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Dış bakanımız Paris' e· gi
derek Fransız başbakanı 
Leon Blum'la konuşacak! -------------- ----~---::::.. 

İskenderun, Antakya ve Halep Avrupa'dtıki 
., 

sagve 
sol mücadelesi. 

Bund:ın on ı;üıı lndar C\cl, ge· 
ne Anncloln <>i\tunlanndıı ileri ~ür· 
dü«"'ümfı1 hir nnJ".ar ııokıacıııın, he· 

~ 

men hemen n} nen denecek şekilılı-, 

bazı Avrııp:ı nınılııınt1111la tin ko· 

mı ulılu~unu görii) ormı. 
Biz demiştik ki. 

- Bu~ünku 1~panya \:17.İ)CIİ 

iı:1iıı1ai niznm kıı\ ~a 111111 kil•, iik 

hir tezahürüdür: Ilu tehlike ıl:ıh:ı 
hii~ iik ınikya,ıa, \nııp:ı iı;in de 

rnriddir. 
Dünkü Aıı dolu"ıln nrıkh·tti~ı· 

ıiı maruf ln,.ili1 111uharrirlcrimlcn c 
rd Pricr·m ın.ıknleci de. lıu~ün· 

kü .\ vrııpa rnı:İ) Nini ayni znviye· 
den mütnlı~n ctmekl•'llir. 

Hnrp onrn ınııı iktı•:ıdi ı ru· 

rctll'ri tarihin ~inde gizli l ,lını~ . ' 
l>ir takım cerr\ anl:ırı oı t:ıva at· 
mıştır. Bnzı h~:ıtalfklar.' n~ ıl lı.i 
hün)eııin u~lam \'C mukn\enıetli 
kalma"ı müddetince kemlilı•rini 

go"tereıuez 'e lıütı} enin yıprıııııfın· 
d.ı ıneJ llım:ı çıkarlar :ı, fikri, içti· 
nıni hatta soy:ri §UUrİ }ı3z1 CCrepın• 

larclo, kendilerinin inkişafını temin 

eclebilecek znmam bekler. dururlar. 

1Iarp sonrası, i.tc böyle hir zaman 
olnı uı;tur. } hıılud. ınuulıedr, müs
teıulek<'. i~, kıı:ı:ıınç, porn durnsı 
naını :ılıınJu gızlcıu-n hir doktrin 
mücadelesi, nihayet ortuyn çıkmış· 

tır. Buna ıığ \'C sol kın-grısı, tl:ılıa 
b<") nelmilel h"r ifade ile Bolşe· 
vizm-Faşinu miknıldesi <liycbiliriz. 
A vrupn ~im<li, lıu ilı.i km·, t•tli ,.,.. 

reyanın kar~1 kıır,ıyn gelerek çnr· 
l'·~ıııa ı telılike~ini eııııcktedir. 

l"u;izm. hir Bol~vikliAi ıı ('{'rt'} nnı· 
n.ı karşı dmır sibi gerilmı•k idılin· 
ındndır. llıılbuki komünizm oııu. 

bö)lc bir mn·ke altında, lıııdudlar 
yıkıp i tıllılar apmıık istenıeJ...le it· 

ham etmektedir. 
Uııklın hak ızı tebarüz f•tıİr· , ' 

nıck nıziyetindl· drğiliz. Anrak fU 
Var Li, muahedeleri tndil ettirmek Vt 

)'eııi yeni ıııiıQtcnılrkder ele ı;eçir· 

ın"k i lİ)l'll <le,·lctler, Baltık deni· 
ıindeu Akcleniz"e doğru uzanmış 

Lir sil:.ile. bir dl\·:ır halinde fa~İ7.m 
nki<lelerine c:ırılım~larclır. Hunl:ır· 
dan lıir iki iuiu faşizm ılokı rini ile 
eiddi \'C lıııkiki münast!bctlt:ri ol· 

tna5a hile m.·nfııatleri oradadır. 

Çiiııkü faşizm onlııro, istt•ıliklerinı 
'aılrtınektNlir: 

I\Iu:ılıeıll'lcri yırtııııık, fİlahlm •• 
hı:ık, hududl rı ,lf·ği~tirmı.;k .. 

Huna mııknlıil komiınistlt>r ı·•~p
hf' i, .ıdı el' Lir müd.ıliıa \P Pııınİ· 
)'• t nu]i~e•i ılı· kurulnıu~tur.. Hıı 
!t•h pleılir ld. ııllı hııkkıııJ:ıki iri· 
di..ılıırı da lı:ı s:uni nı i 'r dnlıa •'~n,. 
~dır. l'ıı:i~ı lılnkıııul.ı olılu,,.u ~ilıi, 

11 Ct•plıcdt• de ) ı·r al.ırılarııı lıir· 

Çcı~ıı, komıinizıııiıı ıloktriııi lıı• .. ıı· 
Lın.ı dı>~ıl, "nrl~c·· kt>ndi toprak 
lı.;ı..·. . 1 . k ı· · ıı· . ııureı en, ı•nt ı mı ı ı•ıunıyet· 
lerj · : l 1 l'.'•n hu nıitt'a<ldc) e ııı:r.ır ııuı· 

{
0 rlar. :Muhakkak ki, her iki lılo· 
Uıı t~kil Nlikleri lı.u\'\"t-tlcr çok 

hİ.İ)fıktür .. Fa~iını, t:ıtıniıı (·ılilmek· 
le 

l rar (!;O terdik~e rn mukabil 
~(:Phede fcd:ıkfırlık ynpmak i l('me· 

1 ıkc;,. .A \'ruplı, mütemadi bir silıilı· 
ı:'"nıanın n[;ır ııı:ısr:ıflıın ııltın'1ıı 
b 1'1'anacak ''c lıiç durmadan lıarlıı 
t eldiyecektir.. Bugüııkii ş:ırtlur al-
'llda L· 1 . <ıl ır ınrp çıkarsa, nctıl'e ne 

lıı ursa ol un, beşeriyet numıua \"e 
lll lızaffcrleri tatmin cdchilecck bir 

ahh·et d · k · c- k" ltı • arze enııyccc ·tır. ,.un u 
to~kavcınet ''e müdafaa çok sert, 
<>l kanh, korkunç \'e tolmpkar 
•caktır. 

• Sonu 3 ncü sahi/ede -

Türk'lerinin vaziyeti görüşü/eceli 

• isken -lerun 
ı~ınıılJlıl. 1 i (llmmsiJ - nuslnr 

!'Oıl)Clt•ı;i mü:rıılwrıılıııa i~tiı.ık ı·t· 

mek iizerı· Cf'nı•vrc \le hulmıan lı:ı· 

riciye v J.ilimiz Tevfik l?ü~!ü Arae, 
ı;o.yctt>nin kııpoıım:ı ını müteakip 
\'C')U aradaki ~ii nll•r zarfımla l'n· 
ri 'c ~iderek Frnnı-ı:r. Jnış\'l~kili 1. 
Blum'la konıı~acııktır. 

(;elen lrnhcrlcrı· na'.lornn hu le· 

mn • Antakya ile l•kentlrron \'C 

IJalep'l'tirk'lcriııin \'Dziyeti hak· 
k~lidı°r. Malfım olduğn H'Çhile 

f nmsu ile Surye aras:ındn 'eni Lir 

muahede imzalanmış \'C hu mua
lıcclc Surye'lilcrc hirtekıııı haklar 

balışetnıi~tir. Müzakerenin bu üç 
memleketin mukaclı.lcratını alaka· 

:ııar elml'si <le muhtemeldir, 

Fransa'daki grev 
• 

ipek fabrikalarında arttı. cJazı 
yer/ende karışıklıklar cıktı. - . 

Ll)on. 17 (Radyo)-- ipek inı:ılfıtlıaııı•lcrinclt·J..i ihtilaf i)i Lir saflın· 
ya girmiştir. Çünkü ipPğe katılan Scllolo.iı\ knznnl:ırıuın faali)r.line \ıiha 

yet wrilirse, tekrar faaliyete ~eçmek için onlıeş gtin liizım gelı,ccktir. 

Anu·lr., huua rağmen müe se clere ynhancı ıınıclc solm:ıuı:ıl..taılırl:ır. 

Adin) on \lu Şatc) Heııo 'tl:ı ) t>ııi bir srn' ı,:ıknn~tır. 

J.a~oşcrılc halıkçılar, halıriye anıı:lı•fi ı;rM·i, kı nıtn nilın)ı't Jmlın11ş.

tur. Burada gre,·iıı çalıuk nilınyt•t hularn~ı ı-amlmaktadır. 
Pari , 1 i (H:ıılyo) - \'azc Sür Hoıı'ılıı ıniilıiııı :ııııele .karışıklıkları 

olmu,tıır. 100 Amelı·, hir fahrikııyı işgnl etnıi~ \'C zalııta ifo biiyük J.a,·· 
galar yapmışlardır. 

Arap'lar lngiltere'nin ted 
birlerine aldırış etmiyor. 
Yahudi ve /ngiliz askerlerine taarruzlar 
devamdadır. Masal petrol yolunda· zarar 
büyüktür. Ecnebiler için tedbirler alınıyor. 

lngiliz askerleri 
Kudüs, 17 (Radyo) - Fi· 

listin'de vaziyet günden güne 
daha fenalaşmaktadır. Yeni 
lngiliz kuvvetleri gelmektedir. 

Arab komitesi rüesası, ln
giliz hükumetinin ne bahaya 
olursa olsun asayışı iadeye 
karar verdiği hakkındaki be
yarıatının Arab'ları korkutma· 
dığını beyan etmişlerdir. Bun
lara göre Filistin'de vazİ}etin 
ıslahı, ancak Arab metalibatı· 1 

nın kabulü ile rniimkü,l ola· 
bilt>cektir. 

Arah'lar, sonuna kadar mü· 
cadele ve mukavemete devama 
karar vermişlerdir. 

Arab'ların lngiliz askerlerine 
münakalat vasıtalarına taar
ruzları devam etmektedir. Ya· 
hudiler de her gün hücumlara 
maruz kalmaktadırlar. 

Musill petrol mecralarının 

- Sonu 3 ncü sag/ada-

• 
lktısad ve maliye 

vekilleri 
Maden mıntakasın 
da tetkikattadırlar 

Zongoldak, 17 (A.A) -1ktısad 
ve nınliye ,·ckillr.ri ile Jran eefiri 
,.e maiyetlerinıh·ki zevnt Zongııl· 

dak'a geldiler. Limandaki gemiler 
ve şelıir ha) raklnrla tlonntılmış, "Jlli, 
Tilayet er.kanı misafirleri ,·apurüa 
kar~ılamış, lınlke\·i bando!iu ıne· 

murlar \'e ke if Lir lıalk miı>afir· 

leri :ılkı~larla İ!lkelede ~karşılamı~· 
lardır. :\fünf irl<'r f:z\ilmaz maden 
mıntakasına giderek Türk antrasit 
fabı·ikasını, maden nnicssdatmı tet· 
kik etmişlerdir. 

'l'ilrk ınnJcn mülıer.disleri ce
miyetiııJc ı;uy iı;mi~ln, ıctldk:ıta 
başlamışlardır. 

------------
Türk sporcu
ları Odesa 'da. 

:\loşko\'n, 17 (.\. A.)•- Türk 
porculnrı lıc,cti dün Odesa·nı \"ar· 
mışlardır. '.l'il.rk mi afirler i;kclt>de 
So,·yctlcr lıirliği hali.. kouıi~t·rliği 

mccli ine nıcrliııt l>e<len terl1iycsi 
\"c spor komite inin \'e matlmat 
mümessilleri tarafından <1eliimlıın
ımşlıırdır. Bir orkestra iskelede 
Türk milli ru:ırşı)le heynemilcl 
marşı çalmıştır. Liıııand:ı n: Türk 
misafirlerin indiği otelin ~nünde 
Tiırkçe \'C Ru ı;a yazılan ihth·a 
eden le,·hnlar nsıh Lulu~u) ordu. 

Romanya 
Rus'ya ile geçinmeğe 

mecburdur 

Romanya başvekili 
M. Tataresko 

Bl'ıkre~, 16 (.ı\.A) - Millf çiftc;i 
fırka~ı umoıni sekreteri Madgeara 
partinin komite inılel.i heyana· 
tında şu uıe\'ZDU ele almıştır: 

Rom:ın)D lıilhııs a So,·yet Rus'· 
ya ile i) i münasebetler de bulun· 

mak ve onunla anln~arak ) Rtanıak 
ıneclmriyctindedir. 

Hatip ilavct n <lcoıi. tir ki: 
Mosko,·a hükuınl'ti Roman) n °Ja 

komüni7.llı propaganılıısı yapma· 
maktnclır. nu hükumet ~ulhu itılal 
etmcmı•lc ıırzu"undaılır. Y c men:ud 
mualıedclcrir. ırkrar 8özden ,geçi· 
rilınct-ine taraf tar ılr~ihlir. Bu se· 
lıelıden dolayı Roman) a'da So\ yeı1er 
alı-ylıinde tahriklitta bulunmak rn· 
rctilc l\fo kom•)• igzap l'lını·k çol.: 
,·ahim hir hatadır. -
Romanya'da da
hili vaziyet fena. - -
Liberaller Titulesko 
ve Fransa'yı tenkid 

etmektedirler. . . 
Bilkr('ş. 17 (Hııclyo)- Roın:ıııya· 

d:ı dahili ,·aziyrt endi~e H'rt·cek. 
bir bal nl rtııştır. Jlu ft.>nıılık, muh· 
trlif fırkaların ıını~ıııdaki ha<l ihli 
laftan cloğınu;:lur. 

Liberaller, Frau a ·, l'l ve Frnn· 
ı;ız ııiy:ı~l·tiııc ~iddcılc lıikuuı et· 
mektcdirler. :Bunlarn göre Tiıulcs· 
ko ,.c Frnnsa Roınaııya·yı bir müs· 

temlekc haline getirmiştir. 
Köylü partisi de ilfin eJilnıeei 

mukarrer diktatörlbk aleyhine ha· 

zırlanmıştır. 

Tatareeko kalıiueıii, l:iu vaziye· 
tin önftne geçme1ı: içta mtthim tea. 
birler ıttihazı mecburiyetindedir. 

. Oviedo şehri 
iki hükümet tayyaresi tara

fından bombalandı. 

"Barut deposu üzerinde meş'ale,, -
lzvestiya, Hitler delice rü 

yalar görüyor, Cliyor. 
'' Nuremberg panayırının ağırlık 

• merkezi, M. Hitler'in 
taarruz propagandasındadır . ,, 

M. Hitler, Çekoslovakyayı yıkmak, taban 
casını Fran~anın göğsüne dayamak ve 

dünyayı paylaşmak i&tiyormuş! 

M. Hitler 
1\lt &lcon. 16 ( . .\) -1nı stiyn :M. Bitler ıa•oan•cn es\.i paro· 

gazetesi ~rut aeposu üzerinae Jayı teyid etmi .. tir. Tere~·ağına de-
ınef'ıılt:• başlığı altında ııeşretti~i ~il topa ilıtiya• ımız \ardır. 
bir makale ile Nurcmbers konfe- M. Hitler cle1ice rii)alar .:eri· 
ransının bir Lilançosuno ynpnınk- e.inc milletlerin yükeehilmesl, if 
taclır. Makale<1e rlcniliyor ki: Eıaaıının azalıılmııeı gihi fikirl,..r 

Her azınclan R) n ses çıkan ilıh·e ctmi~ \'e ulu un en za'im 
l'iuremberg orkestrasından iki esa lı mıılırumiyetler içinde ekoflonıik 
11c tı:frik edilebilir. Memleketin refahtan bahsetmiştir • 
diL.kııtini <lahildc pekde cazih ol· Nurembcrg'de ikinci dört ,,ılık 
mıyıın tablodan \ "fl ia e zorluklan plan ilan cdilıııi :lir. 4 yıllık işf'İ 
çıkııııısıııclHn ~e' irmck ve ınunuam planı olan bıı pilin Almanya ·yı ya· 
tc lihatla Almanya'nın sa\·n~a hazır hancı ham mnddc tabiiyetindt·n 
hıılund uguııu göstermek ımrrtile ) a- k urtnracaktır. 
hancı memleketleri korkutmak. - Sorıu 3 ncü sahi/etlP. -

İtalya ve Rusya murahhasları 
arasında bir münakaŞa çıktı 

Roma. 17 (Radyo) - I..ondra'dıın lıildiriliyor: Jspnnya işlerine ademi 
müdahale komitcFinde halya ve Hu~ya ınralılıa lon nrusında bir ihtilaf 

çıkmııtır. Rus mümessili İtalya·nın hponyol tı ilerine 24 tayynre ı;önder· 
mek fiuretilc yardım etti~ini oylt·miş \'C bunun üzerine İtalyan mümes
sili :M. Grandi: 

- Mııdrid \'C Barselon'da büküm Efir~n anarşi ve ispanya karı~ık· 
lığı sizin eserinizdir! demiştir. Komite rei i, Rus müme silinin hu mes'e· 
leyi ortaya atmasını mevsimsiz bulmu~tur. 

Asiler bir tahtelbahiri batır'1ılar 

Faşistler şefi, vazifemiz, 
milleti mefkuremiz etra
fında toplamaktır, dedi. 

Seville, l 7 (A.J\) 
D.N.B. ajanBı lıildı· 

riyor. 

Asilerin i~gnl rııııı 
taka meta hıılk lo'h: · 

liikle kı-ııdilerinl' i~ 

tiraklt'clir . Ajıın~ıı 

mub:ıbiıi, fn~i tlı·r ~ı · 

fi R:nııl:ı il" l.0111ı~· 

muş \'e ( l"ıı~i-ı lınrc·· 

ketinin lı ılc•ri kim· 
t.lir?) .. uaııuc kar.ı: 

- Bıırgoı;'ıa lıir 

milli müdafaa J..omİ· 

le i \ardır. İıları· \t' 

emir onundur. Uı·i i, 
nıütı•\cffa Prinıo <lii 
Hin•r:ı'mn oğludur. 

Decliktcn "onrıı 

memleketin koıııü· 

ni tlt•rdı.!n laırtulııın· 

fiına kndar mücadele 

t>dilcce~ini, hı.:r ta· 
rııfta kurulan faeist 
gruplarına müffıit hn- Asi .Jıükiimetin reisi general Kapanella 
.§urların girmemesi için tedbirler - Sc,ille·de 2500 faşist silib 
ıılınaıgını, fa§ist partisine girmekte ahındad r. Gençler milli bayrak 
esas prensibin namzetliğc girecek· altında toplnnıyorlıır. 1',akat milie· 
lerin namuslu \•e ''atana faydalı un· lerio akeine uıiieellAb değildirler. 
eutlar olmasmın ~art kondu~nnu Onlar, askeri harekAta iotirak. etli· 

eöylemio ve denıiıtir ki: - Llitf •n çe11iriniz -
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~~~.~~· ı_- G~_ii_n_lı_·~n-www~T.~e_l~g~r~a~f~H~~a~b~·~e~r~l~e-r_i_I 
Eo zengin, en ha~rnctli tarihlerin bütno medeniyeti \"e eaerleri, bu UI 1 b • T • • k 1 • ı • mıntııkanm toprııklnn nltmdıı yatıyor, Efı~ , Didim, filet, Bergama, t e •. ur • n g 1 1 z 

Pamukkale lumıhelcri tozlnnuı silkerek m~ııırdao katkını~. ayağa dikil· us ar so sye e Si ·ugun 
mişlerdir. Jzınir rn Bergama müzeleri, miladdıın en·elki mcdroiyt:tlerden · tı•ca retı• 
ba lıyımık Hitler'i, Uoma') ı Elen devrini, Selçuki'leri, Osmıınlı'lan bağnnıı 

almış, hize safha safha, Jc,·ir clevir, tarih yapraklan gösteriyor. c 'd • t 1 
l~c'de tabiat, yeşildir, k1rnm:ıdır, penhedir, mordur, ergovanidir, enevre e op anıyor. 

lıilclidir, gülliidür, ı;nmlıılır. ha~lıJır, buhçeliılir •• 
F..ge o\·al:ınnclıı ımlıır boldur. I:ge'nin pek çok yerinde rüzgllr, ha\'81 • 

---·····---Tacirlerimiz, İngil
tere tacirleri ile bağ. 

r;üo~, bir bnynt iı;in, bir ıı:evk i~in ne ku\·\ etli, ne tathdır? 
'.Ege hillerini unulmıyalım: Habeşistan da heyet gönderiyor. Fransa, Dançing /aşmalar yapmağa 

mes'elesini ve diğer bazı işleri ileri sürecek! başladılar Çqme, Ku~ada ı, Aliuğa kumsallıınnda, ba§kalan cihanı ayaklandı· 
Tırlardı .. 

Gür ormanlı dağlarının ara ıuda ılıcalar vardır, içmeler \'ardır. 
Ne i ek ik hu güzel ·ı-:ge'oin bilir mi ini7.: 
Mü terek bir turizm ı\8eı .. 

ol, konfor, eğlence, ucuzluk. otel, ahil \'C kır kampları! •. 
Yani; para ve program luunı Ege'ye!. 
12mir vali inin hayırlı tıir tcşclibü ü ,·ıınnış. Okudum dıı C\•İodinı. 

O günü gördüğüıuilz vakit, bariı;ılcu gelecek ~eyyahlar don earfıoazar, 

e\·vclı1 bir:, yani şu memleketini ,.c iı;inde ynşaclığı muhitin hu güzelliğini 
bilmiycn lıbler yerimizden kıınıl<la}ar:ığız. harabe hıırabe, plaj pl4j. ılıca 
ılıca dola.ne.ağız. G. 

Viyana radyoloji kongre
sinde hekimlerimiz. -----·-----

Doktor Muhterem, müzakere ve 
intibalarını muhabirimize anlattı. 

lstanbul, l 7 (Hususi mu ha· 
birimizden) - Viyana' da top· 
lannn Radyoloji ( Rontken ) 
kongresine üniversite namına 
iştirak etmiş olan profesör 
Savas, doçent doktor Muhte
rem ve doçent doktor Tevfik 
şehrimize dönmüşlerdir. 

Doktor Muhterem kongre 
----~----~~-~ 

rilmi) eceklerdir. 
Se\'ille"dc 5000 amele partimize 

ı;irmİ§lir. Dahili hıırhc ~bebiyet 

\'erenlerin tecziy i, zabıtaya aittir. 

Vazifemiz milleti, milli fikir 
etrafında toplamaktır. Farma
sonla ve Yahudiler mes'elesi, 
komünistler koğulduktan son· 
ra tetkik edilecektir. 

hakkında bana şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- Viyana'da toplanan bi· 
rinci rontken kongresi, Avusturya 

cumurreisi M. Miklas'ın bir 
nutkile açıldı. Bu kongreye 
Türkiye namına profesör Sa· 
vas, doktor Tevfik ve ben 
İştirak ettik. Daha birkaç Türk 
doktoru da kendi hesaplarına 
iştirak etmişlerdi. 

Rontken ve sinematoğraf 
bahsı profesör Savs'a veril
miştir. Profesör Türkiye na· 
mına kongreyi selamladı ve 
Türkiye' den, üniversiteden bahs 
ile, gösterilen büyük alakadan 
dolayı Türkiye'ye ilim namına 
teşekkürde bulundu ve ront· 

Paris, 17 (Radyo) - Fran
sa1nın Cenevre murahhaslan 
bugün hareket etmişlerdir. 
Fransız murahhaslarının Ge-
nevre'de nasıl bir hattı hare
ket takibedeceklerini şimdiden 
tayin ve tahmin mümkün de· 
ğildir. Maamafih lngiltere ve 
küçük itilaf devletleri murah· 
haslarile sıkı bir irtibat muha· 
faza edecekleri muhakkaktır. 

----------Ulusl;ır sosyetesi ıslahatı 

hakkında Fransa ve lngiltere 
Temmuzdanberi sıkı bir faali· 
yet göstermişlerdir. Fransa ve 
lngiltere, diğer bazı devletlerle 
birlikte sosyetenin takviyesine 
karar vermiş bulunmaktadırlar. 

Fransa, Ağustos iptidala· 
rında lngiliz noktai nazarına 
müsbet bir cevap vermiş ve 
M. Delbos, Cenevre' d~ ulus-

450 ölünün hüviyeti meçhul! 

Barselon lima ı da 25 
ltalyan gemisi var! 

~-----~·.-...490------

Ôlüler arasında Finlandiya konsolosu 
ile 45 Fransız da varmış! 

Jerez de la Frontera, 16 (A.A) - Madrid hüklımeti Valan
siya' da yerleşmeğc karar vermiştir. 

Markisistler San Sebastiyen hastanesinde bulunan 8 hastayı 
öldürmüşlerdir. Şimdi orada 450 ölünün hüviyetlerini tayin 
için uğraşılmaktadır. Bunların arasında Finlandiya konsolosu 
ile milislerin saflarında hizmet etmiş olan 45 Fransız vardır. 

SevilJe radyosu sık sık cumuriyetçilerle birlikte harbetmekte 
olan lperya anarşist lederasyonu azasının Katalonya generali
tesi reisi M. Companysin istifasını istemeğe karar vermiş ol· 
duklarını bildirmektedir. 

Teneriffe' den radyo ile bildirildiğine göre, halihaıırda lta1· 
yan donanmasından 25 parça gemi Barselon limanında bu
lunmaktadır. 

Lizbon'dan bildi ildiğine göre, M. Alexandre Lesroux Nas· 
yonalistlerle beraber ·olduğunu ilan etmiştir. Tanca, 17 (A.A) - Tetuan 

Fransız konsolosu, lspanyol 
Fas'ı kumandanına bir nota 
vererek bir Fransız'm idamın· 
dan tazminat ve tarzıye iste
miştir. Aradaki hudud, bu ta· 
lep kabul edilmezse derhal 
kapatılacaktır.• 

kenin tarihçesini hulasa etti. Meşhur sı· ~ne·ma yıldızları 
Kongrenin üçüncü günü ve 

Portekiz, 17 (A.A) - Por· 
tekiz posta, telgraf ve tele· 
fonu asiler mıntakasındaki 
yerlerle normal surette muha
berededir. lspanya'nın, diğer 
aksamile muhabere Madrid 
yolundan temin ediliyor. 

Sevili, 17 (A.A) - Albay 
Varela, bazı küçük kasabalar 
almışbr. General Mola kuv· 
vetleri, Goadarama cebhe-
sinde biraz ilerlemişlerdir. 
Cenuoda Toledo üzerinde To
rijos kasabasıda asi(erin eline 
düşmüştür. 

Talavera'da vaziyet milisler 
aleyhinedir. General Moln'mn 
lrarargahı, Madrid'den 60 ki
lometre uzaktadır. 

Burgos, 17 (Radyo) - ls
panya' nın hariçteki sefirlerinin 
istifası üzerine Burgos'ta bir 
hariciye bakanlığı kurulmuştur. 

Lizbon, 17 (Radyo)- Mad· 
rid üzerine asi taarruzu baş· 
lamıştır. Madrid hükumetinin 
Alikonta'ya nakledilmesinden 
vazgeçilmiştir. 

General Mola, Bilbao üze· 
rinde Oryo'yu almış, Bilbao'yu 
muhasaraya başlamıştır. Ec· 
nebi sefirlerin arzusu üzerine 
general Mola, San Sebastien
deki Kontinantal otelini ken· 
dilerine ~ahsis etmiştir. 

Perjinyon, 17 ( Radyo ) -
Fransa'nın cenubu garbisinde 
lspanyol komünistlerinin bazı 
şüpheli harekatı üzerine hüku
met tetbirler almışbr. 

Dr. Tevfik yeni bir tedavi lstanbul' gel· O 1 
usulünden bahsetti ve hasta- a 1 y r ar 
ları üzerinde yaptığı tecrübe· Konser ve temsiller verecekler 
lerden aldığı neticeleri anlattı. l stanbul, 17 ( Husui muhabirimizden ) - Bu kış, dünyanın 

DördüncH günü de ben, şua en tanınmış artistleri şehrimize gelecekler, konserler ve tem· 
ile deri tedavisi hakkında ye· siller vereceklerdir. ilk olarak Jan Kipura ile karısı Marta 
ni bir usulden bahsettim. Dö- Egcrt gelecekler ve burada bir müddet kalarak konserler ve-
ner bir sandalye üzerinde receklerdir. Bundan sonra Alman sinema yıldızı Brigit Helm, 
şua ile tedaviden çok iyi ne· fvan Petro\•iç, Klorenje birkaç gün knlmak üzere lstanbul'a 
ticeler aldığımı söyledim, rad· geleceklerdir. Bu artistlerin şehrimizde temsiller vermeleri 
yo enstitüsü etrafında müna· uhtemeldir. 
kaşalar yapıldı ve bunlara Dr. --------============------
profesör Savas'ta iştirak etti. 

Kongre beş gön sürmüş \'C 

beyne1milel kongrelerden da
ha parlak olmuştur. Kongre
den sonra verilen bir çayda, 

Avusturya Maarif nazır1 ile 
ta ıştık. Daha birçok kimse
ler Türk murahhaslarma ziya
fetler verdiler. 

Viyana'dabir iç
tima olacak! ---·---

Avusturya, Macar, 
ltalya nazırları ko. 

nuşacaklar 
Roma, 17 (Radyo) - Avus· 

turya hariciye müsteşarı dok· 

tor Smit ile M. Mussolini ve 
Kont Ciyano arasındaki mü· 

zakerelerde f talya, Avusturya, 
Macaristan hariciye bakanla· 
rının Viyana'da bir içtima 
akdetmelerine karar veril· 
miştir. Bu içtima Roma uzlaş· 
ması ahkamı dahilinde ola· 
caktır. 

Roma, 17 {Radyo) - Bu 
sabah, doktor Smit tayyare 
ile Viyana 'ya hareket etmiştir. 

Lokarnocu ar 
konferansı 

----------
ltalya ve 
ediyorlar. 

Almanya talik siyaseti takip 
Ve aralarında birlik vardır! 

Londra, 17 (A.A) - Top
lanacak Lokarno devletleri 
konferansı hakkında ltalyan 
elçisi Grandi, dış bakanlıkla 
temas etmiştir. Almanya, tarih 
göstermemektedir. Bu vaziyet 
Milletler· cemiyetine bildirile· 
cektir. O zamana kadar lngil· 
tere diplomasi yolile temaslar 
yapacak ve hükumetlere bir~r 
muhtıra verecektir, fakat za· 
man geçecektir. 

Taymis gazetesine göre in· 
giltere'ye ancak iki hükumet 
cevab vermiştir. Fakat bu İn· 
giltere'nin tekliflerinden dön
mesine kafi bir sebeb sayıl
mamaktadır. 6 hafta hazırlık 

yapılacaktır. Konferans ruzna· 
mesinin büyük bir kısmı, Al
man barış planına dayanmak
tadır. lngiltere, bir tarih tes
bit edilinciye kadar lüzumlu 
hazarhklan yapmak istemek-

tedir. Ademi müdahale komis· 
yonu tali komitesi, ltalya ve 

Almanya'nın talik siyaseti ta· 
kib etmelerini icabettirecek 

zorlukları ortadan kaldıracaktır. 

Niyoz Kronik! gazetesi, fn· 
.şizmc şiddetle hücum ederek 

Alman ve İtalyan cevablarırıın 
aralarındaki sıkı münasebete 

delalet ettiğini yazmaktadır. 
Bazı diplomatlar, konferansın 

936 içinde toplanabileceğinr. 
kanidirler. 

Deyli Herald gazetesi; ha· 
zırlıklarm yakında başlıya· 

cağını, fakat sarih hedefin 
tesbiti lazımgcldiğini kaydet· 
mektedir. 

Londra, 17 (A.A)- Beşler 

konferansı hazırlıktan etra· 
fında Cenevre'de M. Eden, 
Delbos ve Belçika murahhas· 
lan konuşma yapacaklardır. 

lar sosyetesi tribünlerinde F ran· 
sa'nın nihai noktai nazarım 
ilan edecektir. 

Bundan başka, Fransa hii· 
kumed, birtakım devletler ara· 
sındaki gümrük harbinin kalk
masını istiyecektir. Fransız 
erbab siyasetince, sulhun en 
birinci şartı iktısadi münase· 
betlerin kolaylaştırılmasıdır. 
Fransa hükümeti milli iktısad 
bakanı da bu rnes'elenin izahı 
için Fran~z murııhhas heye· 
tine dahildir. Hatta, Sosyete 
muhitinde lktısadi bir konfe· 
rans akdi ihtimalleri de çok 
kuvvetlidir. 

Fransız murahhas heyeti, 
silahların azaltılması davasını 
şiddetle ileri sürecek ve tahdidi 
teslihatta ısrar edecektir. 

Fransız hariciye bakanı, si· 
lahl~nm müsabakasının bü· 
tün devletleri iktısaden fela· 
kete sürüklediği rakkamlarla 
isbat edecek ve bu hususta 
bir kontrol konmasın1 istiye· 
cek ve iki senedenberi toplan· 
mıyan tahdidi teslihat konfe· 
ransının toplanmasını istiye
cektir. 

Fransız'lar, Danzig mes'e· 
lesini de ileri sürecektir. 

Danzig tahakkuk komisyonu· 
nun raportörü M. Eden'dir; 
M. Bek de Lehistan noktai 
nazarını izah edecektir. 

M. Eden, Portekiz hariciye 
bakanile mülakattan istifade 
ederek Portekiz hükumetinin 
Londra' daki ispanya işlerine 
ademi müdahale komitesine 
bir murahhas göndermesini 
istiyecektir. 

Uluslar sosyetesi sekreterliği 
Habeş imparatorundan bir 
tahrirat almıştır. Necaşi, Ulus· 
lar sosyetesi erkanından ol· 
mak itibarile Habeşistan na· 
mına bir murahhas heyet 
göndereceğini bildirmiştir. 

Bina ve arazi tahriri 
lstanbul, 17 (Hususi muha· 

birimizden) - Vilayet hudut
ları dahilindeki bina ve ara· 
ziyi yeniden tahrir için kuru
lan komisyonların vnzifelerin· 
de ağırhk gösterdikleri ve 
kayıt usullerinin doğru olma
dığı anlaşıldığından, kendile· 
rine yeni talimat verilmiştir. 

Harbiyenin 
Ankara'ya nakli .. 

lstanbul, 17 (Hususi muha· 
birimizden) - Harbiye mek· 
t:..:binin Ankara'ya taşınacağını 
ve burada merasim yapılaca· 
ğını bildirmiştim. Nakil bir 
haftaya kadar bitecektir. Mek· 
teb, 25 EylUl Cuma günü An· 
kara'ya gidecektir. Bu müna· 
sebctle iki tarafta da merasim 
yapılacaktır. 

İstanbulda zelzele 
İstanbul, 17 (Hususi muha· 

birimizden) - Dün gece saat 
onbuçuğa doğru gayet az de
vam eden şiddetli bir zelzele 
olmuştur. Kandilli Rasathauesi 
bu zelzeleden az cvel ve sonra 
iki hafif zelzele daha kaydet· 
miştir. 

lstanbul, 17 (Hususi muha· 
birimizden) - Türk • lngiliz 
ticaret ve kliring anlaşması 
için yapılmast beklenen tali
matname h nüz gelıneıni~tir. 
Maamafih tüccarlarımızla Jn
giliz tüccarları arasında karşı
lıklı bağlaşmalar yapılm1ştır. 
Şimdiden buğday, kuş yemi, 
arpa ve daha bazı mahsuller 
üzerinden anlaşmalar ya;--ıl· 
mışhr. Muahede hem kliring. 
hem de takas yolu ile muka· 
bil ticaret anlaşmalarına yol 
verme'ktcdir. 

Tacirler faz.la ithalat dola
yısile para sıkınlısına uğrar

larsa takas yapncak'.ar, takas 
fiatleri fazla yükselirse kliring 
yapılacaktır. Şimdiden Lon· 
dra'ya tıbbi mustahzcrat sı· 

pariş dilmiştir. 

üniversitede ec
ebi diller 

' Rektörün riyasetin-
de toplanıldı 

Jstanbul, 17 (Hususi muha· 
birimizden) - Üniversitede 
ecnebi diller imtihanlarında 
muvaffak olamıyanlar sınıf 
geçememektedirler. Ecnebi dil 
dersleri, saat be~den sonra 
verildiği için talebenin mühim 
bir kısmı devam edeme· 
mekte, devam edenler de bü· 
tün gün çalışarak yorgun 
düşdüklerinden, derslerden la· 
yıkile istifade edememekte· 
dirlcr. Bu scbeblc, Haz.İran 
devresindeki imtihanladar, yüz
de 90 itibarile muvaffak ola
mamışlardır. Bunlar, bakanlığa 
müraciat ederek vaziyetlerinin 
ne olacağını sormuşlardır. 

Kültür bakanlığı ve üni· 
versite rektörlüğü, ecnebi 

diller derslerinde tatbik edilen 
usullerinden alman randımanın 

hiç mesabesinde olduğuna 
kanaat getirmişlerdir. Maarif 

vekaletinin emri üzerine dün, 
rektör Cemil Bilselin riyase-

tinde bir komisyon toplanmış 
vaziyeti tetkike başlamıştır. 

Komisyon, muvaffak olamayan 
binlerce talebenin vaziyeti ve 

ecnehi diller derslerine de· 
vam mecburiyeti olup olma-

ması hakkında bir karar vere
cektir. 

Radikal sosyalistler 
ve hükumet 

Paris, 17 (A,A) - Radikal 
sosyalist partisi bürosu, par· 

tinin milli kongresinin 22 ve 
25 ilktcşrin tarihlerinde Biar-

ritz veya Bordeauks'ta toplan· 
masına karar vermiştir. 

Toplantının sonunda büro 
ittifak ile bir takrir kabul et· 

miştir. Bunda peynelmilel sul· 
hu muhafaza etmek ve Frao· 

sız demokrasisinin menfaatine 
sosyal ihtilafları teskin eyle· 
mek, hükumet tarafından sar
folunan gayretler itimat ifade 
eder bir lisanla takdir olun· 
maktadır. 
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üstünde meş'ale. ]; sağ ve 
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Nuremberg panayırının ağır- o 

lık merkazi hiç 6Üphesiz Hit-
ler ekonomi umdeı;i hakkında 
beyanatlarda de~il, taarruz 
propagandasında bulunmakta· 1 

e 
arşıs n 

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

sol mücadelesi ___ ...... __ _ 
-Başı llncl sahifede -

İngiliz mulıurririnin bir kıın:ııı. 
tiııe İQI irnk ctmİ) oruz; 

On gl~r , hu ıloktriu ~~ ~n•ı 

dır. M. Hitler'in yüksek seıle 
ve lngiltcre' deki üçüncü impa· 
ratorluk dostlarını hayrette 
bırakmak suretile müstemleke 

• İııgllıe-:e'yi alukadar edemez \C bl. 
nııcualeyh. İngiltere böyle bir b rp 
yangınının ahs&J haricinde k ln· 
~altır. 

Alınan müsbet tedbirler müşkül üzüm ihracatın n kontrolü mes'e· 

istediğini ilan etmesinde te· 
redd.üd etmemiş olması bu 
suretle izah edilebilir. 

durumu düzeltti. lesi de konuşulaca~tır. Halbuki f ikrimizcc, hu doktrin 

mücaddtei n' t ndn doğacak h rbm 
ııt tice!'·, ln~iherc·); yal ıudıın, hem 
d e t;o li: yakındım al ık ılcır cılı• el.· 
tir. forill •re. k lı.>niz.0Jen iı ı lıp· 
r.ıl. \friJrn, \rJp. lliıirl rlı,arııı ı 

u1aıı<J11 l .ı;ka lıır ııufu:ı: \I' lı ' kimı· 

)ele tııhaııınıiıl c tfrLilır ıı 1' 

Bizzat M. Hitler o kadar 
heyecana düştü ki yalnız Uk
ranya 'yı değil, ne fazla ne 
eksik Uralı ve Sibel'}'a'yı da 
rüyasında görmekle ve Alman 
toprağı üzerinde bir cennet 
kurmak için bunların kendisi
ne lazım olduğu neticesine 
varmaktadır. Bunun içindir ki 
M. Hitler'in peykleri olan Gö
bels ve Rosenberg':n bu kadar 
ta~kınca ileri gitmiş olmaları
na hayret etmemek icabeder. 
Böyle bir insan beynelmilel 
münasebat tarihinde görülmüş 
bir şey değildir. 

Bununla beraber faşizmin 
yegane yayılma yolu doğuya 

doğru olduğunu zannedenler 
müsterih olmasınlar. Nurem
berg'in tehevvür dolu ve Av
rupa kollektif emniyetini her 
ne bahasına olursa olsun akim 
bırakmak temayülü hakim bu
lunmaktadır. 

Kudurmuş halk amirlerinin 
bütün hiddet ve telıevvürleri 
Fransız - Sovyet yardım pak
tının üzerine çöktü. Sovyet -
Çekoslovak paktını her ne 
bahasına olursa olsun yıkmak. 
işte Alman faşizminin sabit 
fikri budur. 

Ortamekteb ve liselerde faz-
la miiracaat kar~ısında ihtiyaca 
göre alıııacak tedbirler tama
men lesbit edilmiştir. Kiiltür 
hakanlığı Hıfzıssıhha müfettişi 
Celal ve şehrimiz Kültür di
rektörii Ali R11.a, dün otta~ 
mektcb ve lise müdürle-ile 
m ·idür m ıavinlerini görerek 
veni açılacak or!a".nek~cplerin 

kadroları iizcrinde meşgul ol
muşlardır. 

Kar.şıyaka' da orta mekteb 
olarak yeniden açılacak Dam 
Dösyon mektebi binasına, İz
mir' deki ortamekteplere fazla 
knydedilmiş olan talebede:ı 

200 ünün gönderilmesi dü;;ü
nülmektcydi. Talebe vaziyetine 
göre lzmir' den Karşıyaka' da ki 
bu mektebe hiç talebe gönde
rilmiyecektir. Çünkü lzmir'de 
açılacak yeni ortn mektepler 
ihtiyacı tamamen kar\ılamak
tadır. Fakat ortamcktep olarak 
kullanılacak olan İzmir Erkek 
öğretmen okulu binasındaki 

sınıflarda çifte tedrisat usulü 
tatbik olunacaktır. Bu usul de 
bir kısım sınıflar içindir. 

Tilkilik'te yeni açılacak orta 
mekteb için bina temin edil
mek üzeredir~ Knrataş'taki 
oıta mekteb bincısı, bu sene 
(Kız ort m ktebı) olarak açı· 
lacaktır. Bu mektebin vaziyeti 
hakkında da knt 'i karar alın-
mıştır. 

Burnava'da emvalimctrukc
den kiralanacak bir binada, 

Çekoslovakya'yı yıkabilmek 
İçin tecrid etmek, rüvelveri 
Fransa'mn göğsüne dayaya
bilmek için orta Avrupa'da 
kuvvetlenmek. Faşizm müstem· 
lekeden bahsetmekle daha 
şimdiden dünyayı f ngiltere za
rarına olarak paylaşmayı iste· 
rnektedir. 

vesaiti Burnava'lılar tarafından 

il temi11 edilmek suretile bir orta 
. mekteb açılması, kuvveikari

beye gelmiştir. 

işte Avrupa'nın göbeğinde 
dişine kadar silahlanan süel 
kampın projeleri bunlardır. 
Bu kamp şimdiden İspanyada 
harekt:te geçmiştir. Kaplan 
F'ransa'nın gerilerine nüfuz ve 

ftalyan f~izmi ile müşterek 
olarak Cebclüttarık'ı istihdaf 
etmektedir. Avrupa meyvala· 
i':ını topluyor. 

Göbels ve Rosenbcrg lngil
lcrc' de mütearrız1a üçüncii 
bir devlet zararına olarak mu
tavassıt tarzı hal muamelelerin
d n ibaret olan ananevi dip
lho-~a~inin batal metodlarına 
ala manan unsurlara müra· 

Cilat ediyorlar. 

Göbels ve Roscnberg Frnn
sa'da yalnız üçüncü bir mem-
1 ket veya memleketlerin uı
tarına değil ayni zamanda 
bizzat kendi memleketleri ge
niş halk kütlelerinin de zara
tına olarak Alman faşizmi ile 
anfaşmasma muvnfaJ·ata hazır 
olan unsurlara hitab ediyorlar. 
r Nuremberg Almanya tara· 

Gelecek sene Tire kaza 
merkezinde de bu şekilde bir 
orta mcktcb açılması rnev

zuubahistir. 
.. , .......... ilıılld ........ i 

letleri konferansı için fena bir 
mukaddim değil şimdi bu 
kanlı Nuremberg oyununa karşı 
Sovyetler birliğinin ne yap
tığını sormak haklı birşey 

olur. 
Sovyctlcr birliğinin milyon

larca işçisi son günlerde mu
tad faaliyetlerilc meşgul ol
muşlardır. Mcmlckc:-timiz Nu
remberg haykırmalarından çok 
daha enteresan milyorılnrca işle 
meşguldür. 

Pravda gazetesi Nurcınberg 
kongresinin Alman faşistlerinin 
istihdaf ettiklerinden aykırı 
neticelere vardığını yazıyor ve 
diyor ki: 

- Faşiı,l Almanya bülün 
dünya önüne açık bir ınüta
arrız ve harbcı olarak çık
mıştır. Kongrenin rejisörleri 
utnnılacak bir akamete uğra· 
dılar. 

Moskova, 16 (A. A) - M. 
Litvinof Ccnevre'yc harek~l 

1ndan bir sistem iç.ndc bal-
talanmakta olan Lokarno drv- etmiştir . 

ilk mekteblerc gelince 929 
doğumlu çocukların kayıtla
rına göre mevcud ilk ın " k teb
lcrdeki birinci smıf!,p·, ihtı

; acı tnmam "n karşı ! yacak de
ret·ededir. Bazı ~c·mtl <'rcl ·ki 
ilk mckıcblcn· fo:r!a miirnc .. a ı 
vukubuldıığ'ıırıdan !ıu fozla h -
lebc, uiğ.!r s • ıııll • rdC>ki ilk 
mektch't·rc nakleJi!r • Lti,·. Bıı 
gibi Lale be velileı inin mı ı:=rıan e 
mürncaatlaı ı J-ar~ısındn l.iiltür 
dir"ktörlüğü h:ıt i karar alnıak 
mecburiyetinde knlmışt ı r. 

Halidbey ilkmeklebinc kay
dedilmiş olan 70 kadar fazln 
talebe, Karantina üzerindeki 
Nccatibev ilkmeklcbine naklet
tirileceklir. 

Kültür dirchörlüğünden bii
tün ilkmcklcpler başınua!Em
liklerine gönderilen bir tcnnim· 
de mcktepicre ınüracant ede
cek bütün talebenin kat'iyyen 
geri çevrilıniyerek sınıf kad
roları tamamen dolmuş olsa 
bile kaydedilmeleri ve mek
tebe alınmaları emredilmiştir. 
Hiçbir çocuk mektepsiz kal
mıyacaktır. 

,. 
Kııru Uzüm-
den Mayi Glikoz 

--•a:a·· .. ·~--
Üzüm kurumu, bu 
Teşebbüs üzerinde 
Tetkikat yapıyor ... 

Üzüm kurumu, kuru üzüm
den eczaneler de şurublu ilaç
ların imalinde kullanılmak üze 
re şekerli şurup yerine kulla
nılacak glikoz istihsali için 
mühim bir teşebbüse giı işmiş
tir. Yapılan tccrüb lerde iste
nilen evsafta mayi glikoz elde 
edilmiş ve pastorizc ediJerck 
kullarıılınıştır . 

Bu mayi, vücut için çok 
nafi ve gıda itibarile de çok 
yüksek olduğundan eczaneler 
tarafından şurublu ilaçların 
istihsalinde kullanılmasının ta
mimi için sıhhat ve içlirnai 
muavenet vekaletine gönderi
lecektir. Bütün eczanelerin 
hunu kullandıkları taktirde 
üziimlerimizden mühim bir 
kısmının bu suretle m "mlck tte 
istihlaki mlimkün olacaktır. 
Üzüm kurumu, bu leşebl>iis 
üzerinde tetkikler yapmaktadır. 

Yeni o: is müdürü 
Ölen Ziya Orgon'un yerine 

şehrimiz Türkofis müdürlüğüne 
Samson Tiirkofis müdürü A. 
Mitat'ın tnyin edildiği ve 
yak111da şehrimize gelerek va· 
zifcsine brışlıyacağı haber alın
mıştır. 

Kemalpaşa kaymakamlığı 

Kemalpaşa lcaznsı kayma· 
kanılığına vekaleten Burnavn 
nahiyesi miidürii Şefik Erol 
tayin edilmiştir. 

Ankara' da büyiik bir üıüm 
kongresinin toplnnacağını yaz
mı!'\dık. Haber aldı. ınııza ~ör· 
bu kongre, iizum mıntaka~mı ı 
merkezi olması itıbarile iz
mır' 1e t opl:u a n\· ' ır 

1 rafrndan bu seneden itiharen 
y'1p1lnıası, ihracat işi rinde 

1 'ongı enin toplmırna t.ırıl i 
IH·nıil k~L'i olnrak tesl il rl .1 
lllt'.f İş olnı.ıkla heı a 0

J • ı B rı n 
citeşrin m ı oı ta!.ıı ında t •p· · 
laııına ı ıı uhtc>m·~I g-örü 'ııı ·k- 1 
tcdir. 

Bu koııgı t ilır.1cn m Jı,.uı 
lcriıniıin ilmıcnlmın kuntro!ii 
me ·'elcsi iiı<>ı inde de konuşu 
lac1k ve karurlaştıı ıla<:<ıktır. 

Kontrol işirh Türkofis ta-

•• 

bazı maniler ihdas f'd t>bilt.>-
ceğ mütaleasında buluı ıılnıuş 

ve ikt ırnJ vekfilct i, m rl <'7dc

hir (ıhınrntı ~ cmt • jl ı u < •) 

l ,j .., t tnıi ,, de l 1iıron u ı ı muh
telif ıln ~(.a t ıl'f"'~ ' cı :nd f" 

çal ı ·t ~ ak şub<-lc·ı ı ı, , n z a~ ıl 
ınamı~tır. IJu ınt t·I ı.. 1 • 

kın Ja ii ıüın koıı g-ıc ·'·ıd hı 
ı nr ıılınpcak, ~vni :ın•aıı h 

li'l i.i ınlcriıniz
0

irı istfl ndnrd 1 • clil
mcsı , liplrrin kal ı nhrnk 
tesbiti hususu da p,-ii ı ijc;lilc-
ccktir. 

"1 rılıult ııw' <' Ul rııtı\(IZ< nrniıı 

lı ı • r11ıl11ı ıl u 11\ ı ı.. ıııılnı ? nı 1 ' 

.r.r 1 t'i hıı ııt ıwr. e l•nrı ıı•ıı ı 
1 niı-ıwln u 1lıilir m 

Dokıriu ilah ııil • lıtı 1 • • ti 
1.. ı ı lıı ı \:IU f •ıniltı t' f •il •ı 1" 

ı ·rJ lnrluk u ı' ı. iıl ırı ı. '' l ı ı 
ı• lı•l.:.ı n \ ı • i I A 1• 1•111J 11, lo 1 11 11 

''' ll JU lı.ııl" İ il r fı r ın ııl ıhı
ılır h t ın cll' u lı il• ııiıı i İn•' iı 

lll"~ı ıucchur \ (.' nı lıkıl mıl ıır. Hı • • 
le hiı iJ li ıya lm .. ·iıı i in_ıı r11 J. '"" 
3nt' •k \1111 ıil. ';ııuılıılır. ) ()l • 
lıu •loktrin ııı mı ldt• i lıit" lı;ırpll• 

at tict'lt·ııır ,., \ rupa·) o du~ ı c k 

• il 

il!!! ol..n aıcşin lıir ırıır \C i tic;ıın ıııc•f. 

lııııııu J...nlı11l ••lıtı'·si iııık lll"ltılır 

ilıracatcılar alivre satıslarından zarar .. , ~ 

dadu·, fiatler daha yükselecelltir. 
1 O bin ton zorar 

Son yağmurlardan üzüm re
koltesinin gördüğü zarar kat'i 
olarak on bin ton tesbit edil
miştir. Üzüm reko'tcsi 62" bin 
lon idi, bu suretle 52 bin tona 
diişmlişLiir. Üzliınlerin knliie
clcn kaybetmiş olmalarına rağ
men fiat itibarile yükselmesi, 
müstahsil lehinedir. 

llıracatçılarm zararı 
Evvelce diişük fiatlerlc alıvrc 

üzüm satışında taahh'iitlere gi· 
rişmiş .olan ihracatçılardan ba
zıları, şimdi üziim fiat1erinin 
yük!;elıniş olmasından mlişkül 
vaziyete düşmüşlerdir. Bu yüz
den, bu ihracatçıların gördük· 
leri zararın mühim derecede 
oldıığu söyleniyor. 

20 para tcnczziil : 
Son yağmurlnrdan onra 

iizüm fiatlerinde beher numa
rada 3-4 kuruşluk yükseliş gö
rlilmüştii. Son günlerde İzmir 
piyasasına fazla iiziim gelme· 
sinden ve ihrncatçılnrın vak
tile tnahhüde giri.ştikleri aliv
re satış fiatlerinin düşiiklü
ğündcn piyasada çekingen va
ziyet almalarından dün iizüm 
fiatlerinde yirmi paralık bir 
tenezzül olmuştur. 

Fiat yükselecek 
Fakat bu tenezzül muvnk· 

kat sayılıyor. Çünkü üzüm.ku
rumu, hergün piyasadan al
makta olduğ·u üzüm miktarını 

bugünlerde çok yükseltecek· 
tir. Zaten rekoltenin bu vazi
yeti karşısında iizliın fiatleri 
nin diişmesine de ihtimal ve· 
rilmemcktcdir. 

rekoltesinin 100 'lfl çuvnlı 
bugüne kndnr zaten ihı aç 
edilmiş bulunmaktadır. 

incir rekoltesi 
incir rekolksi de yağmur

dan 26 bin tona düşmiiş 
bulunuyor. Evvelce 7000 loıı 
tahmin edilen hurdn incirler, 
son yağmurlardan sonra çok 
artmıştır. Çünkü yağmur ye
miş olan 30 bin çuvnl incir, 
tamamen 1ll'daya münkaJib 
olmuştur. 

7 kuruş yükseliş 
incir fiatle i ıdc )'ağmur .nn 

evvelki piyasa satışlnrına na· 
zaran yfü:dc on nisbctindc 
fiat yükselişi olmuştur. 

Pamllk giikscligor 
Pamuk piya sası, dün bir

denbire bir kuruş yükselmiştir. 
Alivre pamuk satışları 45 ku
ruşdan yapılmaktadır ve salış 
çok hararetlidir. 

Zcgfingağı 
Zeytinyağı füıt 1eri ele yük

selmekte devam ediyor. Sa
bunluk zeytinyağı kilosu 44 
kuruşa, yeınekliktc 46 kuruşa 
çıkmıştır. 

Darü bedayi 
Temsillerini El
hamra 'da veriyor .. 

Havaların bozuk ve sof,ruk 
gitmesi fuardaki Darülbcdayi 
tPmsillcrinin zevkini kaçırmıştı. 
Bunu düşünen san'atkarlar EI
hanırn sinemasına gcçıniye ka
ra; verdiler. Yağmur ve soğuğa 
ı ağmen lzıniz halkmın şehir 
tiyatrosuna rağbet göstermesi 

BDl)OrllZ, 

O. Ralımi Giikçe 

Arab'laı· 
İngiltere'nin tehdidi
ne aldırış etmiyor. 

--- '4·e ·-- -
-Başı 1 inci salıi/ede-

tahribi mühim bir hadisedir. 
Ayni zamanda mc<·ra haltı 
üzerinde dört yerde telefon 
hatları dn kesilmişlir. 

lngiliz'lrr bu hac.liseyi geç 
httber almış~nr ve yarım mı'· 

yon İngiliz lirası bir zarnrd. n 
sor r. hadiseyi öğrenmislerdir. 

BüHin Filislin'dc hüküm sü
n·n anarşi lrnsehile İtalyan ve 
A l ıınn konsoloslar. tebaalarına 
lı r ihtimnle karşı hazır bulun
ma arın ı bildirmişlerdir. 

Kudüs, 17 (Radyo) - Mu
sul pctrollarının snhile nakline 
mahsus borulmı kolayca tamir 
edilcmiyecck şekilde tahrib 
edilmiştir. lngiliz'lcr bu hadi
seyi yapanları hala meydana 
çıkaramnmıştırlar. 

Kudüs, 1 G (A. A) - Si~ asi 
meselelere dair davaların müs-
tacelen rüyet edilmesi usulü
nün tcsisindrnbcri ilk defa 

olarak ifayı vazife eden nğır· 
ceza mahkemesi 7 Ağustosln 

bir kafileye hücum eden ve 
bir askeri yaralamış olan iki 
Arnbı idamn ınnhküm etmiştir. 

Vila9el J. komutanlığı 
Vilayet jaıdarmn komutam 

binbaşı Llil{i Daykara, staj 
için vazifesinden muvakkat bir 
müddet için nyrılmış ve ko
mutanlık vazifesini, vilayet 
jandarmn komutan muavım 

binhnşı Hulôsi görıncğc boş· 
lamı~tır. 

Üzüm kurumunu11 f aaligeli her gece fuor tiyatrosunu dol- Yaralamış 
Yalnız üzüm kurumunun bu 

senr piyasndan mübayca cdr
ceği lizüm miktarının 40 - 50 
bin çuvalı bulacağı kuvvetle 
söylenmektedir. 

durması snn'nt:k5rları pek neş- Kcçedlcr'de Alay birahane· 
clendirmiştir. S:ın'ntkfü larla gö· sinde katib Mehmcd'lc Deniz· 

rüştük hnlk tara'ı ıdan kendile- li'li Aziz arasında alacak mes-
rinc karşı gösterilen bu alfı- elesinden kavga çıkmış, Mch-
kadan dolnyı minnettarlıklarını med bir anahtarla Aziz'i ba-
bildirdilcr. şından yaralamıştır. 

............... llK!:zrm.aı .................... . ,. 450 bin çuval tutan iizüm 
• ,.ım!!! ........... IZ!m .............. !'!lall ....... . 

Darülbed ·yi Büyük Konser 
----···---

19 EgluJ Cumartesi günü saat 16,30 da Fuar 
gazinosunda Jstanbul Konservatuvarı 

ELHAMRA 
Hugiııı > ııluız üı: '°" beş scuu lıırıodn Anıcriknn ılon nnınll.!mn i~ıirn· 

kilı:- "'k. \nzitc 'c he)ernıılı fcılakurlıl 

DONANMADA CİNAYET 
muallimleri tarafından Roberl 1'aylor - Jean Parkcr 

Fiatler 100 ve 7 5 kuruştur. \)nrn çol ,;il7.cl ili ltı ınıhk iltivc filmi \'C f'llİ Parnuıuııt 
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ŞEHiR TiYATROSU 

Bu Akşam "ELhAJJfRA'DA,, 

"L .. k H U S ayat,, Opereti 

Yarın Akşam "SAZ· CAZ,, 
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K. S. 
1264 Solari 8 56 ~8 ~ci Asiler bir hükumet tahtelbahirini batırdılar 
1009 ~. Kaz;m 6 75 

Edebi, Tarihi, macera romanı soo Vitel ve şüre. ıo 25 

119 .. 398 H: Alyoti B 
..;::...::...:.----~~-:---:~~--;--~~~ 361 Ü. kurumu 9 .SO 

J-lı.rbiye Bakanı ıöziin~ de· nezdinizd~n çalmış ve maruf 308 A. R. Üzüm. 10 50 
}~ ::ıGeneral F ranko kuvvetleri 

vam etti veı bir casusa vermiştir. Fevkalade 228 Beşik~i ı, B §0 
~ Bu güzel neticelere ne bir kahramanlık göıteren Dük 218 F. Alyotl 9 25 

ıurctle vusul bulduk? Dedi,. Lodovik Dö Gramon bizzat 206 Y. 1. Tatit 9 

12 50 
10 50 
17 
10 

500 bin kişi imiş! 
Biliyor musunuz? Bu öyle bir gitmiş ve casustan dosyayı is· 199 S, Gomel 8 50 
maceradır ki birçok defalar temiş alırken de casusu gc· 166 T. Debbas 11 
tekrar edilmiye değeri Bunun bcrtmiştir. 158 S. Süleyma. 9 75 

13 so 
13 15 
17 50 

Madridyakıninde 120,000 asi toplandı. Madrid 
için bu maceranın bir daha Hanri telaş ile: 98 Ş. Riza H. 10 50 

- Lüsi ne oldu?. Diye 12 501 
19 

hükumeti dağılmak üzere imiş! 
izahı, esas itibarile mes' elenin 
kahramanlarından olan Marki 
Dö Goliffet' e bırakıyorum fa· 
kat, size şimdiden hakiki müc
rımın meydana çıktığını ve 
tirafatta bulunduğunu bildire· 
bilirim, bu dosyayı çalan, si· 
zin ismini vermemek için di
vanıharbe kadar gitmiye razı 

olduğunuz Lüsi De Kola' dır! 
Bu son sözler, Hanri üze

rinde çok büyük bir tesir hu· 
sule getirdi. Hanri evvela, 
sevindi, sonra hayret içinde 
kaldı, en nihayet müteessir 
oldul Ve kuvvet, şiddetle: 

- Buna kat'i surette imkan 
veremiyorum! Mareşal hazret· 
leri... Bu kadın kibar, asil ve 
temiz bir kadındır! Dedi. 

- Genç dostum, işte böyle 
görünebildiği içindir ki bu 
kadın çok tehlikelidir! Siz bü
yük şehirlerde, paytahtlarda 
az bulundunuz; buralardaki 
ahlak ve temayülleri hiç bil
mıyorsunuz. Genç yaşınızda 
harblerle meşgul olmanız, sizi 
bu hayattan uzak yaşatmıştır; 
bilhassa monden kadır.hırla 
temas, onları anlamak fırsatını 
bulamadınız. Bizim muhitimiz
de, en iyi görünen kadından 
en ziyade sakınmak, korunmak 
lazımdır. Sizin uğrunda kanı
nızı döktüğünüz, namus ve 
haysiyetini lekelemek için ken· 
dinizi feda ettiğiniz kadın böy
le bir kadındır. Sizi çok seven 
ve çok iyi bilen Marki Dö 
Goliffet bu kadını istintak et· 
miş ve kolayca cürmünü itiraf 
ettirmiştir. Lüsi, dosyayı bizzat 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip VP- başyazganı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 

sordu. 85 Şerif Remzi 11 50 
Mareşal gülmekten kendini 65 J · Kohen 7 50 

alamadı. Ve: 60 Albayrak 8 
- Hala mı bu sefil kadını 55 S. Celardin 9 375 

düşünüyorsunuz?. Dedi. Zavallı 56 P. Klark 9 75 
genç ... Görüyorum ki bu dert- 38 Şer. z. Galip 12 
ten kurtulmak için size çok 33 F. z. Abdul. 8 75 
zaman lazım gelecek .. Mama· 28 Ô. z. Sabri 9 75 
fih müsterih olunuz .. Bu ka· 21 S. Emin 8 25 
dm öldürülmemişi.ir, · ve maa- 20 H. Gümüş 10 50 
!esef hala yaşamaktadır. itirafı 20 A. Papanya 9 75 
ve dosyanın yerini hemen bil- 19 Şınlak z. bir. 15 50 
dirmesi sayesinde affedilmiştir. 16 P. Paci 11 
Bu sebeble tevkif bile edilmiş 

5629 
y ekiin 

değildir! Genç zabit.. Sizin 
109462 Eski yekun nezdinizden çalınan dosyanın 
1
1

5091 
Umum ,, 

hakiki mahiyetini herkesten 
ziyade siz bilirsiniz. Eğer bu incir satışları: 

11 25 
9 75 

9 375 
11 
13 
8 75 
9 75 

13 50 
12 50 
10 25 
20 
11 

dosya Prusya'lıların eline düş· Ç. Alıcı K. S. K. s.
1 

müş olsaydı ve Prusya'lılann 321 A. Muhtar 6 75 12 
askeri vaziyetimizin fecaatını 247 F. z. fzzi ve 9 625 9 625 
görseydiler şu anda avrupada 38 H. Şeşbeş 8 7 5 9 50 
harb başlamış olurdu. Prus· 38 B. Franko 8 11 ı 
ya'lılar sade Avusturya'ya de- 34 ç. Alkaral 8 50 14 
ğil, bize de ilanı harbı göze 8 50 8 75 

k ld 30 Benmayor alırlardı! Dosyayı te rar e e 1 
30 B. Mizrahi 7 7 5 8 

etmekle, bu feci vaziyetin önüne 8 50 1 O 50 
geçmiş olduk. Şu vaziyette 30 A. Lafont 
Prusya Fransa'ya ilanı harbı 24 P. Paci 8 8 1 
göze kestirirse, ve ancak dört 8 F. Pakers 13 13 
sene sonra böyl.e bir hareketi 800 
düşünebilir .. Biz de o zamana 70656 
kadar orduda 137.ım gelen 71456 
ıslahatı yaparız. 

Mareşal biraz sustuktan son· 
ra, sözü tekrar Lüsi Dö Ko· 
la'ya getirdi: 

- Azizim, büyük bir safi· 
yet ve samimiyetle kapıldığı· 
nız bu kadın, sizin emniyeti
nizi süiistimal etmiş, sizin şe

ref ve haysiyetinizi dahi ayak
lar altına almıştır. Prusya' da 
doğmuş olan bu fettan kadın, 
Paris'in çok tanınmış fakat 
kendini daima müstesna adam· 
!ara hasrdmiş çok usta bir 
fahişesidir! Bundan üç sent: 
eve!, kraliyet taraftarlarının en 

- maruflarından birinin, Kora 
Pearl'ın sevgilisinin feci ma 

Zahire sahşları: 
Ç. Cinsi K. S. 

780 Buğday 6 25 
70 B. pamuk 42 

1 
K. s.ı 
7 251 

44 25 
~~~~~---~~~~~ 

Amerika 
Do~tluk var, 
lttif ak yok, diyor. 

Vaşington, 16 (A.A) - Dış 
bakanı B. Hu! Amerika'nın 
dış siyasası hakkında yaptığı 

bir beyanatta ezcümle demiş· 
tir ki: 

Umumi neşri)at ''c yazı i~leri cerasında mühim bir rol oy-

- Amerika'nın başka mem
leketlerin toprağında gözü yok· 
tur. Kendisini Avrupa'ya karşı 
iki Okyanus himaye etmekte
dir. Diğer uluslarla dost ol
mak istiyoruz. Fakat müttefik 
değil. Bununla beraber bu 
uluslarla en iyi tecim ve eko· 
nomi münasebetlerimizi muha· 
faza etmek emelimizdir. 

müdörü: Hamdi NüzhP-t namıştır. Kora bu kadının en 
İdarehanesi: - büyük düşmanıdır. Lüsi bu 

fzmir İkinci Beyler l!okağı facia ve skandaldan sonra 
C. D.ılk partisi Linası içinde• Rusya'ya firara mecbur kal· 

Telgraf: İzmir ANADOJ.U l 
Tf!lefon: 2776 •• !Poeta kuın"u 405 mıştır. Rusya' dan da reza ele 

Paris, 17 ( A.A ) - Jaka 
radyosu bildiriyor: 

Süel gruba mensub bir kru
vazör Cadiks vilayetindeki San 
F ernande yakın inde bir mar
kisist denizaltı gemisini batır-

mışhr. 

Londra, 16 (A.A) - Deyli 
Telgraf Malaga' da halk tcep
hesi hükumetinin tamamen da· 
ğılma halinde olduğunu yazı
yor. Milisin sosyalist komü
nist ve anarşist grupları ara
sındaki an~aşmazlıklardır. 

Bu gazeteye göre anarşist· 
lerle komünistler Vali Vega· 
nın itidal hakkındaki tavsiye· 
lerine kulak asmıyorlar ve 
Malaga'nın şimdi hür bir şc· 
hir olduğunu ve kimsenin 
Madrid'in emirlerini dinlemiyc 
mecbur olmadığını bildiri· 
yorlar. 

Bunlar hergün muhasımla

rın tevkif ve idamına devam 
etmektedirler. Nafiz komünist
lerin ortadan kayboldukları 
ve bunların Alikanteye ve 
oradan da geçmiş olmalarının 
muhtemel bulunduğu söylen
mektedir. 

Saint Jean de Luz, 16 (A. 
A.) - Havas Ajansı muhabi
rinin öğrendiğine göre, umu
mi karargahları Zuınaya' da bu
luıımakta olan San Sebastien 
valisı B. Ortega hükumetin 
müdafaa teşkilatını Orio ile 
Regal arasında vücuda getir· 
miştir. Bu mıntakayı ve Bis· 
cayc eyaletini müdafaa ede
cek hükumet kuvvetlerinin 
mikdarı 40 bindir. Bunların 
kafi miktarda silaha malik ol
dukları, ancak mühimmatları

nın noksan olduğu söylenmek
tedir. 

Harekatı binbaşı Sanjuaıı 
idare etmektedir. Hiikümet 
kuvvetlerinin Talyvera mınta· 
kasında bir muvaffakıyet elde 
ettikleri takdirde San Sebas
tien istikametin<le mukabil bir 
taarruza geçecekleri söylen· 
mektedir. 

lhti.alci bir menbadan alı· ABONE ŞERAiTi olan fevkalade istidadı hase· 
bile hudut harici edilmiştir. Yıllı~ı l 200, ıılıı ayhğı 700, fıı; 

a)lı~ı 500 kuru ııır Rusya'dan Bcrlin'c gelmiş ve 
'\ abancı meınl,.ketlcr ıı;in 8enelik orada birkaç ay yaşamıştır. 

ahoıw iicrrti 27 liraılır l 
Bundan sonra Paris' e ge miş Her yPrde 5 kuru~tur 

-lf zmir'in heyecanla beklediğil 
- ve hemen sizinle tanışmıştır. 

!Günü geçmif nüdıal •r 25 kuruştur. Bu uğursuz kadını nerede ve 

AN'AVoLr ~IATBAASJJ\'DA nasıl tanıdınız?. 

":::::::::l:JA:S:I:Ll:~ı:ı:ş·:rı:R::::::::ı;~ ............ -.sonu var~ 
~ .. 
Yusuf Rıza Okulu 

g e 1 d i 
Kültürpark'ta oyunlarına başladı 

SEANSLAR: 
Hergün 18,30 - 21,5. Cumartesi ve pazar günleri ilave· 

ten 14,5 ta fazla bir seans. 

nan malumat: göre, general tur. Esasen Fransız ve lspan· 
Franko ile general Mola Is· yol Fas'ları arasındaki hudut 
panya'nın şimal ve merkezin· kapanmıştır. 
de 300,000 kişilik bir kuvvete Hendaye, 16 (A.A)- Mad· 
malik bul•mmaktadır. rid'deki anarşist sendika Largo 

Bilbao'da ve Asturiese'de Kaballero hükumetine müza-
Baskli Nasyonalistlerin idaresi haret etmcmiye karar vermiştir. 
altında muhtariyetçi hükumet Hendaye, 16 (A.A) - Ko· 
kuvvetleri teşkil edilmiş ol- runa radyosu Nasyonalist kı-
durru haber verilmektedir. İn- taatm dün Madrid'in batısın· o 

tizam yerinde ise de iaşe me· daki mevzilerini şehre doğru 
selesi çok müşküldür. Bilbao· 20 kilometre ilerletmiş olduk-
da iaşe vesikaları dağıtılmış- )arını bildiriyor. 
tır. Şimdi orada lrun ve San Hendaye, 16 (A.A)- San· 
Sebastiyen' den gelmiş 36,000 tanderden buraya gelen ha-
mülteci bulunmaktadır. berlere göre, anarşistlerin dün 

Ürlada dolaşan bir şayiaya resmi daireler ve bu arada 
göre, geçen hafta sivil ınuha- Tüze ve polis dairelerini işgal 
f ,zlardan 200 kişi ile hücum ettiklerini, şehrin ekmeksiz kal-
k taatından 200 kişi isyan ve <lığını ve Bilbao' da olduğu 
ihtilalcilere iltihak etmek te- gibi orada da kart usulünün 
~ebbüsünde bulunmuşlarsa da kabul edildiğini, limanda de-
tasavvurlaı ı anlaşılmış ve mu- mirli bir nakliye gemisinde 
harrikleri tevkif edilmiştir. 800 kişinin rehine olarak bu-

Diğer tar<ıftan Seville'den lunurulmakta olduğunu bildir· 
bildirildiğine göre, ihtilalciler mektedirler. 

<:enup cephesinde kain Pera- Burgos, 17 (A.A) - Burgos 
rubia'yı zaptetınişlcr ve mü· radyosu bildiriyor: 
himmatları ile qirlikte 4 ba- Oviedo şehri iki hükumet 
tarya ele geçirmişlerdir. tay)'aresi tarafından bombar-

lhtilalciler Asturies'te hü- <lıman edilmiştir. Bir hastane 
kumetin bir müfrezesini püs· ve bir mekteb hasara uğra· 
kü tınii~lerdir. ihtilalcilerin mıştır. Milliyetperverler bir 
kuvvetleri · Malaga mm takasın· çıkış yapmışlar ve markisist-
da Ronda'yıda işgal etmişler l "h' b' .. · · l erin mu ım ır mevzıını ışga 
ve Talevera mıntakasında bir etmişlerdir. 
aı ilerlemışlerdir. Corunna, 17 (A.A) - Ge-

Gencral Franko'ııun Fastan neral Franko ihtilalcilerin Ma-
asker nakline devam etme~ tc laga yakininde mühim bir 
olduğu bildiriliyor. General sevkülceyş noktası olan Ron· 
Mola askerlerine 4 gün mola da'yı şiddetle b::>lnbardıman 
verdirdikten sonra Madrid' e etmişler ve kışlaları tahrip 
karşı bir ta~rruz İcrası mak- eylemişlerdir. İhtilalcilerin An· 
sadilc bunları Guadarrama tiguera' dan gelmekte olan bir 
mm takasına sevketmiştir. Bu· kuyveti öğleden sonra şehri 
taarruz on beş gün sonra ya- işgal etmiştir. 
pılacaktır. İhtilalcilerin tayyareleri dün. 

Barselon, 16 (A.A) - Hü· ycni~en Madrid 'c ve Giudad 
kfimet kuvvetleri ihtilalcilerin Rcal ve Toledo'ya bombar-
Hucsca' daki mukabil taarruz· dıman etmişlerdir. ihtilalciler 
larını tardetnıişlerdir. ihtilal- Televera cephesinde milislerin 
ciler şehri ihata eden kuvvet· bir kuvvetini püskürtmüşler 
lerde bir gedik açmağa mu- ve onlara 150 telefat verdir· 
vaffak olamamışlardır. Hues-
ca'nın sivil ahalisi Jaca'ya 
nakledilm"sl rdir. 

Paris, 16 (A.J\) - Tatuan 
radyosu halen süt. l grubun 
Madrid yakıninde 120 bin 
adamı mevcud olduğunu bun
laı ın iyice teçhiz edilmiş ol
duklarını ve Madrid' e tacırru

zun yakında başlıyacağını ya
zıyorlar. 

Bu radyoya gön.·, si.iel gru· 
bun bütün cephelerde şimdi 

500,000 kişilik bir kuvveti 
vardır. Bu rakam ay sonuna 
kadar iki misline çıkaca~<tır. 

Paıis, 16 (A.A) - Jur ga· 
zetesi Fasın lspanyol bölge· 
sindeki yerliler arasında karı· 
şıklık çıktığı hakkında bazı 
Paris sol cenahı;; gazetelerinde 
çıkan haber yalanlamaktadır. 

Bu gazeteye göre, yevmi
yelerin geç verilmesinden do· 
layı bazı hadiselervukubulmuş· 
sa da zorluklar derhal berla· 
raf edilmiştir. Ve yerli kıtaa· 
tın general Franko'ya karşı 
sadakatlerine hiç şüphe yok· 

mişlcrdir. 
Ôgu renildiO-ine göre, gene· 

.:';> ~ 

ral Mola'nın kuvvetleri pek 
yakında Madrid üzerine yürü· 
yecektir. Cenuptaki asi kuv· 
vetlcri umumi karargahı Ta
levera'<lan Madrid'e 63 kilo· 
metrede kain Santa Eulla'ya 
nakledilmiştir. 

General Franko gazetecilere 
beyanatta bulunarak ihtilalci· 
lerin bu son giinler zarfında 
hükumet kuvvetlerine üç bin 
telefat verdirmiş olduklarını 
söy 1 em iştir. ----

S. Hoar 
Londra, 17 (A.A) - Bah· 

riye bakanı Samuel Hoar Ce
bclüttarık'a gelmiştir. Bakan 
oradaki istihkamları teftiş et· 
tikten sonra Cuma günü Lon
dra'yn aönmek üzere vapura 
binecektir. 

Amerika Avrupa filosu 
Vaşington, 17 (A.A) ~ 

Yeni teşkil edilen Avrupa fı
losu ispanya sulanna gide· 

cekl'fr. 



Birinci Fransova 
BÜYÜK TARiHİ TEFRiKA 

Çeviren: F. Şemseddin Benlloilu 

Franıa, yeniden Şarlken tarafından iiç 
taraf tan taarru~a ufradı,, 

Parllmento, v~iyete daim• teılim plması, diğeri de Brin. 
lıılkim om..k için çalıııyordu: yol civarınd4 en iyi iki 
fakat kral, tato ve uraylan• zabitinin eıir düşmesi idi. 
Dua int1•hnı tamuılamaktan Franaova, oduında bilyük 
bı.eka birtey dlfünm&yordu. bir düıünce ile m6temadiyen 
~ zamanda da, ıefirlerle dolqıyordu. Bu sırada Liyon· '* ıık temular yapıyor, Al· dtn bir tahrirtt aldı; veliahd 
llaanya'am gayri memnun za· bir top oyunundan sonra, terli 
bit, askM ve prenslerini kabul halde sokuk su içmiş ve hu
tcliyordu. Kralın ciddi bir talanmış, iki gündenbcri çok 
İstihale geçirditine şüphe yok· fena idi. l:lasta veliahd, bu ha· 
tu, kral, şimdi eski hovarda- linde babasının yanına gelmek 
dan ziyade asker bir krala istiyordu. Ron nehrinde bir 
benziyordu. gemile bir iki saatta kralın 

• • • yanına gelebilecekti. 
lkiıi ıimalden birisi de ce- Kral, hemen doktor ve cer-

nuptan olmak üzere Fransayı rahlannı hazırladı; bunlar oğ· 
Ş...lken'in üç ordusu istilaya lunu gemiden alacaklar ve 
~lamlflı. tedavi için icabeden herşeyi 

Sekizinci Hanri, yerinden yapacaklardır. 
bile lwnıldamıyordu. Vadıpı Bu intizar müddetince, kr•l 
Y.u.e ıetirmemek için bia hep oj'lundan, oğlunun mezi· 
tWi bahaneler icad ediyordu. yetlerinden bahsetti, durdu! 
J- Seymura deli gibi işıktı. Fransova'ya göre, oğlu ciba-

8-ua için An dö Boley'in Dil\ ve Fransız tarihinin en 
... bi felaketi olmuştu. An, bdyük krallarından birisi ol
._ nefesine kadar husuiyet mata namzetti! Yalnız, Madam 
Ve incelitinden birşey kaybet- dö l'Estrang kendisini yor
llaemi,U. Dar •tacından yaz- makta, doğuş itibarife de dur· 
dıit mektupta: gundu. Yani annesi ölen kra· 

•&eni daima yükselttiniz; liçe Klod'a benzerdi. Son za
basit bir l ız Jım, beni Markiz, manlarda veliahdın durgunluğu 
hlarkizlikten kraliçe yaptınız. artmıştı. Bu da, hiç şüphesiz 
Şiaadi beni bir "Azize,, tarihi veliahdın ve kardeşinin İspan
~ir sima yapmak istiyorsunuz,. ya' daki esaretinin elim bir 
diye yazmıştı. eseriydi. 

Sekizinci Hanri, bu ince ve Bunun için kralın kalbinde 
nazik boynu koparttıktan son- büyük bir sıkıntı hüküm sü
ra, galip olan tarafın, Fransız rüyordu. 

~cya Alman'larm yardımına Epeyce zamandanberi güneş 
lt<>facaktı! Seven aağının arkasında kay-

Şarlken; müneccimlerin bü- bolmuştu. Kralın gözleri şehir 
Yük bir zafer kazanacağmı üzeriode bir aşağı, bir yukarı 
tvelden paber verdikleri Pirene top ve mermer gülle nakleden 
ordusunun başında idi. Fakat ağır dubalara dalmış kalmıştı. 
boş bir ovadan, yanmış köy- Biraz sonra, dairesine dö
lerden geçiyordu. nen kral, ıstıraplarını unutmak 

Kral birinci · Fransova, çok için yazı yr.zmağa başladı. 
büyük bir elem ve ıstırapla • 
llıemleketinin bu kısmını böy- * * 
L - Açığa!. 
~e ve baştan başa tahrib 
tttirmişti. Bu suretle dücman - Selim. Kapalı Şampe· 

v nois! 
orduıunun bir Fransız askeri le 
k ·'-- d h - Ah .. Monsinyor kardinal &rf~ma an ma vım temin 
ctıniı olacaktı. Siz misiniz?. Fakat parulanm 

Maamafih, üç cepheden hü- bu olmadığını bilmiyor mu
CUnı eden ve evelden hazır- sunuz?. Parula, ,,Dofen,, dir 
la d l ka bu gece! nnuş or u ara rşı koymak 
da Fransova için çok müş- - S:,::: var -
küldü. Bir kabul 

Fransova, Ron üzerinde tah- Paris, 17 (Radyo) - M. 
kim ettiği yerde iki fena ha- Blum bugün Çekoslovakya'nın 
~r aldı: Birisi Dük dö Giz'in Paris sefirini kabul etmştir. 

12 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

ilci gün evci kendisini ça· 
iırnıış; yüzüne uzun uzun bak
lbıı; 

- Rizan -Demişti- biliyor-
1'1Qıun niçin müteessirim? 

O, gülmeğe çalışmış; 
;:- Ne teessürü, gene ço

cualuk ediyonua? 
le. Diyerek onu teselli ctıneğe 

ltcmıştı. Fakat Naim israr 
ttrniıti: 
d - Öleceğimden müteessir 
'tilim... Yalnız .. 

b Zavallı Naim, ıöziioü yarıda 
b ~talcınlfb. Odanın içini ağır 
b~r ıükQn kaplamışb. Rizan, 
~tanın herşeyini söyleye
lllf; i liznaplditini düıün· 

• 

- Söyle Naim -Demişti
.. 1 1 soy c ... 

Bu cümle, bir oksijen gibi 
Naim'ı diriltmişti. Derin çu· 
kurların içindeki gözleri min
netle yaşarmış, yastığında ha
fifçe doArulmuş; 

- Demekki müsaade edi
yorsun, söyliyeyim öyle mi? 

Demiş ve sonra hafif bir 
fısıltı ile ş1Jnları ilave etmişti: 

- Senden ayrılacağım için 
müteessirim, başka değil.. Sen 
kalacaksın ve ben öleceğim .. 

Bu sözler ve bu hakikat, 
Rizan'm ruhuna bir hançer 
gibi saplanmış, kendisini oda· 
dan dışarıya zor atmıştı ... Son 
alqam da bir batka fey yap· 

ADOLU 

H itler Mdl;~;:
0

ki;b:~Ati;;;:~y a' da 1~ ... lı-ç t-ictırı~tli-m-üd-iirü__,, 
b •• h k k d• Ankara, 17 (Hususi muha,. ugun er ~s as er ır.,, ~:~:!~;0>0ı:n'~:~::~t!~: 

Franıız baRvekili de; topraklarını korumak için dürü Mümtaz bugün şehri· 
T mize dönmüştür. 

Franıa'nın her zaman hazır oldum•nu sövlivor. Peçetaılüıügor 
-------- 5"4 ., V İstanbul, 17 (HusuJj muha· 

Berlin, 17 (Radyo) Hlt· cümle demiştir ki: ~aima ~adık kalmıJ ve 1789 birimizden) ....... lıpanya ihtilili 
ler, 8 inci kolorduyu teftiı et. 
mek için Bavyera'ya gitmit 
ve askerlere hitaben aşağı· 
daki nutku irat eylemiştir: 

- iki fikir, senelerdenberi 
hüküm sürüyordu. Bunlardan 
biri, Almanya'nın ordusuz ya· 
şıyabileceği ve diğeri de, hak
kını müdafaa edebilmesi ıçın 
Alman milletinin kuvvetli bir 
orduya. malik eılması lazımgel
diği hakkında idi. Görülü· 
yor ki, bu noktai nazarlardan 
ikincisi galebe çalmış ve Al
manya'nm eski askeri haşmet 
ve satveti ihya edilmiştir. 

Sulh muahedesi, bizim için 
yalnız yüzbin kişilik bir oı du 
veriyordu. Bugün ıse bütün 
Alman milleti askerdir. 

Alman'larl Almanya'nın şe
ref ve haysiyetini mu haf aza 
etmek vazifesi bugün size dü
şüyor. Alman ordusunun taş;
dığı bayrak, Almanya'nın his- j 
siyatını kolaylıkla ifham edi
yor. Böyle bir ordunun saf
ları arasında bulunmak en 
büyük ve daimi şereftir. 

Fransa sulh istiyor, fakat 
bu arzusu, hiçbir zaman kuv
vetsizliğine delil sayılamaz. 
Zira Fransız milleti, icabettikçe 
vatanını korumağa hazır ol
duğunu şimdiye kadar birçok 
misallerle göstermiştir. 

,.,.,. Biz sulh isteriz, iıtedi· 
kimiz ıulh, bütün dünya milr 
letlerin bekledikleri devamlı 
sulhtur. 

Sulh, hiçbir zaman suiniyet 
ve hodpesendliğe istinad ede
mez. 

Fransa, demokrasiye ve bu 
rejime dayanan prensiplere 

tarihindenberi birçok imtihan· 
lardan muzaffer çıkmıştır. Fran· 
ıa'nın dayandıtı demokrasi, 
şahıi hürriyeti, söz ve düşün
me serbestiıini himaye t"deıı 
ve kollıyan bir rejimdir. bgil
tere ve Amerika bu rt>jim 
sayesinde büyük terakkilere 
mazhar ohnuşlardır. 

Demokrasi ve hürriyet, 
Faşit tehdidi karşısında! 

• 
lngiliz Liberaller bunun icin 

' Bir karar sureti kabul ettiler 
Londra, 17 (A. A) - Liberal partisi konseyi, kabul ettiği 

bir karar suretinde sulh ve hürriyet devletlerinin Avrupa vazi
yetindeki vehamete nazarı dikkatini celbetmektedir. Avrupada 
demokrat hükümet ve hürriyet sistemi, diktatör faşist ve ko
münistlerin tehdidine maruzdur, ispanya ihtilalcileri faşist 
hükumetlere dayanarak kanunu esasi ile seçilmiş ve hüku
meti devirmiye çalışıyorlar. Jlıtilalciler, en kuvvetli lngiliz 
gazetelerinden ve muhafazakar partiden de yardım görmt>kte
dirler. ihtilalciler kazanırlarsa faşistler; üç cephede kaza· 
nRcaklardır. Ve bu vaziyet, demokrat hükumetlerin, Milletler 
Cemiyetine yardım hususundaki korkakca teşebbüslerinin f ela
ketli bir akamete uğramasından doğmuştur. Liberal parti, 
ayni zamanda Portekiz nezdinde teşebbüste bulunularak Por
tekiz'in silah ihracatına ambargo koymasını ve lngiliz tayyare
lerinin kaçak suretile lspanya'ya gönderilmesine mümanaat 
edilmesini istemektedir. 

Belçika, Fransa ile bera
ber yürümekten ayrllıyor 

·~-~--- ~~~~~-

Fransa, umumi ve çok tah
ripkar bir harba mani olmak 
için sulh istiyor ve bu iste
ğinde samimi<lir. Başvekilin mühim bir nutku, bunu 

Paris, 17 (Radyo) - Fran
sız başbakanı Müsyö Leon 
Blum, bugün saat 19 da rad
yoda bir söylev vermiştir. Le· 
on Blum, bu söylevinde ez-

işaret etmektedir. 

, 
Paris, 17 (A.A) - Belçika 

başbakanı Van Zeland lntc
ransijan gazetesinin muhabiri· .. , 

öğretmenler okusun! 
ilk, Orta, Lise okullarının bütün kitapları geldi 

Ahmet Etiman kitap evi 
Mii~lcrilcrinin <lcgcrli ilı;i1crinc tlnyaııarıık İzmir r. }Ur;ışnl'ak 

şekilde ı;enişlctilmiştir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kültiır Baknnlığıuın okul l..ilupları ile cliğcr biitün eserleri gi"· 
nil güniinc takip etlen ve en miisait fiatlcrlc eann miişlcrİ· 

lerini memnun etlen hruir'in lıiridk kitnp \'e kırtasiyr. d epo udur. 

Hariçten siparişler iskontolu fiatlerle ve sUr
atle gönderilir. 

Hükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535) -

ne beyanatında demiştir ki : 
Fransa'ya karşı olan vazı· 

yetimiz gayet basittir. Komşu 
Fransa'nm kuvvetli ve kudretli 
olması Belçika'nın menafii ica
bıPdandır. Frans1'nın kendi 
servetini ne vasıtalarla temin 
ettiği keyfiyeti Belçika'yı ala· 
kadar etmez. Fransa'nın da 
menafii ekonomik, mali, sos
yal ve askeri sahalarda kuv
vetli ve müstakil Bir Belçika
yı istilzam eder. Belçika ken· 
di ordusunu kuvvetlendirmek 
İ•;in icabedcn fedakarlıkları 
yapacaktır. Belçika kuvvetli 
ve kudretli komşusunun hu
dutlarını müdafaa etmeyi ta-

rn•~ 

mıştı: 

- Rizan -Demişti- o par
çayı, hani şu senin parçayı 

çal <la dinleyeyim .. 
Teyzesi ağlıyordu. Rizan 

yukarı çıkmış, onun isteğini 
yerine getirmişti. Ve sesi, o 
güzel ve yıldızlı eylül akşa· 
mında hıçkırıklar içinde bu 
evi sarmıştı. Aşağıya indiği 
zaman, Naim 'i daha solgun, 
daha bitkin ve harap bul
muştu. Gözlerini kapamış, de
rin bir dalgınlığa gômülmüştü. 

Karyolasının yanı başına otur· 
muştu. Başucundaki komido
nun üstünde, bardak içinde, 
sarı bir gül vardı. Gözü ona 
ilişti. Artık buruşmuş, yaprak
ları açılmıştı. 

Of, düşünemiyordu. Bey
ninin içi zonkluyordu... Onun 
ölümü, temiz bir gökten, be
yaz, küçük bir bulut parçası 
gibi, gürültüsüz ve sakin ol
muştu .. 

Attığı çığlıkları, şimdi kendi 
kulaklarında duyuyordu ... 

Sanki kıpkızıl bir kor par
çasını yüreğine dayamışlar ve 
onu hiç nyırmıyorlar gibi, içi 
öyle yanmış, öyle acı acı yan
mıştı ki ... 

- Hoca hamm, ağlıyon mu' 
Nerede olduğunu unutmuş, 

kendinden geçmişti.. Belki ya
rım : .. atten beri ayakta bir 
put g-ibi duruyor ve bunları 
düşüniiyordu. 

Etrafına bakındı: 
Oda kararmıştı. Fatma, ha

la dizçöktüğü yerde duruyordu. 
- Ağlamıyorum F atmacı ki 
DiycbiMi. Fatma kalktı, 

lambayı yaktı.. Deniz artık 
ufukla bir olmuştu.. Bağların 
içinde tek-tük ışıklar yanı
yordu: 

Ansızın bir ses, bir güzel 
ses duyuldu. 

Bu; genç, güzel ve uzaktan 
gelen bir sesti ve bir şarkı 

söylüyordu. Fakatçok sürmedi. 
Gecenin karanlığı içinde al
çaldı, kaybolup gitti. 

- Bir güzel ses -Diye mı· 
rıldahdı- bir güzel yüz, bir iyi 
şey, bir tatlı rüya ve herşey, 
işte hep böyle kaybolub git
meğe mahkumdur! 

Hizmetçi kadın yemeği ge
tirmişti.. Rizan; 

- Ayşe teyze -Dedi- Fat
nrn da benim misafirim .. 
Ayşe kadın güldü. • 
- Ben bilirdim de hoca 

hanım, ondan ... 
Sözün ynrısını kapıdan dı

şarıda bitirdi. Sofrada iki ta
kım vardı.. Karşı karşıya otur
dular .. Fatma' da, korkuyormuş 
gibi bir hal vardı .. 

Rizan, zoraki bir neş'c ile, 
- E -Dedi- Fatmacık, on

başıdan ne haber? .. 
Fatma bu sual karşısında 

tuhaflaştı : 
Ne o)sun hoca hanım, 

hiçi.. 

dolayısile Peçeta mütemadi· 
yen düımektedir. DUn aabah 
7, 16 ,38 den açılan piyasa, 
7 ,03,63 ten kapanmıtbr. 

Mülteci diplomat 
Belgrad, 17 (Radyo) - Ka· 

bine reisi Pribuçeviç, Çekos. 
lovakya' da haleti nezihdcdir. 
Bu adam, Çekoslovakya'da 
mültecidir. 

Fra sa'da bir çarpışma 
Uyon, 17 (Radyo) - Ko

münistler ile Ateş salib taraf
tarları arasında çıkan hadise· 
de 40 Ateş sanb taraftan ya-
ralanmış ve asayişi süvari kıta 
inde etmiştir. 

Bir ölüm 
Viyana, 17 (A.A)-Tasarruf 

sandığı müdürü M. Karl Bu-
resch kısa bir hastalıktan son· 
ra ölmüştür. Mumaileyh iki 
defa Başbakan olmuştur. 
Amele arasında hastalık 
Singapur, 17 (Radyo) -

Singapur üssübahrisinin tah· 
kimi işlerinde kullanılmakta 
olan Çin'li amele, işlerini 
bırakmağa mecbur kalmışlar· 
dır. Bu mecburiyet Çin 'li 
amele arasında çıkan müs· 
tevli hastalıklar yüzünden ha-
sıl olmuştur. ----

Mevlud 
21/9/236 Pazartesi günü 

yatsı namazını müteakip Til· 
kilik'te Hatuniyc camiinde 
merhum babamız Hacı Os
man paşa ruhuna 'Okunacak 
mevludii şerife kendisi ve bizi 
sevenlt·ran teşrifini rica ederiz. 

Hacı Osman paşa refi
kası ve evlatları 

ahhüd etmiş değildir. Belçi
ka'nııı kendi mes'uliyetleri 
kendisine yeter. Belçika mil
letinin ezici bir ekseriyeti bu 
gün Avrupa üzerinde bir fır
tına gibi esen komiinistliğe 
muhaliftir. ispanya' da cereyan 
eden feci hadisat bütün Bol
şevik dehşetini göstermek için 
kafi bir ihtar mahiyetindedir. 

Roma, 17 (Radyo) - Brük
sel' den haber verildiğine göre, 
Belçika matbuatı, Fransa'nm 
harici ve dahili siyasetini ten· 
kit etmekte ve Belçika'mp 
Fransa ile artık teşriki mesai 
edemiyeceğini yazmaktadır. 

-- Beni karasevdaya düıü
recek mi imiş? .. 

Ve bir kahkaha attı. Fatma 
kıpkırmızı oldu. 

- Böyle deme hoca ha
nım! .. Allahm işi biljnmezl 

Ve Rizan hala gülüyor, gü· 
lüyor. sinirlerinin bütün akort· 
suzluğu , bütün kopukluğu ile 
gülüyor, kahkahaları sokaktan, 
ta uzaklardan duyuluyordu. 
Kendisini zor topladı: 

- Peki, Fatma, bu mari· 
fcti n:ısıl yapacakmış baka
yım? .. Ondan sonra ben ne 
olacak mışım? 

Fatma,nın kaçlığı sual, gene 
karşısına dikilmişti. LQkması 
gırtlağını tıkamıştı: . 

- Bilmem ki... Bilmem kil 
- Nasıl bilmem ki canım, 

hele hele söyle bakayım,·· o 
yağlı b yaklıJ senin ağabeyim· 
kahraman onbaşı neler söy .. 
itiyormuş. fikirleri nr imiş? 

- Sonu var -
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Türk Hava Kurumu fngiliz Maruf bir Alim ka- Siberya'da 
Se) yahlar hadiseler olmuş ._...,,,-.. -· , ..... _ ....... 
Çanakkale'yi 
Ziya,.et ettileı*' .. 

Çanakkale, 16 ( A.A ) -
SOS i fngiliz olmak üzere 314 
ıeyyahı hamil bulunan Aran· 
dorasitar vapuru dün sabah 
Çanak kaleye gelmiştir. Sey
yahlardan 107 si Trova ha
rabelerini ziyaret etmiş ve 
diğerleri şehrin muhtelif mev· 
kilerini gezmişlerdir. 

Vapur saat 19 da lstanbul'a 
hareket etmiştir. 

• 
Istanbul'da 

Elektirik şirketi 
satın alınacaktır .. 

lstanbul, 17 {Hususi muha
birimizden) - Hükumetimiz; 
lstanbul elektirik şirketini bü· 
tün tesisatile satın alacaktır. 

Bun~n için tetkiklere başlan· 
mıştır. 

Fransız nazırının 
Berlin'i ziyareti .... 

Berlin, 16 (A.A) - Alman 
sanayi aleminin naşiri efkarı 

olan Deutsche Bergverk Ze
itung M. Bastid'in M. Şaht'ı 

ziyaretinden bahseden yazısın
da diyor ki: 

- M. Bastid Berlin'e 4 yıl
lık yeni planının müzakeresine 
girişilmiş olduğu bir sırada 
gelmiştir. Mumaileyh hiç şüp· 
hesiz bu planla alakadar ola
caktır. Çünkü bu plan Alman· 
ya'nın bütün iktısadi mes'ele
lerini halle yarıyacak şekilde 
hazırlanmıştır. Halihazırda hu
kukan müsavi olan F ransız'lar 
la Alman'lar mütekabil huzur 
ve sükunu temine uğraşmakta 
olduklarından Fransa ile Al
manya arasında harb balta
sının gömülmesi kolaydır. 

M. Bastid M. Blum'un en 
müsteid mesai arkadaşların
dandır. Mumaileyh Berlin'den 
bütün Alman'ların en hararetli 
arzularının iktısadi noktai na
zardan yekdiğerini itmam eden 
iki büyük millet arasında bir 
itilaf husulünü görmek olduğu 
kanaatine sahip olarak avdet 
edecektir. 

Sabanca elmaları 
fstanbul, 17 (Hususi muha

birimizden) - Türkofis müşa· 
virlerinden Zeki Doğanoğlu, Sa

banca elmaları üzerinde amba
laj tetkikatı için dün Saban
ca'ya gitmiştir. 

ZABITA: 

Kadına taarruz 
Şehitler' de iplik fabrikasın

da amele Mehmed kızı 35 
yaşlarında Ayşe, akşam üzeri 
fabrikadan çıkıp evine gider· 
ken stadyom önünde Tikveş'li 
Hüseyin'le karşılaşmıştır. Hü
seyin, evelce Ayşe ile evlen
mek istemiştir. 

Ayşe'yi kolundan tutup 
kendi evine götürmek istemiş 
ise de kadının feryadı üzerine 
bırakıp kaç.mışlır. Zabıtaca 
aranıyor. 

Esrar satarken 
Gaziler mahallesinde Tahir 

sokağında Numan oğlu Adem 
50 santigram esrarı, Mehmed 
oğlu Mustafa 'ya satarken tu· 
tulmuştur. 

Kavga 
Karşıya~a istasyonunda gev· 

rekçi Ata' ile · ista!yon hamal
larından Mehmet arasında 
kavga çıkmış Ata; Mehmed'e 
bıçak çekmiştir. 

--.. ··••fi•---- eD•yu Piyangosu zaya kurban gitti . 
Birçok kimseler 

Doktor Şarka ve arkadafları fen yolunda tevkif edilmiş ve 
can verdiler. Danimarka teessür'içindedir kurşuna dizilmiı! .• 

21 inci tertip biletleri satılıyor 

Altıncı keşide J J .. J 0.936 dadır 
Büyiik ikramiye 200.000, mükafat 20.000 liradır. Ayrıca 

20.000, 15.000 ve 12.000 liralık bilyük ikramiyeler vardır. 
Paris, 17 (Radyo) - Ko

penhag'tan acı bir haber gel
miştir. 

Meşhur alim Dr. Şarkon'un 
Purquoi Pas (Ne için olma· 
sın?) vapuru kutbi şimalide 

batmıştır. lzlanda balıkçı va· 
PlllU yardım için hareket et
miştir. Fakat şimdiden fen 
heyetine mensub cesedler sa
hillerden toplanmağa ba~lan
mıştır. lz!anda hükumeti Fransa 
hükfımetine resmen taziye be
yan etmiştir. 

Son bir telgrafa göre, Re
tal' da ki Fransız konsolosun
dan Şarko heyetinin uğra· 

<lığı kaza hakkında mufassal 
rapor istenilmiştir. 

Purqnoi Pas vapurunda beş 
kişiden bir natüralist fen he· 
yeti vardı. Vapurda Fransız 

donanmasına mensub 35 zabit 
ve ııcfcr vardı. Bunların hepsi 
de Brest limanına mensub 
idiler. 

Vapurun kumandanı kaptan 
Lö Komya Fransız donanma
sında hizmet etmiş kıdemli ve 
kıymetli bir bahriyelidir. Bu 
zatın sağ kurtulanlar arasında 
olduğu anlaşılmıştır. 

Fen heyeti erkanından M. 
Teres ve M. Jassen kaza es
nasında vapurda değil idiler. 
Bunlar Groetland adasından 

diğer bir vapurla Kopenhag' a 
daha evel hareket etmiş 
idiler. 

Heyet erkanından diğer 
birisi de, kışı tetkik etmek 
üzere Groentlant'ta kalmış 
idi. 

Sıhhiye Vekili ---·---
Trakya göçmen 
işlerini teftişte ... 

Çanakkale, 16 (A.A)- Üç 
gündür şehrimizde bulunan 

sağlık ve sosyal yardım ba
kanı doktor Refik Sayda~ 
yanında Trakya umumi mü· 
f ettişi Kazım Dirik, vali ve 

sıhhiye umum müdürü olduğu 
halde vilayetin merkez Ezine, 

Ayvacık, Eceabat, Gelibolu ve 
Biga knznlarını gezmiş, bura· 

daki göçmenlerin vaziyetini 
yakından tcdkik ve tcitiş ey· 
!emiştir. 

Bakan buradan Edirnc'ye 
hareket etmiştir. 

M. Zaimis 
Başbakan merasimi 

ile gömülecek 
Atina, 16 (A.A) - Gazete· 

!er; Aleksandr Zaimis'in Viya· 

na'da ölümü haberini ve bu 
münasebetle kendisinin uzun 

siyasal hayatında memlekete 
yaptığı hizmetlerini kaydetmek
tt>dirlcr. 

Başbakan M. Metaksas; Vi· 
yana'daki Yunan elçiliğine bir 
telgraf çekerek gerek kendi ve 
gerek hükumet adına Zaimis'in 
karısına derin teessürlerinin 
bildirilmesini rica etmiştir. 

Ölüm haberi Korfo'da bu
lunan Kral' a da bildirilmiştir. 

Zaim is' in cenazesi Atina' da 
masrafı devlete ail olmak üze· 
re kaldırılacak ve kendisine 

başbakan mersimi yapılacaktır. 

Doktor Şarko'ya gelince, 
bu kıymetli kutup mütahassıs 
ve aliminin öldüğü sanılmak· 
tadır. 

Bu feci hadise, Kopenhağ' da 
çok derin bir ıstırab uyandır
mıştır. Kopenhağ cografya 
cemiyeti, doktor Şrko'ya gel
diği anda bir altın madalya 
vermcğe hazırlanmı~tır. 

Danimarka'lı doktor Ston: 
- Danimarka en büyük 

bir dostunu kaybetmi.ştir. Da
nimarka doktor Şarko saye· 
sinde, Lahey hakem mahke
mesinde Groentland'ın kcn· 
disine aidiyeti <lavrısını kazan· 
mıştır. Demiştir. 

Bu felaket haberi Fransa'ya 
gelince, bahriye bakanı, ta· 
harriyat için şimal denizlerine 
bir muhrip göndermiştir. 

Doktor Şarko'nun ölümü 
lngiltere' de de derin bir te
essür husule getirmiştir. Dok· 
tor Şarko; beynelmilel bir 
ilim adamı idi. Kumandan 
Berleçi: 

- Fransa büyük Lir zıya 

ile nıüteellimdir. Kutuplar üze
rinde büyük eserler vücuda 
getirmiş olan doktor Şarkon 
cihan için de büyük bir şah
siyettir ve bir zıyaclır, demiştir. 

Amiral Sir Vilyam Nevro: 
- Büyük bir teessürle dok

tor Şarko'nun bir kazaya kur
ban gittiğini öğreniyoruz. Bu 
zat bütün hayat ve mevcudi
yetini ilim ve fenne, Kutup 
muammalarının halline has· 
retmiş pek büyük bir adamdır, 
demiştir . 

Amerika 
---···---

Bir Avrupa filosu 
1·eşkil edecektir . .. 

Vaşington, 17 ( A. A. ) -
Bahriye nezareti muvakkaten 
ve Amiral Arthur Tield"in 
kumandası altında bir Ame
rikan Avrupa filosu ihdas edil
miş olduğunu bildirmektedir. 
Bu filo Ralcigh adındaki hafif 
kruvazör ile Hattıeld vc:Kane 
adındaki torpido muhriplerin· 
den ve Kayuga ismindeki 
Avlıodan mürekketir. 

Memlekette yeni 
Yapılacak şosalar. 

lstanbul, 17 (Hususi muha
birimizden ) - Hükumetçe 
memlekette yapılacak )'t"nİ 
şosalar hakkında geniş bir 
program hazırlanmıştır. Bt: 
programa göre bu sene, Tunc· 
ili umumi müfettişlik mınta. 
kasında vasi mikyasta yol ya
pılacaktır. 

Eski eserler 
İstanbul, 17 (Hususi mu ha· 

birimizden ) - lstanbu1 şehir 
emaneti eski tarihi binaların 
muhafazası için bir emir gön· 
dermiştir. Eserleri tahribeden
lcr, kurşunlarını para ile sa· 
tanlar şiddetli cezalara çarp· 
tırılacaklardır. 

Balıkçılığımız 
Turkofis umumi merkezi de

niz mahsulleri Seksiyonu şefi 
Mustafa Halid, lzmir vilayeti 
dahilinde deniz, göl ve nehir 
mahsulleri hakkında tetkikler 
yaparak Çanakkaleye gitmiş· 
tir. Orada tetkiklerine <levanı 
edecektir. 

Riga, 17 (Radyo) - Rus· 
ya' dan alınan haberlere göre 

Uzak şark ve Siberya' da mü
him hadiseler olmuş ve bir

çok kimseler tevkif edilerek 
hemen kurşuna dizilmişlerdir. 

Biletler hukumet önünde direktörlük gişesinde ve bi· 
lumum bayilerde satılır. 

• mı .... ._ ........... ıma-. ........... _.. 

Lcningrad' da müesseselerde 
tahribat yapılmış ve birçok 

yeni binalar yıkılmağa baş· 
1 lamıştır. Bu scbeble yeni ya-

pı!mış 

ar:tsında 

miştir. 

binaiardn oturan!ar 
panik husule gel-

Takas suiistimali 
tahkikatı 

İstanbul, 17 (Hususi muha
birimizden ) - Takas suiisti
mali hakkındaki tahkiht ne· 
f ce!enmiş v.:. bu suiistim~ 1 ! 
alakadar görül ·n yirmi, otJz 
mazırnn ceza mahkemesine ve· 
rilmiştir; muhakemelerine ya
kında baş'a·13ccıkttr. 
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Akhisar f cra memurluğun-
dan: 936-353 

Akhisar Tayyare cemiyetine 

7 bin lira ipotek eski tayyare 

muhasibi muhtelis Mehmet 

Ali'nin ve kardeşi Hamdi ve 
karısı Huriye' nin Hashoca ma

hallesinde 1800 lira kıymetin· 

de tahtani bir oda bir mut

bah ve kızma hamam fevkani 

üç oda sofa hela ve su ve 

bir mikdar havlısı müştemil 

bir bap hane ve keza Hasho· 

ca mahallesinde kızlar Çeşme 

sokağında 45 numaralı fevkani 

iki oda tahtani bir oda ve 

bir mağaza bahçesinde bir su 

çarkı müştcmil 800 lira kıy· 

metinde bir bap hane: ve ge· 

ne Kıılarçcşme sokağında et

Akhisar icı a memurluğundan: rafı dıvarla mahdut 1095 M. 
Taksimi kabil olmadığın· M. bahçe yeri içinde kadim 

dan satılarak bedelinin varis· su ve bir oda ve bir saman· 
ler arasında hisseleri nisbc- lık bir dam müştemil 535 M. 

tinde taksimine mahkemece M. fidanlık ve Şchisa mahal· 
karar verilen Akhisar'ın has-

le~inde Mehpare sokağında 
hoca mahallesinde kilisli çık· 91 M. M. 88 lira kıymetinde 
maz sokağın<la 7 numaralı 

tahtani iki oda bir mut bak 
ve bir miktar avlusu mlişte· 

mil 400 lira kıymeti muham· 
mineli bir bap hane bir ay 

müddetle açık artırmaya çı
karılmıştır. 

ihalesi 19-10·936 pazartesi 
günü saat 15 le icra daire

sinde yapılacaktır. O gün bu 
gayri menkule konulan kıymc· 
tin yüzde 75 ini bulmazsa 
müzayec.!e 15 gün uzatılarak 
3-11 ·936 tarih salı günü ıkinci 
artırmada gene muhammen 
kıymeti bulmazsa satış rnuvak· 
kalen tehir edilecektir. Harcı 
dellaliyesi alana ait satış pe· 
şindir Müzayedt-ye iştirak 
için bedeli muhammenin yüzde 
7 ,5 pey akçesi yatırmaları 
şarttır. Arttırma 25-9-936 ta
rihinden itibaren alıcılara 
açıktır. Fazla malumat almak 
isteyenlerin icraya müracaat-
ları ilan olunur. 436 

arsa: Ha~lıoca mahallesinde 

fabrika civarında 3 bin m. m. 

2100 lira kıymetinde fidanlık 

bahçesi ve Kızlarçeşınesi so· 

kağında 840 ın. m. 1100 Jira 

kıymetinde damlı bahçe: Bal
har mevkiindc 8 bin m. ın. 

80 sak zeytin 200 lira kıyme

tinde yer ve Kırkuyu mevki· 
ind~ 1400 m. m. 24 lira kıy· 
metinde tarli\ ve Karayer 
mevkiinde 9190 m. m. 413 
lira 85 kş. kıymetinde tarla: 
keza Kırbağlar mevkiinde 7 
bin m. m. 280 lira kıymetin· 

de yeni Amerika bağı ve keza 
ayni mevkide 5250 m. m. 157 
lira 50 kuruş kıymetinde yeni 
Amerika bağı ve keza ayni 
mevkide 9 bin m. m. 360 
lira kıymetinde yeni Amerika 
bağı ve Çamaltı mevkiinde 
237 lira .SO kuruş kıymetinde 
tarla ve gene · Çamaltı'nda 
7 500 ın. m. 112 lira 50 ku· 

ruş kıymetinde tarla: Akhisa
r'ın Bölceksaz mevkiinde 128 ~ 
lira 60 kuruş kıymetinde çe· 
kirdeksiz bağ: Ôlüplüce mev· 
kiinde 5 yüz m. m. 2 yüz 
lira kıymetinde arsasile Akhi· 
sar'ın Çorukköy timarında üç 
hektar 7500 m. m. 375 lira 
kıymetinde tarla bir ay müd· 
detle açık arttırmıya çıkanl· 
mıştır. 

ihalesi 19·10-936 tarihine 
rastlıyan pnzartesi günü saat 

15 de Akhisar icra dairesin· 
de yapılacaktır. O gün işbu 

17 parça gayri menkule ko· 
nulan kıymetin yüzde 75 şini 

bulduğu takdirde ihale bul
mazsa en çok arttıranların ta· 

ahhütleri baki kalmak üzere 
müzayedeye devam olunarak 

ikinci arttırma 3-1 1 ·936 salı 

günii saat 15 de muhammen 

kıymetine bakılmaksızın her 
kaça çıkarsa kati ihlesi yapı· 
lacaktır. 

lşbu gayri menkuller üzerine 
bir hak iddiasında bulunanlar 

varsa vesaiklerilc birlikte 20 
gün içinde müracaat etmedik

leri takdirde hakları tapu sici
lince sabit olmadıkça paylaş-

madan hariç bırakılacaklardır. 
Harcı dellaliyesi alana aid 
satış peşindir. Alıcıların bedeli 
muhammenenin yüzde yedibu· 
çuğu pey akçesi veya teminat 
mektubu getirmeleri şarttır. 
Açık artırma 26/10/936 tari
hinden itibart>n alıcılara her 
gün her saat açıktır. Fazla 
izahat almak istiyenlerin ic· 
raya müracaatları ilan olunur. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastallk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı · 
Elhamra Sineması arkasında 

No. : 55 
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lzmir Komutanlıfı ilanları lzmir harici askeri satın alma ilanları ' 

öğretmenlerin 
nazarı dikkatine! 

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

fasulye satın alınacaktır. 
2 - Fasulyanın beher kilosu 12 kuruş 50 santim fiat bi· 

çilmiştir. Tutan 13300 liradır. 
3 '-- ihalesi 30/9/936 çarşamba günü. 5aat 15 de ve tüm 

satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 
4 - 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 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 -:- 20 Müs. tüm. ihtiyacı için kapalı zarfla l-06400 kilo 

nohut aatm alınacaktır. 
2 - Nohudun beher kiılosu 10 kuruş fiat biçilmiştir. Tutan 

10640 liradır. 
3 - ihalesi 28 191 936 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: 
Beher kilosu· 

Cinai Miktarı Tahmin edilen nun tahmin Teminatı mu· 
Kilosu mecmu tutarı edilen fiati vakkate akçesi 

L. K. • K. S. L. K. 
197700 23229 75 11 75 1742 25 
131200 15744 00 12 00 1190 00 
79200 9504 00 12 00 712 00 

Münakasanm şekli ihale tarihi gün ve saatı 
Pazarlık 23/Eylul/936 Çarçamba 15 te 

11 
" " " 15,S te 

" " " " 16 da 
1 - Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları yazılı 

üç kalem un ihtiyacı üç kıt'a şartname ile ayrı ayn 
15/Eylul/936 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmesin
de 197700 ve 131200 kilo unlara verilen fiat komis· 
yonca pahalı görülmüş 79200 kilo una talip çıkma
dıjından her üç unun ihaleleri hizalarında yazılı tarih 
gün ve saatlarda lzmirde kışlada Müstahkem mevki 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
~ - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve· 
sikaları ve teminat mu\ekkatelerile birlikt~ ihale saa· 
tmdan evvel komisyoncfa hazır bulunmalan. 444 

Müstahkem mevki ıatm alma komisyonundan: 
1 - Manisa merkezindeki Tümenin hayvanları için 

kapalı zarfla münakasaya konulan 590 ton arpaya 
ihale günü istekli çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 
40 mcı maddesi mucibince bir ay .7.arfmda pazarlıkla 
ahnmak üzere münakuası uzatılmıştır. 

2 - Şartnamesi Manisa askeri satan alma komisyonunda 
her gün görlebilir. 

3 - ihalesi 21 Eylul 936 pazartesi günü saat 16 da Ma· 
nisa'da eskeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 1 no lira ve beher kilosunun mu
hammen bedeli 4 kuruştur. 

S - istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte belli gün ve 

'-..... saatte komisyona müracaatları. 446 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaatınm açık eksiltme suretile münakasada 

bulunan 31850 kilo nohut ihtiyacına talip çıkmadığın· 
dan münakasa 10 gün uzatılarak ihalesi 25 Eylul 936 
cuma günü saat 15 te İzmir' de kışlada Müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen mecmu tutarı 2707 lira 25 kuruştur. 
3 - Beher kilosunun tahmin edilen fiatı sekiz kuruş elli 

santimdir. 
4 - Teminati muvakkate akçesi 203 lira beş kuruştur. 
S - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve
sikalan ve teminatı: muvakkatelerile birlikte ihale sa· 
atind~n evvel komisyonda hazır bulunmaları. 443 

Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Tahmin bedeli Muvakkat teminatı 

Sığır eti 
Kuzu et 
Koyun eti 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
98725 29617 50 
14353 5741 20 2801 90 
5000 2000 ()(). 

37358 70 

---- ... 
Yavuz kitab evi sahibi Fahri Kitabçı busene 
Devlet matbaası kitaplarmm da satm hakkım 

Yukanda cins ve miktarları ile tahmin edilen bedelleri ve almıştır. Vukubulacak siparişleri en mUsaid 
muvakkat teminatı,. yazılı olan üç kalem yiyecek 29/Eylul/936 şartlarla, son sür'atle göndermeOe amadedir. 
tarihine rasthyan salı günü saat 11 de kapalı zarf usulile alı· ilk, orta ve lise IUtaplarımn yegane deposudur. 

nacaktır. 1 Adres: Yavuz kitab evi 
Şartnamesi 197 kuruş mukabilinde komisyondan hergün f 

verilir. isteklilerin 2490 sayıla kanunda yazılı vesikalarla tek- ~==~~=~~.:.M.:.;u;m:.::a:;r;.a:.,::5:,:6~~:.:.:e:.:m:.:.:e:.:r~a=f:.:ı~~~ 
lifi havi kapalı zarfı belli gün ve saatten bir saat evveline Askerı· fabrı·kalar umum mü· 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri 

13 1s 23 28 1140/360 dürlüğünden: 
Deniz levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 

bedeli 19250 lira olan 25000 kilo sadeyağı 29 Eylul 936 ta· Muhammen bedeli onbt!ş bin liradan yüksektir. 
20 Ton Ayna demiri rihine rastlayan sah günü saat 15 te kapalı zarf usulile alma· 

caktır. 21 " Dökümhane demiri 
Muvakkat teminatı 1443 lira 75 kuruş olup şartnamesi ko· 30 " Lüksenburg demiri 

misyondan her gün parasız verilir. 5 " Temper ham demiri 
isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi lO " Beyaz ham demir 

kapalı zarfı belli gün ve saatten bir saat evetine kadar Ka- 31 " F erro silisyum 
sımpaşa'da bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 1151/361 75 " Ferromangan 

13 18 23 28 1,5 " Nikel 
Tahmin edilen bedeli 18250 lira olan yukanda miktarı ve 

Düzeltme cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
Gazetemizin 16 Eyliıl 936 tarih ve 7017 numaralı nüshası alma komisyonunca 2111/936 tarihinde pazartesi günü saat 

? inci sahifesi 3 ve 4 üncü sütunlarında intişar eden gümrük 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
muhafaza alayı satın alma komisyonu 125 ton Lavamarin ma· Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu· 
den kömürü ilanında kömürün beher tonuna 15 lira tahmin vakkat teminat olan 1368 lira 75 kuruşu havi teklif mektuplarını 
edildiği yazılması lazımgelirken sehven 5 lira olarak tertip mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve ken· 
edildiği görülmüş oldu~undan keyfiyet tashih olunur. ' dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 

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· J 
sikalarını ve bildi!erini taşıyan lngilizce bir Almanca 1 
üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatlan. 
13 16 18 20 3J6 

~ 

Cürkovaz Bar'ın 
Panayır münasebetile yeni hazırlıklar 

Türkovaz Bar onbeş kişiden mürekkep mükemmel 2 - Bu öğretmenliklerin ücreti ders saatı başına 4 lira 
5 liradır. 

3 - Ehliyeti haiz olitı isteklilerin diploma ve bonservis 
ve nüfus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı ve 
bulunduklan memuriyetleri bil tercümesi ve bir istida 

1 CürkO;iigetibir'da 
ile Ankara'da M. M. V. nt! lstanbul'da Pangaltı'da 
Harbiye okulu K. müracaatları ve sarih adres yazma· 
lan lazımdır. Müracaatlar en geç 20/eylul/936 ya ka· 
dar yapılmahd1r. 24 D. 

Devlet Demiryollarından: 
Aşağıda miktar cins ve evsaf ve eb'adı yazılı malzeme sa· 

tın alınacaktır. 2·10-936 cuma günü saat 16 da lzmir ·Alsan
cakta 8 inci işletme binasında açık eksiltmeye konulacaktır. 
Muhammen bedel 85370 kuruştur. Bu malzemeyi satacaklar 
6403 kuruş muvakkat teminat vermeleri ve aranılan vesikalarla 
işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname 
lerle muayyen valotta komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu malzemenin ihale tarihinden azami on gün içerisinde 
işletmemize teslimi şarttır. 

4S Tane Tevzi tablosu mermeri 
2 CI U U il 

5 " Tek kutuplu şalter 
715 Klg. Bakır çıplak tel 

1790 Metr. Bakır izole tel 
15 Tane Peşel borusu 

300X400 M/M 
400X500 M/M 

25 Amp. 
10 M/M2 

1,5 M/M2 
26 M/M. 

18 22 435 
Kuyucak istasyonunda 187 nci kilometrede kain Kuyucak 

sel yatağının mevcut proje ve keşfi mucibince tathir ameliyesi 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 1·10-936 
perşembe günü saat 17 d~ Alsancakta sekizinci işletme bina· 
sında toplanan sekizinci işletme komisyonunca yapılacaktır. Bu 
işin bitirme müddeti üç aydır. Yapılacak tathirat işi 18000 
metre mik'abı olup muhammen bedeli 11550 liradır. lştekli· 
lerin 2490 No. lı kanununun icabettirdiği şartları haiz olma

Garbın zengin numaralarını görmek mümkün olacaktır. 

Türkovaz B~r'ın yeni Vaf'yete heyeti 
Fuar zamanında en eğlenceli ve zevk

li gece hayatını yaşatacaktır. 

Fiyatlar mutedildir. 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar No. 

102 Salhane vapur iskelesi 
103 Karşıyaka Bostanlı mektep sokağında 40 eski 

118 No. h dükkan. 

Lira 
36 
30 

lan bu işe ait eksiltme şart.1amesi ile fenni şartnameye, Ba· Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarları 15 gün müd
yındırlık işleri genel şartnamesine ve mukavelenameye vakıf detle artırmaya konulmuştur. ihalesi 1 teşrinievvel 936 per· 
olmalan ve bunlara göre hareket etmeleri lazımdır. şembe günü saat 16 dadır. Taliplerin Milli Emlak müdüriye· 

istekliler bu hususat hakkında 8 inci işletme eksiltme komis· tine müracaatları. 364 

yonuna müracaat ederek maıamat alabilirler. ıstekıiıer, yuka· -lzmir Ziraat mektebi müdür
rıda zikredilen şerait dairesinde muhammen bedelin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminat yatırmaları da la· )Öğünden: 
zamdır. 13 18 371 Burnavada Herbert Vitele ait Manda mezarlığı mevkiindcki 

20 ve 27 Eylul pazar günleri ·Buca alanında yapılacak at- 13475 metre murabbaı tarlanın Ziraat mektebi namına istim· 
koşuları münasebetile 11/40 ta başlamak ve son tren Alsan· lak edileceğinden muhammen keşif bedeli olan 337 liraya yine 
cak'tan saat 13/30 da kalkmak üzere yolcu miktarına göre istimlak kararnamesinin fıkrayı mahsusası mucibince kıymeti 
Alsancak'tan koşu yerine müteaddit tenezzüh trenleri tahrik muhammeneye qo 20 ilavesile tutarı olan 404 lira 40 kuruşu 
edilecektir. Biletlerde fevkalade tenzilat vardır. 134 Burnavada uzun sokakta 4 No. h hanede oturan tarla sahibi 

~111111m111111111111111 n111ı.. Doktor ,,1111111111111111m11111111111 ~h::ne~ s v;~~l ~~~:;aa~~e;:~:n b~r~:~:~a ka~~~~~dı~ek~b:u ~!i 

KASE 

i A K ı T ~ edileceği ilan ve bu keyfiyet kcndlsine ihtar olunur. · ~ . ema onay 5 -=T~ir-e_c_ar-b~ay~l-ıg"'_ın_d=--a-n: __ _ 
- Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütalıassı.sı§ Y 

NEDKALMiNA 
-= Basmahane ista•yonu karşısındald dibek M>kak bap.uda 30 aayı· ES 45 Lira maktu ücretli urayımız müstakil ölçüler ve ayar = 1ı ev ve muayenehanesinde eabah saat 8 den ak§4m saat 6 a kadar := memurluğu münhaldir. Belediye memur ve müstahdemleri = hastalarım kabul eder. EE nizamnamesinin 2 ve ölçüler nizamnamesinin 46 ıncı madde· 
~ Müıacaat eden hastalara yapılmaııı lizımgelen sair tahli1't ve E lerbde yahlı evsaf ve ehliyeti haiz isteklilerin gerekli vesika-= mikroskopik muayeneleri ile veremli baltalara yapılmasına cevza EE 
=: r;öriilen Pnomotoraka muayenehaneııiııde muntazaman yapılır. := larile birlikte 30 .9. 936 günlemecine kadar u.rayımıza müra-
•lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliOlll Telefon: 4115 Ulllllla caatları lüzumu ilin olunur 18 20 439 
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Fratelli Sperco W. F. H. VAN- Hellenic Lines 
Vapur Acentası Der Zf:E & CO. 

ROY AL NEERLANDAlS V. N. 
KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

''TRiTON,, vapuru 16 ey· "SOFIA,, motöru 15 eylfıl-
llile doğru gelip ayni gün yü- de bekleniyor 18 eyliilc ka-
künü tahliyeden sonra BUR· dar ANVERS, ROTTERDAM 
GAZ, VARNA ve KÖSTEN· HAMBURG, BREMEN liman· 
CE limanları için yük ala· lan için yük alacaktır. 
caktır. "ANGORA,, vapuru 16 ey· 

"HERGULES,, vapuru 19 liilde bekleniyor HAMBURG, 
eylillde beklenmekte olup 24 BREMEN ve ANVERS'ten 
eylille kadar ANVERS, ROT- yük çıkaracaktır. 
TERDAM, AMSTERDAM ve "TiNOS,, vapuru 24 eylUl-
HAMBURG limanları için yük de bekleniyor, 29 eylule ka· 
alacaktır. dar ANVERS, ROTTERDAM, 

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

luldc beklenmekte olup 5 leş· "SOFİA,, rnotörü 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, limanlanna yükli· 
cektir. yecektir. 
SVENSKA ORIENT LINIEN "GERA,, motörü 15 ilk 

"BlRKALAND,, motörü 14 tesrinde bekleniyor, 20 ilk 
eylulde gelip 18 eylUle kadar teşrine kadar ANVERS, ROT
ANVERS, ROTTERDAM, TERDAM, HAMBURG, ve 
BREMEN, HAMBURG, DAN· BREMEN limanlarına yükli
ZIG, GDYMIA, COPENHA· yecektir. 
GEN ve JSKANDINAVYA ARMEMENT H. SCHULDT 
limanları için yük alacaktır. HAMBURG 

"HEMLAND,, motörü 29 "DUBURG,, vapuru 20 ey-
eylule doğru beklenmekte olup lillde bekleniyor, ANVERS, 
3 birinci teşrine kadar AN· ROTTRRDAM ve HAM· 

Limited 
Hamburg - Bremen, Rotter· 

dam - Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta· 
zam iki sefer yapaca1'tır. 

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

Anglo-Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City" va· 
~uru her ay Pireden munta· 
zaman iki sefer hareket ede-
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilSt: 
Pire-Marsilya seyahat müd· 

dcti75 saat, 
Port·Sait ve lskenderiye li· 

mantarı için "VELOS,, \'apu· 
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha· 
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yoicu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz AcentahQı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 
~-------ımiı ........ 
Kiralık Ev 

VERS, ROTTERDAM, BRE- BURG limanlarına yükliye- Köprü tramvay durak yerin-
MEN HAMBURG DANTZIG cektir. de 681 numaralı ev kiralıktır. 

' , 1 

GDYNIA, KOPENHAGEN, AMERiKAN EXPORT LİNES Evde her türlü tesisat ve konfor 
GôTEBURG, OSLO ve IS· "EXPAMİNER,, vapuru 26 "'mevcuttur. Görmek için Köprü 
KANDINAVYA limanları için eylulde NEVYORK DILEKT bakkalı bay Ahmed'e müracaat 
yükliyecektir. hareket edecektir. - - .. DUNA,. vapuru 18 eylul· 

FINSKA ANGF ARSTYGS DEN NORSKE MJDDELHAVS de bekleniyor, BELGRAD, 
KUMPANYASI LINJEN • OSLO NOVISAD, BUDAPEŞTE, 

"SAVONMAA" Motörü 12 "BANADEROS" motörü 21 BRATISLAVA, VİYENA ve 
eylulde gelip doğru ANVERS eylulde bekleniyor, doğru LE LINZ için yük alacaktır. 
ve FINLANDiYA için yük HAVRE, DÜNKERK, DIEP- SERViCE MARITIME 
alacaktır: PE, ANVERS ve NORVEÇ 
SERVlCE MARITIME ROU- limanlarına yük alacaktır. . ROUMAIN BÜKREŞ 

BOSPHORUS 22 "VASELAND,, motörü 13 
MAiN KUMPANYASI " " motörü teşrincvclde gelecek, ROT-

"ALBA JULI" vapuru 23 ilk teşrinde bekleniyor,. LE TERDAM, HAMBURG, CO-
eylillde gelip 25 eylüle kadar HA VRE, DiEPPE, DÜN- PENHAGE, GOTEBURG. 
PİRE MALTA MARSIL y A KERK, ANVERS, DIRECT OSLO ve ISKANDINA VY A 
ve ALGER içi~ mal yükliye· ve NORVEÇ timanlarına yük limanlarına mal alacaktır. 
C kt. alacaktır. DUROSTOS 30 e ır. i l " ,, vapuru 

ZEGLUGA POLSKA AT D NA V CATION COM· eylillde bekleniyor, KôSTEN-
KUMPANY ASI PANIE-HAYFA , CE, SULINA GALAÇ ve 

"SARMCJA,, motörü 28 "ALISA,, motörü 14 eylille GALAÇ aktarması BELGRAD 
eyliilde gelip doğru ANVERS, doğru bek_leniyor, BELGRAD, NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
DANTZIG ve GDYNIA li- NOVISAD, BUDAPFŞTE, VIYENA ve LINZ için yük 
manları için yük alacaktır. BRATISLA VA, VIY ANA ve alacaktır. 

Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona inhisar mamulatından 
LIKOR, ŞARAP, KANYAK, LÜKS SiGARA, AV MALZEMESi verilir. 

ikramiyeli 

YENiCE 

sin~:~~nni Gümrük muhafaza genel k 
lshakköyü'nden Nuri oğlu mutanlıgw 1 Istanbul satın alm 

310 doğumlu ve seferberlikten 
beri hayat ve mematı meçhul komisyonundan: 
Osman veresesi bu defa mah· 
kememize müracaatla gaiplik l - Askerleşıniyen muhafaza memurları için 1160 takım ıı 
hükmü istemekle kanunu me· hafaza elbisesinin 51101936 pazrtesi günü saat l 5 
medeninin 32 inci maddesi kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
mucibince bir sene zarfında 2 - Tasınlanan tutarı l 7400 liradır. 
bulunduğu yeri bildirmesi, 3 - Şartname ve evsaf ve örnek komisyondadır. Gö 
aksi takdirde gaip addile o lebilir. 
yolda hüküm verileceği ilan ~ - istekliler 1305 liralık ilk teminatlarını teklif mekh 
olunur. 17 18 19 ları ile birlikte saat 14 le K':>misyona vermeleri. 
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Ecza n eS i 
Küçük salepçi hanı 

karşısında 
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Mücellit 

Ali Rıza ilandaki hareket tarihlerile LINZ için yük alacaktır. Vapurların isimleri gelme 
navlunlardaki değişikliklerden S. A. ROYALE HONGROISE tarihleri ve navlun tariteleri Yeni Kavaf /ar çar
acenta mes'uliyet kabul etmez. DE NAVIGATION DANUBIE- bakında bir taahhüde girişi· 
Daha fazla tafsilat almak için NNE-MARITİME BUDAPEŞTE. lemez. Telefon No. 2008 2008 şısı No. 34 
2ci klOrdonda tahmil ve tahliye ı-----------------!!!ım-----------111•---• 

Elektrik ve Nitro Salloz boyası ile boyanmış muhtelif tip 
boyda karyolalar ile Nikel Nikelaj ve bronz karyolaları nik 
abajorlar, komodinler vesair muhtelif eşyalar ile umum ser 
lerde birinciliği kazanmış ve her dürlü takdire mazhar olm 
olan lstanbulda Doktor Halil Sezerin karyola ve madeni e 
ya fabrikasının bütün mamulatını topdan ve perakende olara 
Yeni Kavaflarda 29-36 numaralı Hüseyin Hüsnü Ôzişin lü 
mobilya salonunda fabrika fiyatına bulabilirsiniz. Taklitlerinde 
sakınınız. 

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

Tele. 2004 2005 2663 ....................... 
Olivier v E Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
LONDRA HATTI 

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

"DIDO,, vapuru 29 eylUlc 
kadar Londra ve Hul içi rı yük 
alacaktır. 

"LESBIAN,. vapuru 9 tcş· 

rincvele kadar Londra ve Hul 
için yük alacaktır. 

"MARONIAN,, vapmu 19 
teşrincvele kadar Londra ve 
Hul için yük alacaktır. 

LIVERPOL HATTI 
"MARDİNIAN,, vapuru 17 

eylulde Liverpol ve Svansea· 
dan gelip yilk çıkaracak ve 
ayni zamanda 23 eylule kndar 
Belfast, Liverpol ve Glaskov 
için yük alacaktır. 

BRISTOL HATTI 
"TORFINJARL,, 20 eylüle 

kadar Bristol için yük ala· 
caktır. 

/ 
·~ / ' \ , 
1 ı J jj) ,. 

/ \. 

Çamaltı tuzla müdürlüğün 
den: 

1 1 - 20 Fişli bir telefon santralı 
2 - 10 Adet telefon makinesi 
3 - l 0.000 metre 2,5 milimetrelik telefon teli 
4 - 500 Adet izalatör 
5 - 400 Metre siiplon teli, pil kavunozu, pil kömürü çi 

ko levha vesair telefon malzemesi. 
Yukarıda yazılı malzeme münakasa kanununun şeraitine gör 

21101936 cuma günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. 
isteklilerin o gün ve saatta Alsancak tütün fabrikasınd 

toplanacak Çamaltı alım komisyonuna müracaatları ilan ol 
nur. 17 18 411 

lzmir P. T. T. başmüdürlüğün 
den: 

Seydiköy merkezi!e Gaziemir istasyonu arasında günde dö 
ve Alsancak merkezi arasında da günde bir defa posta na 
ve teati etmek üzere mahiye 22 lira muhamrrıen bedeli 
10/9/936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle münakasa)'' 
konulan posta sürücülüğünün 24/9/936 T. ne müsadif pe~· 
şembe günü saat 16 da lzmir posta ve telgraf başmüdürlu· 
ğünde ihalesi icra kılınacağından talip olanların % 7,S 
nisbetinde muvakkat teminat akçesile müracaatları ilan olunut· 

12 15 18 22 346 


