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Viyanada iyi neticeler aldılar 
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• • 
e ran ıe m e e mza ıy 

1lmanya, Rus-Fransız ittifakını 
ve küçük itilafı bozmak istiyor! 

M. Hitler, lngiltere nezdin-
1 

de teşebbüslerde bulundu. 
~~----~·-.«11111---~-~-

Yugoslav ya başvekili de Londra'ya gidecektir. Almanya İn-
giltere ve Fransa'ya 50 yıllık sulh teklif ediyor. ------------- ispanya mücadelelerinden intibalar .. M. Hitler bu arada müstemleke, Habeşistan ve Dan 

zig işlerinin de kat'i şekilde hallini istemektedir.. Çok kanlı muharebeler oluyor 
lara gı:neral Von Scb kumaıula et- Urugv·ay Madrıl!ld m aseba 

ıaşta . 

M. Hitler t1e 
'Londra, 23 (fladyo) - fyi ho

lıer nl:ıa siyaci ıııalıııf ile ı;örc, Al· 
ttııınyıı lıüklııneti l.mı<lrn\ln bıızı 

t"şelıhüslı~rılc Lulunınuçtur. Du tc

şebLüsler, Lc)karno Leşler konfe· 
tnnsi)e alakadardır. Alm:ınya'mn 

!e. ehhiiclr.r i arasınc]a cA vrııpa 'mn 
ıkı \ep hirkaç devletten miirek· 
kep gurupları aleyhine nıntuf. mu
kn'ie]e w• misal~lann hiikünu]en i . 
katı \nrılır ki; bu teşchhfüı Ru · • 
:Fransız ittifakının ve kıiçük itila
fın f('•lıi <lcmektir. 

hinci t : l ·p sil:h'a:ıınanın tcd 
rid surette ıızaltı lnı:ısıılır. 

Üçüncü tıılep tc, Alınnnyn·ya 
lnÜ·lcnılrke \erilm('"idir. 

Bunlar<lan başl.a, lıalya·Ilnh~~. 
Lchiıstan \e 1>ımzig mC'ı;'e'elPrinin 
en alim ~ckildc halli w komü
ni ı prop:ıgandalanna hemen ve 
knt"i surette nilınyet H!rilıne i tek
lif edilmektedir. 

Dn beş tıılcp iizerimle ittifak 
huı;ule gt>lml'dı•n Lokanıo konfc· 
tııııı:mdon Anup:ı eullıuna bir fay· 
da ~t>lmi;•"'ceği de il.ivctcn hillli
:rilmi tir. 

llt•rlin, 23 (.\.A) - M. IJiıJcr 
diinkü gıinii manevra snh:ı«ınılu 
geçirmiştir. 

irfanda ile tica
ret anlaşması 
Yugo~lavya'dan da 

heyet geliyor 
_..._ 

f .. •ıııılml, 23 (Jlıı U"'i muhabiri· 
nıizdeu) - J.ondr:ı'<la bıılunmnktn 

olaıı İktısııtl ' ekiıkti nıii,.,avirlerin· 
<lı•n J 'nik Kıırlluğlu'ıııııı ri~ıısctİıı· 

dt'ki Jktmul hep•tiıııi:r, lrlantla 
llıiimc illeri ile Türk . lrlaıırln tic:ı· 
ret nıuıılıcdc i için nıiizııkc-rt•lcrn 

dcvum etmekıcdirlcr, Tan;ı:iın eôilen 
ınunlıedcnin lıugiinlcr<l~· iınz:ılırn· 

ınaı.ı mubteınclt.lir. 

J taııbııl, 23 (Hu u i nı11lıııbiri· 
ınizdcn) - Yugo l:n')a hiilnimcti 
ile lıükıiınetimi:ı: araımııla lıir tic:ıret 
trıuahedeai tanzimi için Yuı;oslavya 

ti.caret nezareti umumt ktitibinin 
riyasetinde bir heyet, yakında An. 
knra'ya gelecektir. 

.., ıııektedir. Bu ınanenalilrda, en yl'ni • 

~istem harp \'a>.ıtalan da tecrübe 

;.~'!:;~~:~ .. '· gece horel•tkd y•- tı kesildi. lngiltere t 
.Manevraların hedefi, cenubu 

gaı-hiden gelen Lir ordunuu Mayn 
nrhrini gcçmeEiııe 'c şimali garbi· 
)C tcn·cciibiine ~mııni olmaktır. 

M. Mussolini 
Derlin, 23 (RaJ>u) - Dc~inci 

ve dokuzuncu kolordulann büyük 
manevraları, .M. Hitler'in lıuzurile 

2:l cyliıl<le bitc>ccktir. )iane\ ralnr 
halen Yuk:ın Mayn nehri havza-
sında devam etmektedir. Manevra· 

25 Evluldc ordular Ilitlrr , 
önünde usu)cn bir S"\'İt resmi ya· 

pal·aldardır. 

fı;tanbul, 23 (Hucu~i ınulıaLiri
lllizJcn) - Almım de\ Jet rci i l\f. 
lliılı:r·in. Alman)a'yı Husya ile• 

harlıetınek için Perbest bırakmak 

~artile, İngiltere Ye Frımsa'ya elli 
. cnelik bir sulh muahedesi im7.a· 

sun teklif ettiğini İngiliz gazeteleri 
ya21~·or. 

Jr;rııııbul, 23 {Hususi muhnbiri
mizdcn) - Derlin'dcn gele.n bir 
lınbere göre, Akıleniz hanacına 

dair miihinı görüşmeler yapmak 
fü:rre, 1 ugoslnya bn{V .:kili l\f. .Mi
lan Stoyadino\iÇ yakında Londra

ya J!i<lecektir. 

Suriye heyeti geldi 
Heyet reisi, Suriye, Antakya ve isken. 

derun işleri hakkında ne dedi? 
İst:ınbul, 2.3 (IIo~usi mulı.ıbirimizden)- P:ıriı:it.~. Suıiye·Fransa mun· 

hcclcsini imzalıy:ın Suriya wurahh:ıi heyeti hu"Ün Scmplon ck«prcsi ile 
şehrimize gelmiştir. c 

Delegasyon reisi Ila~imületaşi, gazetecilere beyanatta hulunar:ık 
demiştir ki: 

- İsıikltilimizden sizin de bizim kaılar memnun olduğunuza oüp· 
hem yoktur. Rabıtamız. l 300 seneliktir. Terakk.inizcleu fovka1adı- menı· 

nunuz. Şam'a gider gitmez, demokrasiye müstcnid bir mecli~i wcL'usan, 
reisicumur ve kabine intihap edece~iz ve ordu tc>§kil edecrğiz. 

Fran~a·nın Suriye'deki hakkı, ili Pf'ne zarfında bize geçer.ektir. ı~ 
kmırlcrnn ile Antakya 'ya, Frnnsa mahalli muhtariyet \'ermişti; şimdiden 

eonrn hu hakka l'rans:ı yerine Suriye nezarr.t edecektir. 

Cenevre tiyatro sahnesinde (!) 
~..... ·-------------------------....;:.....;;... 

ltalyan'ları sinirlen 
diren bir darbe! -----·-------

Habeş murahhasları müzakerelere gire
bileceklerdir. Urugvay-İspanya münase

batınzn kesilmesi telaş uyandı;-dı. 
C('UC\'rc, !!:\ (Haılyo) - ~:;.-." dikknti rellıt"tınd.;tu!ir. 

rc'dt', Lir tiyııtro dıırbı•t.İı•İ ııurlırım Jl:ıbc~ ıııurnhh:ı. lnrınııı :ı:-uıııh-
fıni lıir hırnr \'<'rilmişlir. Bu karar, leye iştirak vı• :lılmni i~lir.ıki, va-

9 lar koınitı•f'iııin Ilaheo nıurnlıhaıo· ıd) cıe lı likinı ıl!mu~ ,,. muzııkeru-
lurımn s ·Hilıiyeti wc5'clesiııi L;ilıey tın lııi nü cer··~ anını lıozııııı~hır. 

hakem ma!ıkemesiue sevkten ear- Bn okı;-aııı iized ynpıhıı lop· 
fmazar kanırıdır. Bu hiidi~c üze- lanlııh, 9 lar komiıe.,inin r.ıporu 

riııe, Hnlıeş ınurnhlı:ı~larııı.n biitün :ı:;:ımblt•ye ''crile<·ektir. 

Bcliihiyetlerini kullanarak nsaıııblc- 9 lur komitt:qi. Peru ıııur:ılılıa-

ye İftirakleri pek tnbiiılir. sımn riyasetinde topluumı~ 'e bu 

Paris, 23 (Haılyo) - Ulu~lar içtimada M. Etlen ile ~1. Ocllıoıı 
so yetesi mesaili, devletlerin naza· da hazar bulunmuştur. 
rı dikkatini celbetmekte berdevam- Havas ajansının Cenevre mu-
dır. Cenevre'de bilbnsea bazı dev· habirine göre tnli adli komitesi 

Jetler ara!l1ndaki müzakerat nazan - Sonu 6 ıncı sag/ada-

" Asi general, Hitler'e hayran olduğunu söyledi. 
Urugvay konsolosunun 3 kız kardeşi öldürüldü. 

r. • ' ~fonto\·idoo, 23 {Raılyo)- IJü- topraki;;.'nı terketıuelcrini bildir-

/ngıltere kralı- l..umct, ~1a~~i~\lek.i el ... ilik memur- mi~tir. 
larına, elçılığı kap:ıtnrak t panyol - Sonu 6 ıncı sahi/ede -

nın Türki;)e zi- it I k I M . . 
yareti ve İtalya a ya ra ı ve ussohnı 

Habeşistana gidecekler Bclgrad, 23 (Hndyo) - İngiltere 
Kralı Sa 1\Iajetıte Sekizinci Eti· 
\'nrcl'ın Yugo in-ya, Yunani~tan ve 
Türkiyt: '} i ziyaretinin Roına'da 

uyandırdığı a~abiyet henüz zail 
olmamıotır. 

Kral, 1937 senesi ortalarında mu
kaddes Aksum şehrinde Habeş 
imparatorluğu tacını giyecek. İngiltere kralının hu seyahati, 

Homa mahafiliucle, halya'ya karşı 
ademi itimaıt şeklinde tefsir edil· mektcdir. Ile1gr:ııl, 23 IRorlyo} - Huma \lan gelen haberlere söre, lm~üukfı 

/ngiltere kararsızlık kabine içtimaında, M. l\lu-.solini arkadaşlanna izahat vermiş ve 1talya'ııın 
içinde değildir deniz ve hava teslihatına büyük ehemmiyet ııtfctti~iııi sö)lcmiş, e.il:ih· 

lanmıık için her türlü fcdakilr1ığın yapılac-ııJ;rını ild\•e eylemi,tir. 
Berlin, 23 (Hadyo) - Alman :M. Mussolini, menddı ibtidııiyc temini hususunda, lrnnclnn bö,,·lede 

~azctderi, Akdeniz ı;eyahatinden ' 
dönen S_!lmuel lloar'ın ·heyanaıına evclce alınan tedbirlerin devam edece~ni hihlirmiş ,.e Jlabe§ barb nın 
ehemmiyet veruıı kte ,.e hal ya 'nın hidayetlerinde tesis edilen lıarb iktısadiyatı komi~erli~inin fe hedilmiye· 
bu beyanatı dikkatle okuyacakla- eeğini, iktısadiyatın askeri nıiirakabe ahınlln hulunacağını söylemiştir. 
nnı yazmaktadırlar. Bdgrad, 23 (Radyo] - İtalya kralı \'iktor :;ımaaocl, 1937 senesi 

Ilerliner Tagııblet diyor ki: ortalarında Habeşi tan'ın mukaddes Akeum şehrine giderek llnbeş imp:ı· 
clliçkim~e, fngfüere'nia Akde- ratorluğu tacını giyecektir. l\..ralın ecynlıatı için İtalya'nın şimalindcki 

niz mee'clesinde karar~ızlık için- 'imenclifer sanayi fabrikaJ:ımııla husu i vagonlar yaptırılmakta olduğu ,.0 

de bulunduğunu eöyliyemez.l M. Mu~solinin'dc krala refaka~ ederek Jlabe~istau'a gideceği söylen· 
\.,. __ .. __________ ..) mekteJir. 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· Fuarımızın, belediye reisimizin ağzın-
dan dinlediğimiz fer ahlı bir muhasebesi 

Gelecek yıla hazırlanalım! 
. -------
lzmir'e Türkiye içinden 103,588 ziyaretçi geldi 

ve 2 milyon lira para bıraktılar. Ecnebi 
firmaların da rağbeti artmıştır. 

Evelki ıünkü zi1Jafetten sonra gazino kapısında bir intiba .. 
- Yazısı 3 üncü sahi/ede 

• ·-····· ... """0 Jınu1;;nuı uc oıraz nnmış, adtıyeye vemmışlcrair. 
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F rfılesko'nun Ha Günün ·T·etgraf 
.·~ 

Doğu 
illerin imarı Vaziyeti 

Fenalaşıyor I [ ""\ ltal~~~~,~~.Br~a~3g~O.~.~~e~aF~~~a~~~~,~d~a~gbünkü ~;bezarfur 
--····•cı--

Yeni bir konsültas
yon daha yapıldı .. 

Sen Moris, 23 (Radyo) -
M. Titulesko'nun sıhhi ahvali. 
daha . fenalaşmıştır. · Doktorlar .. . . 
.yeg_id~n .. bir kon~ültasyQq da- · 
·ha yapmışlardır. 

Lozan'dan profesör Brüst
len ve Paris'ten profesör Lan
duski ve biri Viyana, diğeri 
Zürihten mürekkeb konsültas
yon heyeti henüz raporunu 
vermemiştir. 

Sen Moris, 23 . (Radyo} -
Bu sabah, M. Titulesko'nun 
sıhhi ahvalinde hissedilecek bir 
salah görülmüş ve hasta bir 
sütlü kahve içmiştir. Vehamet 
devam etmektedir ve heniiz 
bir rapor verilmemiştir. 

Belgrad, 23 (Radyo) - Sen 
Moris'ten gelen haberlere gö
re, Titulesko'nun sıhhatinde 
salah vardır. Bugün ilk defa 
olarak bir sütlü kahve içmiş 
ve biraz kızarmış ekmek yi
miştir. 

Titulesko'gu zehirlediler mi? 
Paris, 23 (A.A) - Soir ga

zetesinin hususi muhabiri Jules 
Sauervein ise B. Titulesko'nun 
zehirlenmiş olduğu iddiasında 
ısrar etmekte ve bunu ispat 
edecek ortada yirmi vesika 
bulunduğunu söylemektedir. 

M. Sauervein demiştir ki: 
- M. Titulesko her zaman 

"Dost bir hükumetin bana 
vermiş olduğu malumat saye
sinde neye mahkum olduğumu 
biliyorum. Beni zehirle ötdür
meğe mahkum etmi~ler. Ro
manya' da son seneler zarfında 
vukua gelmiş olan siyasi cina
yetlerden sonra beni kurşunla 
veya hançerle öldürmek bü
yük bir rezalet olacağından 
düşmanlarımın beni zehirle 
mahirane bir surette öldürmek 
istemeleri gayet tabiidir. Ölü
müm muhtemel olan sıhhatime 
hamledilecek, ve bu suretle 
herşey örtbas edilmiş olacak
tır, demeyi itiyat edinmiş idi.,, 

M. Sauervein Malarya'nın 
yüksek mıntakaların saf ha
vasına mukavemet edcmiyc
ceğini ilave etmektedir. 

Halbuki M. Titulesko'nun 
Scnt Moritze geld iği giinden
beri gittikçe bozulmaktadır. 

Romen devlet adamının ka
nında milimetre mikabı başına 
beş milyon kırmızı küreyvat 
yerine ancak bir milyon var
dır ve M. Sauerveine göre 
kendisini kurtarmak imkanı 
yGktur. 

Macka 
t 

Kazasında büyük 
yağmur ve kasırga. 

lstanbul, 23 ( Hususi ) -
Trabzon vilayetinin, Maçka 
kazasında büyük bir kasırga 
ve müteakiben şiddetli yağ-

mur yağmış ve seller husule 
gelmiştir. Birçok evler evler 
sular altında kalmış, mevsim 
mahsulatı büyük zararlara uğ
ramıştır. 

Süvarilerimiz 
Viyana' da iyi 
neticeler aldılar .. 

lstanbul, 23 (Hususi muha
b:rimizden) - Süvarilerimiz, 
Viyana'da büyük bir muvaffa
kıyet kazanmışlardır. Onüç mil· 
letin iştirak ettiği yarışta, yüz
başı Cevad ikinci gelmiştir. 

Selanikte bir ha-
reket oluyordu!. 
Komünistler ··hükü
meti debire~eklerdi. 

.. :- . . 

daşbakan 
Yakında gene 
İstanbul' a dönecek. 

Ankara, 23 ( Hususi muha
birimizden) - Başbakan İsmet 
İnönü ve Vekiller bu sabah 
şehrimize geldiler, istasyonda 
meb'uslar ve halk tarafından 
karşılandılar. Başvekil, Teşri

nievvelin beşinde tekrar lstan
bul 'a gidecektir. 

Vekillerimiz 
Samsun'da 

' da bugün Türk ma-
A 1 A • mureleri ve mede-• v e a 1 • niyet~ kurf!/uyor . . '. - .. .. . ... 

Fransa ıJe lngifter~i Fa'şist . .'aleyh_tarlarının teina-
. yüllerine kurban olmakta imişler J. 

Paris, 23 (Radyo) - Cuma 
günü Elize' de yapılacak kabi
ne içtimaından sonra o gün 
akşam M. Dikson Cenevre'ye 
gidecektir. 

K. itilaf ve Balkan it-

Roma, 23 ( RaClyo) - Re
jima Faşist gazetesi, Cenevre 
hadiselerinden bahsederken: 

- Fransa ve İngiltere, bazı 
siyasi mahafilin Antifaşist te-

Dün ece enevre'de 
mühim top antı yaptılar 

-------- - -
Samuel Hoarın beyanatı 

1
1ngiliz donanması her za
lmandan daha uvve li ir 

mayüllerinin kurbanı ·olmakta 
devam etmektedirler. 

ltalya'yı İngiltere ve Fran
sa' n ın Cenevre' de ne yaptıkları 
alakadar etmez. İtalya; ciddi 
şahsiyetlerle teşriki mesai ede
bilir. Yalnız ltalya olmadan 
Cenevre' de hiçbir iş görüle
miyeceğini derhatır ettiririz. 

Demiştir. 

Roma, 23 (Radyo) - Pa· 
ris'ten gelen yeni haberlere 
göre, Fransa'nın dahili vazi
yeti Amele-Patron m~s'eleleri 

yüzünden nazik bir safhadadır. 
Yukarı Marn'de ve Möz'de 

yeniden birçok fabrikaların 

amele tarafından işgal edildi
ği bildirilmektedir. 

Grevin genişlemesi dahili 
vaziyeti mühlik bir safhaya 
sokmaktadır. 

Paris, 23 ( A. A ) - Jour 
gazetesinin haber verdiğine 
göre, Paris ve Banliyosunun 
çikolata fabrikalarında çalışan 
6000 amele grev ilan ederek 
fabrikaları işgal etmişlerdir. 

Hava tehlikesini 
Bilen vatandaşlar .. 

Ankara, 22 (A.A) - Hava 
tehlikesini bilen üyeler listesi: 

Erzurum, 22.· (A.A). - Mü: 
fet~işlik doğu mıntakasındakı 
ğezisinden dön~n 3 cü umumi 
müfettiş Tahsin Üzer gezisi 
hakkındaki intibamı Anadolu 

· Ajansı muhabirine 'şu suretle 
anlatmıştır: 

Doğu illerimizde yer yer 
kalkma ve genişleme hareket 
ve faaliyetlerine memnuniyetle 
şahit oldum. Bilhassa yol ve 
yapı işleri slir' at le ilerlemek
tedir. Transit yolu da bu me
yandadır. Yeni teşekkül eden 
Patnus kozası merkezinde hü
kumet dairesi inşaatı bir aya 
kadar üzeri örtülmüş bir hale 
getirilecektir. Burada birde 
tayyare şehitleri abidesi yapıl-
maktadır. Harap Patnus pek 
yakında küçük bir mamure 
olacaktır. Şimdi çarşısı ve 
yolları kurulmaktadır. 

Karakösede on beş güne 
kadar elektrik tenviratına baş-
lanacak, cumuriyet baytamında 
töreni yapılacaktır. Burada da 
büyük bir Halkevi, bir orta 
mektep yapılıyor. Cumuriyetin 
eseri olan yeni mektebde ted· 
risata Cumuriyet bayı aınında 
başlanacaktır. 

Burada ayrıca bir un f ab
rikası ile sıhhi ve fenni şeraiti 
haiz bir hamamın inşaatı bil
mek üzeredir. Karaköse şimdi 
medeni bir şehir çehresi 
gösteriyor. 

Kars' da arazi t evzi ve tem
lik işlerinin arkası alınmıştır. 

Samsun, 23 (A.A) - lktı
sad ve Maliye Vekilleri Sam
sun limanına dün muvasalat 
ettikleri halde fırtınanın şid
detinden karaya çıkamamış

lar, ancak bugün çıkabilmiş- Kıbrıs'ta yeni hava ve deniz üssü yapıla-
ıerdir. cak. /ngiltere Akdeniz' den vaz gec, emez. 

13422 B. Timur Mustafa 
oğlu Cihanbeyli'den 20, 13423 
Mehmed 20, 13424 Mehmed 
Hacı oğlu 20, 13425 Mehmed 
ağa Amasya'lı 20, 13426 Ah
med Kabasakal'ın 20, 13427 
Raşiq 20, 13428 Hacı Ahmed 
25, 13429 Osman Çatak'lı 30, 
13430 Rasim 25, 13431 Akif 
20, 13432 Ahmed Ôzbilgi 20, 
13433 Halil Burunlu oğlu 20, 
13434 Cevdet furuncu 20. 

G. Metaksas 
Bugün bir nutuk 

~öyliyecek 
Vekillerimiz şehrimizde tet-

kiklerde bulunduktan sonra 
maiyetlerindeki zevatla bir
likte yollarına devam etmiş
lerdir. 

Moskova'da 
Sporcularımız şere
f ine bir ziyafet .. 

l\foskova, 23 (A.A) -Voks 
cemiyeti başkanı B. Ar:,sev 
Türk spor heyeti şerefine bir 
kabul resmi tertib etmiştir. Bu 
heyet mensupları Türk masla
hatgüzarı Türkiye büyük elçi
liği erkanı, Sovyet Rusya be
den terbiyesi kurumu başkanı, 
Karcenko, Dış İşleri Bakanlığı 
birinci şark. bürosu şefi Zuc

kernıan, Dış İşleri Bakanlığı 
yüksek memurları, Türk ve 
Sovyet gazetecileri kabul res
minde hazır bulunmuşlardır. 

B. Cevdet Kerim ile Aros· 
sev nutuklar teati etmişlerdir. 

B. Cevdet Kerim Moskova 
Sovyet ikinci başkanı Melbard 
tarafından kabul olunmuştur. 

Portekiz 
Ademi müdahale 
Komitesine 
/ stirak edecek .. 
~ 

Cenevre, 23 ( Radyo ) 
Eden ile Portekiz Hariciye na
zırmın mülakatından sonra, 
Portekiz ademi müdahale ko
mitesine iştirak edeceğini bil
dirmiştir. 

Afyon işleri 
İstanbul, 2J (Hususi muha

birimizden) - Tahran'a git· 
ıniş olan heyetimiz, afyon sa
tışları hakkında lran'la bir 
muahede yapacaktır, 

Londra, 23 (A.A) - Ak
deniz teftiş seyahatından dö
nen Sir Samuel Hoar mat
buata şu beyanatta bulun-
muştur: 

- " İngiltere Malta'yı bir 
istinad noktası olarak kullan
maktan hiçbir zaman vaz 
geçmiyecektir. Britanya hü
kumeti Akdeniz' deki kuvvet
lerin muvazenesini imparator
luğun müdafaa hatlarını em
niyet altına alabilmek ıçın 

yeni duruma uydurmak arzu
sundadır. 

Kıbrıs adasının süel bakım
dan istikbali de tetkik edil
mektedir. Kıbrıs 'ta gelecekt~ 

inkişaf edecek bir modern li
man yapmak icabedecektir.,, 

Sir Samuel Hoar bundan 
sonra İmparatorluk müdafaa 
hatlarının himayesi hakkında 

ki İngiliz kararının hiçbir kim
seye karşı tehdidi tazammun 

etmediğini kaydetmiş ve de
miştir ki: 

" Zira ltalyan matbuatına 
lngilterenin Akdeniz siyasasına 
bir vüzuh vermesi ve diğer 

Akdeniz devletlerine ve bu 
arada Fransa ile ltalya'ya 
beyanatta bulunması lazımge
leceği hakkında makaleler 
okuyorum. Böyle bir beyanata 
lüzum gösterilmesi mutlak bir 
süitefehhüm mevcut olduğunu 
isbat eder. Akdenizde yeni 
hiçbir sıyasamız yoktur. Siya
sal hattı hareketimiz değişme
miştir. Yakın bir gelecekte 
bütün Akdeniz devletleriyle 
mümkün olan en iyi münase
betler temin edeceğimizi umu
yoruz. Fakat bu arzu ve ümi
dimiz bize irtibat hatlarımızı 

mümkün olduğu kadar emin 

bir surette temin ihtiyacımız
dan kurtaramaz. 

Kıbrıs'n süel hava hareket
leri bakımından mühim oldu
ğunu söyliyen Sir Samuel Ho
ar, bu adanın Akdeniz' de 
mühim bir rol oynıyacağını 
söylemiş, seyahatinin evvel
emirde muhtelif sınıf harb ge
milerini teftiş, zabit ve gemi
cilerle temasa ve sonrn son 12 
ay zarfındaki hadiselerden elde 
edilen tecrübeden istifadeye 
matuf olduğunu bildirmiş ve bu 
scyahatın kendisine Akde
niz müdafaasındaki zayıf nok
taları tesbit ve müşahec:ieye 
ve bu hususta alınacak ted
birleri tayine imkan vermiş 

bulunduğunu ilave eylemiştir. 
Deniz bakanı sözlerinin so

nunda kanaatınıca İngiliz do
nanması bugün her zamankin
den daha kuvvetlidir, demiştir. 

. 
Yugoslav 
Murahhasları. 
Romanya kralı tara
fından kabul edildi. 

Belgrad, 23 (Radyo)- Bey
nelmilel Ticaret konferansına 
iştirak eden Yugoslav murah
has heyeti Sinaya'<la Romanya 
Kralı Karol tarafından kabul 
edilmiştir. Yugoslavya meb'u
san meclisi reisi ve murah-
haslar Krala takdim edilmiş
lerdir. 

Kıskanclıktan 
' 

Karısını öldürmüş. 
İstanbul, 23 (Hususi muha

birimizden ) - Balat'ta oturan 
balıkçı ishak, karısı Safiye'yi 
kıskançlık yüzünden öldür
müştür. 

Belgrad, 23 (Radyo) - Ya
rın, Atina'nın en büyük mry
danında muazzam bir miting 
yapılacaktır. Başvekil general 
Metaksas, münakalat nezareti 
balkonundan mühim siyasi 
bir nutuk iradedeccktir. 

elçika'da vaziyet 
İspanya'ya silah kaçırılmama~ı için ted-

birler alındı. Bazı menfi hareketler 
görüldü. Mitingler tahdid edildi. 

l'nri , 23 (Rndyo) il:ıh kn· 
\'akçılı~ı İs\İçre - Frnıı sız hud udla· 
rımla devanı ctmckıcdir. Kro~e \ "C 

Samh:ış isminde iki maruf kaçakı;ı 

cürmiinıe,lıuıl lıuliııJc tutulmuştur. 

1 s\İç-e zabıtası Ccnene".lc M. 
Fose i mimle lıir tüccarı da le\ kif 
etıui ş tiı·. 

Hu şchekcnin l..aı,:mlı~ı ilulılar, 

Frnuı;n yolile illndrid'c sevkcclilc· 
cekti. 

Hı ü kscl, 23 (Ra<lyo) lld· 
çilrn 1,ıılıııa•ı ıuharriyalla fkrnnı 

etmektedir. Birçok yerlenle ,.c lıil

lıa sa llriik:.el civurındıt gizli sil iı lı· 

lar hııluıııııııetur. 

Liyej zabıtası şüpheli maha
filde taharriyat yapmıştır. 

Brüksel, 22 (A.A) - Siya
sal mahafil M. Van Zeland'm 
bu akşam toplanmıya davet 
ettiği kabine konseyine büyük 
bir ehemmiyet atfetmektedir
ler. Tahmin edildiğine göre, 
Konsey İspanya'ya yapılan 
gizli silah ihracatı ve Belçi
ka' daki bazı menfi hareket
lerle meşgul olacaktır. 

Madrid hükumeti delegesi 
Hnexanın Brüksel -- Anvers 
treninin bir kompartimanında 
kaybettiği çantanın tetkiki ne
ticesinde anlaşıldığına göre, 
Belçika işçi partisi genel sek
reteri Jean Dolvigne ispanya 

kızıl ordosu ile Belçika silah 
fabrikatörleri arasında muta
vassıtlık etmektedir. ' 

Müddeiumuminin aç.tığı tah
kikat neticesinde bir gizli si
lah ve ccbhane fabrikası ile 
içinde külliyetli miktarda harb 
malzemesi bulunan bir depo 
meydana çıkarılmıştır. 

Brüksel, 23 (A.A) - Polis 
müddeiumuminin cmrile Sarl
sua' daki milli lejyon binala
rında araştırma yapmıştır. 

Briiksel, 23 (A.A) - Bel
çika Adliye Bakanı neşrettiği 

bir tamim ile, silah taşımavı 
yasak etmiştir. Ayni tamim 
ile içtimalar ve nutuk iradı 
birtakım şartlara tabi kılın-

mıştır. 

İthalat ve ihra-
• • • cat vazıyetımız .. 

lstanbul, 23 (Hususi muha
birimizden) - Ticaret müdür
lüğünün neşrettiği istatistiğe 

göre, sekiz aylık ithalatımız 
53 küsur milyon lira, ihraca
tımız ise 37 milyon liradır. 
Ancak bu sekiz ay, ihracat 
mevsımınc tesadüf etmemek

tedir. 
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Homan: Hefik Ahmed 

-1 HABE -1 
Sclcngil \akil l.iıalJc\İ 

Mükemmel ve muktedir bir Fuarımızın, belediye reisimizin ağzın- ~ 
edebiyat muallimi olarak ta- dan dinlediğimiz fer ahlı bir muhasebesi 
nıdığırnız Refik Ahmed Se-

;:~~Jler~~~~~tm::ı• k~~::;~ elecek yıla azırlanalım.tıZ~~~~!::y,,[d,. 
Avni Doğan 
---···---

ve derin görüşlerile de ma
ruftur. Onun kendine mahsus 
Pek sevimli ve şen sohbetleri 
gibi, eserleri de tanıyan ve 
okuyanları hem memnun hem 
alakadar eder. 

Refik Ahmed bu yıl edebi
yatımıza roman vadisindeki 
ilk eserini verdi. Bugün insan 
Yaşının ilk olgunluk devresin
~e olan bu kıymetli edip, za-
en pek erken olgunlaşmakla 
tanınmıştı. Bu itibarla onun 
romanı yaşının gençliğine rağ

men olgunluğunun en yüksek 
Zamanında yazılmıştır. 

Arstııluı:.al İzmir Fuarı, evcl
ki gece saat ikide kapanmış
tır. Fuarın kapanışı münascbe
tile Belediye Vı! Fuar Komi
tesi Reisi Dr. Behçet Uz, ge
ce Fuar radyosunda Fuarın ka
panışı hakkında bir nutuk irad 
etmiştir. Fuardaki pavyon sa

hipleri, dün pavyonlardaki eş· 
yalaı ını kaldırmışlardır. Kiil
türpark, halkın eğlence ve is!İ· 
rahatin · daima a';ık bulundu
rulacaktır. Bir muharririmiz, 
Belediye ve Fuar Komitesi Re
isi Dr. Behçet Uz'u görerek 
ihtisaslarını sormuştur. Dr. Beh
çet Uz, şu beyanatta bulun-
muştur: 

- Bu yıl sevgili Başbaka
nınnzın uğurlu e:lile açılan Aı

sıuıusal Altıncı lzınir Fuarı 
dün akşam kapanmış bulunu-
yor. 

Yeni yerinde ve çok kısa 
bir zamanda hazırlanmış olan 
Fuardan bu yıl da umduğumuz 
güzel neticeleri aldık. Fuarın 
geçen üç yıl içinde vardığı ne
ticelerle bu yıl alınan netice
lerin her bakımdan dnha üstün 
olduğunu memnuniyetle söyli
yebilirim. 

---------ye yı tamamilc temsil eJt'ıni-
yor. Varlığımız, bu gördüğü
müz eser erden fazla, hem çok 
fazlaJır .. , 

Milad'dan 30 asır evel cle 
Türk'ün ma1ı olduğu ta ih tel
k;klcrile v • E<re mıntakasıncla 
nH·y<lana çıkaı lmış ve halen 
mevcut eski a"ar ile tceyyüd 
eden güzel İzmir'clc ku .. ulan 
~u fuar öniimüzdeki yı!larda 
daha çok yükselmiye ve genç 
Türkiye Cumuriyetiuin olgun 
vnrlığını daha kuvvetli bir şe
kilde temsil ctmiye namzettir. 

Büyük Başbaı<anımızın arsı

ulusal İzmır fuarının hangi 
hedefe doğru gideceği hak
kında hepimiz için irşadkar 

direktifleri il f va eden sözleri 
bunun en kuvvetli müeyyede-
sidir: 

(Fuarı, biitiin memlekete 
~amil biiyiik bir toplantı yeri 
ve a sılılusnl büyük kıymeti 
haiz, Tiirkiye'yi tan tacak bir 
vasıta halınc gelmesi ıçın 
vilfiyellerin, lznıir "ilayeti de 
dahil oldu" u halde, daha faz
la çalışması lazımdır. Biz, 
aranızda lıiikumelin mes'ul 
adamı ol:ırnk bunu söylerken, 
gelecek seneler Jahn iyi ça· 
lı~acağımızı söz v ı miş olu
yoruz.) 

İçtimai hayatımıza aid kuv
vetli görüşleri, bugün aramız
da yaşayanların mükemmel 
Profilleri, yeni hayatın tam ve 
mükemmel dekorları, yeni du
yuşlar ve yeni arzular bu ro· 
~an<la çok güzel ve denebi
lır ki eksiksiz derecede aks 
ettirilmiştir. Orada dünün bu· 
günle, hatta bugünün yarınla 
olan ayrılık çizgilerini bariz 
bir surette görebiliyoruz. Sü
rükleyici, meraklı ve hatta ilk 
bakışta insanın içini gıcıkla
yan bir mevzuu vardır. Üs
lubu ise Refik Ahmed'in 0 

orijinal sohbetleri kadar do
yulmaz bir çeşniye maliktir. 
Son zamanlarda bazı yeni ka
lemlerin yenilik iddiasilc yap
tıkları yapmacık yazış tarzı, 
acayip teknik, tuhaf mevzu
lar ve düşünüşler orada yok
tur. Orada bu gibi aksaklık
lar içinde bunalan bir oku

Bunu daha iyi anlıyabilmek 
için üç yıllık vnsatile İzmir 
6 ıncı Aı sıulusal fuarının ya· 
raltığı hareketleri rakkaına 
müstenden karşılaştıralım: 

Biz sayın Başl akan•n bu 
direktifler inden aldığımız kuv-

3 Yıllık vasati 6 mcı İzn · faarı 

Fuarın kurulduğu salıa 

Fuarı gezenler yucu derhal : 
- Hay allah razı olsun, 

26,600 M. Mu. 
279, 150 

60,600 
361,527 

410 
46 
'11 
3 

M. Mu. 

İ~tirak eden yerli firmalar 
" ., Milli müesseseler 

,, Ecnebi .. " 

aradığım buydu. 
Demektedir. 

.. (Çıplaklar) ın ınevzuundan 
uzun uzadıya bahsetmek hem 
· kA Ecnebi 
ırn ansız, hem de manasızdır. 

,, Ecnebi devletler 
memleketlerden gelen

ler (935 Scnr~indc) 
Çünkü bu roman ınevzuun ta· 
~amnıülünden başkaca hiçbir 
azla veya eksik satırı olma
ınakla diğer birçok eşlerinden 
ayrılır. Böyle bir roman hak
kında fazla yazmak ta, onu 
sıkıştırarak karie tanıtmaQ-a 
çalışmak la kabil olamaz. ~ 

Güzel bir hacim ve biçim-d , 
c temiz ve, son garp eser-

leri gibi, kartomuz bir cild 
İçinde olan bu kitap romana 
susayan kariler için giizel bir 
vahadır. 

Romanın en bariz tarafı 
hiç şüphesiz bugünkü hayatı 
tEam manasile aksettirmesidir. 

sasen devirlerini aksettirmi-
Yen eserler ömiirlü o1 nadık
ları gibi devirlerini aks-. ttiren 
eserleri de ancak R tık Ah
med gibi derin görüşlü, kul
türlü, tam manasile edip mu· 
harrirler yazabilirler ----- ___ · ___ _ 

Gelenler 
. Kadastro ve Tapu Fen hcye

tı reisi Halid Ziya ile Sovyet 
Rusya'da tetkik seyahatine çı
kan ~ehrimiz Erkek Lisesi Mü
~ürü Hilmi dün Konya vapu
rıl.e istanbul' dan şehrimize gel
mışlerdir. •• 

ELHA 

Bu yıl fuaı ı gezen 361,527 
ki~iden (103,588) ziyaretçi Tiir
kiyr dahılinden, 3210 ziyaretçi 
de muhtelif ecnebi memleket· 
!erden gelmiştir. Bunların 22 
gün içinde asgaıi olarak şeh-
rımızc bıraktıklc:rı para iki 
milyon lirayı geçmektedir. Ya
pılan şu mukaye~e son fuara 
ecnebi devletlerin iştiraki müs-
tesna olnwk Üz<"rc her bakım
<lnn büyük bir tcr:lkki göster-
diğini açık bir şekilde ifacle 
etmektedir. 

Fakat bütün bu ilerilemiyc 
ragmen cihanın gözlerini ka
maştıı ınış bir inkılab yapmış 
olan Türk ulusunun ve Kama
list Türkiyc'nin az zamanda 
her sahada elde ettiği biiyük 
terakki ham' e' cı ;nin Vl: l i1 a sa 
kültürel, ekonomık ve en ü~t
riyel sahalar da inkişafı m11: n 
güzel bir meşheri olan arsıulu-
sal lzmir fuarının bu i~i ta
mamen başardığını idJin etmek 
doğru olamaz. 

Bu ciheti biiyi.ık Başbaka

nmıız fuarın açılma günii ver
dikleri çok kı) metli nutukta 
şu veciz sözlt'rle ifade ettil ·r: 

" Fuar, gerek endüstri, ge
rek 1iraat bakımından Tlirki-
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2840 3210 
vet ve ilhamla arsıulusal fuarın 
yükselmesi için bütün inıkan· 
!arımızla çalışmakta devanı 
edeceğiz. 

Fuar bir taraf lan milli sa
nayi ve ziraat bakımından 
memleketimizi Iayıkil~ temsil 
edecek varlığa doğru yükse
lirken diğer taraftan arsıulusal 
i~tiraklcrin fazlalaşmasına ve 
cumuriyet hükumetimizin dış 
iktısad siyasetine uygun bir 
mükemmeliyet almasına çnlı
şılacaktır. 

Bu hususta da hiikuıııcti

mizden azami müzaheret gör
mekte devam edeceğimiz ta
biirlir. 

I · rın yeni ve daimi ye· 
rinde ı ek acele hazırlanmış 
olmasnn ı nğmen heyeti umu
m iyesi itibarile arzettiği ,mü
kemmeliyet lımir'i ziyaret eden 
büyiiklerimizle beraber içten 
ve dıştan gelen ziyaretçilerin 
ıncmnuniyPtini mucib olmuş
tur. Araycrdc görülen ufak
tcf ek kusurların önümüzdeki 
) ıl ortadan kaldırılacağı mu
hakkaktır. Başta sayın valimiz 
olmak iizere belediyemizin ve 
fuar komitesinin şehrimize ge· 
len ziyaretcilerin istirahatmı 
temin için aldığı tertibat çok 
miishet neticeler vermiştir. 

Fuar günleı i içinde lzrnir'c 
içlen ve dıştan ıclen 106,000 
ziyaretciden hemen hemen 
esaslı hiçbir si kayct işitilme
miştir. Bu hususta lzmir poli
sının östc i~ i vazife inaslık 

cidden öğülmeğe değer. Ziya
retcilerin daha fazla mernn m 

kalmaları için gelecek yıllar 

:ılacağımız tedbirlerde daha 
büyük isabet görülecektir. 

6 ıncı lzmir arsıulusal fua
rının İzmir'de yarattığı bcilı 
başlı hareketlerden birı de 
tam;lınen terbiyevi ve içtimai 
mahiyettedir. Fuar miiırnsebe
tilc davet ettiğimiz i tanbu. ı ~llfl.Y."~'(l 
şehir opereti artistleri vcrdık
leri güzel temsilleı le fuarın ve 
şehrimizin canlılığını a Uırdı'ar. 
Bir taraftan valıŞi hayva .. lar 
sirki, çocuklarımız ve halkımız 
için cidden istifadelı olmuştur. 
Kültürpark içinde yaptığımız 
büyüklere ve küçüklere mah
sus oyun yerlerinin ~üyük mik
yasta rağbet gördüğüne şahit 
olduk. Fuarın umumi aıraksi
yonunu gelce ·k sene artırmıya 
çalışacağız. Yalnız lzmir ve 
Ege bölgesinde değil, bütün 
yurdumuz içinde: bti) ük turis· 
tik biı hareket uy:ındııan fua
r m lıcr yıl artan bir r:ığbct 
~örmcsindc Devld Dcmiryol
larıınızm ve deniz yolları işlet
me idaı t•siniu yaptıkları şaynnı 
şükran tenLilalın büyük bir 
lıisse~i vardır. Fuar için yapı· 
laıı tenzilatlı bileti ı le yur<ldaş
larımız yurdumuzu ziyarete 
gelenler lzmir'i ve fuarı gör
mekle beı aber yurdumuzun 
her tarafını ziyaret imk:nmı da 
kazanmaktadırlar. 

Nitekim bu sene İzmir'e ge
len binlerce ziyaretçiden he
men hepsi İstanbul'a ve diğer 
istikametlere dağılmışlardır. 

Fuar 22 EylulcJe kapanma· 
sına rnğmcn Kiillürpark bun
dan böyle daimi olarak açık 
kalacaktır. 

Burada muhtelif atraksiyon
larla halkın istirahatini ve e<T-r:> 

lencesini teminde devam ede
ceğiz. Ayni zamanda Kiiltür-
park gazinosu da daimi surette 
açık bulundurulacaktır. 

I<iiltürpark planında mevcu<l 
miiesscs<"I rin de kurulnıasıırn 
ve ağaç dikilme işlerine ayni 
hararetle devam edeceğiz. 

* * * Fuar komitesi, dün akşam 
BelcdiycdC' toplanarak bu sene 
Fuardan elde edilen neticeleri 
tesbit r.tmiş ve önümüzdeki 
sene açılacak olan Fuar için 
şimdiden ne şekilde çalışıla· 
cağı hakkında kararlar almıştır. 

Halkevi'nde işçi
lerle müsahabe 
Şehrimizde bulunmakta olan 

İktısad Vekaleti iş Dairesi Mü
dürü Enis Behiç, İzınir'dc muh
telif müesseselerde çalışan işçi
lerle Halkevi salonunda bir 
müsahabccle bulunmuştur. Bu 
toplantıda Haziran 937 de tat
bike başlanacak olan fş kanu
nunun muhtelif hükümleri hak
kında işçilere izahat vermiş ve 
kcndilerile müdavelci efkarda 
bulunmuştur. 

Acaba nereye gitti? 
Üç., döı t yaşlarında Yılmaz 

isminde beyaz, karn:kaşlı knra 
giizlii bir çocuk kaybolmuş
hı . Bu yavru Halkcvi kiitlip· 
hanesinde Hüsnü'nün çocu· 
ğudur. Babası znbıtaya müra· 
cnat ctmi tir. 

Avni Doğan 
Kastamoni va ili•hc tayin 

edilmiş olan Yozgad saylavı 
ve İzmir eski Parti ba .. ka'lı 
dcğeı li arkada mız A nı Do
ğan, dün Deniz yollar i~I tme 
iJarcsir ın G 'ineysıı \ puru ile 
fstanhul'a ı itm· ... tir. Or d n 

Kastmnoni'ye gcçrr..-k y ·ni 
vazifesin başlrFcaktır. Avni 
Doğan vnpuı da, \ali Fazlı 
Güleç ile mü tnhkcın mcvkı 
kumandanı, belediye rcı ı dok 
lor Behçet U1, vil<lyet umumi 
meclisi ve şehir meclisi aza
laı ından birçok zevnt ile C. 
H. P. işçi, csııaf kururı l 111 

birliği heyeti az~lnrı ve birçok 
do;;tları tarafında ı samimi bir 
şekilJe teşyi cdilr ıiştiı. " 

Avni Do~nn'ın yen V"Z·

fcsinde de muva.ff ıılk ola~gını 
şüphesiz rayıyoruz. 1 fa} ırlı 
yolculuklar dil rİ7.. 

Yolcular icin 
' Vapurdan 

çıkma kolaylığı .. 
Türk limanlarından İzmir 'c 

gelen Türk vnp rlarının liman· 
da demirledikten sonra yolcu
larını kolayca çıkarmak içın 
yeni bir usul bulunmu5t r. 

Vilayetlr giimnik başmü tir
lüğii ve liman reisliğinin antant 
kalc.lıkları bu şekle göre Tiir
Hye limarıları arasında işliyc
cek Türk vapurları, lzmir li
ma•ıına gene kıçtan yanaşacak, 
fnkat şallarla vapurun merdi
venine kadar bir yol vücuda 
getirilecektir. Yolcular, şallar

dan vücuda getirilen yoldan 
karaya çıkacaklardır. Vapura 
binecek yolcular da gene bu 
yoldan geçer k vapura bine· 
ceklerdir. 

Bu hustıstaki karar, lktısad 
vckaletin"c de kabul edilmiş 

ve emri şehrimizdeki alaka
darlara tebliğ edilmiştir. 

Bu suretle yolcuların san· 
dallarla çıkarılması zorluğu 
ortadan kaldırılacak ve san
dallar, yalnız ecnebi vapurla
rile rıhtım arasında yolcu ta· 
şıyacaktır. 

Ölüm 
Hapishane hekimi Miralay

lıktan mütekait Mazhar, kalb 
hastalığından ölmüş ve ccna· 
zcsi dün, merasimle kaldırıl
mıştır. Bir askeri müfreze ile 
polis ve belediye zabıtnsı müf
rezeleri, ınerhurnıı seven bir 
çok zabit •e hekimler mera
sime iştirak etmişlerdir. 

Kcdeı li ailesine taziyctleri-
mizi sunar z. 

----------·-

OzUm saltşları: 
Ç. Alıcı K. S. 

1271 Jiro ve şü. 7 
739 inhisar ida. 6 
501 M J Taranto 8 75 
477 T Debbas 5 50 
368,5 H Alyoti 7 50 
347 A R Üzümcü 8 75 
241 18 S Süley. 9 
234 P Paci 6 25 
231 K Kazım 9 
208 Ü Kurumu 11 50 
166 Manisa B ko. 8 50 
145 Beşıkçi z. bi. 8 625 
143 B Al.ızraki 13 
132 D Ardilı 10 50 
127 M ve H Cc. 8 25 

1
112,51~ Güneş 9 
89 Y I Ta at 12 

1 88 F ı. Abdul. 14 25 
r 6 J Tara mah. 10 
59 Ş Rıza h:. 8 875 
57 S Emin 9 25 
50 H. Alanyalı 9 50 
36 Vitel 12 
36 M Ali M 15 
34 Alba} rak 9 ı 5 
25 Ş Remzi 13 75 
11 Kaptan Ali 14 50 

K. S. 
20 
8 625 
18 50 
12 50 
14 50 
11625 
17 
7 75 

14 
19 
16 50 
13 50 
18 50 
1 
11 25 
12 50 
14 
15 
11 75 
12 7":J 
11 75 
13 25 
14 50 
17. o 

:1,5 Ş S Galip 16 
5997,5 18 T. Yekun 

9 75 
13 75 
14 50 
16 

138297 Eskı yckfın 
144294,5 18 T. U. yckim 

İncir satışları: 
Ç. Alıcı K. S. 

562 1\itsü ılc t 7 
297 H Şeşbeş 7 50 
169 B Franko 6 
150 D Arditi 7 375 
100 N Beıımayor 9 50 
95 B Alazraki 9 ~n 5 
74 Alyoti bira. 7 75 
67 F Pakers 7 
66 Ş Riza halef. 7 25 
49 A Papağna 7 75 
26 lzıi v · Ali 7 25 
19 S Süleymano. 7 50 
14 K Kazın 8 
11 A folıtar 8 25 
1699 

85326 
87025 

Zahire satışları: 

r. s. 
14 
11 
9 
9 50 
9 50 
9 375 
12 75 
9 625 
12 
9 25 

11 25 
15 
8 
8 25 

Ç. Cinsi K. S. K. S. 
385 Buğday 6 50 7 125 

1359 Bakla 4 875 4 875 
107 Burçak 4 4375 4 4375 

9 Merc'mck 6 75 6 75 
4 2 K mdarı 3 50 5 

50 Susam 14 14 
.>57 B pamuk 49 50 45 25 
2ô9 Ken. pala. 380 480 

Vapur ücretleri ---·---
1·alebe velileri 
Şikayet etti ... 

Karşıyaka' da ki mekl•·plere 
İzınir'dcn ve lzınir'deki mek-

teplere Karşıyaka' dan giden 
talebenin bilet ücreti mes'elesi 

) üziindcn bir ihtilaf çıkmıştır. 
Liman işletme müdürlüğü, ta· 

lebelerin \apurlarla gelip-gitme 
zamanlaı mm muayyen olması 

esası üzerinde durmuş ve bazı 
scf erlcr !çin talebe bileti ve-

ı ilmesini, bu seferler dışınfla 
kalan seferlerde talebelerden 

tam ücret alırıınasın1 kararlaş
tırmıştır. Fnkat bu karar, ta

lebe velilerinin haklı şikayet
lerine sebebiyet ver nıiştir. Ta

] ebe velileri, ge;.en senel rde 
olduğ11 gibi talebeleı den mu
ayyen scf ı lrr için talebe üc
reti alınmıyaı nk bütün sefer
lerde talebe olduğunu isbat 
edenleı den tenzilfitlı lale be 
bilrti nranmnı;ını is eınrkte
<liı lcr. 

Liman i lelmc müdürlüğü, 
bu şikayet üzerine tetkikata 
başlamıştır. ------
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!Binlerce lira ça-

S yaset ve Aşk lan bir hırsız 
tutuldu 

Dük Lodovik biraz sustuk
tan sonra, Pibulet'in gözleri
nin içine bakarak: 

- Sen bu genci hiç sev
miyorsun değil mi? Diye sordu. 

- Evet.. 
- Pekala .. İşte bunun ıçın, 

kendisini hiç sevmediğin ıçın 
de bu gençle evlenmeyi isti· 
yorum. Sen bu adamın zevcesi 
oldukça benim hayalimi sev
mekte devam edeceksin, kal
binin alabileceği aşk, hep be
nim aşkım olacaktır! 

Genç kız, bu sözleri başile 
tasdik ediyordu. Hasta Diik'te 
gülmekten kendisini alamı
yordu. 

Dük Lodovik: 
- Maamafih, bu köy deli

kanlısı, seni ç.ok seven, sen
den hiç mukabele görmiyen 
buna rağmen de seni herkes
ten kıskanan bu adanı fena 
bir adam değildir, vasiyetna
memdc de, babanın müsteciri 
bulunduğu çiftliği ve bir mik
tar para bırakıyorum. Dedi. 

Fakat genç kız, hemen ye
rinden fırladı ve: 

- Monsinyör, hayır .. Bunu 
istemiyorum. Bizim aramızda 
menfaat namına en küçük bir 
hadise ve ınes'ele olmamalı
dır! Diye haykırdı. 

Dük, bir işdretle kızı süklı
na davet ı·tti: 

- Sus rica c<h riın! Dcdı. 
Ben, senin maddi ihtiyaçlar 
endişesini hissctmcd<.'n yaşa
maklığınızı istiyorum. Ayni 
rnınnnda Godcros'da gömiil
mck istiyorum. Cenazemin Pa
ris'te kalmasını hiç istc:miyo
rum Goderos' de hiç olmazsa 
arada sırada mezarıma gele
c1.;k ve belki de bir demet 
taze çiçek koyacaksın.. İhti
yarladığın ımnnn da ruhları
mız birbirini daha çabuk bu
lacaklardır! 

Dük'ün bu itiraf ve karar
larını söylemek için ~arfcttiği 
gayret nihayeti buldu. Zavallı 

hastanın başı yastık üzerine 
diiştü ve kendisi de bayıldı. 

Pibulct, hastanın nabızlarını 
tuttu; nabızlarda hareket vardı; 
alnında da ince bir ter taba
kası göründü. Pibulct heye
canla: 

- Monsinyör! Monsinyör! 
Diye beyhude yere bir iki defa 
seslendi. Fakat hiç bir cevap 
alamayınca hizmetçiyi yanına 
çağırdı ve doktora koşmasını 
t ınretti. 

Hizmetçi doktora giderken 
Dük kendine geldi, ayıldı. Pi-

LU ___ , __ 
Giinlük siyasal gazete 

!:)ahi p \ ı• lıaşpzgıın ı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Lf OIUlllİ lll"•rİ\ .ıt \ e ) clZJ i9f••ri 
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romanı İzini kaybetmiş,lord 
Filistin'e yeniden 1400 kişilik kuvvet sevkedildi 

S.Hoar'ın teftiş seyahatin 
bulet' e dönerek: 

- Bütün dostlarıma, hemen 
gelmelerini rica ediniz. Çünki .. 
Artık ölmek üzereyim ... Dedi. 

O akşam, saat beşe doğru, 
hasta Dük Dö Lodovik'in şa
şaalı ve gürültülü hayatının bü
tün şahitleri karyolanın elra
f ında toplanmışlardı: 

Kora Pearl, Hortans Şnay
der, Kont Germon, Kont Dö 
Latür Dö Pen, Kont Daru, 
Marki Dö GoJiffet göze çar
piyor, Fakat Hanri Dö Bua
gemon yoktu, çünkü sekiz gün 
eve} kıt'asına iltihak etmek 
üzere Cezayire gitmiş idi. 

Hasta, çok güçlükle nefes 
alıyordu. Arada sırada gözle
rini açıyor, ve: 

- Boğuluyorum! Diye ba
ğırıyordu. 

Doktor, şakaklarını alkolle 
oğuşturuyor, teselli verici söz
ler söyliyordu. 

Bir köşede, yalnız başına 
duran Pibulet ağlıyordu. 
Karyolanın başında, Hortans 

vardı; başını sevgilisinin üze
rine eğmiş, o da ağlıyordu. 

Kora, ayakta ve erkekler 
arasında, bir hayalet gibi, de
ı in bir sükun ve hüzün içinde 
dolaşıyordu. 

Gc.:cc ile beraber, hastada 
lırzcyaıı baş1 adı. Saat dokuza 
doğru dim·dik dikc'.di. Göz· 
IC'ft şişe gibi olmuştu? Zavallı 
hasta alacak son nefesi de bu
lam ıyordn. Hortans dayanması 
için omuzunu hastaya doğru 
arzetti. Hastanın gözleri bıı 
son ) ardıma teşckkiir için dil
ber Paris kadınına döndii; fa. 
knt ani bir çığlık ile gene ya
tak içine ve cansız olarnk 
d tiştii. 

Hazır bulunanlar, endişe ve 
ıstırap ile karyolanın etrafına 

toplandılar. Doktor, alışkın bir 
tavırla yaklaştı, kalbi, nabız

ları yokladı, gözlerini yere 
indirerek, sakinane: 

- Dük Lodovik öl<lii! Dedi. 
Bu uhrevi tebliğ iizcrine 

Hortans dayanamadı; mevta· 
nın iizerinc kapandı, başını 

iki eli arasına alarak öpmiye ve: 
- Lü<lo, Lüdo! Seni ne 

kadar seviyorum! Diye bağır
mağa başladı. 

Pibulet, gı'.in<liizki itirafın 
gizli kalması için böyle hare
ket ehrn;di; doktorun ölüm 
haberini vermesi üzerine, ol
duğu yerde diz çöktü ve mü
teveffanın ruhu ıçın duaya 
başladı. 

Bundan bir sene sonra, Go
deros ta Pibulet, yani Anois 
Següre ile Jan Lebosgü'nün 
izdivaç merasimi yapıldı. Fa
kat, bu merasimde. bulunanla
rın hepsi de karı ve kocanın 
yüzünde bu izdivaçla tatmin 
edilmiş bir vaziyet göreme
mişlerdi. 

- SON -

"Akşam,, 

gibi yaşamış fa. 
hat sonunda! .. 

• 

Aydın, (Hususi) - Şimdiye 

kadar izmir' de bulunan Ba· 
yındırlık bakanlığı ikinci daire 
su işleri Aydın'a nakledilmiş
tir. Mühendis ve memurları 

dün Aydın'a gelmişlerdir. ili
mizde, merkez ilçelerde bir
çok su ve sulama işleri var
dır. Bu itibarle su idaresinin 
Aydın'a gelmesi Aydınlı'ları 
çok sevindirmiştir. 

örfi idare ilanı salahiyetini de verdi 

Aydın, (Hususi) - Hazi
ran ayı içinde henüz Nazil
li' de polis teşkilatı yapılma
dığından dört-beş hırsızlık vak
ası olmuştu. Bilhassa bunlardan 
ikisi çok enteresandı. Nazilli'nin 
en işlek caddesi olan Aydın 
caddesi üzerinde Arpazlı Meh-
med 'in evine gündüz kimse 
yokken hırsız girmiş konsol 
gözünde bulunan kasanın anah
tarını alarak kasada 900 altın 
lira, 3000 banknot birkaı; bin 
liralık mücevherat çalınmış, 
ayni saatte bu evin karşısın
daki Alaiye'li Ali'nin evine 
de girerek birçok mücevherat 
aşırılmıştı. Hırsız bugün Cu
muriyet polisinin eline düş
müştür. 

İlk defa failleri meydana 
çıkmayınca ilbnyıınız., bu i!;iin 
tahkikine Aydın Emniyet İş· 
yarı Hidayet'i memur etmiş
tir. Hidayet Nazilli'ye gidince 
hiçbir iz ve emare buhnıa

ınıştır. Yalnız Kastanıoni'li 
Hamdi adında birisinin bir 
buçuk yıl evci Sultanhisar· ında 
gündüz hırsızlık yaparken cür
mü meşhut halinde yakala
narak 1 O ay hapis yattığını 
ve 7 ay zabıta nezaretinde 
kaldığını tcsbit etmi~tir. Fakat 
bu adamın ne hüviyeti, ne 
cşkali malum değildi. 

Bunun üzerine Hamcli'ııiıı 
hapishane arkadaşı kunduracı 
Hasan ele alınmıştır. Bundan 
Hamdi'nin Nazmiye adındaki 
karısının bu hırsızlıktan evel 
çok perişan bir halde olduğu 
halde hırsızlıktan sonra çok 
şık ve düzgün bir halde Na
zilli'ye geldiği öğrenilmiştir. 
Nazmiye Nazilli'de Dalyan pa
las otelinde kalmış, sonra 
Hamdi gelerek karısını almış 
İstanbul'a göndermiştir. Emni
yet işyarımız Hidayet bu su
retle, hırsızın Hamdi olduğunu 
tesbit ettikten sonra Hasan'ı 
yanına alarak fstanbul'a git
miştir. 

fstanbul' Ja İstanbul zabıtası 
ile elbirliği yapmış ve Ham
di'nin karısı ile birlikte İstan
bul' dan dört gün eve! Gö
nan' a giltiğini öğrenmiştir. 
Ayni zamanda Hamdi'nin İs
tanbul'da 150 liraya bir tenez
ziih vapuru kiraladığını, Mu
zaffer isminde birisine 50 lira 
verdiğini, fakat arzusunu ye-

l NbiWS*F fWWW'"P* 

Londra, 23 (Radyo) - Mak
donald 'ın riyasetinde toplan
mış olan kabine erkanı, Fi
listin mes' el esini müzakere 
etmişler ve sonunda idarei 
örfiye ilanı hususunda Filis
tin' deki lngiliz komiseri Sir 
Artör Vaşov'a tam bir sala
hiyet vermişlerdir. Yeniden 
bir fırka bahriye silahendazı 

göndcrmeğe karar verilmiştir. 
Kudüs, 23 (Radyo) - Va· 

ziyette hiçbir salah göriilıne

miştir. Arap rüesası, grevin 
durdurulması hakkında hiçbir 
karar vermemişlerdir. 

Romah yakinlerinde bir ln
giliz küçük zabiti Arnplar ta
rnfından yaralanmış'ır, Sofa' da 
elli kilometre mesafede f ngi
l izler' e bir lecavliz vu~uagcl
ıniştir. İngil'z'fcr mütecavizleri 
kanlı zayiata uğrata a'.: J;iİs
kiiı tmüşlcrdir. 

Londra, 23 (Radyo)-Lond
ı n sıyasi nıahafilindc Sır Sa
rnoel Hoar'ın Akdrniz'<lc: yap
mış ı,!d11ğu tcft!"? scy, hatin · 

'ı biiyü'~ bir kıymet vcri!mektc-
~ ~:z:·~~Cl~~~ 

rinc gçt'rmcdiğındeıı Muzaf
fcr'i dl:vJüğünü, karısıııa ve 
kendis"nc takım takım elbise
ler, ev:ne lüks eşya ve ıno
bilyelcr aldığını, hatta Singer 
kumpanyasından aldığı makine 
parasını öderken parası yetiş
ml'diğindcrı üstünü altın vu
diğini de tcsbit etmiştir. 

Hidayet Hasnn'ı tekrar ya
nına alarak Gönan 'a gclnıi.;-tir. 
Hamdi Gönan 'da y0kmıış. 

Karısı Necmiye'yi yakalamışlar 
Naznıiye' den çalınan mücev
herlerin bir kısmı, l>u arnda 
Mehmet Arpazlı'nın 600 lira 
kıymetinde pırlanta küpesinin 
teki bulunmuştur. Dokuı ayhk 
gebe olan Nazmiye alınarak 
İstanbul'a getirilmiştir. Bu ve· 
sile ile Hamdi'nin Kastamo
ni'nin Seydiler köyündeki ba
bası Kamil'e istanbul posta
nesi le 150 lira gönderdiği öğ
renilmiş ve Kamil'in evi araş· 
tırılınca buğday ambarında 
buğdaylar arasında 100 lirası 
bulupmuştur. 

Kamil'in evinde Ham~i'nin 
bir de mektubu ele geçiyor, 
arkasında İstanbul adresi bu
lunan bu mektub • .m posta dam· , .. 
gasından Odemiş'tcn postaya 
verildiği öğrenilmiş ve Hamdi 
nihayet Ôdemiş'te yakalanmış
tır. Cuınuriyet polisini bu v<.'sile 
ile takdir ctmeği borç sayarım. -

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

AhmetEtiman kitap evi 
l\lii~terilcriniıı değerli ilgifrrine ıla).ınnrı.ık İznıir·c y.ınışal'uk 

, 't•kiltlc geııi~lcti lmiştir. 

dir. Bilhassa, Hind yolunun 
himayesi için Şarki Akdenizde 
yeni üssü bahriler vücuda ge
tirilmesi hakkındaki kanaat 
nazarı dikkati calib görülmek
tedir. 

Londra, 23 (A,A) - Hay
fa' da ki İngiliz otoritelerine 
gelen bir haberde Arab grev 
hareketinin başlangıcı olan 
13 Nisandanberi 2673 Arab 

ve 346 Yahudi yakalanın 
bunlardan 1646 Arab ve 2 
Yahudi mahkum edilmiştir. 

Kudüs, 23 (A.A) - İçin 
İngiliz takviye kıtaatından 14 
kişi Taurentie vapuru bu sa 
sabah Hayfa'ya gelmiştir. 

Kudüs, 23 (Radyo) - L 
niçyn.ro vapuru ile 1400 kişil 
bir tabur asker Hayfa'ya gel 
miştir. 

•• a a oz çarpan 
paviyon! 

Fazlı Balkan, saatçilik mesleğinde 
mesleğini temsilde çok muvaffak olmuştu 

Fuarda en ziyade muvaffa
kıyet kazanan pavyonlardan 
biri de, Omega saatlerinin 
İzmir ve havalisi acenteliğini 
yapan Fazlı Balkan'ın pavyo
nuydu. 

Fazlı Balkan, İsviçre'nin So
leur saatçilik mektebinde tah· 
sili ikmal ettikten sonra, bir
çok saat fabrikalarında etiid
lerdc bulunmuş ve 1923 sene
sind" Omega miiessesesinin 
acenteliğini alarak İzmir'e gel
miş çalışkanlığı ve dürüstlüğü 
sayesinde kendisini <tZ zaman· 
da muhite sevdirmiş kıymetli 
bir gençtir. 

Omega saatleri fabrikası, 

birbuçuk asır evvel İsviçre'nin 
Biyen şehrinde, Brnnd kardeş
ler tarafından kurulmuş ve 
elan ayni aile ahfadınca idare 
edilmektedir. Omega saatleri, 
kısa bir zamanda her yerde 
rağhel kazanmıştır. Bugün diin
yada 10 milyon kişi Omcga 
saatı kullanmaktadır. 

• 
yalnız 22 gün zarfında fuar· 
daki pavyonda 700 den fazla . 

saat satmıştır. Saatçilik mektc· 
bini ikmal etmiş yegane Türk 
olan Fazlı Balkan'ın, istikbalde 
Türkiye' de ilk saat fabrikasını 
kurmasını temenni ederiz. 

Baroda konferans 
İzmir barosu bilgi komitesi 

tarafından tcrtibcdilen aylık 
konferanslardan Eylul ayına 
ait olanı, Avukat Hu!Usi Selek 
tarafından 25 Eylı'.il Cuma 
giiııü saat 16,30 da fzmir baro 
dairesinde ( Roma· hukukuna 
göre aile müessesesi ) mevzuu 
Üzerine verilecektir. Konferansı 
herkes clinliyebilecektir. 

Buğday isteniyor 
Kıbrıs'tan sehrimiz Türk-

ofisine yapılan müracaatta 
külliyetli miktarda buğday 
miibayea edilm('k istendiği 
bildirilmiştir . 

Türkiye ihracat mallarına 
kar~ı fiat kontrolü koyan veya 
bu malların ithalatını müte· 
kaddem müsaadeye bağlıyan 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kiiltiir Hak:ııılıt;ııım okul kitapları il.- ıliger hiiliin ı•scrleri gii· 
ııii güuiiııt· ı:ıl.ip eJı·n 'e t•ıı lllÜFaiı fintll·rlc sııyııı mü~tcı·i· 

lr-rini ırwuııııııı f'clen l:wıir"in lııricik kit;ııı ve .l.ırlıtBİ)C ıleposu<lur. 

Hariçten siparişler iskontolu fiatlerle ve sU
0

r
atle gönderilir. 

Fazlı Balkan, Saınaniskelesi 
karsışında vücuda getirmiş of-

1 duğu atölyesinde sekiz genç 
çalıştırmaktadır. Gelecek sene 
ıçın fuara ikibin lira kıyme

tinde elektirikle müteharrik 
bir saat hediye edecektir. 

veya tahdid eden memleket
lere karşı ayni tedbirleri veya 

1staııbul'da çıkan "Akşam,, 
refikimiz on sekizinci yılını 
bitirmiş ve on dokuz yaşına 
girmiştir. Senelerdenberi de
ğerli meslektaşlar elinde mem
lekete hizmet eden arkadaşı
mızı tebrik eder ve daha çok 
yıllar bu hizmette devamını 
dileriz. liükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535) 

• ..................................... lliıllll ....... ... 

Fazlı Balkan; lzmir'de Omc
ga'nın satışını yüksctlmiş ve 

muadil göreceği tedabiri al
ınağa mezun olduğunu Vekil
ler heyetince kararlaştırılmış, 

bu karar; İktısat Vekaletinden 
şehrimiz Türkofisine bildi
rilmiştir . 

-- - - - -- .._............,_.___ -----..--- ------ - - - - - -- - - -
. .. 
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Yabancı gazetelere bakış ıRahibeler 

karşısında F ran!manastırı-
n• 5@444 EM 

o a 
BÜYÜK TAR/Hl TEFRiKA Tehlikeler 

• AMA! 

Çeviren: F. Şemseddin Benliofilu sa'nın alacağı vaziyet. Zehirci olduğu için Montekukulli, kor
kunc iŞkenceler altında öldürüldü .. 

Maamafih, Montekukulı'nin ·- - 32 - Bir Fransız gazetesi, M. Hitler için 
numaralı düşmandır, diyor. 

bir e . 
Vınde taharriyat yapıldı ve 

Zehirlere aid büyük bir kitab 
~ulundu; birçok mahiyeti meç-

ul tozlar ve şuruplar <la 
elde edildi. Bundan başka Şa
tlken 'e cinayet ustalığı yapan 
Antuan Leve'nin mektupları 
Vardı. 

İ·· Bunun üzerine Montekuku-
1 .. nin iki kilise arasında yerde 

surüklenmesine ve sonunda 
da dört atın arkasına bağla
narak parça, par.;a oluncuya 
tadar atlann koşturulmasına 
arar verildi. 

Montekukuli'nin cesedi son
L~dan dört parçaya ayrıldı ve 
ıyon'un dört kapısında di

Giizel P1:enses 
Sekizinci Hanri, bütiin ci

hanla dargın yaşamıştı. Fakat 
henüz 24 yaşında bulunan 
genç ve kız kadar güzel bir 
kral, sekizinci Hanri'nin hem
şiresının oğlu İskoçya kralı 
beşinci Jak, 16,000 askerle 
kral Fransova'nın yardımına 

koştu. Fakat Diy1.!p1e biraz 
goç geleli. Ve bu zaman da 
Şnrlken ordularile birlikte fi
rar yolunu tutmuş bulunu· 

~~~-------~~~~ 
Almanga'nm talırikleri Fransızı Alınanya'ya karşı kul- gibi bugün de Hitler adını 
Humanile gazetesinde ko- !anılacak asker yapmak iste- taşıyor. Rus ordusu bile, bi-

münist lideri Marcel Cachin, diği içindir. zim için, disiplinle, militarize, 
Almanya'ya, hücum ediyor: Bolşevizmin memleketimiz- organize edilmiş ve kuvvetlcn-

Görülmemiş bir küstahlıkla deki alakasını kestiğimiz gün, dirilmiş Cermen anarşisinden 
tahrik edildiği esnada bile, Stalin'in, Dimitrov'un ve Ko- daha az tehlikelidir. Bundan 
Sovyetler Birliği harbcı tah- minter'nin ajanlarını altınla- şüphe eden muhafazakarlar 
riklere sulh tckliflerile cevab rını, zehiderini ve sirayet me- \arsa, onlara acırım.,, 
veren, kendine hakim ve so· todlannı beraber alarak yolu Bu sözleri büfin kuvve-
ğuk kanlı bir millet manzarası tutmaya mecbur ettiğimiz giin, timle alkı~lıyo ·um. 
göstermiyor mu? Senelerden- harb ihtimali yüzde seksen Fransa bitaraf kalmalıdır 

yordu. 
,,. beri Mançuri'de bu ayni so- azalacak, Fransızlar kendi Bu görüşten La Repub'ique 

"' * ğuk kanlılığı göstermiş de- aralarında tamamile dostça gazetesinde bahseden Fleıre 
Prenses Mndlen ve heınşi- D d d ğil midir?. münasebetlere yeniden baş· ominique e iyor ki: 

resi Margrit kraliçenin bulun- k d B' b k Bu hakikatleri in ar e e- lıyacaklardır. Çalışma normal ıze göre ir, i i, üç nu-
duğu Tuffu şatosuna geldiler. b l k b k k k ) d"" k B 

rekler asıldı. 
i ece· ir te işi yo tur: r·tınini bulacaktır. Fransa ye- mara ı uşman yo tur. ir 

* Henüz onbeş yaşında bulu- Soruyoruz: Harba sürükli- n:den doğacaktır. vakıa vardır: Almanya Sov-
* * nan küçük prenses, çok za- yenler nerededir? Sovyetler Onun içindir ki Nurtmberg yetler Birliğine karşı bir ha-

Bu cezanın tatbik edilme- yıfb ve öksürüyordu. Fakat Birliğinde mi, yoksa Nürem- kongresinde Hitler'in ve Gö- reket hazırlıyor gibi görünü-
sint! rağmen, Katerin dö Me- çok sevimli ve cazipti. Anne- bergtc mi? bels'in nutukları, Trade Uni- yor. Alınan - Rus harbı pat-
diçi'nin aleyhinde de dedi·ko- sinden miras kalan güzel se· Komünistlik ve Yahudi'lik on'da Walter Cirtrine'in be- lak verirse buna karışmama-
dular devam ediyordu. sile: düşmanlığını vesile ederek, yanatı, İtalya'nın, milli İspan- lıyız. Hepsi bundan ibaret. 
I Halbuki bu kadın, hiç bek- - Ben bir kral kızıyım, Hitler, bütiin dünyaya sakin ya'nın, İsviçre'nin, Portekizin Alman tehlikesi 
enıediği bir zamanda veliahd ancak bir kral karısı o!abili- bir memleketin topraklarını bo!şevizme mukavemeti, niha- Le Petit Journal'da Gabriel 

Zevcesi olmuştu. Yakın veya rim! Diyordu. gashetmek niyetinde olduğunu ytt Avrupa' da Sovyet dikta- Cudenet, Alman tehlikesini 
kZak bir ati de Fransa'nın Tesadüf, genç ve güzel İs- itiraf ediyor .. Bölünmez: sulh törlüği'n~ karşı git gi<le sık- öne sürerek harekete geçilme-
taliçesi de olacaktı. koçyn kralının i)nüne bu güzel için yapılnn bu tehdicl karşı- !aşan bütüıı bu iradeler sini istiyor. 
Kral Fransova, bu kızın ve ıtarin kızı çıkardı. sında, takib edilecek politika şebekesi nihai zafer için bize Eğer Hitler'in Ren'den U-

a~eyhinde değildi; çiinkli ye- PrcnsC's, bu kralı göriinct•: hangisidir?. hayırlı bir alamet gibi görii- ral'a k:idar vaziyete hakim 
dır.ci Kleman sade ~e.1disi __ Alı .. Ne giizcl .şövalye.. Bu politika sulhu bulandırıcı nüyor. Oiişmarıı <'nıck la- olmasına nıiisaadc ederseniz 
tarafmdan s vilc:ı bir (Jaı"ln A b k' <l. ? H B mütecavize karşı yardımlasma zımdır. Buna kanca' getirmek i :i Avrupa meydana çıkc;cak-nca a ıın .r. .. cm... u · 
Ve bu kızın dayısı~·dı. ntlar bu lll.!ınlekctin atları de· ve ko!lrktif emniyet politika- için Fransn'nın sona kalınası tır: Birinci faşist ve cerman-

Katerin Mediçi'nin çocuğu ğildir ! Btı güzel p:cns aca'rn sından başka ne olabilir? işle ne yazık. !aşmış muazzam, öteki mant'll 
klrııcJmıştı. Di)an da Katerin'in ncredcıı geliyor?. Sovyetkr Birliği bu politikayı 7 Numaralı diişman zôyıflamış, maddeten bü)ük 
Ocasını o kndar sıkrıııyor, D k k lakib ediyor. B. de Kerilis bolşcv;znıe iktısadi yollaıı kesilmiş b r k · eme ten · ı·ndisini aln-

·end'sinc hasrdmiyor ve gc- d dalk cephesinin politikası- karşı nefretini söyledikten son- Avrupa. 
mn 1

• E b A k 
P
Celcri yanına go"nderiyorcJu. F k M . h da budur! Milletler cemiyeti- ra Echo de Paris SÖ)·le )'azıyor: rgeç u vrupa öte ·inin a ·at prenses argrıt, cm- • 
ak t d kt 1 K t · " nin 11olitiknsı da budur! Bü- Avruı)a taçlarının müdafii yfmİ o'mıya mahkum kala-b· a o· or ar, a erın ın şiresini n sözlinü kesti: 

L it. anne olmak kabiliyetini B b l tiin dünya sulhç•ılarmın poli- olan Kayser nasıl Lenin'i Rus- caktır. 
rı • - ıı, ir prens c eğildir; S /h ı ·· 
anız olduğunu sanmıyorlardı. tikası da budur! ya'ya zırhlı · bir tren içinde u uzumu 

kral babamıi:a yardıma o-elen u Q t"d' t · 1 lh Unun için, halk ve sözü 2'e- 0 mes'uligeti lıalk cephesine sokduysa, manevi nizamın mü- us ı ıeıı gazc esı c e su 
.... genç bir İngiliz kumandanıdır. I" d d' Çenler, bu kısır izdivacın L>o· yükligenler dafii olan Hitler <le, Fransa- uzurnun a ısrar e ıyor: 

(b' ~lma5ın1 istiyorlardı. Çünkü, Prenses Mad!cıı, bu gi.izel Sağcı organlara gelince, da ihtilal çıkarmak \'azifcsile Kuvvetli bir Fransa'nm hiç 
f ngili7.'i o kadar sevnıı"ş ı'clı', k"ı b l d b l b 1 · · k k 1 t dh' ·ı · .. h · k k k b" · ır , eliahd, kendisinden son- un ar an azı arı o şevızmı en or u u t~ ı~çı erı aramı- sup csız or ·aca ır şcyı 

ta h"'kA l k kcııdi k"ndisinc-, müstakillcn ele almakla vf! za yollamaktadır. Çiinkti mü- yoktur. Bolşevik bir Fransa 
k 

u ·umran o ma iizere er 
ek çocuklara mühtaçtır! - Eyvah .. DeJi. Bir kra- sosyal tehlikeyi öne slirınek· cadele etmek ister gibi gö- ise harb demektir. Ve yalnız 
}( lic;e olaınıyacağım dl:mck olu- tr.dirlcr; bazıları da Almanya'yı rtindiiğii diinya ihtilali, Fran- bolşevik de~-il, bolşcvizmlc za-

1 . aterin Mediçi, bu giirültii- fi ı ~ b' F · · yor!.. 1 numaralı tehlike görmekte sa'y1 çiğnemek ve Avrupn'da yı amış 0 an ır ransd ıçın 
h~tı hiç duymamazlığa, aley- - Sonu var - devam ediyorlar. hakimiyetini tesis etmek için de vaziyet aynidir. 
1.'ndeki cereyanları görmemez- Birinci gruba dahil olanlar en iyi yardımcısı olacaktır. İspanya lehinde miidahalc ci 
ığe geliyordu. j stihsa/ô.tımız arasında M. Leon Bailby Le Hitlcr bilmelidir ki Fransız tezahürlerin Führer'i kızdırdı-
h Mahcub, durgun, uslu bir Jour gazetesinde şöyle ya- Nasyonalistleri bu tuzaklara ğı gürülüyor. Bu tezahürler 
r alde fakat el altından binbir Filme çekiliyor.. zıyor: düşmezler. onu şu cevabı vermeye sev· 
esad hazırlıyarak yaşıyordu. Aydın, (Hususi) - Yurdu- Bilhassa iki s<'ncdenbcri Dün M. Charlcs Maurras, kediyor: 
k İşin en hayrete layık tarafı muzda iirünlcriıı filmini yap- Fransız millctir;i sarsan biitiin Action Françaisc'dc şöyle ya- "Eğer ben Almanya'yı bir 
k 0casının sevmekle olduğu ve mrık üzere Türkiye' ye gelen manevi ve maddi karışıklıklar, zıyor<lu: tezahiire davet edecek olur-
D~casına hakim bulunan rakibi Amcrika'lı Mister Jülycn Brayn iç mücadelelerle halk cephe- "Almaııya'dan gelen haber- sam, o zaman bir tek tezahür 
b ıyan'a karşı hüsnümuamelede ve asistanı Mis Ra<liger cvelki sinin iktidara gelmesi, birçok ler gösteriyor ki Action Fran- görülecek ve milyonlarca in-
Ulunmasıydı. gün Aydın' a geldiler. Dün in- ihtilal teşebbüsleri, bütün bun- çais'in politikası nasıl değiş· san ayaklanacaktır.,, 

Q"I<aterin, kralı bile hayrete cir bölgesini dolaşarak incirin lan Rusya'ya borçluyuz. rniyorsa 1 numardı düşman Bu tezahür harp demektir. 
Uşürüyor; yerine göre, kralın ağaçtan kopmasından vagona Eğer Almanya sesini yük· da öyle değişmemektedir. Ve Hitler bize anlatmak is-

tuhunda mühim bir tesir hu- yüklenesiye kadar geçirdiği seltiyor ve mümkün bir harb- Bu düşman ikinci Frederik, tedi ki bir an içinde Nureın-

na taarruz •• .. .. 
Yatak odalarına 
ateş açmışlardır. 

Paris, 23 (A.A) - Alman 
Ajansı bildiriyor; 

Markisistler Lion civarında 
bir rahibe manastırını taşa 
tutmuşlar ve rahibelerin yatak 
odalarına ateş açmışlardır. Bu
nun Albay Larok taraftarları
nın biraz evel bu manastırda 
bir toplantı yapmış olmaların
dan ileri geldiği bildirilmek
tedir. 
Beyne milel parliimentolar 
konferansrnda murahhası
mızm teşekkürü: 

Bükreş, 22(A A) - Beynel
milel parlamentolar f caret 
konf ~ransının kapanış celse· 
sinde Türk heyeti murahhasası 
reisi Hazım Romen parla-
mento reisirıe ve Romen hü
kumetine gösterilen hararetlı 
kabulden dolayı heyet namına 
teşekklir elmiş ve konferansın 
elde ettiği neticeden dolayı 

memnuniyetini bildirmiştir. 

f _lj__öbetç~ ecza"!l~r J 
Bu akşam Kemeraltında itti

hat, Güzelyalı'da Güzelyalı, 
lrgatpazar'ında Asri, İkiçcş
melik'te İkiçeşmelik, Alsan
cak'ta Jozef Julyen eczaneleri 
açıktır. 

insanı seferber etmeye muk
tedirdir. 

20 Kere 100 bin, 2 milyon 
insan eder ki derhal üzerimi
ze yürümeye muktedirdir. 

İşte vak:a'ar. 
Alman siliihlanman 

karşıstndlı 

Le Journal'da Pmı1 Aı.nn 
yazıyor: 

As1·e 1 h~wrlığı taır amla
nınc:ıya kadar, esrarlı ve h< t· 
ta bazan miitcbcssim kalmaya 
karar vermiş olan Almanya, 
bu iş bitince, arzusunu ileri 
sürerek, bunun ınüzc.',ercsiz 

olarak kabulünii istiyebilir. 
f ştc Alman lehli kesi. 

Fransa, şim diden lıirçok 
<lrfolar k nlınış olan haysiye
ti lİ r.-ı Jh. a <ı ( tmck ve ica· 
bındn Almanya ile bir iilti
matoma boyun cğnıcğe mlc· 
bur kalmadan konuşmak isti· 
yorsa, alın:nası lazııngclen tcd· 
birleri geciktirmc<l<'n dü~ün
ıııe~,'C mecburdur. 

Bundan sonra Alman ve 
Fransız ordularının hazardaki 
mevcutlarını gi)zden geçiren 
muharrir Fransa'ııın anayurd
claki 407 bin askerine karşı 

Almanya· nın 1, 100,000 kişiyi 

derhal hududa se.vkedecek va
ziyette okluğuna işaret ctın<'k· 
tcdir . ~c getiriyordu. ameliyeleri filme aldılar. tan bahsediyorsa, Moskova ikinci Vilhelm adını taşıdığı berg'dc toplananların 20 misli 
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16 ~'!:-0."harı Ralımi Gökçe 

~lttıek üzere idi. Fakat bu da 
~.e demekti, ne oluyordu, ni-
\oın o .. k . . d 
0 

nu gormc ıslıyor u ve 
b tıun gelmeyişine karşı nedPn 
\> U kadar yürekten bir ıstırnb 
c asabiyet duyuyordu? .. 
~ iencerenin dibinde daki
Q: iltca, hiç kımıldamadan 

tlfu. Fatma da gitmişti. 
* o ** lit dası karanlıktı: Kemanını 

il teye titreye eline aldı. Şimdi 
~ tıa, arkadaş gilji, yakın bir 
~ Ost gibi, içinin ckrinliklcrin· 
et\ kopup gelen anlaşılmaz 

hislerini anlatacaktı. Ve biiti.in 
varlığını bu kemanın ı-incsinc 
karıştırarak ağlıyacak, inliye· 
cekti. 

Pencereye yaklnştı. Yüzü, 
loşluk la donuk bir ı cnk nl· 
mıştı. Sanki bir sıtma nöbeti 
içinde idi. 

Kemanını çrnesının altına 
aldı. Arşeyi çrkti ve pnrm~k

larını oynattı .. 
Keman, ilk defa, derinden 

gelen ve gittikçe yüksel<'n 
hıçkırık gibi akisler yaptı .. 

Gece sus'ınuştu. Rüzgar ke· 

s i · ıııı şli. Ay doğuyordu ve si- nu tutuşturan şryler, hepsi 
yalı bir gölü andıran denizin hepsi buradan bir ses halinde 
üstünJc clonıık bir sarılık tit- süzülüp çıkıyordu .. 
rcmeğe başlamıştı.. Gözlerini kapamıştı. Kemanı 

Başını iyice kemanına yas· elinde, muti, uysal bir çocuk 
bdı. Arlık çalıyordu. Neydi, gibi idi. Parmakları tellerde 
hangi parça icli bu çaldığı; bütün kabiliyet ve inccliklerile 
onu kendisi de bilmcyordu. uçuyorlardı . 

Fakat onun içinde, ıstırapla· Sesler bazen yükseliyor, 
rının bütün iniltilerini, görme- yükseliyor ve bu köy akşa-
diği, nnlamadığı bir rüyanın mının Üstlinden asi bir hıç-
biili.iu sihrini duyuyordu.. kırık gibi esiyordu. Bazan de 

Bir kemandı bu nihayet! mütevekkil bir kalp iniltisi 
Bir arşe, bir tahta parçası halinde alçalıyordu. 

ve birkaç teli.. Adını hatırlıyamadığı bu 
Fakat bu şey, şimdi, iç.inde parçayı, gözyaşları içinde bi-

en muazzam, en irişilmez duy- tirdi. 
guların, en yüksek alemlerin Betbaht mı idi?.. Neden 
dillenip haykırdığı bir başka betbahttı?.. İstanbul'dan, bu 
dünya gibi idi.. uzak memleket köyiine düş-

Yalnızlığın acılan, tüğü için mi, burada yapayal-
İfade cdilemiycn ıstırnpfor, nız olduğu için mi, bir daha 
Bir genç kızın tahteşşuuru· eski güzel yerlere dönmek 

imkanı bulunmadığı ıçın mi 
bctbalıt ve mustaripti? 

I3unlara kendisi de ccvab 
vrremiyordu. Fakcıt anlıyor-

du ki, içinde bir düğüm vardı 
ve bu esrarengiz düğüm ya
vaş yavaş büyüyordu .. 

Ay gittikçe yükseliyordu. 
Arka taraftaki tepelerde yel 
değirmenlerinin siluetleri, do· 
nuk mavi fon içinde yavaş 
yavaş o kadar güzel tecessüm 
ediyordu ki ... 

Birdenbire dıvarın hizasın
daki zeytin ağacının dibinde 
bir hayalet görür gibi oldu 
ve arşcyı tellerin üzerinden 
çekti. 

So-s kesilir kesilmez bu ha
yalet kımıldadı ve ağacın göl
geliğinden meydanlığa doğru 
yürüdü.. Ay ışığında onu der· 
hal tanıdı: 

Y :mık Bekiı'di bu! 
Elleri pantalonunun ccSiııJ .... 

haşı önünde ilerliyordu. 
Bu gururlu ve garib köy 

çocuğunu çağırmak, onunla 
şu pencere dibinde, yüzline 
vuran hafif ışığı seyrede ede 
konuşmak isteyordu. 

Bir adım atmıştı. Fakat bir
denbire çivilenmiş gibi olduğu 
yerde durdu. 

Bunu yapamazdı. . Çünkü 
köy ..• Ve onbaşı ... 

Kırılmış, boşalmış gibi idi. 
Kemanını, kutusuna yerleştirdi. 
Pencereleri kapadı \'e kendini 
karyolaya fırlattı .. 

Ertesi akşam ay, daha ih
tişamlı, <laha nurlu bir yüzle 
doğmuştu. Gene ayni saatte 
kemanını ç.alıyordu ve şu par· 
çayı söylüyordu: 

- Sonıı 'Var -



.4111 Sayfa 6 &91CllllM:lmBllDl9::illlm&'!Jıl:mi'2im~B!lııı:mı_,;mm~!!miliEE!l~l!rm!!lımlliml ANADOLU aaA&&Jl!ı B!l~WE~m::1Wfııııem•l!El-=ttlZıll!l-miiStt.-amm•~. ~-• ....... a _______ 24 191 936 ... 

- Başı 1 inci sahi/ede -
Buun clı lı, Kızıllanu \'is kon

ı;olu_ıın ıi~· l-.:1, J,,ırdc\'ini öldilrınc· 

lcriılir. Büllln gazt'lelcr, f~pan:;a 

ah >_hine pızılnrln do1ud ur. Diplo· 
mntık ıuüm1 .. cbctlerin intizamındaki 

Jiğer llir sehcbde Kızıllnrın Ac...,0 • 

citııion Ci\ iJ Od t: nıguııy binnsında 
ura~lırmn ynpııı..ılnrı, l'ruguay bay
rağını ve elçilik nrmn_ım indinne
lcriclir. Elı;i, !\lndrid'i terketmcden 

c' el, şiddeti i p'rolc toda bulunn
c:ıktır. 

Pnris, 23 (Radyo) .Arjnntiıı 
elçi«i, Alkııznr'dn fü::iln tnrafıııdnn 
ntılnıı bir boııılın ile bo) numlnn 

~ğ.ır surette y:ırnl:ınmıştır. Mngue'de, 
ıı ılor tnrofındnrı i~gnl edilmiş hu· 
lunnı.ıkındır. Grııer:ıl Frıınko kuv· 
\ltll'rİ l:lpr lllf'Ykiini olmak üzere 

l~nr kcı • s•"'çmi,Lir. K:ıtnlonyn'dn 
Kn'llpnnya :ıl'ylıinc i-pn dc\nm 

~tmektedir. Mumnilcyhin k:ıı;m:ık 
uzerc olduğu Ü) lcoİ) or. f run 'dn 
şehir halkı nrasmd.ı nrbedder ol· 
m ıştur. Frnıı ız hududu knpnn· 
mıştır. 

Ağlilar ismindeki Fransız'ın 
öldürülmesi üzerine, Fas sul
tanı bir emirııamf! ne-.rederek . ~ . 
Ispanyol Fas'ile Fransız Fas'ı 
arasında her türlü ticaret mü
nakalatını menetmiştir. 

Toledo'da şiddetli muhare
beler olmaktadır. Şehrin bu 
gece sukGtu muhtemeldir 

İstanbul, 23 (Hususi ~uha
birimizden) - Madrid'deki 
ltalyan konsolosu ortadan kayb 
olmuştur. halya, konsolosu bu
lunmadığı takdirde şiddetli 
tedbirler alacaktır. 

Roma, 23 (A.A) - Barse
lon 'dan bildirildiğine gore, 
!11üsellfıh bir komünist grubu 
ltalya konsolornnun otomobi
lini durdurarak konsolosun 
derhal hüviyet vesikasını gös
t c ·mesine rağmen aramışlardır. 
Konsolos müsellah komünist
lerin ha.reketlerini Katalonya 
otoriteleri nezdinde protesto 
etmiştir. 

Paris, 23 (A.A) - Gene· 
ral Fraııko'nun umumi karar
gahının gece yarısı bildirdi .. 
ğinc göre, Nasyonalist kuv
vetlerin Talevera cephesindeki 
ilerleyişleri Toledo yakıninde 
bulunan Torrino'nun zaptı ile 
neticelenmiştir. 

Markisistlerin zayiatının çok 
mühim olduğu ve Nasyona
listlerin birçok esir aldıkları 
söylenmektedir. 

Guipuzcoada Nasyonalist
lcrin Vergara'yı işgal ettikleri 
söylenmektedir. Andoluzya 
cephesinde iki kızıl tayyarenin 
Nasyonalist avcı tayyareleri 
tarafından düşürüldüğü haber 
verilmektedir. 

Londra, 23 (A.A) -Morning 
Post gazetesi İspanya'nın 
Londra :..,üyük elçisi Marki 
Del. Val'in Biritzden yazdığı 
ve Ispanya'daki dahili harb 
hakkında tafsilat veren bir 
mektubunu neşretmektedir. Es
ki elçi bu mektubunda ezcümle 
şunları yazmaktadır: 

Şimdi İspanya' da ki cereyan 
eden hadise bütun bir miltetin 
Bolşevizm tarafından imha 
olunmamak için açtığı müca
deledir. Bütün meslek hayatı 
esnasında milli mii<lafaa '.o
mitesi Başkanı sarsılmaz bir 
Cumuriyctçi olarak tanınmış
tır. General Mola ve general 
Fı anko Faşist değildirler. 

Marki Del Val Nasyonalist
lcrin bazı d<'vletlere sevkül
ceyş ehemmiyeti h iz bir ta
kım mm taka ve ada vermek 
vadında bulundukları hakkın· 
daki iddiayı reddetmektedir. 

a-
r 

Eski hakana göre,Nasyonalist 
zafer lspanya'nın Fransa ve 
fngiltere'ye karşı düşmanca 
bir vaziyet alması ile neticele-
nem ez. 

Paris, 23 (A.A) - Lerida
dan bildirildiğine göre, askeri 
ihtilale iştirak etmekle suçlu 
bulunan muhafız kıt'alarına 
mensub bir albay ile bir ku
mandan divanıharb tarafından 
mahkum edilerek kurşuna di

.zilmişlerdir. 
Şehrin sakinlerinden 10 kişi 

de kurşuna dizilmiştir. 
Paris, 23 (A.A) - Madrid 

bakanlar heyeti halkçı mah
kemenin eski bakanlardan Sa
lozer Alouso hakkında verdiği 
idam cczasmı tasvib etmiştir. 
Hükmün bugün infaz edilmesi 
muhtemeldir. 

Bakanlar bundan başka 
Madrid hükumetinin memle
kete hitaben neşredeceği bir 
beyannamenin met'nini de tas
dik etmişlerdir. 

Paris, 23 (A.A) - Jour 
gazetesi,, Kazablanka muhabi
rinin haber verdiğine göre, 
Fas'taki fspanyol mıntakasının 
başkumandanı gençral Argos 
Fransa Fas otoriteleri tarafın
da konulan ticaret becayişi 
mcmnuiyetine bir mukabele 
olmak üzere Fas'taki Fransız· 
lspanyol hududunun tamamile 
kapanmasını emretmiştir. 

Berlin, 23 (A.A) - Sara
gosse' deki lspanyol Nasyona
list kuvvetlerinin kumandanı 
general Ponlemasso de Zuniga 
Alman istihbarat bürosunun 
bir muhabirine şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Yeni bir İspanya meydana 
getirmek istiyoruz. Almanya 
gözümüzün önünde misal ola
rak duruyor. B. Hitler'e karşı 
hayranlığımız büyüktür. Bu 
harpten sonra Almanya ile 
dostane mesai birliğinde bu
lunabileceğimizi ümid ediyo
ruz. 

General bu beyanatına ila
veten şu sözleri sôylemiştir: 

Şimali ispanya Markisistleri 
tarafından tahliye edıldikten 
ve Madrid zaptolunduktan 
sonra sıra Kntalonya'ya gele
cektir. Askerlerimiz ve gönül
lülerimiz taarruza geçmek ar
zusu ile yanıb tutuşuyorlar. 
Fakat kat'i taarruz zamanı baş 
kumantlanlık taraf•ndan tesbit 
edilecektir. 

Londnı, 23 (A.A) - Sela
hiyettar mahafil Uruguay'ın 
Mtidri l hü! .. u1ı1etile diplomasi 
münasebetlerini kesmeğe karar 
vermiş olm:ısınm ne derece 
vahim olduğunu ehemmiyetle 
kaydetmektedirler. 

Bu mahafil Cenubi Ameri
ka'nırı diğer devletlerinin ve 
Uruguay'ın tutmuş olduğu yolu 
tutmalarından endişe etmekte
dirler. 

Ayni mahafil Madrid'e Jip-
loması mümessillerinin bulun
malarının ispanyol radikallerini 
itidale sevketmekte olduğu 

mümessillerin İspanyol payi
tahtından ayrılmaları netice
sinde şiddet harcketlerınin tek-
rar btış göstermesi muhtemel 
olduğu mütnleasını serdetmek
tedirlcr. 

Paris, 23 (A.A) - Marsel
lino Raskua Matinezin İspan
ya' ııın büyük Moskova elçili
ğine tayin edildiği Madrit'ten 
bildirllınektedir. 

Moskova, 23 (A.A) - Prav-

1 il n' arı Sinirlen Bergama'da Orta mektebler ve 
~ h l k liseler muallimleri 

dren b• d y to umu --··-
1 r ar e •h • İzmir kız muallim mektebi 

• l fıyaCl Var tabiiye öğretmenliğine Karşı· 
-~~~~-~- . --•• • ...... _.,..__ yaka orta mektebi fen bilgisı 

-Başı 1 inci sahifede
tarafından 9 lar komitesi ka
rar vermekte serbest bırakıl
mıştır. 9 lar komitesi isterse 
hadiseyi Lahey' e, isterse asam
bleye havale edt"bilecektir. 

Bu vaziyet karşısında:Roma 
hükumeti, Cenevre' de arzusu
na muvafık bir cereyan olma
dığı kanaatini hasıl etmiştir. 

9lar komitesinde ittihadı ef
kar yoktur. Ayni hal, bütün 
komiteler arasında vardır. 

Asamble mes'eleleri hari
cinde, yeni bir hadise daha 
husule ge1miştit, Urugvay ile 
Madrid arasında had bir ih
tilaf çıkmıştır. Bu da, İspan
ya' da Urugvay tebaasından 

üç kişinin ölmesinden neş' et 
etmiştir. 

Urugvay murahhasının bu 
akşam uluslar sosyetesi sekre
terliğine bir nota vermesi bek
lenme.ktedir. Urugvay hüku
meti ispanya ile siyasi müna
sebetlerini kesmiştir. Geçen 
senede ayni mevsimde, Urug
vay hükumeti Rusya ile ani 
surette münascbatı kesmişti. 

Bu hadiselerin cenubi Ame
rika devletlerinden bazıları ta
rafından da ayni şeki!de tak
li<i ve tatbik edileceği tahmin 
edilmektedir. 

Cenevre, 23 (A.A) - Mil
letler cemiyeti tarafından teş
kil edilmiş olan muhtelif ko
misyonlar dün akşam başkan
larını seçmişlerdir. 

Cenevre, 23 (Radyo) 
Habeş mümessillerinin sala
hiyeti hakkında Lahey hakem 
mahkemesine asamble veya 
konseyden hangisinin müracaat 
edeceği belli değildir. Maa
mafih her iki şekil de bu hu
susta salahiyet haricidir. Bu
nunla beraber, sosyete misa 
kının mevaddı mahsusasına 
görr, bir devlet miimessilinin 
iştiraki davası çıkarsa, asam
bleye muvakkat olarak ademi 
iştirak kararı verilebilir. Böyle 
muvakkat bir tedbirin italya'yı 
tatmin edip etmiyeceği de he· 
nüz belli değildir. 

Belgrad, 23 (Radyo)- Ce
nevre' den gelen son bir habe
re göre, mazbataları tetkik 
komisyonu, Habeş murahhas
larının vekaletnamelerini tas
dik etmiş olduğundan, Habeş 
murahlıasları asamble toplan
tısına resmen iştirak edebile
ceklerdir. 

Riket Cenevre'ge gitti 
Paris, 23 (A.A) - En nü-

. fuzlu petrol sahiplerinden biri 
olan Riket Londra'd:m tayyare 
ile buraya gelmiş ve biraz kal
dıktan sonra Cenevre'yc ha
reket etmiştir. 

Riket'in Ncgüs'ün Cenev
re' de bulunuşundan istifade 
ederek şahsi menfaatlerini ko· 
rumaya ç.alışacağı zan~edil
mektedir. 
~ t::B!W» 

da gazetesi İspanyol Mar!:isist
lcri için toplanan iane hak
kında yazdığı bir yazıda İspan
ya'nın gözlerini Sovyetler bir
liğine çevirmiş olduğunu, İs
panyol proletaryasına yardım 
için olan harekete iştirak et
mek halk için bir vazife oldu
ğunu bildiriyor. 

Gazeteler amele f ederr.syon 
ve birliklerinin İspanyol Mar
kisistlerinc doğrudan doğruya 
ve istisnasız yardımda bulun
masını istiyen karar suretleri
ni neşrediyorlar. 

Cenevre, 22 (A.A) - Mu
rahhasların selahiyetnamelerini 
tetkika meınur komisyon Hn
bcş delegelerinin asambleye 
kabul edilip edilmemesi mes
elesini Lahey adalet divanına 
tebliğe ittifakla karar ver
miştir. 

Bir hukuk komitesi öğle

den sonra bugün adalet di
vanına gönderilecek teskerenin 
metnini tesbit edecektir. Bu 
metin komisyonun ve asamb
lenin tasvibine arzedilecektir. 
Mezkıir komisyon ve asamble 
metni müzakere ederken ada
let divanından cevab gelin
ceye kadar Habeş murahhas· 
larının asambleye iştirakte 
devam edip cdemiyeceği mes
elesi hakkında da bir karar 

verecektir. 

Maliye teşkilatı da biyoloii öğretmeni Edibe, Kar· 

takviyeye muhtaçtır. şıyaka orta mektebi Alman'ca 

Bergama, (Hususi) _ Say- öğretmeni Kadir İzmir erkek 

lavlarımızdan Kamil ve Hüsa- lisesi Almanca öğretmenliğine, 
ıniddin seçim dairelerinde bir kız lisesi tarih öğretmeni Hay-
tetkik gezisine çıkmışlar ve dar erkek lisesi tarih öğret· 
B 

menligvriııe, Buca orta okul 
ergama'ya da gelmişlerdir. 
Saylavlarımız Halkevinde !ngiliz'ce öğretmeni M. Ati 

halk ile görüşmüşler ve ihti- Izmir erkek lisesi lngiliz' ce 
öO.retmenligv ine, İzmir kız öğ· 

yaçlnrı not etmişlerdir. b 

Ezcümle: Bu sene vilayeti- retmen okulu felsefe öğret· 
meni Nezahet kız lisesi fol· 

mizin birkaç kazası arasında 
B 

sefe öğretmen\lğine, erkek li· 
ergama'nın da ürünleri çok d sesi Türk'çe öğretmeni Nahi 

bozulmuştur. Bilhassa bunlar Nafiz, Buca orta okulu Ti.irk'çe 
(Daha önce gazetemizde ya- öğretınen liğine, kız lisesi fel· 
zıldığı gibi) tohumluğa elve- sefe öğretmeni Neşvet Fatih 
rişli değildir. Buğday, arpa, 
bakı · · t h l k "ht" orta okulu Türk'ç.e öğretmen· 

• a ıçın o um u ı ıyacı 
çok fazladır. liğine, Ankara kız lisesi ede· 

E 
biyat ögv retmeni Ahter lzmir 

kim zamanı da yaklaştı-
0-ından b d l kız lisesi edebiyat öğretmen· 
n u yar ımın ace e ya-

Macar'lar veni 
Kanunlar 

plım ·· · d d l liğine tayin edilmişler ve emi1· 
ası uzerın e uru muştur. 

Antikiteleri görmek üzere leri Kültür Bakanlığından vı· 
gelen alimlerin istirahatlerini laycte gelmiştir. 
temin için yapılmakta olan Kardeş katili 
(llimevi) nin tamamlanması İzmir'e getirildi .. 

,, 

Hazırlıyorlar .. hususunda alakadar makamlar· Seferihisar kazasında kardeşi 
Budapeşte, 23 (A.A) - Ba

kanlar meclisi . llkteşrin ayı 
içinde meclise verilecek olan 
siyasal ve ekonomik kanun Hi
yihaları hakkında müzakerede 
bulunmak üzere fevkalade top
lantıya çağırılmıştır. 

Resmi bir sağlık bültenine 
göre B. Gömböş nckalıat ha
lindedir. 

Sporcularımız 
Balkan olimpiyadla

rına gittiler. 
İstanbul, 23 (Hususi muha

birimizden) - Yedinci Balkan 
olimpiyadlarına iştirak edecek 
olan atletlerimiz, bu sabah 
denizyolu ile Atina'ya hareket 
ettiler, rıhtımda sporcular ta
rafından uğurlandılar. 

/ngiliz antrenör geldi 
İstanbul. 23 (Hususi muha

birimizden) - Milli fudbol 
takımımızı yetiştirecek olan 
İngiliz fudbol antrenörü Booth 
şehrimize geldi. 

Belgrad, 23 (Radyo) - 5 
birinci teşrinde başlayacak 
olan Balkan olimpiyadlarına 
Yugoslavya atletleri ele iştirak 
edeceklerdir. 
-----------

Af koşuları 
Yarış ve ıslah encümeninin 

Sonbahar atyarışlan pazar 
günü yapılacaktır. Dün top
lanan vilayet koşu heyeti Hen
dikap ağırlıklarını tesbit et-. ... 
mış.ır. 

Safkan lngiliz atlarına mah
sus clördlincü koşuda Bekyar 
62 kilo, Barc 59 kilo, Kazba
dal'ya 56, Tomru 55 ve Ôn
sar 48 kilo, safkan Arab at
larına mahsus beiiinci koşuda 
Necib 60 kilo ve mes'ud 45 
kilo koşacaklardır. 

la görüşülmesi uygun görül- Mustafa'yı öldüren Hüseyin 
mü~tür. oğlu Ali, şehrimiz Ağırceza 

Saylavlarımız bu Cumuriyet mahkemesinde muhakeme edil· 
bayraın1nda açılmak üzere bi- mek Üzere lzmir ceza evine 
t:rilmesine çalışan yeni müze-

1 getirilmiştir. Cinayet şöyle ol· 
yi ue gezmişler ve Bergama-
nın böyle bir müzeye ihtiya- muştur: 
cını takdirle kaydetmişlerdir. Mustafa; koyunlarını kardeşi 

Bngiin Dikili ilçesine giden Ali'nin mısır tarlasına sok-
saylavlarımız akşam lznıir'c muştu. Hayvanların üç kuruş· 
döneceklerdir. luk yaptığı zararı gören Ali 

Bergnma maliyesi kızmış ve Mustafa'yı sopa ile 
MaliycnıizJ<' yeı: i tc~kilata dövdüğü gibi tabancasını çe· 

g0r<· kadro gelmiştir. Malmi.i- kerck yaralamak suretile öl· 
dürü Mdıme<l inan Bursa ma- dürmüştür. Ali'nin muhakeme· 
liyesine nakledilmiştir. Yerine sine yakında şehrimiz Ağırcezıı 
tayin olunan malmüdürü he- mahkemesinde başlanacaktır. 
nüz gelmemiştir. Varidat me-
muru Nazmi vekalet etmek- Cezaları indiT"ildi 
tcdir. 935 Senesi Haziranında iz· 

Yeni teşkilatta hemen hiç mir'den Manisa'ya ve Manisa· 
zam yapılmamış gibidir. Va- dan İı.mir'e gidib gelmekte 
ridat memurluğuna 30 lira olan otomobilleri silahla dur 
maaş konduğu halde gene durub içindeki müşterilerle 
yedi yıldır ayni maaşla, yani otomobil şoförlerinin para ve 
onyedi buçuk lira ile bırakıl- eşyalarını gasbetmeklc maznull 
mıştır. Varidat memur mua- Burnava nahiyesinin Kayadibı 
vinliğine <le yirmi lira kon· köyü halkından Mehmed Ali 
duğu halde gene 14 lira ile Güzel İbrahim, Ali ve bekçi 
bırakılmıştır. lbrahim haklarında Temyit 

İki varidat katibi, bir talı- mahkemesiııin nakz kararı üze· 
sildar, bir muhasebe katibi 
kadro harici bırakılmıştır. 

Halbuki son muhasebei husu
siyeye arazi vergilerinin dev· 
rinde kadrolar en son şeki ile 
teshil edilmişken yeniden üç 
ki~inin hariçte bırakılması ma· 
!iye ışlcrinde güçlük meydana 
getirınistir. 

Hele muhasebe ve varidat 
katiplerine mutlak ihtiyaç 
vardır. Esasen muhasebe ka
tipliği defterdarlıkça hasfedil
diği için lüzumunda yeniden 
verilmesi imkan dahilindedir. 
Nitekim bu vazifeye tecrübeli, 
çalışkan eski varidat katibi 
lsmail inha olunmuştur. 

rine cereyan etmekteolan mU' 
hakeme neticelenmiştir. Maı· 
nunlar, cvelce onycdişcr sene 
altışar ay hapse mahkum edil· 
mişlerdi. Bu defa sekizer sene 
ikişer ay hapislerine karar ve· 
rilmiştir. 

Adliyeciler arasında 
Adliye Vekaletince iznıi< 1 

A<l{iyecileri arasında bazı de' 
ğişiklikler yapılmıştır. Url~ 
miiddeiumumisi Kazım Yılmııt 
Bozdoğan hakimliğine, Hafi~ 
kazası müddeiumumisi Cavid 
İzm ir müddeiumumi muavinlİ' 
ğine tayin edilmişlerdir. Dah1 

bazı Adliyecilerin emirleri d' 
beklenmektedir. 
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"ZINGAL,, ar keleri 
EZ *S M ,e MKW y w _, 

En modern ve en son sistem usulle f ırınla'nmıs ve kurutul
muş, içinde haşerat yaşatmaz, şeklini kat'iyyen değiştir

mez, çok uzun müddet en modern konförü temin eder. 
- .. 

EVLERİNİZİN TABANLARINI 

ZI . GAL Parkelerinden 
VAPTIRINIZ 
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Tütün piyasası ne lzmir Şirin oğlu Ziya iflas lzmir harici askeri satın alma ilanları /zmir Belediyesin-
idaresinden: d 

Vakit açılıyor? izmir ticaret mahkemesince Burnava Tümen Satın alma komisyonundan: en: 
Tüt·· k · Cinsi Mahalli Miktarı Umum tah- Muvakkat Münakasa Gün Tarih Saat Sene lik kirası 10 lira bedeli 

k.. un anunu merıyet mev· iflasına karar verilen Şirin 
ıın Kilo min tutarı teminatı şekli mühammenle Karşıyakada So· . e geçtiğindenberi tiitün oğlu Ziyanın Akdeniz mahal-

Pıya k f Un Gaziemir 80,000 8800 660 Pazarlık 28191936 Pztzartesi 10 gvukkuyu tramvay caddesinde sc..sını ey i surette müs· lesi tapu kütüğünün 604 nu-
tahs · ı· k Un Burnava 48,000 5280 396 " " " 1 l 111 numaralı dükkanın van 1 ın zararına olarak va it- maralı sahifesinde müseccel J 

siz a k d k lk Un Ödemiş 24,000 2640 198 " " " 11,30 kısmındaki yirmi metre mur...b· "'·· .. Çma ta orta an a · tı. ve batı sokağında 28 em lale 
1 ut k h Un Aydın 100,000 11000 825 " " '' 15 baı yol fazlasının bir senelik 
1 .. ~un anunu tütün ma su· ve 993 ada ve 4 parsel sayılı 
Unu ı k d k h Un Tire 80,000 8800 660 ·• " " 16 kirası baş katiplikteki şartna-
1. n umumi o ara en a- 114 metre murabbaında bir 
ırı Un Söke 24,000 2640 198 " " " 16,30 ıne vcçhile 91101936 Cuma e getirilmeden eve! piyasa· kıt'a arsanın açık artırma ile 
rıın 1 1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı olup 1719/936 perşembe günü yapılan münakasalarına günü saat 16 da açık artırma açı masım yasak etmek- satılmasına karar verilmiştir . · 
lt!d" A talip çıkmadığından yukarıda cins, miktar ve mahalleri yazılı unlar pazarlık suretile ile ihale edilecektir. iştirak . ır. nlaşıldığına göre tütün Bu arsanın mevkii Gazibul-
Pıy alına~ktır. için 75 kuruşluk muvakkat asası yurdumuzda birinci varı ve Kazımpaşa caddesi 
leş · · 2 ..... Pazarlık~rı 28191936 pazartesi günü hizalarında gösterilen saatlerde yapılacaktır. teminat makbuzile söylenen 

rının 15 inden eve! açı l· arasında ve Bulvarla caddeye 
ın 3 .._ Umum ta~min tutarlarile muvakkat teminatları hiza!arında yazılıdır. gün ve saatta encümene gc-
• 

1Y.acaktır. Şimdilik gerek müvazi olarak açılan batı so· · 
ınh· 4 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 488 linir. 24 29 3 6 540 ısarlar ve gerek ecnebi tü- kağı üzerinde olup kıyı}ıcti 
~~~ şirketleri eksperleri köy- muhammenesi beher metre mu· Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: İzmir Komutanlığı ilanları 

rı dolaşarak bu seneki mah· rabbaı 6 liradan 684 liradı~ 1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 
&ulün hakiki miktarını tesbit Artırma şartnamesi izınir ikinci 637,000 kilo Un satın alınacaktır. 
etınekle meşguldürl~r. icra iflas memurluğu odasında 2 - Un'un beher kilosuna 14,50 kuruştan 92365 lira fiat 

Geçen sene olduğu gibi bu açık olduğu ve ihalenin 2 ikin- · biçilmiştir. 
~ene de piyasayı inhisarlar citeşrin 936 pazartesi günü 3 - İhalesi 6 -10· 936 tarih salı giini.i saat 15 te Çanak-

aresinin aaçcağı kuvvetlei saat 11 de İzmir ikinci icra ve kale Müstahkem mevki satın alma komisyonunda ya· 
Bu suretle inhisarlar piya· iflas memurluğu odasında icra pılacaktır. 

Sada hakiki ve yerinde olan kılınacağı şu kadar ki tayin 4 - İstekliler ihaleden bir saat cvcl teminat akçeleri olan 
nazımlık vazifesini yapacaktır. olunan işbu zamanda muham· 5869 lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü madde· 
~ahnıin edillllektcdir. men kıymetin yüzde 75 şini !erindeki vesaik ile bir saat evel komisyon müracaat 
ı--------- bulmadığı taktirde en son ar· etmeleri. 19 24 30 3 447 

Znıir sulh hukuk mahke- tıranın taahhüdü baki kalmak 
lllesinden : b .. Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

ı üzere artırma on eş gun , 
.,. · •· d N 1 - Müstahkem mevki kıtaat ihti}•a ~• için kapalı zarf ile c.rnır ın cumaovasın a us· daha temdit edilerek 17 tcş-

tet k 136,000 kilo Un satın alınacaktır. "'O so ağında kain 4 odalı ve rinisani 936 salı günü saat 
-ı O ı· k t• h l' 2 - Un'un beher kilosuna 14,50 kuruştan 19720 lira bi· ıra ıyme ı mu ammene ı 16 da lzmir ikinci icra ve 
~~~n izaleyi şuyu suretile 24/ iflas memurluğu odasında en çilmiştir. 
1 

936 cumartesi günü saat 3 İhalesi 7 -10- 936 tarih çarşamba günü saat 16,30 da 
k O da lzmir sulh hukuk mah- çok art ı rana yapılacağı beyan Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonun· 
I emesi salonunda satı ~ı yapı· olunur. da yapılacaktır. 

0~caktır. Bu artırmada tahmin Satış peşin para ile olup 4 İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri olan 
l' Unan bedelin % 75 nisbe· dellaliye, ferağ harcı ve pul 1479 lirayı ihale kanununun 2, 3 Üncü maddelerİn-
~~.de bedel verildiği surette resmi alıcıya ait ve muham- deki vesaik ile bir saat evel komisyona müracaat 
h '1Şterisine ihale edilecek aksi men kıymetin % 7 112 nis- etmeleri. 19 24 30 3 449 
t ~ide satış 15 giin daha uza· betinde pey akçesinin veya 
9
3
arak ikinci artırması 9/ 11/ milli banka teminat mektubu-
6 pazartesi günü saat 14 te nun tevdii meşruttur. 

~erıe dairemizde yapılacaktır. Alakadar üçüncü şahısların 
t ayri menkul üzerinde hak işbu gayri menkul üzerindeki 
dale~inde bulunanlar ellerin· hak ve her guna iddiaları 20 

2 ekı resmi vesaik ile birlikte gün içinde iflas memurluğuna 
O &ün içinde dairemize mü· veya idaresine evrakı müs-

haeaat etmeleri lazımdır. Aksi bitelerile birlikte bildirmeleri 
alde haklarında tapu sicili aksi halde hakları tapu sicil-
~alı1m olmadıkça paylaşma- · lerile sabit olmadıkça paylaş-
an hariç kalacaklardır. Şart- maya iştirak edemiyeceklerdir. 

~aıne 4/10/936 tarihinden iti- Daha fazla malumat almak 
i ~ten herkesin görebilmesi istiyenlerin 934/ 146 dosya nu· 
Çın açıkta ve gayri menkulün marasile İzmir ikinci icra iflas 
evsafı da şartnamede yazılıdır. memurluğuna ve iflas idare-
i Müzayedeye iştirak etmek sıne müracaatları ilan olunur. 
~Steyenler kıymeti muhamme- Şirin oğlu iflas idaresi 
~llin. ~o 7 ,5 nisbetinde pey avukat Kahraman Durak 
t Çesı veya milli bir banka 539 
Qltıinatı getirmeleri lazımdır. 
k ayrj menkulün vergi ve sair 
arıuni mükellefiyetleri satı· 
1
>'a ve 0o de 2 5 dellaliye <: , 

BAYLARA LA'llM OLAN 

·.'·.Tc,EKSAYT · 
. --~ ·~ ... . . . . 

Devlet demiryollarından; 
Aşağıdaki gayri menkulle 9 -10· 936 cuma günü saat 15 te 

İzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda pazarlık suretile 
ve ayrı ayrı kiraya verilecektir. İsteklilerin gayri menkuller 

hizasında yazılan miktarda muvakkat teminat vermeleri ve 
işe girmeğe manii kanuni bir ha1leri olmadığına dair beyan
nameler ve aranılan vesikalarla muayyen vakıtta komisyona 
müracaatları lazımdır. Şartnameler komisyondan ve Tire istas· 
yonlarında istasyon yazıhanelerinden parasız alınır. 

1 - Sağlık istasyonunda 10/11 harita numaralı büfe ve ev 
üç senelik kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 7 5 lira 
ve muvakkat teminatı 563 kuruştur. 

2 - Tire istasyonunda 18 harita No. lı büfe bir sene için 
kiraya verilecektir. Bir senelik kira bedeli 50 lira ve muvakkat 
teminat 375 kuruştur. 24 26 524 

İzmir'in Alsancak mevkiindeki idare iskelesinden girip çıka
cak eşya ve hayvanat ile kullanılacak idare vinçleri için alı· 
nacak ücrete dair 15 /Birinciteşrin/ 936 tarihinden itibaren 
tatbik olunmak üzere yeni ve tenzilli bir tarife ihdas edil
miştir. 

Tafsilat için istasyonlara müracaat olunması. 522 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Açık eksiltme ile münakasaya konulan Tümenin Ma

nisa merkezindeki kıtaat için 7 ton üzüme teklif edilen 
fiat bahalı görüldüğünden 2490 sayılı kaı.unun 43 üncü 
maddesi mucibince 10 gün miiddetle münakasası uza· 
tılmıştır. 

2 - Şarnamesi Manisa askeri satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

3 - ihalesi 5 / 1 Teşrin / 936 pazartesi günü saat 11 de 
Manisa'da tümen sntın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

4 - Muhammen bedeli 12 kuruş ve ınuvakkate teminatı 
63 liradır. 

5 - istekliler muayyen saatte teminatı muvakkatelerile 
birlikte komisyona muracaatları. 533 

Mst. Mv. satın alma ko. nundan: 
1 - Hava kıtaatının 132000 kilo ekmek ihtiyacı kapalı 

usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 5/birinci teşrin/936 pazartesi günü saat onaltı

da lzmirde kışlada Müstahkem mevki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 14520 liradır. 
4 - Beher kilosunun tahmin edilen fiati on bir kuruştur. 
5 - Teminat muvakkate akçesi 1089 liradır. 
6 - Şartnamesi hergiin komisyonda görülebilir. 
7 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

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

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminat ve teklif mektuularını ihale saatından 
en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacak-
lardır. 19 24 29 3 459 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Diyarıbekir'de yaptırılacak yapılar kapalı zarfla ek

siltmeye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 325501 lira 97 kuruştur. ilk teminat 

parası 16770 lira 1 O kuruştur. 
3 - ihalesi 7 Birinci teşrin 936 çarşamba günü saat 

15 tedir. 
4 - Şartnrme plan ve keşifnamesini almak istiyenler 16 

lira 28 kuruş mukabilinde M. M. V. sal. al. komis· 
yonundan alırlar. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncii maddelerinde istenilen ve Bayındırlık Bakan· 
lığından alınması icap eden fenni ehliyetname ile şart· 
namede istenen ve behemehal verilmesi mecburi olan 
vesaikle birlikte teklif ve teminat mektupiarını ihale 
saatinden en geç bir saat evveline kadar M. M. V. 
satin alma komisyonuna vermeleri. 

19 24 29 4 460 I ferağ harçları alıcıya aid 
ı up ihale bedeli defaten ve 
e~İnen verilecektir. llllll ll llllllllllllll ı,1111111111111111111111111111111 1 Nafia Bakanlıg"" 1 lzmir 2 inci Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

1 
1 - Garnizon hayvanatının senelik ihtiyacına sarfedilmek 

HER ECZANEDE SATILIR _._ .•.. . 

h ihaleyi müteakib müşteri 
ate bedelini vermediği veya 
:~ernediği takdirde gayrimcn· 
tt tekrar l 5 gün müddetle 
.. ~trnıyn konulub talibine iha· 
:Sı 
~k Yapılacak ve arada tahak-
Uk edecek ihale farkı hiçbir 
ib ~e hacet kalmaksızın ve
lı esıni ifa etmiyen müşteriden 
tıacaktır. Daha fazla malu· 
at almak istiyenler mahke
eltı. 
~ ızin 936/945 sayılı dosya-
a ınüracaatları lüzumu ilan 

tırıur. 537 

U~u,.z, temiz, taze Daire Su işleri Müdürlügu"" •• nden.· üzere bir milyon kilo ot 6-10-936 tarihine müsadif 
f t [ t salı günü saat onbeşte kapalı zarf la alınacaktır. 

ı a<; V~ UV~ e 5500 lira 97 kuruşluk bedel keşifli Söke civarında Seyit 2 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Ankara levazım 
çeşıtlerı Ahmetli mevkiinde büyük menderes kıyı tahkimatı mahmuzlar amirliği satın alma komisyonundan isteklilere 212 

Hamdi Nüzhetı ve sedde inşaatı 23/9/936 tarihinden itibaren eksiltmeye ko- kuruş mukabilinde verilecektir . 
nulmuştur. ihale 8/10/936 tarihine rastlıyan Perşeme günü saat 3 - Tutarı 42500 lira olup teminatı muvakkatesi 3178 lira 

S 1 h at 15 te Aydın' da Su işleri müdüriyetinde açık eksiltme ile ya· 50 kuruştur. 
pılacaktır. 4 isteklilerin 2490 sayılı kanunun üçüncü maddelerinde· 

E 
• Bu işin şartname ve projesini görmek istiyenler lzmir Nafia ki vesikalarla teminatı muvakkate makbuzu ve teklif 

eza es 1 mektuplarını havi zarf !arını kanuni şekilde tanzim 
Başmühendisliğine ve Aydın Su ~şleri 1ı1üdürlüğüne müracaatları. ederek ihalenin yapılacağı belli gün ve saatta bir 

Eksiltmiye gireceklerin 412 lıra 57 kuruşluk muvakkat temi- saat evveline kadar mezkur komisyona vermeleri 
Kücük salepci hanı nat vermeleri ve bu gibi işler yaptıklarına dair vesikalarını 20 24 27 30 463 

1 karşısında münakasa komisyona ibraz etmeleri 1azımdır. 24 27 2 6 516 --M-üs_t_a!"""hk_e_m~M~ev-:k:-::i-5-3-:-t-ın-a-:-lm-a--:-k-o-n-=1 İ-s)-'O_n_u_n-:d~a-n-: -----

111111111111111111111111111111111111111111!11111111111 ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiSiiiiiiiii!iiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiil•İii•i.::, 1 - Menemen'deki kıtaat askeriyenin 248,000 kilo un ihti-
~---!'!fıl!!m;m:ııaı::::ı?'!'!ıı.s:ım:İ:smUl.ıi~:ı:.."!in•m!El!E'?:C'..iigıı.:ııtı. kt K•t 1 yaçı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

k U e e P 1 a p ar 1 2 İhalesi 30/Eyliil/936 çarşamba günü saat 16 da Me-
ı z a nemen'de askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

- --- • • · - - - 3 - Teminatı muvakkate akçeşi 2270 liradır. 
yavuz Kitapevinden: 4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. ES K 1 

DA R Ü L 'İ R FA N 1 24 senedir lzmir ve hinter'ftndmm kitap 
M I 'ı ihtiyacım temin etmeği şerefli bir vazife 
enılekctinıizin en eski bir hususi okuldur. ANA ve LK bilen müessesemiz busene: 

~~'·;~.~~vidir. ANA kısmı 4 . s - 6 yaşındaki çocukları , _ Devlet Kiil:a larının -
OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve ORTA ı dahi satlcıhğmı üzerine almışbr. 
~I tahsiline hazırlar. ilk ve orta mektepler ile liselerde oku· 
~ansızca dili 1 L K kısmın ikinci sı.ııfından başlar. tulacak bütün kitapların emirlerine ama· 

ıb er iki kısma öğrenci kaydır.a 1 E Y L O L tarihinden de olduğunu saym öğretmenler ile taşra 
~re b ı k bayilerine arzederim. ~·· n aş anaca tır. 

1\ llracaat zamanları : Saat dokuzdan on yC'diye kadardır. Adres: Yavuz kitab evi 
estclli caddesi, No. 76, ·ı dcfon : 2914 _ Numara 56 Kemeraltı .... .ı 

l:.'11111 .................................. ~ .......... __ • 

5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair ve· 
sika gösterm~k mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından 
enaz bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklar· 
dır. 16 20 24 27 404 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nuııdan: 
M.M.V. Eınakin inşaat şubesinde münhal bulunan bir mü· 

hendisliğe mühendislik diplomasını haiz bir mühendis alına
caktır. En son verilecek maaş 300 liradır. 

Talipler şeraitini öğrenmek ve fazla malUmat almak için 
her gün M.M,N. İnşaat şubesine müracaat edebilirler. 

20 22 24 26 462 
aıınmış, aalıyeye verılmiŞlcrôir. 1 Naim Güleç mışsa da yakalarımı tır. 
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W. F. H. VAN- Hellenic Lines Fratelli Sperco 
Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona inhisar mamulatındaı 

LiKÖR, ŞARAP, KANYAK, LÜKS SiGARA, AV MALZEMESi verilir. Der ZEE & CO. Limited 
V. N. Hamburg - Bremen, Rotter· 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE dam-Amsterdam ve Anvers 
"ANGORA" vapuru 21 

eylülde gelip HAMBURG, 
BREMEN ve ANVERS'ten 
yük çıkarmıştır. 

"TINOSu vapuru 24 eyliil· 
de bekleniyor, 29 eylule ka
dar ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve BREMEN için yük 
alacaktır. 

"KYPHISSIA,, vapuru 6 
Bci. teşrinde bekleniyor, 10 
Bci. teşrine kadar ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
ve BRFMEN, için yükliyecektir. 

"GERA,, Vapuru 15 ilk 
tesrinde bekleniyor, 20 ilk 
teşrine kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG, ve 
BREMEN için yükliyecektir. 

ATHEN,, motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyecektir. 

AMERiKAN EXPORT LİNES 
'

1EXAMINER,, vapuru 26 
eylulde doğru NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

"EXMOOR,, vapuru 17 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

"EXMINSTER,, 30 ilk teş
rinde bekleniyor, NEVYORK 
ve BOSTHN için yük ala
caktır. 

PiRE AKTBRMASI SERi 
SEEERLER 

"EXOCHORDA" vapuiu 
9 ilk teşrinde PiRE' den BOS· 
TON ve NEVYORK'a hare· 
ket edecektir. 

"EXCALIBUR" vapuru 23 
ilk teşrinde PIRE'den BOS
TON ve NEVYORK'a hare· 
ket edecektir. 

Sefer müddeti: 
PiRE · BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJEN - OSLO 

"BANADEROS" motörü 
halen limanımızda olup HA
VRE, DIEPPE, DUNKERK, 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alıyor. · 

"BOSPHORUS,, motörü 
22 ilk teşrinde bekleniyor, 
HAVRE, DIEPPE, DUN
KERK, ANVERS, DiREKT 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

uDUBURG,, vapuru halen 
limanımızda olup ROTTRR· 
DAM ve HAMBURG liman
larına yük alıyor. 

KENDIVIAL MAİL LiNE 
"ABOUKIR" vapuru 30 

~ylul öğleyn hareket edecektir. 
PORT-SAIT HAYFA, BEY
RUT ve ISKENDERIYE için 
yükliyecektir. ---
S.A. ROYALE HONGRO· 

iSE DE NAVIGATlON 
DANUBIENNE-MARITiME 

BUAPEEST 
"DUNA" motörü 22 ey

lulde bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TISLA VA, VIY ANA ve 
LINZ için yükliyecektir. 

limanları için her ay munta· 
zam iki sefer yapacaktır. 

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

Anglo-Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk '"Cairo City,, va
puru her ay Pireden mıınta· 

zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzi13t: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 7 5 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li

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

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentahğı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 
fam&WllEl?mlml"11ımlilZll ....... 

eylülde BURGA, VARNA, 
KôSTENCE, SULINA, GA
LAÇ ve BRAILA limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN BUCAREST 
"DUROSTOS,, vapuru 30 

eyliilde bekleniyor, KôSTEN-
CE, SULİNA ve GALAÇ 
limanlarile GALAÇ aktarması 
olarak BELGRAD, NOVi
SAD, BUDAPEŞTE, BRA
TİSLA VA, VIYENA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

GANADIAN PACIFIC 
STEAMSHIP L TD. 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LIVERPOL' dan 
hareket eder. KAMADA'nın 
limanlarile dahili şehirlere iz. 
mir' den direkt konişmento 
verilir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi· 
lem ez. Telefon No. 2008 2008 

Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"HERGULES,, vapuru eylu

lün 29 una doğru limanımıza ge
lip 24 eylfıle kadar AMSTER
DAM ANVERS, ROTTER
DAM, BREMEN ve HAM· 
BURG limanları için yük ala
caktır. 

"CERES,, papuru 29 ey
lule doğru beklenmekte olup 
yükünü tahliye ettikten sonra 
BURGAZ, VARNA ve KôS
TENCE için yük alacakhr. 

"HERMES,, vapuru 30 ey
lulde gelip 5 birinci teşrine 
kadar ANVER~, ROTTER· 
DAM, AMSTERDAM, BRE
MEN ve HAMBURG için 
yük tahmil edecektir. 

"SATURNUS,, vapuru 11 
birinci teşrinde gelip 14 bi-
rinci teşrine kadar AMSTER
DAM ve HAMBURG için 
yükliyecektir. 
SVENSKA ORIENT LiNIEN 

"HEMLAND,, motörü 29 
eylulden 3 birinci teşrine ka
dar ROTTERDAM, HAM
BURG, DANTZIG, GDYNIA, 
COPENHAGEN, GôTH~ 
BURG, ve SKANDINAVY A 
limanlarına yük kabul ede
cektir. 

"VASLAND,, motörü 13 
birinci teşrine doğru limanı
mıza gelerek 17 birinci teş

rine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZIG, GDY
NfA, COPENHAGEN, Gô
TEBURG, STOKHOLM, OS· 
LO, ve SKANDINA VY A li· 
manlarına yük kabul edecektir. 
"VIKINGLAND,, motörü 30 

birinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG, BALTİK ve 
SKANDlNAVYA limanları 
için yükleyecektir. 

. SERViCE MARITIME RO
MEN KUMPANYASI 

"ALBA JULIA,, vapuru 25 
eyliilde gelerek PiRE, MAL
TA, MARSİL YA limanları 
için yük alacaktır. 
~suÇEAVA,, vapuru 20 

birinci teşrinde beklenmekte 
olup 21 birinci teşrinde PİRE, 
MALTA ve MARSILYA'ya 
mütececcihen hareket ede
cektir. 
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Ayrıca: Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarilc yılbaşında çekilecek BÜYÜK 
YENiCE PiYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Fort otomobili veya 
bunun yerine bir Ford kamyonu veya Fort traktörü, 230 liralık BLAVPUNKT RADYO· 
_ LARI, REVUE SAATLERİ, iÇKi SERVİSLERi, SOFPA TAKIMLARI v. S ... .. 

Olivier v E Şürekası •ııı111111111111111111111ıııı1t.. Doktor Jıı11111111u1111111111111111ııf 
Limited = A K 1 T ~ 

Vapur Acentası • ema Onay ~ 
Birinci kordon Rees binası :Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı~ 

Tel 2443 = Basmııhııne ütnsyonu kııı-şısmılaki dilıt•k sokuk La .. ıııcln 30 sııyı· ~ 
LONDRA HATTI - lı ev · ve muayeııclınuesiıı<le sahalı !;a:ıt 8 den ak~aııı snnt 6 ıı knılar ~ 

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

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

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

BRISTOL HATTI 
"TORFINJARL,, 20 eylüle 

kadar Bristol için yük ala-
caktır. 

ZELUGLA POLSKA 
KUMPANYASI 

"SARMACJA,, vapuru 28 
cylulde gelip 1 birinci teşrine 

doğru ANVERS, ve GDYNIA 
limanlarına yükleyecektir. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

Daha fazla malumat edin· 
mek istiyenlcr, ikinci kordon 
tahmil tahliye binası arka· 
sında FRA TELLi SPERCO 
vapur acentalığına müracaat 
olunması rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 

= hastalannı kahul eıler. ~ = ~fürııcııal eden hnst:ılara yapılmııııı lôzınıgcJcn s:ıir lnlılilôt ve ~ 
mikro·kopik ıııuayenclt:ri ile vncmli lcnsıalcıra ynpılm:ısına ce\°za ~ 

iııittffiliılııııliiüllıl lülttlıirıiıiilliirlttWiiiiıYı
1

l;1lttıl1r~·;:;;;,'~ >4ıı,ı~5 111111~ 

Gümrük muhafaza genel ko~ 
mutanlığı lstanbul satın alın~ 
komisyo undan: 

1 - Askerleşmiyen muhafaza memurları için 1160 takım mıl' 
hafaza elbisesinin 5/10/936 pazrtesi günü saat 15 tt' 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasın la nan tutarı 17 400 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf ve örnek komisyondadır. Göriİ' 

lebilir. 
4 - istekliler 1305 liralık ilk teminatlarını teklif mektup' 

ları ile birlikte saat 14 te k".>misyona vermeleri. ../J 

13 18 24 29 -110861334~ 

C?•N~ ... .., .. SZEGED,, rnotörü 13 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRETISLA VA, VIY ANA ve 
LINZ için yükliyecektir. 1<uru./ · o 11 u u• 

Elektrik ve Nitro Salloz boyası ile boyanmış muhtelif tip '" 
boyda karyolalar ile Nikel Nikelaj ve bronz karyolaları ni"(, 
abajorlar, komodinler vesair muhtelif eşynlar ile umum ser$1 

lerde birinciliği kazanmış ve her dürlü takdire mazhar ohı1ıı! 
olan lstanbulda Doktor Halil Sczerin karyola ve madeni c~ 
ya fabrikasının bütün mamulatını topdan ve perakende otar9 

Yeni Kavaflarda 29-36 numaralı Hüseyin Hüsnü Ôzişin IÜJj 
mobilya salonunda fabrika fiyatına bulabilirsiniz. Taklitlerinde0 

sakınımı. 

JOHNSTAN WARREN Li
NE LTD. ·· LIVERPUL 
"KENMORE" vapuru 27 
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