a an ığın an a aca arı cnnı şar name ı e ı arı şar 
, KUMPANYASI a aca ır. CE, SULINA GALAÇ ve b h h 1 ·1 . b 1 

ATI.O NAVICATION COM reket edecektir. Yolcu ve eşya namede istenen ve e eme a ven mesı mec uri o a 
"SARMCJA,. motörü 28 · GALAÇ aktarması BELGRAD kabul eder. vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale saati 

eyluldc gelip doğru ANVERS, PANIE. HAYFA NOVISAD, BUDAPEŞTE, den en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satı "ALISA t·· ·· 14 1·1 'Fazla tafsilat için Pasaport 
DANTZIG ve GDYNIA li- " mo oru ey u e VIYENA ve LINZ için yük yolcu salonu karşısında Lokal 1 alma komisyonuna veı meleri. 
manian için yük alacaktır. 1 doğru bekleniyor, BELGRAD, alacaktır. Riz binasında. No. 168 6 12 17 22 277 

Jlandaki hareket tarihlerile NOVISAD, BUDAPFŞTE, Vapurlann isimleri gelme Umumi Deniz AcentahOı --M-. -M-.-V-.-sa_t_ın_a-lm_a_k_o-. -n-un_d_a_n_: --------~ 
navlunlardaki değişikliklerden BRATISLA VA, VİYANA ve tarihleri . ve navlun tauıeıeri Limited 1 - Beher metresine biçilen ederi 575 kuruş olan on bi 
acenta mes'uliyet kabul etmez. LİNZ için yük alacaktır. hakmda bir taahhüde girişi· acentasına müracaat olunması. beşyüz metre gabardin kumaş ile beher metresine bi 
Daha fazla tatsilat almak için S. A. ROYALE HONGROISE lemez. Telefon No. 2008 2008 Telefon: 3171 çilen ederi a!tıyüz yirmi beş kuruş olan onbir bin ile 
2ci kıordonda tahmil V:! tahliye yüz metre kurşuni kaputluk kumaş kapalı zarfla alı 
binas arkasında Fratelli Sper· nacaktır. 
co vapur acentalığma müraca· 2 - Gabardinin şartnamesi 305 ve kaputluğun şartnames 
at edilmesi rica olunur. 350 kuruşa M. M. V. satın alma komisyonundan alınır 

Tele. 2004 2005 2663 3 - Gabardinin ilk teminatı 4268 lira 75 kuruş ve kaput 
luğun ilk teminatı 4750 liradır. 

Olivier v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
LONDRA HATTI 

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

"DIDO,. vapuru 29 eylıile 
kadar Londra ve Hul için yük 
alacaktır. 

"LESBIAN,, vapunı 9 teş· 

rinc~ele kadar Londra ve Hul 
için ylik alacaktır. 

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

LIVERPOL HATTI 
"MARDINiAN,, vapuru 17 

eylulde Liverpol ve Svansea· 
dan gelip yfık çıkaracak ve 
ayni zamanda 23 eylu!e kadar 
Belfast, Liverpol ve Glaskov 
için yük alacaktır. 

BRİSTOL HATTI 
"TORFINJA~L,, 20 eylüle 

kıı dar Bristol i~in yük ala· 
caktır. • 

.. _ 

K~liU/ .o ll ıu ıı · 

(&irca 
p 

--

4 - Gabarcfinin ihalesi 29/9/936 salı günü saat 15 te ve 
kaputluk kumaşın ihalesi 30/9/936 çarşamba hünü sa 
at 11 dedir. 

5 - Eksiltmelere girecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerindeki belge ve kanuni teminatları 

ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatmdan en az 
bir saat evvel M. M.V. satın alma komisyonuna ver· 
meleri. 12 17 20 26 344 

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

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

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

satın alma komisyonu binasmda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat cvel teminat akçeleri olan 

(1106) lira ve ihale kanunun iki ve üçüncü madde· 
lerindeki vesika ile komisyona müracaat etmeleri. 

10 12 14 17 319 

mııııııııııııııııııııı ıınıı.. Doktor .. ,11111111111111111111111111111 

- , A. Kemal onay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı~ = Basmahane i taı:yonu knrşısımlaki JiLck E•>kuk ha,ındn 30 ıt),. ~ 

::.:: lı e,· ,.e muavcncbanesiııdc sabah enııt 8 den akşam ı:;a:ıl 6 a kadar ~ - . ~ = hastalannı kabul eder. ~ = Müracaat eden haetalnra yapılma ı l:'i7..ımgclcn sair tnhlilfit ,.e ~ 
mikroskoÇik muayeneleri ile veremli haeyılara yapılmaeına ce..-ı.ıı ~ 

llııittiiılittııııi""liılrnıiıiıiıiiilıilim"ııimiNm"ırr~i;i:;;: '4·;~5 ııııııııi 


