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Fransa; ispanya ile olan hududunu kapadı .............. ~·········-···~··········~-··~~~·...,..-~~······· ...... 

G. Mollas ordusu Madrid 
şehrini muhasara etti. 

------· 
Hükumet kuvvetleri ric'ata mecbur kaldılar. Ac-, 

lık, susuzluk başladı. Madrid karanlıkta 
kaldı, gemiler, tayyareler çarpışıyor .. --Asiler kumandanı, biz mevki sahibi bir cumuriyet istiyoruz, 
Moskova'dan emir alan bir hükumet değil, dedi .. 

------ ırun'ıın 10 kilometre yııkiniuJc 
Navaı· ile Gııipıızr.oayı aprau An· 
daluzu geçidinde bir ı;arpı~ma ol-
111 u~tıır. <'i;rlcılen ,..oura ıl:ıhi gen•k 

hiikiıınt>I tarııftııı·ı u~kt•rlcr i!"rı•k 
:hi lı·r n·rlnini ıııuha fa7.a ı•ı ıuektc 

iıiilt'I'. 

Gı'<'f'l()} in iiı: karabinyc Helıo
lıil' J...öprii~ünii "•·o;:mişkr 'r fı~ilc· 
ıiıı Erıdt•rlaıa)A girııll'lt•ri ılob~ ı
._j)ı• k:ı\·tıklarıııı hilılirnıi~lercliı·. 

Asiler mağlup olmuş? 
~bdrid. :H (A.A) Saat 1 a, IO 

<la ratl)o fü;İ lt>ı in Jadri<l şiıııalintlı• 
kfiiu ~jrrru · l~mıdarnımıı"tla tamn
ıni) ı ... ınaghip l·ılilıııi~ olıluklarını 
H' <; ııaıhtr:ıjara'yı sarmaL:tu olanla

rın i~e ıla~ıtılım~ hııhıntlııl-larıııı 
lıildirnıı•ktetli r. 

Franko'nan beyanatı: 

Telefon: 2i7o 

lngiltere· krah 
Hususi yatla FransaYa ha

reket etti .. 

rA k 'Fransa, üçler konferansı 
n ara ve kararlarından 

havalisindedolu it I mbemnun .. 
Tren bile yolda . a ya, eşler kOn• 
lstan::,~m;;tı~~usust feransına gelecek. 

muhabirimizden) - Evel- J [ · • 
ki gece Ankara ve hava- ta yan gazeteleri Londrada verilen karar-
lisine düşen ceviz irili- . lar bizim için bir zaferdir. Diyorlar. 
ğindeki dolu, bazı hasa- Derlin 24 (A. ) - Fransız hii-

rat yapmıştır. Dola ve } iik l'lı;iHilc Bdı;ika ortu ı•lı·i"'i vı· 

şiddetli yağmurlardan hu- İııgiltne ma:;lalıaı~ii;ran akılin.c ılüıı 
sule gelen seller tren hat- Loııdra.ıln karar ,,•rilıııii olan Be~-
fını bozmuştur. Derhal tı·r konferaıı-.ıııa iştirak·· ılawti 
amele gönderilmiş ve hat mutazanımın olan 11otını .\lmaıı 

hükiınwlinc tı!Hli etıııi\'l;·nlir. 
azan bir çalışmadan sonra Loııılra ~ ~ (A.A) - 1\1. T~ılı•ıı 

işlemeğe açılabilmiştir. Almanya '" İtalya nıasl:ıhatgü.rnr-
Dünkü Ankara treni hırını kahııl cdl·n·k krıııliJeriııi 

yolda kalmış ve ancak 15 Fran,.a Yf' Bdı;ika ınmalılıa.,lıırı 
saat teehhürle Hagdarpa- ilı• ~apılau milzukerı•lı•rılı·ıı rı·•mı'ıı 

l b 
lıahı•rılur Pi ıııiştir. 

şa ·ya ge e ilmiştir. 
Bugün ög"' leden sonra is- Roııı.ı 2

!i ( \. A) - İtalya "
1111 

1.onı.lra ~ürü.-ınPINiıırl«> UH'\ zıııı 

fanbul'da çok şiddetli yağ- hah!>cılilt·n lı··~ı .... kııııll·ran ... ıııa ,a. 

marlar-gağmlŞ-Ve fırtına pıl:ın ıla\l'lı' rnkındıt l't'\UJı \'l:l't'• 

olmuştur. Şehirde birçok ı·•·ktir. l)i h:ıJ;,.r alan melıafil 1111 
lııı ... n,.ınki fikirkri ~ii\ il' lıul:isa ı•I· 

yerleri sular basmıştır. rnrktc·ılir. 
Yag"' mar esnasında bir de ı· ı t<ı ,a·aııı j,. lıirli~i için elzem 

yıldırım düşmüş üç kişiyi ohııı 1=ı·rait 'iil'ul huluıwa hah 11 

öldürmüş, birkaç kişiyi de& ,\., rupnıla aktif roliinii :ılınııklıı 
yaralam.ştır. -- halıti}ur olanıktır. 

\,, Lomlra, 21 (.A. \) - \1. Blııııı ----------·---.1 Lon,lr:ı" ola•:ılımın ıwtit·ı·lı·nkn lum Almanya ı-urettc· ıııeınnuıı olılu~uıııı lıildir-
ıııı~tır. Fran~ız tlı~ i::h•ri lı:ıkanı 

Roma sefiri Kon Döşambron 
<'<1erck kendilerine .Auupa eulhu
mın umumi Lir lıal sureti buluna

r.ık tnr~iııi iı_-iıı hir konferans top· 

laııma-ı ııl'lirı•sint· qır,ııı Loııdr.ı 

ııı iizaken•lt•ri lıakkrndu ınahlnınt 
't•ı ıııi~tir. 

~1. n!ınn. lınrekrtinıleıı cn:d 

Asilerin r:eisi general Franko 
Paris, 2;, (Rad)o)- lspanyaılıın 

rc}uıektc olun bahcrlo-r. halii meın· 
g • ,.tlho.b" dcn-ilılir. Gelen haher-

Tmıca. :?.) (Radyo) Gı·nnal 
Franko, bir Fas lsı anyol ı-a1:ete;.İ· 
ne be) ııııatta lıulıınarak: 

Habesistan'ın l\l. Dı·llıoş l'olon)il ve So\\l'llt•r 

Ş. d"k · b k ·1d l ~ birliği hüyük d\'ilerile küı:üİ. 311• 

ım ı ı aşve ı en eve az ilhakını tanıdı Laııt ınemlckcılcri eı .. il r:ni kabul 
müddet başvekillik yapan •• ~ 

tııınamı•ıı i~ ile~mi~ olaıı H.uııı f'\ 

Makılon.ılıl ile gi;rüşnıii~tiir. 

-Sonu 6 ıncı sagf ada-

ııunı)v . .- c . . 

l 
. ·k-en·vet -ile kanlı ıhLJYatla 

t'..l'ID t ~ • • • 

tf'IUkki"i de mecburidir. 
Asilerden general Mola kın-

vetleri )laılriıri cenuptan, şark \'e 
~iınaldcn aarıııış bulunmaktaclırl~r. 
\'iliiyetlerJ,•ki \aziyt•l te c;ok dıl..· 
kate ŞU) andır. Birçok yı·:l~rrl<• ~e
birler :ıçlık ve :.usıızluk ıçınde<hr. 

Amerika 'mn Ja<lrid efa~t'l h.a· 
. kr. ·ı . :..1aılri<l'deki ••azıyetın 

uesı ;ıU n, ,, · 
ne kaclar .. alıiuı olduğunu lıük;uıw·. 
tine çektiği biı' tdgrafln ~zil~ et· 
miştir. Bu telgrafa göre lıükum.cl 
lırnvvetlcri l\Iarlrid ılıiınıla. I?a~lııp 
olınu" , ·e ı;ebre ric'at etınışur. 

' i' ~ 
Asilerin eliııe düşıni.i§ olan :,an 

Scba~ti) en ~elıri, hükumet uu·na· 

biine göre, milis kuvYetleri taraf~~
clan istirdat ec11lmi~tir. Moaınal ıh 
sokaklarda lıalıi kon1ı hir harp ıl•'· 
\am cunektcJir. 

M. Blum H' hava bakanı ~1. 
Pi} er Kot, Frnnısa 'ıun iı-.panya lıü· 
kiımetint• ... jlıih w ınühiınınal H'f· 

ıli••i bakkınılaki haherlı>ri tekzip 
~ 

t>lınişlPr<lir. 
~ (I' ı ) Alınan Bl"rlin. 2.) ,aı ) o -:- . 

1 . I 'l k. ,·azı"<'\J ı•ok 
p.1111•11• ı·rı ~panyn < n ı · ,' : 

ıııiihlil.: lıulıııaktn "' \.lıırnn~:ı 11111 

r .. . l •lıli keık ııl· 
tı ·hau \'I' uwna ı ının ı 

ılnguuıı y~11:mnktailırbr. 
Fransa hududu 'kapandı: 

(\ \) Hanı~ 
lfrnıleı~ <' ::! l ı . • 

aj.ııı ınılan: . 1 il wlııı.l kapalı<lır. Hir ı...pan) 0 

. r l l }on bir hoın-
l<t) }"re~ı tara ını nu :ı ı " . 
ha tııııı hir lıurhıt i~.ırctinin iiurııw 
ılii=ıııiietiir. Fr;ııı,.11. ıopr11A10'la kı· 

1 1 . · · · ııar•·al:ırına rı aıı ımlıııl ı~arc'ltnlll ~ . 
lt'~<ıllüf c<lilnıiştir. 

Rieiaton isnıindt·ı.:i Frauıııı k:ı· 
ı:a ha 111u;.1 i~paıı) ol ta) )urelerirıin 
tıedı•l'lc-rfoi ıışırmanıaları iı:in Frııo· 
MZ lıa)Taklıın ı;ı•kilıni~tir: l~cr ta· 
rafta hu~u·İ ihti)<ıt t<'tihırlerı aho· 

rın~tır. 

Madrid muhasara edildi: 
, 1 I . l 9 - (J'·ııho) - Sdıriıı 
Ll Ul flt , - ,) \.1. J • 

ıHit'I tarafı ıııuh.ı-ara l'tlil nıi, tir. 

Jlüküıuct kırnetkrilc u!'li ~unı•t. 
Jt•r ara~ımlıı ı;urpışnıalar dı•vam 
ı·ıliyor. Şt'lırin. tliieıne~i yakı n gi.i· 

riilmektedir. 
Paris . .!:l (Rml)o) - Son hu· 

Lerl~J'C gört•, asilı>rİll .Maılriıl bpı
lıırında huluumaktadırlar. 

Bütün <lı·vlctlere mem.up bir· 

•;ok harp sef ineleri hpanyn sahil· 

Jerinde toplanmışlardır. 

Andarlaza asilerin 
eline düştü: 

llenHaye, 25 (A.A} - Diln 

M. Barrio 
dan taarruza maruz kalınıtlır. Bu
nıın i~·iu homha atmak zarureti 
hasıl olmu~tur. 

Biz \ nupa dcvlı>tleri ara,.ında 

-Sonu 6 ıncr sayfada-

Bize uit ta)yıırdcı· Tanea· 
da Jspanyol <,ef inc!erine taarruz 
etmiş olabilir, fakat buuun me~"ıı

liyeti hizt> ait ıleğilt!ir. Biz Tam·a

ya İspanyol 'apurlarmın vazi) elini 

Lc~hil için tayyare gönderdik. Ihı 
tayyare İspanyol ?>efiııdeci tarafın· . . ~ 

ltalya, ispanya asi kuvvetlerine 
24 tayyare mi sattı? 

Roma 2:> (Radyo) - Dr)li Hcralrl '«' Populer g:ızeteleri; İlaly:ıııııı, 
l~panya a6i kuvvetlerine 24 tanare sntııArnı ~ aznıı~lardı. (Jurnal D' hal ya} 
gazete;i, hu haberleri tekzip ile lı~raber. hal) a barb ~cınilerinin. Barı,.c· 
)onda bil' mahalleyi bomh:ırdunan l'ltiklt-ri bıı1'kuıt.laki ş:ıyiııların ıla 
doğru olmadığını kaydediyor. 

Londra gazeteleri, İ!>parıya isyrııunıla her iki taraf:ı ~ilah ~önılermck 
ı.uretife anar;iııiıı dc\amıua hizmet eden clc\'lrtleriıı. be) uı·lınild karı
şıklıklara sebebiyet vereceklerini yazı~ orlar. 

1 • 

Milletler Cemiyeti mehafilinitı fikirlerini neşreden 
La Tribune des Nation gazetesinin 16 temmuz tarihli 
sayısında çıkan, meşhur .k~rikatürist Derso il~ K:len'~n 
ııkaridaki karikatürlerını alıyoruz. Bu karıkaturlerın 

~stünde: "Çanakkale boğazı kapıların~a,, ve altında. da 
Türkiye'nin müsaadesi olmadıkça bogazlardan geçıle
mige~ğini anlatmak için: ''Lütfen kapıyı açar mısınız?,, 
sözleri vardır. 

Kont Çiyano 
~- Roma~ 2~ {Haı.Jyo) - Kont 
Çı,-ano, ~ı·ydı ı;ara)ınıla. bugün 
Almnn,a'nın Roma sefirini kahul 
e~~ııi~ti I'. , \ l ıııan şef iri Kont Çi) a

noya ,\lıııaııp lıükı'inıetinin A<lis· 

ı\L~La ~·fnn·thaıll' ini ilga ederc-J..: 
yf'rınc Lı r kouı;;oloıılıık ikanH' cıle
ı·e~ini lıiltlirnıiştir. 

Koııl Çiyano bu karardan ılo

lııyı halp hüklııııeti namımı it'· 
~ı·l-.kiir etmi~tir. 

Vekilimiz 
Yakında şehrimize 

gelecekler 
K~raılı•niz h :nalis'nı lt' ,.. ~ı

' mı ·ıaıı Er:.ı:ıırum "ıı ılo~rıı ilt•rle· 
mr~h· _oları ılı·ıııiryolu inşaatını 
tl'ltı•e f!ldı•n nafıa vekili ,\Jj Çt-
tinka) a'mıı, lm tı•fti~ ~t'):tlıo LiıHh•ıı 
.Ankıırn°}U ıltinü~iiııde · ~t'lırirııiıı> 
gf'lt><•ı•ği halwr alınmıştır. 
. . \' t>kil. ~chriı.11izde onh«>ş giiıı 
ıstıralıut t•dcı·ektn. İktı ,.at wkili 

Cdi'ıl Bapr'ın ıln Çe~me plaj ve 
ılıca kih iinıll' lıir av i.:ahwafrı :uf· . • t • 

liyı· wkili ~ükrii Sararoillurıuıı ıhı 
Giilciik.leki köşkiiııtlc hi~ miiılılt•t 
i"tiralıat etmek iizne şelıriıııi1.ı• .,,-.. 
lec\:ğİ üğrt>nilıni;-tir. c -

Bu tedbirler 
Harp vesilesi mi 

oluyor? 
Lonılra , 2.ı (A.A) - LonHar 

kauııırnsı Mıım.fiehl takı-irinin mü-
zakeresini hükiımetin talebi üzı·ri· 
ne üuiimiizdeki çar,,.ııınhaya 1ırak· 

mışhr. Bu takrir milletler c miyeti 
paktının taclili ve wcri tNlhirler 

nhkanıınm pakttan çıkarılması hak· 
kındadır. :Mnnı;,fie)d bu tedbirlerin 

snl hu garanti etmekten zi yarli' hir 
harp ,·esilı-ı;i olduğunu iddia et· 
mektcdir. 

Mısır - lngiliz askeri mu
ahedesi imzalandı. 

İngiliz askerleri Kahireden kanal mınta
kasına ve Sudan hududuna çekilecekler .. 

lngiliz kralı sekizinci Edvard 
Kalıiıt• 25 (Raıh-o) - Ruırün • !'.' • 

uzıııı ıııiiıld..ı ıll'\am t•den ıniiza. 
knattaıı ;,mıra ~fı,.ır-lngiliz 11111.1-

lıcdesi a k • r l .. · 1 " crı ons ı uzcrın< c uzla· 

lşılıııı~tı_r: Bir rivayete giire hıı nz· 
a~ma 11nz1lanmıi'tır. 

:.\fı~ır-111;.:;iliz ınııahc•ılt-.;inin hu 

a..,kcri ıı.ı:l:ı-;ıııurun 111· olıluğu hak· 

Bu n~keri uzlaşmaya rrön>, f ıı· 
T t: 

gı ı z askerleri Kahire·) i talıliH· 

cılerı>k kanal '<' İsl,ı•nd eri~,.· ... ,. ~·c· s 1 J .1 
'lH an lıuıludlann.ı •:ekil<'PCktir. 
1ngiliz n:;~cri heyeti, :\lı~ır ordu 11 

talim n• LnlJiyc .... inı• nez:ıret iı:in 
Kulıin·'dı! kahwa.ktır. 

l\lısır hiikıinıt•ti. a,.kPri ihti· 
kınrla lıir tı•lıli~at )Oktur. Maaııı,·ı- l ) aç ara gi1re ) ollar. ha\ n !,arar· 
f'ih .• 1111111111 \1ı~ır. SLı<loıı, .cl·ı·,,.}~ crı"ılıları ' . k . ·ı . 1 • ·""' • ; tı c"nır a~ -<'n ı ılı ya\· .ır.ı 
"'' Jlııııl )t•lıı miidafaası i'ız.ı•rıııc ,, .. • l . .. ..ı "'orc c~ıAAt 'ucum• getirıııe~i ku· 

) apıl ııı 1 ~ aakari hir ittifak olılııgu lıııl l'tııı i~tir. 1ngiliz lıarn km \l't· 
tt•nıin c•ılilweJ..:tedir. İngilı'z ''ut:ıııı'· J.-r· 'f · l ı·r 1 ~ • ı n 1"11' lTI mu ıtc ı yer l'rİuılt· 'r 
leri İngiliz a~kerlcrinı'u l1ıılıınılııı.- l ·ı J'l k l . ı... ııını ,~, ~ m ·ir, ~kemleri, c"de kn· 
lan )nlcrıl<'n ı,•t•kilım·~iııı· hck

0

lı•· luı·ukl ·ır 1 'I r·ı ı' 1 • ı ır. ,, ııuına ı ı mu ;.ııvı• enin 
mcltedirler. r--------~-·---::_~L:ü~tfi:e,:n_:ç:;:e~v~ir:!i:nı~·..::_::_'\ 

Kıt'a 
-Montrö zaferi mUnasebetile

Ne saadet ki olur hep Atatüı·k'ün dediği 
Bay Aras .. sulha temeldir, dedi, bay .. ar bu yap. 
Durma gur sesle bağır saygılı ismet İnönü: 
Ben açar ben kaparım çünkü benimdir bu kapı. 

24 Temmuz 936 
Nefii Zaman 

...._---------~------=::..~ 
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~::~::·~~::~e 'I' Günün Telg-~af 
1 

Hab~rleri 'ı 
Sayfa2 ~ 

Lozan - Montrö 

Zaferi dolayısile -
Aras'ı tebrik etti .. Vekiller heyetinin Florya'da Atatürk Atatürk ve Iran 

Ankara, 25 (A.A)- Boğaz- • t• d t ı ht ı LJ••k.. d 
lar mukavelenamesinin imzası rıyase ın e op anması mu eme . nu um arı 
dolayısile Sovyetler birliği . - ·---- T elgraflaştılar .. 
Ankara büyük elçisi M. Kara· Istanbul, 25 (Hususi muhabirimizden) - Vekil1er heyeti yakında istanbul'da bir içtima ya-
han ile dışişleri Bakan vekili pacak ve içtimaa, Reisicun~ur Kamal Atatürk riyaset edecektir. Heyeti vekile toplantısının 
Şükrü Saraçoğlu arasında aşa· Florya'da olması muhtemeldir. 
ğıdaki telgraflar teati olun· f stanbul, 25 (Hususi muhabirimizden) 
muştur: Ankara' dan şehrimize geldi. 

Maliye Bakanı Fuat Ağra'lı bu sabah tayyare ile 

Ekselans Şükrü Saraçoğlu tstanbul, 25 (Hususi muha~irimizden) Dahiliye Vekili ve C. H. Parlisi sekreteri Şükrü 
Dışişleri Bakanı Vekili Kaya, bu akşamki Ankara trenile şehrimize geldi, istasyonda karşılandı. 

Türkiye için büyük bir mu· 
vaffakıyet teşkil eden Montrö 
konferansının muvaffakıyetle 
neticelenmesi dolayısile ekse· 
lansınızı tebrik etmekle has· 
saten bahtiyarım. Bugün im
zalanan yeni boğazlar muka
velenamesi ve protokol Tür· 
kiye'nin her sahada kuvvetle 
terakkisini göstermektedir. Ve 
bu sebebden dolayı bu iki 
vesika vücut bulabilmiştir. 

Boğazlar konferansı aynı za
manda şunu da ispat etmiştir 
ki hakkında kuvvetli ve hare· 
katında dürüst olan bir hüku· 
met haklarının ve menfeatle
rinin bütün dünya tarafından 
ittifakla kabul edilmesine mu· 
vaffak olabilir. Bugün kaldırı
lan ve bir daha gelmiyecek 
olan eski mukaveleyi bundan 
üç sene eve) protesto etmiş 

olan Sovyetler birliği Türk 
milletinin boğazlar üzerinde 
hakimiyetini yeniden tesis ve 
bunların emniyetinin bizzat 
kendi kuvvetleri tarafından te
mini hususundaki meşru hakkı 
ve hayati menfeatinİn Montrö
de hemen tanınmasından do
layı samimi surette bahtiyarlık 
duymaktadır. 

En samimi tebriklerimi teyit 
eder ve dostane hissiyatım ile 
yüksek ihtiramatımın kabulünü 
rica ederim. 

Karahan 
Ekselans· Karahan; 
Sovyet sosyalist cumuriyet· 

leri birliği büyük elçisi 

İstanbul 
Boğazlar mukavelenamesi

nin imzası münasebctile ekse
lansınızın göndermek lütfunda 
bulundukları çok nazik tel· 
graf ı büyük bir memnuniyetle 
aldım. Montrö mukavelena· 
ınesi en güç meselelerin dahi 
muvaffakıyetle halledilmesini 
mtaç eden milletler arasındaki 

karışılık1ı itimat ve iş birliğine 
olan imanımızı takviye et
miştir. Yeni boğazlar muka
velenamesi hakkında kuvvetli 
ve harekatında dürüst bir hü
kumetin bunlar vasıtasile doğru 
isteklerinin ittifakla kabul 
edilmesi keyfiyetine varabile
cegını göstermekte olduğu 
hakkındaki fikrinize tamamen 
iştirak etmekteyim. 

Montröde alınan mesut ne
tice muhakkak surette mem· 
lcketlerimizin karşılıklı men
faatı namına olarak kuvvetli 
Tlirk-Sovyct dostluğunu tak
viye etmekten hali kalmıya
caktır. 

Nazikane dikkatinizden dor 
layı hararetli teşekkürlerimizi 

bildirir ve samimi hissiyatım 
ile yüksek ihtiramatımın ka
bulünü nca eylerim. 

Şükrü Saraçoğlu .................... ~ 
hakiki ~ekli. aucak ıır.şreılildiktcıı 

oııra anlaşılJcaktır. \ c bu ımıka
''"'r.; ıaı lıi k ,.,.ı lıaı•rna konmadan 
m t l m•,rı•t!ilıu iyı•,.ekti r. 

Sudan me1>'dc~inc ~elince: He
nüz Lu ıuetı'elcnin ıııiuakcresi bit· 
memiştir. '.'ı1aamııf Hı 1930 e:;a!'l 
uzerinde uzlaşılacağı tııbmin edil

mektedir. 

Trakya'da 
.. 

Arıcılığa büyük 
Ehemmiyet veriliyor! 

Edirne, 25 (A.A) - T rak· 
ya' da yer yer olduğu gibi Çor
lu'da da köy muhtarlarına 
mahsus olmak üzere bir arı
cılık kursu açılmış ve kurs 
çalışmasını muvaffakıyetle so
na erdirmiştir. 

Trakya halkı için bu yeni 
ve çok verimli işten en kısa 
bir zamanda en iyi bir sonunç 
almak maksadile Trakya'nm 
dört vilayetinde arıcı uzman
ları gezmekte ve yeni kovan
lara ana veya oğul arılar yer
leştirmektedir. 

Bütün bu -işlerde birinci 
derecede gene köy ögretmen
lerinin önemli bir mevki al-
dıkları memleket işlerinde 
temiz bir örnek olduklan 
görülmektedir. 

1 Muğla'da 
ILozan günü .. 

Muğla, 25 (A.A) - Lozan 
muahedesinin imzalandığı gün, 
dün Halkevi tarafından kut
lulandı, söylevler verildi; şiir
ler okundu, konser verildi. ih-
tifalde büyük bir kalabalık 
vardı. Atatürk'e. İsmet lnönü'ne, 
Parti genel sekreterliğine şük
ran bağlılık duygularını bildi
ren teller yazdılar. 
• 

ispanya' dan Pa-
ralar Kaçırılıyor 

Paris, 25 (Radyo) - Mad
rid 'den (Burjo) tayyare istas
yonuna gelen ispanya yolcu 
tayyarelcrinden birinde on bir 
milyon frank nakledilmiştir. 
Bu vaziyet gösteriyor ki, İs
panya' dan külliyetli paralar 
kaçırılmaktadır. 

Bahreyn Sul
tanı lstanbul'da .. 

İstanbul, 25 (Hususi muha
birimizden ) - Hindistan'ın 
Bahreyn sultanı bugün maiye
tilc birlikte şehrimize geldi. 
Buradan Londra'ya gidecektir. 

( ' 312-326 
İhtiyat subaylar .. ---·----

1 - İzmir şubesinde ka-
yıtlı (312) dahil (326) dahil 
doğumlu piyade yarsubayları 
(Zabit vekilleri) 1 ağustos 

936 da tayin edilmiş olan 
kıt' alarmda bulunacakların

dan muamelelerini ikmal ey
lemeleri için 29/7 /936 rçar
şam ba günü İzmir askerlik 
şubesine müracaat etmeleri. 

2 - lzmir şubesinde ka· 
yıtlı olmayıp ta bu civar kı
taatta vazifelerini görmek is
liyen yabancı yarsubaylarm 
(Zabit vekillerinin) de keza
lik mezkur günde İzmir şu
besine uğramaları ilan olunur. 

\._ .) 

lngiltere. kralı, bugün 
Fransa'da bulunacak --· 
Vimi'de Kanada'lılar namına 

dikilen abideyi açacaktır. 
Londra 25 (Radyo)- lngil- Haver. 25 (Radyo) - Ka-

tere kralı 8 inci Edvard, ya- nada'lı sabık muhariplerin ya-
rın (bugün) Fransa'nm misafiri rısından fazlası dün üç vapur· 
olarak Vimi'ye gelecek :ve la buraya gelmiştir. Bugün 
Kanada'lılar için yapılan abi- diğerleri geleceklerdir. 
deri açacaktır. Gelenler hemen Paris' e geç-

Ingiltere hükumeti adına mişlerdir. Oradan da Vimi'ye 
açılma merasiminde hazır bu· gideceklerdir. 
Junacak olan delegasyon ha- Fransız sabık muharip grup· 
reket etmiştir. ları da Vimi' de toplanmağa 

Kral, Portsmot yolile bir başlamışlardır. 
yata binerek Kale'ye gele· Anvers, 25 (Radyo)- Vimi· 
cektir. de açılacak olan Kanadalılar 

Merasime iştirak etmek üze- abideşi merasimine iştirak et· 
re Kanada' dan üçbin altıyüz mek üzere buraya iki bin ka-
kişi Vimi'ye gelmektedir. nadalı gelmiştir. 

Montrö konf e
r ansı neticeleri. ...... 
Türk, Fransız, 
/ngiliz mezarları
na çelenkler kondu .. 

İstanbul, 24 (A.A) - Ha
ber aldığımıza göre, Çanak

kale' de bulunan fırka kuman
danı Gelibolu yarım adasın

daki İngiliz-Fransız-Alman ve 
Türk mezarlıklarına birer çe· 
lenk koydurmuştur. 

Çanakka1e. 24 (A.A) - İki 
gün evel İstanbul' dan şehri· 
mize gelmiş olup Anafartalara 
geçerek Cesaret tepede Meh

medçik abidesine çelenk ko
yan otuz gençten ve doçent· 

lerden mürekkep üniversite 
talebesi İstanbul'a dönmüş· 
ferdir. 

İstanbul, 25 (A.A) - Yu
nus Nadi, Cumuriyet gazete

sinde murahhaslarımızın av
deti dolayısile memleket hal· 

kının gösterdiği coşkun teza· 
hüratı kaydettikten sonra 

Montrö konferansının ayni za
manda sulha hizmet düşün· 

celerinden de ilham ve kuv
vet almış olduğunu ve boğaz-

ların emniyetinin bugün garb 
ve şarkta mevcud büyük dost 
kitlesini yekpare, temiz bir 
sevinç bıraktığını y~zıyor. 

Tan gazetesi, lngiltere'nin 
sulh hakkında Londra' da üç 
devlet arasında yapılan Lokar
no konferansının neticelenme
sinde Montrö sadasmın büyük 
tesiri olduğunu söyledikten 
sonra Almanya ve ltalya'nın 
üç devlet tarafından beşler 
konferansınsına iştirakleri için 
yapılan daveti kabul etmele
rini temenni ediyor. 

· Sulh sahasında Fransa·nın. 
İngiltere ile bütün bir iş bir
liği yapmağa karar vermiş 
olmasını sulh davasının müs
takbel inkişafı için ıyı bir 
alamet kaydediyor. 

Yunan Par
lamentosunda -···· General Metaksas 
kabinesinin istif ası 

istenecek 
Atina, 25 (Radyo) - Ga

zetelerin neşriyatına göre, Yu
nan parlamentosunun açılı-

• şmda general Metaksas ka
binesi aleyhine münakaşa 
açılacak ve Metaksas kabine· 
sinin istifası istenecektir . 

P'Dra yerine 
kuru üzüm .. 

Vekiller heyeti 
kararı cıktı. . , 

lstanbul, 25 (Hususi muha· 
birimizden) - Ecnebi şirket
lerin hariçteki hissedarlarına 
para yerine kuru üzüm gön
derilmesi hakkındaki karar· 
name Heyeti Vekiledcn çık
mıştır. 

C. dayar 
Kütahya'ya gitti 

İstanbul, 25 (Hususi muha
birimizden) - İktısat vekili 
Celal Bayar, Kütahya'da ku· 
rulacak elektirik santralı için 
yapılan hazırlıkları tedkik et
mek üzere bugün Kütahya'ya 
gitti. 

Dolfils 
için büyük 
Ayin yapıldı . . 

Viyana, 25 (Radyo)- Eski 
Avusturya başbakanı Dolfüs'ün 
öldürüldüğü günün yıl dönü· 
mü münasebetile bugün Ka
tedral kilisesinde bir ayin ya· 
pılmış ve Reisicumur M. Mik
las ile bütün Nazırlar hazır 
bulunmuştur. 

Gazeteler, Dolfüs için uzun 
makaleler yazmakta, mumai· 
leyhin, Avusturya'ya büyük 
hizmetler ifa ettiğini kaydey
lemektedirler. 

••• 
Ankara; 25 (A.A) - Bo

ğazlar mukavelenamesinin im
zası dolayısile İran Şahinşahı 
Majeste Rıza Şah Pehlevi ile 
K. Atatürk arasında aşağıdaki 
telgraflar teati olunmuştur : 

Ekselans Atatürk ; 
Türkiye Reisicumuru 

Montrö konferansı müzake· 
ratının neticelendiği hakkında 
mesut haber ve ekselansınızın 
münevver önderliği altında asil 
Türkiye'nin kazandığı büyük 
muvaffakıyet bizi fevkalade 
memnun etmiştir. Bu münase
betle ekselansınıza en kalbi 
tebriklerimizi ve dost komşu 
Türkiye'nin tealisi hakkındaki 
samimi temennilerimizi bildi-
rırız. Rıza Pehlevi 

Ala hazreti hümayun Rıza 
Şah Pehlevi ; 

Şahinşahı İran 
Montrö konferansı müzake

ratmm vasıl olduğu muvaffa
kıyetli netice münasebetile zatı 
şahanelerinin bana göndermek 
lütfunda bulundukları nazikane 
telgrafı memnuniyetle aldım. 
Bu vesile ile gösterilen meser
retten ve gerek şahsıma gerek 
Türkiye'ye karşı izhar buyuru· 
lan samimi hislerden dolayı 
teşekkürlerimi arzeder ve asil 
ve dost fran'ın refahı hakkın
daki kalbi temennilerimi teyit 
eylerim. K. Atatürk 

Habeşistan' da 
Temizleme hare. 
katı devam ediyor. 

Harar, 25 (Radyo)- İtalyan 
askerleri dağlık mıntakada te
mizlik ve silah toplama faali

·yetine devam etmektedirler. 
Dagamdo mıntakasında Rema· 
ligor kabileleri rüesasile be· 
raber dehalet etmişlerdir. 

Göller hattında general Bel
luzo, dün Abemaryam mev
kiini mlişkül ve zahmetli bir 
yürüyüşten sonra işgal etmiştir. 

Adis-Ababa, 25 (Radyo) -
Mareşal Graçyani dün oto· 
karlı kıtaları ve birçok piyade 
askerleri tarafından yapılan 
geçit resminde hazır bulun· 
muştur. 

Yerli Rasların pek çoğu bu 
geçit resminde hazır bulun
muştur. Bunların bir kısmı 

resmi geçide iştirak etmişler

dir. 
Roma, 24 (A.A) - Adis

Ababa• dan bildirildiğine göre, 
ltalyan'lar Choa'da tathir ha
rekatına başlamışlardır. 

ltalyan'lar, Adis-Ababa'nın 
150 kilometre cenubunda Ha· 
beş yağmacılarından mürek· 
kep çeteleri yakalamışlar ve 
dağıtmışlardır. 

İtalyan kuvvetlerinin geç· 
tikleri her · yerde Habeş'lerin 
dehalet etmekte oldukları ha
ber verilmektedir. 

Yeniden 65 koope
ratif açılıyor 

Edirne, 25 (A.A)-Trakya
da mevcut 26 eski kredi koo
peratifinin yeni kanuna uyarak 
intikal kararı verildiği umumi 
müfettişliğe bildirilmiş ve yeni 
kanuna göre, açılacak olan 
65 yeni kredi kooper~tifinin 
tasdik ve tatbik emirleri de 
gelmeğe başlamıştır. 

I..:ozan gününü, Montrö za
ferinin sıcak heyecanı içinde 
kutluyoruz. Memleket günler· 
denberi geniş bir sevinç içinde. 
Şehir ve kasabalardan gelen 
tezahür telgrailarını sütunları· 
mız almıyor. 

Montrö ve Lozan günlerinin 
bukadar birbirine yakınlığı, 
tesadüfün eseri de olsa, kıy
met ve kuvvetlerindeki bera
berliğe ve birliğe çok yakışan 
birşeydir. Bu iki günü, esasen 
birbirinden ayn düşünmezdik. 
Her yıl birinin taze heyecanı 
içinde diğerini kutlamakta her 
nesil ayrı bir zevk duyacaktır. 
Osmanlı politikası; millet

lcrarasındaki ihtilafları asır· 
larca boğazlarda düğümlemişti. 
Bunu Lozan; büyük harbın 
sıcak acısı yüreklerde iken 
çözemezdi. Boğazlar mmtaka· 
sının emniyetini birkaç yıl 

silahın değil yalnız Türk kah
ramanlığının uyanıklığına hıra· 

kabilirdi, o kahramanlık ki 
yurdunu kurtararak Lozana gel
mişti ve bu kurtanş tarihin 
müstesna bir hadisesi sayıla
bilirdi: Memleketi istila eden 
"Düşmanlar, bütün dünyada 
emsali görülmemiş bir gali· 
biyelin mümessili,. idi. Cebir 
ve hile ile aziz vatanın bütün 
kaleleri zabtedilmiş, bütün 
tersanelerine girilmiş,· bütün 
orduları dağıtılmış ve mem
leketin her köşesi bilfiil işgal., 
edilmişti. 

" ·Bütün bu şartlardan da
ha elim ve vahim olarak, 
memleket dahilinde, iktidara 
sahib olanlar gaflet, delalet ve 
hatta hiyanet içinde " idiler . 
'' Hatta bu iktidar sahipleri; 
şahsi menfeatlerini, müstevli· 
lerin siyasi emelleriyle tevhid., 
etmi~tiler. "Millet, fakrü zaru
ret içinde harab ve bitab düş· 
müş,. idi. Bu kadar hazin bir 
talie uğrıyan Türk, asil kanile 
Atatürk'ün dehasında şahlandı, 
yurdunu kurlardı. 
· Montrö, Türk kahramanlı
ğının uyanıklığına bırakılan 
boğaz emniyetini silahlarla tak
viye ediyor. Yurdun geniş se
vinci, bu hadise sebebile, mil
letlerarasmda Türki1e'ye ol· 
duğu kadar dünya sulhu.na da 
hürmet gösterilmiş olmasın
dandır. Boğazlardan geçmek 
işinde, medeni alemin bir dost· 
luk çevresi yapması; onun 
içinde en layık yeri alan Tür· 
kiye için şüphesiz bahtiyar-
lıktır. Bütün bu sözlerle mem
leketteki büyük sevincin sebep· 
lerine klsaca işaret etmiş olu
yoruz. 

Y ıllardanberi emniyet ve 
huzur içinde memleketin re-
fahına çalışan yurddaş; Ana
fartalardan Dumlupınar' a, Lo
zan 'dan Montrö'ye kadar her 
şeyi kurtaranlann yüce varlı-
ğına kendini çoktan bağlamış
tır. Yüreklerde sarsı,lmaz bir 
emniyet yaratan daima en 
zinde bir hüviyetle yaşayan 
bu bağlılık; Lozan ve Mon
trö gibi günlerde belki biraz 
daha geniş ifade edilmiş olur. 

Kemal Ünal 

Arap'lar yahudi 
Mahallelerini 
Yakmak istediler .. 

Kudüs, 25 (Radyo) - Ya
fa' da bugün büyük nümayişler 
yapılmıştır. Arap'lar, yahudi 
mahallelerine hücum ederek 
bu mahalleleri yakmak istemiş
lerse de zabıtanın mukavemc· 
tile karş1laşmışlardır. 

Arap'lar, Hayfa'nın birçok 
yerlerine bombalar atmışlar, 
yahudilerin aleyhine küfürler 
yağdırmışlardır. 
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Mısırlı dostlarımız - G. ve 1 Vekili 
Memleketimizi ziyaret etmek 

üzere gelen Mısırlı profesör 
ve talebe grubunun başkanı 
Çanakkale-den geçerken bir 
nutuk .. söylemiş ve bu nutukta 
Büyük Şefimizin memleketine 
memleketinin o noktasında 
yaptığı eşsiz hizmet üzerinde 

ŞEHiR HABERLERİ Yarın Anka. 
raya gidiyor .. 

durarak demiştir ki: 
"Mustafa Kamal işte bu ta

rihte, lstanbulu birinci defa 
kurtarmıştı. Muhakkak ki onun 
lstanbulu ve ayni zamanda 
bütün Türkiye 'yi, bir ikinci 
defa ve bu sefer kat'ı olarak 
kurtarması mukadder bulunu- ' 
yordu. O, zaferi ile, yalnız 
TOrkiye vekayiinin seyrini de
ğil, bütün şark tarihinin sey
rini değiştirdi.,, 

Gerçekten, Türkiye ile Ata
türkü tarih, hiçbir defasında 
birbirinden ayıramıyacaktır. Ve 
yurdumuzun her noktası, Ata
türk adlı büyük evladının bir 
başka hizmetine bir başka he-
sab, daha ve enerji eserine 

Hususi şarap ---··· .. ·---Misketlerden 
Yapılacak .. 
İnhisarlar umum müdürlüğü, 

Burnava havalisinde yetişen 
Misket şaraplık üzümlerinden 
bu sene hususi bir şarap imal 
edecektir. Bunun için lazımge· 
len tetkikat ve hazırlık yapıl-
mıştır. • 

Haber ald:ğımıza göre bu 
şarap, şimdiye kadar İnhisar 
idaresi tarafından imal edilmiş 
olan bütün şaraplardan nefis 
ve üstün olacaktır. 

inhisarlar idaresinin, geçen 
sene lzınir'de imal etmiş ol
duğu ve bir senedenberi de
poda bekletilen şarapları, sa
tışa çıkarılmıştır. 

Tıu'' fu"n 
şahidlik edecektir. k [ d 

Çanakkale'den geçerken mınta a arın a 
söylediği nutuktan ayırarak yu· Mahsul tesbit 
karıya koydu~umuz cümlelerle edilmektedir. 
Mısırli grubun başkanı Zeki 
Ömer bey, Atatürk'ün en bü· 
yiik misyonuna dokunmuştur. 

Atatürk, şüphesiz, Türk 
milli kurtuluş hareketinin ya· 
ratıcısıdır. Ve bu bakımdan, 
0 her şeyden önce Türk tari· 
hinin malıdır. Şu da var ki, 
Türk milli kurtuluşu, Mısır gi
bi memleketlerden bakınca, 
bunlar için bir örnek manası 
taşımaktadır. • 

İnhisarlar idaresi, tütiin mın
takalarında tütün istihsalatını 
dikkatle takip etmektedir. 
Amerikan tütün kumpanyala· 
rının memurları da her müs· 
tahsilin elinde bulunan tütün 
mikdarını ve bunların kalite
lerini tesbit ile meşguldürler. 
Busene, tütün piyasasının bi
rinci teşrin ayında aç lacağı 
anlaşılmaktadır. inhisarlar ida
resi, busenede piyasadan yük
sek fiatla tütün satın alacak 
ve piyasada bir naıım rolünü 
ifa edecektir. 

Kapitülasyonların kalkınma
sı, milli ekonominin kurulması, 
müstakil bir kültür hayatının, 
kısaca, bir cemiyetin ekonomik 
sosyal, kültiirel ve politik ya· Kuru üzümler 
pısını baştan aşağı değiştiren 
bir hareket, Türk olarak baş· 
lıyabilir ama Türkiye'ye mün
hasır kalamaz. 

Ve ne şiiphe ki, ayni şartlar 
içinde yaşıyan ne kadar mcnı· 
lekct varsa Türk mucizesin-

' den ders ve Türk inkılabının 
büyük yaratıcısı Atatürk'tcn 
ilham ve kuvvet alacaklardır. 

Biz, sevgili Mısır'lı dostla
rımızın bu sözlerinden bunu 
anlıyoruz. Ve Kemalizmin çev
resinde yaşıyan komşu devlet
lerin çoğunda derin akisler 
bırakmış olduğunun delilleri 
saymakla bitmez. 

lnkılabımızın bu hususiye
tini, istesek. çok işliyebiliriz. 
Öyle bir dünyada ve tarihi~ 
öyle bir devrinde yaşıyoruz kı, 
başka memleketler üzerinde 
fikir bakımından müessir ol· 
mak bu güzel talie eşsiz bir 
Şef'~ malik olmak dolayısile 
kavusan bir memlekete ancak 

'il •• b nurı moral bir prestıı ve u 
arkasından da maddi kuvvet 

verebilir. 
Memleketimizi görmeğe ge-

l w er 
len Mısır'lı dost arımızı eg 
. . w lıyabilir ve kendilerini 
ıyı agır . . . . 
gördüklerinden ve ışıttıkl.erın-
den memnun bırakabilırsek 
bahtiyar oluruz. 

Kendilerine " Hoşgcldiniz " 
derken doğulu ev sahibinin 
doğulu misafire karşı göster
diği, onların da bizim ~~ ~.a
lumumuz misafirperverlıgı gos· 
termek isteriz. 

Bürhan Belge 

• N6betçi eczaneler 1 
Bu akşam Kemeraltında Hi

lal, Karataşta Santo, Keçeci· 
lerde Yeni lzmir, Irgatpaza· 
rmda Asri eczaneleri açıktır. 

Bundan sonra 
karıştırılamıyacak 

Kuru iizümlerimizin işlen
meden ihraçlarının men'i hak· 
kıncl aki Vekiller heyeti kararı, 
sdırimizdeki biitün ihracal ta-.,. 
cirlcrine bildirilmiştir. 

lzmir'den birkaç firmanın, 
kuru üzümlerimizi işlenmeden 
civardaki bazı dış memleket· 
lerc sevkcttikleri ve oı ada ya· 
hancı memleketler üzümlerile 
karıştırarak Avrupa piyasala
rında satış yaptıkları anlaşıl
mıştır. Vekiller heyetinin ka
rarı tatbike başlandığına göre 
bundan böyle üzümlerimizin 
revaç ve rağbetini düşünebi
lecek Bu ğibi hareketlerin ta
mamen önüne geçilmiş olmak
tadır. Bundan memleketimiz 
hesabına herkes büyük sevinç 
duymuştur. ----Vilayet büdcesi 

Tepecikte cmra~ı sa~i>:e l:~:
tanesinde veremlıler ıçın ııa-
vctcn yaptırılacak olan pavi· 
yonun keşfi nafıa müdü~lüğü 
tarafından yaptırılmıştır. inşa
atına . başlamak içın vilayet 
büdcesinin vekil heyetinden 
tasdik ve iadesi bekleniyor. 
Büdcenin, bugünlerde vekiller 
heyetinde müzakere ve tasdik 
edilip iade olunacağı anlaşıl
mıştır. Büdce gelince birçok 
nafıa işlerine de başlanacaktır. 

Parklar 
Belediyenin, şehirdeki park

larda çalışan bekçilerinin gece 
altı saat sürmek şartile park
ları sulamaları ve bu vazifeyi 
de ilaveten iizerlerine alına· 
lan temin edilmiştir. Bu su
retle parklar kadrosunun ge
nişletilmemesi düşünülüyor. 

Bergama'da Türk' 
eserleri müzesi : 

İlk üzüm 
""\ Şehrimizde bulunmakta olan 

1 

Dün Menemenden 
borsaya geldi 

gümrük ve inhisarlar idare· 
leri işlerini tetkik eden güm· 
rük ve inhisarlar vekili Ali 
Rana Tarhan, yarın Ankara 
trenile Ankara'ya gidecektir. 

~ 1 

Bergama, şaheser denebilecek 
bir eser elde etmiştir. ı 

İnhisarlar umum müdürü 
Mitat Y enel ile tuz şubesi" 
müdürü Cavit te yarın deniz 
yolu ile İstanbula dönecektir. 

Menemen' de Deşteban Ali 
oğlu Süleyman tarafmdan 
yetiştirilen bir ÇU\ al çekir· 
deksiz kuru üzüm, diin şeh
rimiz borsasına getirilmiştir. Arpa ve bakla 
Bağcı Süleyman, ilk defa 
yetiştirmeğe muvaffak olduğu Satış ve ihracat 
bu senenin ilk üziiıı mahsu-
l~nü, borsada satılmak üzere vaziyeti .. 
komusyoncu Menemenli Hıf- Şehrimiz t icaret odasının 
zı'ya göndermiştir. hazırladığı bir rapora göre~ 

Borsada üzüm mümeyyiz yeni yıl arpa mahsulünün pi-
yasaya ilk geliş tarihi olan 25 

heyeti, bu üzümü muayene May s 936 dan haziran 936 yl 
etmiş ve bu üzümün, tabii kadar borsada 75 ton arpa 
surette yetiştirilmiş olduğu satılmıştır. Geçen yıl ayni ta· 
tcsbit edilmiştir. rihteki satış miktarı 106 ton 

Borsa idare heyeti, bu ça· idi. 
Garp dehlizindeki hegkeller serisi ile birinci salondan lışkan bağcıyı taltif etmek Haziran 936 ayında lzmir 

bir görünüş, ortada imparator Karakalla'ın başı.. için karar vermiştir. limanından dış memleketlere 
Bergama Antikite işlerinin işte bu minarenin etrafına 1 \._ ____________ } arpa ihraç edilmemiştir. 

tanziminde bulunmak için ge- ve bu arsaya Bergama'daki Umumi Yeni bc.kla mahsulünün bor· 
çendc "Bcrgama'ya gittiğini eski Türk lahlleri ve yazılı, · ff • saya geliş brihi olan 1 hazi· 
yazdığımız antikite mi.izcleri i şlemeli taşları bir açık Müze apısane randan 30 hazirana kadar bor· 
direktörü Selahiddin rKanlar olarak konulacak ve araları 1 • • - sada 730 ton bakla satılmış· 
dün şehrimize dönmüş, ken- bir park haline getirilecektir. 1 Başka bir yere tır. Geçen yıl ayni tarihte! sa-
disinden yapılan işler hak· Bu eserlerin tarih, san'at, yazı k /d l kt tılan bakla miktarı 1292 ton 

k d 
. h . ı b k d b. a ırı aca ır.. ı"dı· 

·ın a ıza at ısteyen ınn lar- a ımın an ayrı ayrı ırer · 
ririmize şu izahatı vermiştir: yüksek kıymetleri vardır. Buna lzmir umumi hapisane bina- Haziran ayı içinde limanı-
-Herşeydcn evvel şunu söy- muvaffak olunursa ki - oluna· sının, şehir içinden kaldırıl- mızdan dış memleketlere 49 

lemeğe borçluyum ki Berga- cağına şüphe etmiyorum - ması için alakadar makamlar ton bakla ihraç edilmiştir. Ge-
ma'nın Osman Bayat Tekin diğer Antikiteler nazar nok- tarafından teşebbüslerde bulu- çen yıl ayni tarihteki ihracat 

nulmuştur. 
gibi hepimizin göksiinü kabar· tasından "nev'i şahsına ınün- 269,5 ton idi. Hapisane binasının, hapi· ----
tacak çok çalışkan ve heye- hasır,, olan Bergama'da gene · ş h l canlı bir direktörü vardır. Ye· "nevi şahsına münhasır,, hir sdane ittilhazdına elverişli olma- e ir eraraSl ığı nıa um ur. Bazı yerleri 
ni yapılan Bergama müzesi Türk eserlrri Miizcsi vi.icuda h b Telefonunda ara vaziyette bulunan ve 
çok güzel ve manalıdır. Ta· gelecektir. Kültiir Bakanlıgw ı 1 cvve ce bir han olan bu bi- b 
sarlanarak yapılmıştır. Etrafı yüksek makamının da istegw i kl l k · d ir arıza revaklı iiç dehliz ile dördüncii nanm yı · ın ara yerın · e gü-

bu merkezdedir. Çünkii tarihi zcl ve gen"ış b" p k ·· d lzmir- lstanbul ve İzmir-=-
dehlizc de salonlardan miirek- · ır ar vucu e . kıymetı hni7. mezarların birer getirilmesi tasavvur edilmek· Ankara otomatik telefonları, 
kep şark tarzında bir binadır. park halinde muhafazaları tedir. Bunun için hmir'in ih- hatta husule gelen bir arıza 
Ortasında geniş bir avlusu b d un an evvel bütün vilayet- tiyacına göre münasib bir yüzünden diin sabahtan akşa 
vardır. Ayni zamanda askilep· lere emir ve tamim edilmişti. yerde umumi bir hapisane ma kadar kapanmıştır. Hat-
yon ite zcfs ve diğer mabet- * binası inşası muvafık görül- ların tamiri için çalışılmaktadır. 
ler tarzındadır. Müzelik en 1 * * mektedı"r. Adlı"ye vekaAlctı" nı·n, • zmir antikiteler miizcsinin lh kıymetli eserler bu dehlizlere vukubulan müracaatı, muvafık fı~var Kadın etrafını çeviren ve durumları 'J 
ve salonlara güzel bir seçim göreceği şt"iı>hesı"z tcla"kk"ı cdı" l-ilibarile miizenin maddi ma- S k .. .. vp intizam ile konulmuştur. ınektcdir. ıca yuzun-

Müzenin bitirilmesi gerckl'n nevi kıymetini lekelemekte d [ bazı noksanları vardır ki, olan l ş kadar evin usulen is- imar en ö müş ... 
bunlar için çalıştık. Akropola timlaki maarif vekaletince tas- İımir-Kcmalpaşa şosesi ke-
yapılan yeni yolun da noksa- vip cdilmi:;;, istimlaki zaruri Sahasında. narında Kavaklıdere köyü ci· 
nı tamamlanacaktır. Müzenin olan bu binaların kıymetleri- varında bir fundaklıkta ihtiyar 
ve bu yolun 29 teşrinievel nin takdir ettirilerek mazbata- Otomatik telef on bir kadın cese •· bulunduğunu 
Cumuriyet bayramında resmen sının acele gönderilmesinin il- tesisatı. yazmıştık. Herı z hüviyeti tes• 
açılması münasip olacaktır. baylıktan şarbaylığa emredil- I bit edilemiycn bu kadının, 

d·w. h b l t zmir'in İmar sahası olan h l f l k Bergama müze direktörü ıgı a er a ınmış ır. ava arın az a sıca olması 
ayrıca bırşey daha düşünmüş- yangın yerinde otomatik te- yüzünden kalb durmasından 
tür ki bu da ''Antikiteler,. Belediyeciler lcfon tesisatı vücuda getiril- öldüğü yapılan muayene neti-

kt · d N · h ınesine nafıa vekaAlet"ınce nlu··. no aı nazarın an " evı şa - B ·ı ·1 · f • • ·ı k cesinde anlaşılmıştır. Yetmiş 
·· h ola B rğa l gı l ye ıştırı ece saade edı"lmemektedı·r. Haber sına mun asır,, n e - yaşlarında tahmin edilen bu 

ınayı bir kat daha yükseltecek Belediye zabıta memurları- aldığımıza göre, telefon şir· kadının Kemalpaşa köylerin-
ve •zcnginleştirecl!ktir. Bu ta- nın geçen defa yapılan yokla· keti, mukavele mucibince şeb-

. k L • T"" k • mada tahsil Ve bilgi derece· . . h d den olması mÜhtemel görül• savvur ıse açı · uır ur · asarı rın ımar sa asın a yer altın - mektedir. 
miizesi yapmaktır. Arap camii leri tesbit edilmişti. Bazı zayıf dan tesisat yapmağı kabul 
denilen ve harap olduğu için bilgili memurlara, bilgilerini etmiştir. Fakat nafıa vckale- lmtihan'ar için 
bundan evci yıkılıp arsa ha- artırmak için çalışmak üzere tinin müsaade etmemesinden talimatname 
line gelen Selçuk tarzındaki üç ay mühlet verilmiştir. Bu ötürü, tesisat yapılamamakta· Kültür bakanlığı mekteh-
camiin arap mimarisi nüfuzu müddet bitince ikinci bir yok· dır. Haber aldığımıza göre lerde imtihanlar için yeni bir 
ile Selçuk tarzında :yapılmış lama yapılacaktır. Belediye halkın ve fzmir'in ihtiyacı ba- talimatname hazırlandırılacaktır. 
gayet güzel ve kıymetli mina- memurlarının hali tercümeleri- kınımdan imar sahasında oto· Bunun için bakanlıkta teşkil 
resi bu arsada çok kıymetli ne ait vesaikin de biran evcl matik telcfone şiddetle ihtiyac edilen bir komisyon, Birinci-
ve mükemmel bir Türk ahi· tanzim edilerek sicillerinin te- vardır. Burada tesisata müsa- teşrine kadar çalışarak yeni 
desi olarak durmaktadır. mini için faaliyete geçilmiştir. ade edilmesi için Nafıa veka- talimatnameyi hazırlıyacaktır. 

pew leti nezdinde teşcböüsatta bu· Köy mektebleri içinde yeni EL HAMRA Telefon 
2573 

lunulacaktır. ~~d.~ıraat kitabı hazırlanılmak· 
Sergilerdeki Parasız yahh mektebler 

,, Kültür bakanlığından şch-

LJ zümler.. rimiz Kültür dırektörliiğiine 
D gelen bir tamimde bu sene 

ün 1ağmur yağdı liselerle ortamekteblere para· 
Dün lzmir' e ve civarındaki sız yatılı olarak alınacak tale-

bazı kazalarla Manisa'ya yağ- benin haiz olması lazım gelen 
mur düşmüştür. Birçok yer- şartlar bildirilmiştir. Kabul im-
lerde üzümler, sergilerde bu- tihanlar 1 eylulde aypılacaktır . 
lunmakta olduğundan bağcı- T aftiş 
lar yağmurun devamlı bir şe- Belediye Reisi Dr. Behçet 
kilde yağmasından endişeye U d"" k h z, un yu arı ma ailelerde 
düşmüşlerse de bir müddet yapılmakta olan muhtelif inşa· 
sonra yağmur dinmiştir. atı teftiş etmiştir. 

Bugün iki büyük film birden 

1 - Viyana Bülbülü 
· • Martha Eggerth 

2-Fakir bir delikanlının hikayesi 
Marie Belle 

Duhuliye 20 Kuruştur. 
Seanslar - 4 de Fakir delikanlı, 6 da Viyana bülbülü, 

7,30 da fakir delikanlı, 9,15 te Viyana bülbülü -
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1 Çimdikler 1 
Siyaset ve Aşk l,_Siy-a-si-işl-er_I 
Edebi, Tarihi, macera romanı 

Mareşal yaverini karşısında 

görünce hayret içinde kaldı, ve: 
- Bravo .. Dedi. Bu kadar 

çabuk iyileştiniz mi? 
Hanri, kalbinin burkuldu

ğunu hissetti; kalbi şiddetle 
çarpmıya başladı. Fakat son 
bir gayret ve cesaretle: 

- Müsyü Lö Mareşal, ya
ramın hiçbir kıymet ve ehem
miyeti yoktur! Dedi. 

- Kalkarak buraya kadar 
gelebildiğınize göre ben de 
böyle sanıyorum. Mamafih is· 
tirahat edebilirdiniz! Gayreti
nizin bu son eserini de tak
dirle karşılarım! 

- Mareşalun, bugün şu sa
atta huzurunuza gelmek mut
lak bir zarurettir! Çünki size 
müthiş bir ha~er vermek için 
geldim. Bana tevdi etmiş ol
duğunuz dosya kaybolmuştur! 

Harbiye bakanı, yaşının çok 
ilerlemiş olmasına rağmen ye
rinden bir deli gibi fırladı ve: 

- Ne dediniz?. Ne dedi
niz?. Diye bağırdı. 

- Dün bana gönderdiğiniz 
mühim dosya kaybolmuştur. 

- Fakat bu çok müthiş bir 
haberdir! Bu dosya, ordumu· 
zun ne kadar zayıf olduğunu 
bütün vesaikile gösteren bir 
dosya idi, eğer bu dosya düş
manlarimızdan birisinin eline 
düşerse, vay halimize... Düş· 
manlar bu fırsatı kat'iyen ka
çırmak istemiyecekler ve bi
zimle harb vesilesi arayacak
lardır! Bu harbin neticesinin 
ne kadar elim olacağını dü
şünmek bile beni çıldırta
caktırl 

Mareşal, çok asabi bir halde 
' 

daire içinde dolaşmağa baş· 
ladı, Sonra, Hanri'nin önünde 
durdu ve: 

- Müsyü Dö Buagemon, 
hayatınızı ne gibi hadiselerin 
hırpalamağa başladığını bil
miyorum, bilmek te istemem. 
Fakat bir iki gün içinde bir 
kadın için düe1lo ederek ya
ralandınız; sonra, en mlihim 
ve en kıymetli bir dosya sizin 
evinizde kayboldu. bunlar bana 
çok garib görünmektedir! Po
lis müdüriyetini nezaretim al
tında bu esrarlı meseleleri 
halle memur edeceğim. Bu 
ak~am benim önümde istintak 
edilmeniz muhtemeldir. Şimdi 
evinize gidiniz ve emirlerimi 
bekleyiniz! Dedi. 

Biraz sustuktan sonra: 
- En iyi ve sevdiğim bir 

arkadaşımın oğlunu, en sadık 
ve emin iş arkadaşı Iacak 

79 .. 

sanmıştım. Bu zannımda yoksa 
aldandım mı?. Dedi. 

Hanri, hareketsiz bir halde 
duruyor ve bu acı sözleri bü
yük bir ıstırabla dinliyordu. 
Nihayet: 

- Askeri şeref ve haysi
yetim tehlük~dedir. Mareşal 
hazretleri, kendimi öldürmek 
lazımsa, lütfen söyleyiniz! Dedi. 

Mareşal Rondon baba bir 
askerdi. Esasen Hanri 'nin bu 
işte, sadece bir suikaste kur
ban gittiğine emin idi. Genç 
ve yaralı zabiti cidden acıdı. 
Fakat vaziyet ciddi idi. Bunun 
için, Hanri'ye: . 

- Kendinizi öldürmek mi? 
Müsyü, bundan bir şey çık
maz ve bir fayda elde edil
mez ki... Bu işte mes'uliyet 
veya maznuniyetiniz azalmaz! 
Sizin yapacak ve eski mev
kiinizi size kazandıracak bir 
şey vardır: Her hakikatı ol
duğu gibi söylemek. Ayni za
manda mücrimleri bulmak için 
bütı1n kuvvetinizle çalışmak 
lazımdır. Şimdi gidebilirsiniz. 
Dedi. 

Hanri mareşalı selamlıyarak 
yanından çıktı. 

Mareşal da hemen acele 
bir tezkere ile M. Pietri'yi 
yanına davet etti. 

* * "' Polis müdürü M. Pietri bir 
saat sonra mareşalın dairesine 
geldi. 

Mare,al, Polis müdüriyetine: 
- Müsyü Lö Direktör .. Üç 

ay oluyor ki Haşmetli lmpa
torumuzun itimadı ile polis 
müdüriyeti vazifesini görmek
tesiniz. Belki de henüz etra· 
fımızı müdhiş bir casus çete· 
sinin sardığından ve bütün 
gizli dosyalarımızı aşırmak için 
çalıştıklarından haberdar de
ğilsinizi Şimdi zabitlerimden 
birinin nezdinde yeni bir dos
ya sirkati hadisesi olmuştur. 
Bu zabitin ismi Kont Hanri 
Dö Buagef!1o~'dur1 Hemen 
tahkikata başlamanızı ve çok 
büyük bir dikkat ve sür'at 
göstermenizi rica ederimi 

Dedi ve birkaç kelime ile 
düello hadisesini de anlattı 
ve sonra: 

Dünyanın birçok. yerlerinde 
kabine, bir nevi kahvehane 
sandalyasına benzer. Birisi ge-
lir, beş dakika oturur, bir kah· 
ve içer, kalkar. Arkasından 

bir başkast gelir, oturur, bir 
nargile tokurdatır, uzaklaşır, 
gider. Çocukluğumuzda, kasa· 
balarda bir enek binek oyunu 
oynanırdı. Tabii onun gibi! 

Dün Yunanistan kabinesi 
vaziyetini okurken bunu ha-
tırladım. Şair Nazım Hikmet 
"Hazar,, denizine aid şiirinde 
bir kayığı tasvir ederken şöy
le diyor : 

iniyor kaytk, 
Biniyor kayık, 
Şahlanmış bir atın üstün

den ine,·ek 
~ahlanmıt bir atın sırtına 

biniyor kayık. 
Yunanistan kabinesi hava· 

disini okudum da gayri ihti
yaı i ben de şunları söyledim: 

İniyor kabine 
Biniyor kabine 
Yan gelmiş siyasetin sırtın

dan inerek 
Yeni bir fırkanın sırtına 

biniyor kabine. 
• 

* * İngiliz Avam kamarasında 
yeni bir hadise oldu. Meb'us· 
lardan biri, nazıra içerlemiş; 

- Ulan rezil fındık sıçanı! 
Diye bağırmış. Siyasette ha-

karet, bir nevi modadır. Daha 
geçenlerde Loid Corç, M. 
Eden'e ve kabineyi göstere· 
rek ayni kamarada, 

- İşte -demişti- lngiliz si· 
yasi tarihinde emsali görül
memiş hıyaneti işliyenler, al· 
çaklarl 

Hele hele, bu münakaşa
ları bir de Yunan parlamen-
tosunda dinlemelisiniz : 

Yumrukları sıkıyor, karşıdan 
karşıya; 

-Namussuzlar, hırsızlar, re
ziller, katiller! 

Diye diye, öyle bağırıyorlar 
kil Meclis reisi bazen celseyi 
tatile mecbur kalıyor ve yahud 
mütekabil taraf ta ayni şeyi 
yaparak susuyor. Bu söğüşmc 
ve dalaşma, hürriyet namı al-
tında matbuatta da 'vardır. 

Yunan meb'usan meclisinin 
geçen devresinin sonunda ismi 
hatırımda kalmıyan bir gazete, 
meclisin çalışmasının bir mu-
hasebesini yapıyor ve sonunda 
şunları yazıyordu : 

- Şeytanlar alsın sizi! 
Yani, siyasette küfür, çerez 

gibi birşey oluyor. Hani Ana-
dolu' da bir adet vardır. Bi
rini methedecekleri zaman; 

- Vay kerata vay! 
- Vay cingöz vay; 
- Vay piç yezid, vay! 
Derler. Ve bu söz ne ha

karet, ne de tezyif .manasına
dır. Bilakis, kendisine kerata· 
lık tevcih edilen · zat, koltuk 

İspanya'da vaziyet çok naziktir 
...... ~ ................................................................................................ .. 

Sebastiyen muharebesin-
de ölenler 3000 ;kişidir. 

·-İki alay__ asilere teslim olmuştur. Bir hükumet tay-
yaresi de asiler tarafından düşürülmüştür .. 

Paris, 25 (Radyo) - İs· nuyor. • dürülmüştür. 
panya hükumetine sadık kalan Asiler, (Mandela) da bir hü- Tetvat'tan gelen bir telgraf, 
üç harb gemısi, (Göta)yı bom- kumct tayyaresini düşürmüş- asi kuvvetlerin, Madrid'e onbeş 
bardıman etmişlerdir. Karadan !erdir. kilometre yaklaştıklarını bil-
harb gemilerine mukabele Berlin 25 (Radyo) - Bar· dirmektedir. 
edilmiş ve asilere mensub tay- selon'daki Alman'lar büyük Sevilla'dan gelen diğer bir 
yareler de bu gemilere bomba zararlara uğramışlardır. Son habere göre de, hükumete sa-
atmışlardır. (Göta) şehri bü- gelen haberl~re göre, Alman- dık kalan kuvvetlerden iki 
yük hasarata uğramış bulu- lardan mühim bir şahsiyet öl- alay, bugün asilere iltihak ey

P.ransız bankası _______ , _____ _ 
Proje kabul edildi. Kredi iş

leri düzene konuyor. 
-----------

Paris, 24 (A.A) - Ayan meclisi Fransa bankasına ait pro-
jenin heyeti mecmuasını 77 reye karşı 196 rey ile kabul 
etmiştir. 

Meclis projede pek ufak bazı tadilat yapmış ve bilhassa 
bankanın heyeti umumiye toplantısında müsavi surette birer 
rey sahibi olacak olan hisse senedleri sahiplerinin Fransız 

tabiiyetinde bulunmalarını istemiştir. 

Rrojeyi müdafaa eden M. Vincent Auriol ezcümle şu beya
natta bulunmuştur: 

Memleketin kredisini tanzim etmek işini bankanın ikiyüz 
kadar fazla hisse sened sahiplerine bırakmak kabulü asla caiz 
olmıyan bir vaziyet idi. Bankayı devlrtleştirmekle muvaheze, 
edildiğimiz zaman şu suretle cevap veririz: 

Bi1 bankayı devletleştirmiyoruz, demokratlaştınyoruz. Çün
kü her hisse senedi sahibine birer ay yalnız bir rey veriyoruz. 
Memleketin izhar etmiş olduğu arzuya tevafuk eden yeni leş· 

kilat sayesinde frangın mukadderatı iyi ellere geçeceğine emın 
olabiliriz. 

Fransa' da grev devam ediyor 

Amele Birçok Çiftlikleri 

lemiştir. 
Cebelüttarık, 23 (A.A) -

Roton İngiliz dritnavtı, bir ta
bur İngiliz askerini hamilen 
bu sabah Mısır' dan buraya 
gelmiştir. 

Ondröy, 23 (A.A) - Sen 
Sebaştiycn' de geçen son mu
harebelerde ölenlerin sayısı 
3000 ni bulmuştur. 

Paris, 25 Radxo) - Paris
teki ispanya maslahatgüz~rı 
istifa etmiştir. 

Londra, 25 (Radyo)-lngil
tere'nin Madrid sefiri, hüku
metine gönderdiği bir telg
rafta, İspanya ahvalinin çok 
tehlikeli olduğunu kaydetmek
tedir. 

Cherburg, 24 (A.A) -Ok
lahoma adındaki Amerikan 
kruvazörü Amerikan tebeası· 
nın himayesini temin etmek 
üzere İspanyol sularına hare· 
ket etmiştir. 

Vaşington, 24 (A.A) -
Amerikan Madrid elçiliği şe· 

hirde daha bir haftalık yiye
cek olduğunu hükumetine bil
dirmiştir. 

Yeniden işgal Etti.. Almanya 

Raşfald' da Baz; Müe;eseler as- Avusturya 
k K ·ı T hl. Ed.ld. Ticari meseleler icin 
er uvvetı e ' a ıye l ı.. bir heyet Berlin'~ 

Paris, 25 (Radyo) - Ziraat işçilerinin Mo'daki grevi bugün 
kısmen bitmiştir. Sen ve Ovaz'da beş çiftlik amele işgali altın- gidecektir• 
dadır. Dezn'de henüz bir uzlaşma elde edilmiş değildir. Çiftlik Viyana, 25 (A.A) - Baş-
amelesi bir toplanışla tahliye edilen çiftliklerin müştereken bakanlık ekonomik işler ida-
tekrar işgaline karar vermiştir. resi şefi elçisi Vidner'in baş-

Nansi, Möret ve Mozel' de umumi iş konfederasyonu hari- kanlığında bir. Avusturya he· 
cinde müstakil amele sendikaları teşkil edilmiştir. Bazı sendi- yeli Almanya ile Avusturya 
lcalarda konfederasyondan ayrılmışlardır. Ruen 'de grev müşev- arasındaki ticaret ve turizm 
vikleri, uzlaşma aleyhine propağanda yapmaktadır. Raşfold'da münasebetini normal bir hale 
vali, baz'f müesseseleri ;sker kuvvetile tahliye ettirmiştir. getirmek Üzere müzakerelerde 

Fransız kabinesi, Lebru
nun riyasetinde toplandı 

bulunmak için 26 temmuzda 
Berlin'e hareket edecektir. 

ANADOLU 

..._ Ben de imparatora bu 
elim haberi vermek için sa· 
raya gideceğim. Her şeyden 
evvel bu düellonun hakiki es
babını öğrenmek lazımdır. Bu 
düello ile alakadar kadının 
ismini Hanri bana söylemek 
istememiştir. Bu kadının ismi 
bilhassa çok mühimdir. Bu 
noktada siz de bir şeyler 
hissediyorsunuz değil mi? Diye 
ilave etti. 

kabartır. Siyasilerin küfürleri
nin tesir derecesi de böyledir. 
Bir gazetede çıkan karikatür, 
kendilerini gülünç ve berbad 

• 
lvon Delboş, Londra görüşmeleri 

Viyana, 25 ( Radyo ) -
Avusturya başbakan muavini 
(Barbarclfet), bir söylev ver
miş ve Avusturya - Almanya 
anlaşmasından sonra Viyana' da 
siyasi propagandalara müsa
ade edilmiyeceğini söylemiştir. 

_____ , __ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve başya:.ı:ganı 

Haydar Rüşdii ÖKTEM 
Umunıi neşriyat 'te yazı itleri 

müdürü: Hamdi l\'ü.ıhct 

İdarehanesi: -

İzmir İkia~ . Be):Jcr sok.ağı 
C. Halk partııı hınuı içinde 

Teı,raf: 1uıir - .A 'ADOLU 
Telefon: 2i76 -Po~ kutasw •OS 

ABONE ŞERAfTI 
Yılhgı 1200, a)h aylığı 700, Üf 

•)lığı 500 .kura§hır 
Ya.ltanCJ ıucmJeketler için seulik 

alıoııc fü·reti 27 liradır 
Her yerJe S kııru~tnr - . 

üuti g~mit •üıbalar 25 kuruttu. 

.ANADOLU MATBAASJXDA 
BASILMIŞTllt 

1 
mevkie düşürdükleri halde, Bo rsa·da 1 ayak ayak üstüne atar,· siga
rayt dumanlar, ayni gazeteyi, 

-Or.-z_ü_m_s_a_t_ış_l_a_r..,ı:..,.. __ .. ayni karikatürü gülerek tedkik 

Ç Al K s ederler. Hatta; 

- Sonu var -

. ıcı . . K. S. 
14 Alyoti bira. 9 74 9 75 - Falan yeri eksik olmuş! 
Zahire satışları: Diye tenkide bile kalkarlar. 

ç. Alıcı K. S. K. S. ~:hitrc'de Ardap·1ıar,. 1 bir te
1
za-

50 Ton buğday 6 6 50 ura esnasın a ngı tere a ey· 
1046 Buğday 6 6 50 hine savurmadık küfür bırak-

15 B. pamuk 44 50 44 50 mamışlar. lngiliz polis müdü
- ----- rü omuzlannı silkmiş; 

Silah taşımak - Varsınlar, Bağırsınlar!.. 
Karantina'da Yasinoğlu Ne- Bağırır, bağırır, oturur1ar. A-

catide bir bıçak ye Abdur· kızlarını tıkamağa gelmez, fena 
rahman oğlu Cemalde bir olur, zararlı bir hal alırlar. 
tabanca bulunmuş, zabıtaca n ·miş. Bu da tıpkı onun 
alınmıştır. ·b· ç· d"k gı ı.. ım ı 

etrafında izahat verdi. 
Paris, 25 (Radyo) - Saat 

onüçte Eliza sarayında reisi 
cumur M. Lebron'un başkan· 
lığında toplanan kabine, saat 
18 buçuğa kadar devam et
miştir. Hariciye nazırı M. {İvon 
Delboş), harici sıyasa hakkın-

da uzun izahatta bulunmuştur. 
Bu toplantıda, Lokarno kon-

fcransı için de konuşmalar ol-
muştur. 

Paris, 25 (Radyo) - fngi· 
liz'lerin cumartesi giinii öğle· 

leden sonra tatil yapmalarına 
rağmen Paris'te siyasi faaliyet 
devam etmiştir. Öğleden sonra 
M. Lebron'un riyasetinde Eli-

ze'de toplanan ~kabine Lon
dra mukarreratını ve ispanya 
vekayiini müzakere etmiştir. 

Paris, 25 (A.A) - Saylav
lar kurulu yeni sosyal kanun· 
!arla kendisine verilen vazifeyi 
başarmak üzere ticari bahriye 
dairesine 50 milyon franklık 
bir kredi verilmesini ittifakla 
kabul etmiştir. 

Paris, 25 (Radyo) - Baş· 
bakan M. Leon Blum, ayan 
meclisinde İspanya hadiseleri 
hakkında izahat verecek ve 
ayni zamanda Londra' da top· 
!anarak üçler konferansının 
kaoarlarından da bahseyliye-
cektir. 

Prag'da sulh için 
bir nümayiş 

Prağ, 25 (Radyo) - Yarın 
(Bugün) akşam, burada sulh 
için umumi bir nümayiş yapı
lacak ve birçok hatipler söz 
şöyliyecektir. 

Yunanistan' da 
Tütün ver.giai fazla .• 

Atina, 25 (Radyo) - Tü
tün amelesi, önümüzdeki Salı 
günü toplanacaklar ve hükü
metin, tütün kanununda koy
muş olduğu yeni vergileri pro
testo edeceklerdir. 



.. Sayfa S ~~~~~~~~~~~---------ANADOLU ~~irinciFransova'~dana~a b~ir~h-ı-rs_ı_z~lk~i-M~a-ca~r-a_rt_i_si~~ 
f;etesı yakalandı düellosu .. _ BÜYÜK TARİHİ TEFRİKA 

47 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğluf 
lmz~sız bir mektup Fransova'ya en sev

diği kadının hayatını bildirdi. 

Pamuklarda t~hlike yoktur. 
Yalnız bağlarda zarar var. 

·, Yukarıda 7896 daki ilk düel:o, 
aşağıda düğüşen artistler. 

ile şöhret hemen Meçle dövüşmek ka
rarını vermişlerdir. 

İskrim, Macaristan' da hemen 
her gencin az veya çok bil
diği bir spordur. Bunun için 
bu iki genç kız da güzel bir 
çimenzarda dövüşmiye başla
mışlar, birinci ve ikinci dev
relerde hiç bir taraf yaralan
mamıştır. Fakat üçüncü devre
de Aniko'nun Meçi Voli'nin 
alnına değmiş ve... Dilber kı
zın meçi bir tarafa düşmüş 
kendisi de baygın olarak beri 
tarafa düşmüştür. 

Aniko rakibinin ve sabık 
dostunun alnından yaralanarak 
kanlar içinde bayıldığını gö
rünce silahını elinden atmış 

ve ağlamağ:.ı bctşlaınıştır. 

Biraz sonra yaralı Voli göz
lerini açmış, rakibini ağlıyarak 
ellerini öpmekle meşgul ~ö
riinc<' kcn<li:;ini tutamamış, ve 
kahkahayı basmış ve ... ikisi de 
her türlü kin ve husumeti unu
tarak eski dostluğu yeniden 
kurmuşlardır! 
~----~-----~----~--

Rus tay-
yareci/erine .. 



... Sayfa 6 -------------------ANADOLlJ ___________________ 26/7/ 93' 
'Alman Milletine-----· İtalya Dinarlı Mehme& Madrid Bug'iln atletiJ:m bi 

4111 

Fihtenin Hitabesi 
............................................. 

74 
Temel budur. Bundan baş

ka hiç bir şey, öğünülmeğe 
değmez. Onlar söylenilir ; fa
kat malik olunmaz. 

Bu vesile ile şunu gormuş 
oluyoruz ki kültürün yüksek
leştirildiği söylenen memleket, 
lerde bu ancak bir kaç müel
lifin eserinden ibaret kalıyor. 
Diğer bazılarında da bu kül
türün yalnız devlet dizginlerini 
ellerine almış bazı insanlarda 
görülüyor. Şurada burada açıl
mış bazı yüksek okulların da: 
Hakikaten medeniyet aşkına 
mı, yoksa parlamak veya pa
ra kazanmak düşüncesile mi 
olduğunu ayırdetmek güç de
ğildir. 

Yeni terbiye ışıne girecek 
ilk devlet, şüphesiz en büyük 
ün sahibi olacaktır ; fakat 
bnnda uzun müddet yalnız 
kalacak değildir. Şüphesiz ki 
kendi izinden yürüyecek dev
letler çıkacaktır. Ünemli olan 
şu ki biri başlamalı. Ardı ge
lir : izzeti nefis, rekabet, geri 
kalmama vesaire gibi ifkılar, 
öteki devletleri de iğneler. 
Onlar da yaparlar. 

VI. - Yeni terbiyeyi ilk 
tatbik edecekler, bunun temin 
edeceği faydalardan belki bir 
az daha şüphe edebilirler ; 
amma sonra meydana çıkacak
tır. Eğer bizim dediğimiz ter
biye sistemini, bütün Alman 
devletleri tatbik etseler, yır
mi beş sene geçmeden yenı 
nesil yetiştirilmiş olur. Bu
nun ne semereler verebile
ceğini, yirmibeş sene daha 
ömrü olanlar ğörebilirler. 

Bütün bu izahatımıza rağ
men şunu da kabul edelim ki: 
Eğer Alman ülkelerinde böyle 
hiçbir devlet adamı çıkıp ta 
arkadaşlarını ikna edemezse 
o zaman ne yapmalı? - O 
zaman bu yeni terbiye ışıne, 
hususi teşebbüsler başlama
lıdır. 

llkönce büyük çiftlik sahip
leri hatırımıza geliyor. Bunlar 
kendi çiftçilerinin çocuklarına, 
yeni terbiyeyi vermek ıçın, 
çiftliklerinde okul açabilirler. 
Almanlığın büyük bir unu, 
diğer Avrupa milletlerinden 
başkalığı: Kendi çiftliğinde 
doğan çocukları en iyi yetiş
tirmektir. Bunu yapmağa ha
zırdırlar; elverir ki kendilerine 
bu yol gösterilsin. Bu adam
ların, bu işi kökünden tetkik 
edeceklerine ınanıyorum. 

Şu da hatıra gelebilir ki 
bu senyorlardan bazıları: Hiz
metkarlarının cahil kalmasını 
belki tercih ederler. Fakat 
derebeylik hakları kanun ile 
kaldırılmış olduğundan, evel
den hizmetkarlanna, gönülleri 
ısterse verdikleri şeyleri, şimdi 
kanunen vermeğe esasen mec
burdurlar. 

Şehirlerde iyi vatandaşların 
bu iş için sosyeteler kuracak
larını da umuyorum. Herşeye 
rağmen vatandaşlarımızın kalp
leri,' iyiliğe karşı kapalı değil
dir. Müesseselerimizdeki fena
lıklar - ki terbiye noksan
lığından doğuyor - sefaleti 
yenmeğe çok kere, engel olu
yor; ve hatta artmasına sebep 
oluyor. 

Vatandaşlarımızın hüsnüni
yetini iyi kullanalım. Onların 
dikkatim, temel olan bu ter-. 

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

biye işi üstüne çevirelim. On
dan sonra hayir müessesele
rine lüzum bile kalmiyacaktır. 

Vakit bulurlarsa genç alim
lerimizden de, Üniversiteden 
çıkış ile bir memuriyete girme 
arasındaki zamanlarını yenı 

metoda tatbik işine vermele
rını dileyeceğim. Bu suretle, 
onlar, yalnız sosyeteye büyük 
hizmet etmiş olmakla kalmaz
lar ; aynı zamanda kendilerine 
de büyük iyilik etmiş olurlar. 
Üniversiteden aldıkları bilgi 
hamulesi, çok kez, cansız ve 
ölü gibidir. Eşyayı müşahede 

üstüne dayanan ilk öğretimin 
istediği aydınlık sayesinde, 
Üniversitede öğrendikleri şey
lerin hepisi bir vüzuh kazanır 
ve canlanır. Bildiklerini, ço
cuklara öğretmek suretile, da
ha sağlamlaştırmış olurlar. 
Bundan başka ; çocuklar saf 
bir surette, beşeriyetin bütün 
vasıflarıni izhar edeceklerinden 
bunların terbiyesile uğraşan 
genç alimler ; insan ve hayat 
uzenne çok değerli bilgiler 
elde etmiş olacaklardır. Bu 
suretle onlar, en büyük- san'at 
olan yaşama ve hareket etme, 
tesir yapmayı öğreneceklerdir 
ki yüksek okulların hiçbirisi 
bunun alfabesini dahi öğret
mez. 

Hülasa, eğer bu işi devlet 
üstüne almazsa, hususi teşeb
büsler alacaktır. Ve bizim te
rakkimiz gene duracak değil
dir. Amma sonra bir gün ge
lecek devlet anlıyacak ki: Ken
di ödevi bazı işleri yapmak 
değil, (Kül) olmak itibarile, 
her işi yapmaktır. O zaman 
terbiye işini de ele alacak ve 
hususi teşebbüsler, işlerini ona 
devredeceklerdir. 

-Sonu var.................. 
Memur aranıyor 

Türkçe, Fransızcayı, usu
lü muhasebeyi bilir ticaret 
usullerine vakıf, yazı maki
nesi kullanabilir bir bay la
zımdır. Bunlarla beraber 
Almancayı bilenler tercih 
edilecektir. 

istekliler ikinci kordonda 
Şahin zade sokak N. 18 Ah
met Ragıp üzümcüye mu
racaat etsinler. ................ 
Borsa intihap 

heyetinden: 
fzmir ticaret ve zahire bor

sası talimatnamesinin 13 üncü 
maddesi mucibince yıllık borsa 
idare heyeti seçimi 28-7·936 
salı günü saat onda borsa bi-
nasında yapılacaktır. 

Seçime iştirak edeceklerin 
adlarını gösteren listeler bor
sada asılmıştır. Alakadarlnrın 
o gun ve o saatte borsaya 
gelerek reylerini kullanmaları 
ilan olunur. 2329 

Salihli Şarbay
lığından; 

Urayımız elektirik fabrikası 
için ayda yetmiş lira ücretli 
bir makinistlik açılmıştır. 

Fabrikanın Peter ve Roston 
marka iki motörü vardır. ihti
sası olanların ehliyatnamele
rile yirmi beş Temmuza ka
dar müracaatları ilan olunur. 

21 23 25 27 2229 

Beşler koaf er ansı
na gelecek 

- Başı 1 inci sahifede -
Roma, 24 (A.A) - Fransız 

büyük elçisi M. Dö Şambron 
ile İngiltere ve Belçika mas
lahatgüzarları İtalyan dış iş
leri bakanı Kont Ciyano'yu 
birlikte ziyaret ederek kendi
sine Londra toplantısı sonun
da neşredilen tebliği vermiş
ler ve üç devletin ltal~•a'yı 
önümüzdeki beşler konferan
sına iştirak etmiş görmek ar
zusunu bildirmişlerdir. 

Roma, 25 (Radyo) -' ltal
yan gazeteleri Londra üçler 
konferansı hakkında neşriyata 
devam etmektedirler. 

Popolo Di Roma: 
Bu üçler içtimaı, İtalya ve 

Almanya olmadan bir uzlaş

ma imkansızlığını görmüş ve 
İtalya ile Almanya'yı davete 
karar vermiştir. Bu karar, Av
rupa umumi efkarının umumi 
bir uzlaşma arzusunun tazyiki 
eseridir. 

Koryera Della Sera: 
Hakiki bir teşriki mesaı 

temini için herşeyden evvel 
. zecri tedbirlere müşabih fev

kalade tedbirlerin lağvı lazım 
gelirdi. Üçler konferansı bu 
manileri refetmiş ise, İtalya v'e 
Almanya'nın da Avrupa işle-
rine müşareketini temin etmiş 
demek olacaktır. 

Rejima Façista: 
Üçler konferansının bu ka· 

rarı, İtalyan siyasetinin yeni 
bir zaferidir. Demektedir. 

Londra 25 (Radyo) - ln
giliz gazeteleri, üçler konf e-
ransının Almanya ve İtalyanın 
da Lokarno konferansına da· 
vetini memnuniyetle karşıla
maktadırlar. Maamafih Roma 
muvafakat ve iştirak cevabı 
vermezden evci, Berlin ile hu-
susi müzakereler yapacaktır. 

Mançester Gardiyan: 
Yapılan bu yeni müşkilatla 

karşılaşacağını ummıyoruz. De
mektedir. 

Paris 25 (Radyo) - Lö 
Pöti Pariziycn gazetesi: 

Londra üçler içtimaı bitin
ce, M. Delbos, hemen Rusya 
sefiri ile küçük itilaf murah
haslarını kabul etmiştir. 

Bu, F ransanın beşler kon fe
r ansında kendi işlerinden baş
ka dostlarını alakadar eden 
mcs'cleleri de mevzuu bahs 
edeceğine delil addedilmek
tedir. Hali hazırda, Londra 
uzlaşması Pariste iyi surette 
karşılanmıştır. Roma'da da 
iyi tesir husule getirdiğine 
şüphe yoktur. Fakat Berlinde 
çok ihtiyatlı bir şekilde kabul 
edilmi~tir. Demektedir. 

/zmir tramvay ve 
elektrik sosyetesin
den: 

Şebeke ameliyatı dolayısile 
cereyanın 27-7-1936 da saat 
7 den 17 ye kadar Şaphane, 
sağır, halimağa sokaklarında 

ve mücavir sokaklarda kesi
leceği sayın ~abonelerimizce 
bilinmek üzere ilin olunur. 

Bugün Atina'da Yu
nanlı Cim Londosla 

güreşecektir .. 

Dinarlı Mehmed 
Üç dört gündenberi Atina

da bulunan maruf Türk gü
reşçilerinden Dinarlı Mehmed 
bugün Panatinaikos stadında 
geçen seneye kadar dünya 
şampiyonluğunu muhafaza eden 
Cim Londos'la karşılaşacaktır. 
Geçen sene Amerika' da dün
ya şampiyonluğu unvanını ta
şıdığı zamanlarda Dinar'lı ile 
Amerikada karşılaşan Cim 
Londos bugün kuvvetli raki· 
bine karşı alacağı neticeyi 
kestirememektedir. Cim Lon
dos kendisine mülaki olan bir 
Yunanlı muharrire; Dinarlı ile 
geçen sene Aınt'rikada yaptı

ğı müsabaka hakkında diyor ki: 
- Mehmcd ani bir hare

ketle ringten dışarı düşmüş 
kafasından yaralanmış bu su· 
retle bir buçuk saatlik müca
delemiz neticesiz kalmıştır. 
Türk pehlivanı çevik ve ayni 
zamanda teknik ve çok akıllı 
pehlivanlardan biridir. Bu iti
barla çok çetin bir rakiple 
karşılaşacağım. Ve Mehmed'i 
mağlup etmek için çok uğra
şacağımı kabul ediyorum. 

Halk sahasında 
bugünkü maçlar .. 

C. H. P. spor kolunun ida
re ettiği futbol takımları ara
sında halk sahasında. bugün 
hususi maçlar yapılacaktır. İlk 
müsabaka yeni teşekkül etmiş 
olan llkadım takımı ile Do
kuz Eylül takımı arasındadır. 

Her iki takım genç eleman
lara maliktir. Bu maçı Yük
selme Kahramanlar karşılaş· 

ması takip edecektir. Geçen 
hafta ayni takımlar karşılaş
mış ve Kahramanlar takımı 
oyunu 3~ 1 kazanmıştı. Bu iti-
barla bugünkü müsabaka re
vanş mahiyetini haiz demek
tir. Bu maça, Yükselme kulü-
bü tarafından bir kupa da 
konulduğu düşünülürşe karşı
laşmanın, günün en alakalı ve 
heyecanlı bir müsabakası ola
cağı söylenebilir. 

Hastanede kaybo
lan anahtar 

Memleket hastanesinin bir 
dolap anahtarı kaybolmuştur. 
Bulan getirip hastane idare 
memurluğuna verdiği takdirde 
memnun edilecektir. 

lzmir Defterdarlığından: 
Mükellefin 

Muhasara altında rincilikleri baflıy,,...,,,_-ı 
Bugün · Alsancak sahasın 

bulunmaktadır saat 16 dan itibaren 935-9 
-Başı 1 inci sahifede- senesi lzmir atletizm birin · C 

layık olduğu mevkii kazana- lik müsabakalarına başlan 
cak bir İspanyol cumuriyeti caktır. Yaz tatili münasebeti 
istiyoruz. Fakat Möskova' dan sıcak günlerini geçirmek iç' ~es· 
emir alan bir hükumet istemi- muhtelif semtlerde bulun ır 

Y
oruz. Bu.gün aleyhine müca- atletlerimiz lzmir'e dönm" ~ya 

bulunmaktadırlar. ıır 
deleye başladığımız hükumet, 1( · Bu itibarla müsabakala ~ eıı 
Bolşevik'lerin emrile hareket çok heyecanlı geçeceği ü gır 
etmektedir." Demiştir. edilmektedir. Müsabaka) 

Roma, 25 (Radyo) - Asi idare edecek hakemler futh 
kuvvetler, Madrit ile civarın- ajanı tarafından aşağıda g .. 
daki Kasabaların elektrik cer- terildiği gibi seçilmiştir: 
yanını kesmişlerdir. Madrit Sadi Agah (K.S.K) Hüs 
şehrinde dün gece zifiri bir yin A. O. Said, Kemal, Fe 
karanlık hüküm sürüyordu. mi, Baha (Altay), Halkevi~ 1 

Tetvan'dan gelen son bir den Ahmed, fzmirspor'd 
habere göre, ispanya Fası'n- Muzaffer, Göztepe'den Ag~ 
daki Arap kabileleri de, asi ve Burnava' dan Rasih. 2 
kuvvetleri idare eden general Tanzim edilen progra 
Franco'ya iltihak eylemişlerdir. göre müsabakalar 100 met 

Paris, 25 (Radyo) _ Hari- sür'at koşusile başlıyacaktı 3 
Bu koşuya fazla atlet iştir 

ciye nazırı M. (lvon Delboş), 
ı ettiği takdirde seçmeler ya 

bugün ayan meclisinde span- lacak ve müsabakanın fin 4 

ya hadiseleri hakkında izahat ayni günde başarılacaktır. 
vermiştir. Bu müsabakayı gülle at~ 5 

Başbakan M. Leon Blum ve 800 metre sür'at koşul 
partisi, İspanya hükumetine takip edecektir. 110 Met 6 
silah gönderilmesi hususunu manialı koşuda da seçmelel 
iltizam etmektedir. yapılacektır. Cirit atma müsd 

Üç ispanya posta vapuru, bakasından sonra 200 metrl 
silahları almak üzere Marsil- sür'at koşusunun seçmesi Y 
ya'ya gelmiş ise de tek bir pılacak, gerek 110 mania \'! 

gerekse 200 metre sür'at kd 
tüf enk alamamışlardır. şularının finalleri önümüzdel4 

Madrit, 25 (Radyo) - Ame· haftaya bırakılacaktır. Cin 
rika'nın bura sefiri, hasta ol- Bu müsabakalardan sonrf 
duğu halde Villasında mahsur 4X1500 bayrak, yüksek atl'ı y l 
bulunmaktadır. Sefaret başka- ma, 5000 metre mukavemeı u 
tibi, güç halle Paris'i bularak koşusu ve 4 X 400 bayrak yd 
telefonla konuşmuş ve sefırin, rışları yapılacaktır . Bayral 
oraya gidebilmesi için yardım yarışlarının en Önemlisi · 4 ")4 

400 bayrak yarışldır. 
gösterilmesini istemiştir. 1 

Paris, 25 (Radyo) _ Son lzmir birincilikleri bu sure 
le önümüzdeki hafta nihayet 

gelen haberler, Madrit civa· erecek ve müsabakaların h 1 
rında hükumet kuvvetlerile tanımda 934-935 senesi ati 
asiler arasında kanlı çarpış- tizm birinciliğini kazanmış' ola 
malara devam edildiğini bil- atletler ve kulüplere Türk spo 
dirınektedir. kurumu merkezinden geld 2 

Ayni haberlere nazaran; 48 şild ve madalyalar merasimi 
saat zarfında her iki taraftan tevzi edilecektir. 
maktul düşenler asgari 25 bin 
kişiye varmaktadır. 

Londra, 25 (Radyo)- Kral 
8 inci Edvard'ın bindiği Yat, 
gece yarışından sonra Port
smost'tan hareket etmiştir. 

Kralın yatına üç harb gemisi 
refakat edecektir. Kral, Kale 
limanında büyük merasimle 
karşılanacaktır. Fransız reisi
cumuru M. Lebrun ve Fransız 
hükumeti adına birer heyet 
krala arzı tazimat edeceklerdir. 

İzmir inhisarlar başmüdür
lüğünden: 

Dairemizce bir sene zar
fında satın alınacak tahminen 
üç milyon kilo sikletinde üzüm 
incir ve sair çuvallı malların 
arabadan indirip vezin ve is
tif etme ve çuvaldan boşaltıp 

paçal yapma; çuvallara doldu
rup dikme kurşunlama ve 
paskülde çekilerek arabalara 
yükleme işleri açık eksiltmeğe 

konulmuştur. Bedeli muham
meni (iki bin yüz) muvakkat 
teminatı (yüz elli yedibuçuk) 
liradır: isteklilerin şartname
sini görmek ve eksiltmeğe 

girmek için 7 ağustos, 936 
günü saat onbeşte başmüdür-

lüğümüzdeki komisyona gel-
meleri 36 20 2312 

~----------------------~ 
lzmir belediyesind-

3 

1 - Mezarlıkbaşında Ha) 
riddin paşa sokağında bele 
diyeye ait 5 sayılı aile evind 
yapılması icabeden yüz kırt 
dört lira otuziki kuruşluk td 
mirat kiracı tarafından yap~ 
mak ve kira bedeline mahsu 
edilmemek şartile başkati 
likteki keşif ve şartname V'"""'---' 

hile ve senelik kirası üçyü 
yirmibeş lira bedeli muha~ 
menle bir senelik kirası 11-a 
936 salı günü saat onaltıdf 
açık artırma ile ihale edili. 

4 

5 

1 

cektir. iştirak için yirmidö 
buçuk liralık muvakkat tem 
nat makbuzu ile söylenen gü 
ve saatte encümene gelinir. 

2 - Belediye dairesin' 
936 yılı ihtiyacı için bin yir 
altı lira yirmi kuruş bed 
muhammenle başkatiplikt 
şartnameye İliıjik cedvelde cı 
ve miktarı kırk altı kalem 
yazılı kırtasiye 11-8-936 
günü saat onaltıda açık 
siltme ile ihale edilecek · 
iştirak için yetf!1İşyedi liral 
muvakkat teminat makbu 
veya banka teminat mektu 
ile söylenen gün ve 
encümene gelinir. 

2 

3 
4 
5 
6 

7 

1 
2 

ismi San'atı Ticarethane- Kazanç Buhran % 15 zam 
. mevkii L. K. L. K. L. K. Hususi öğretmen 

Emin oğlu salim Gazinocu 1nciraltı 195 00 44 85 29 25 

3 - Başkatiplikteki ş 
nameye veçhile beher tonu ... 
bir lira yirmibeş kuruştan 
on iki lira elli kuruş bed 
muhammenle on ton yıkanıt', 
ve kalburlanmış maden ~: 
mürü alınacaktır. Açık ek51 

me ile ihalesi 11-8-936 
günü saat onaltıdadır. iştir 
için sekizbuçuk liralık mu .. 
kat teminat makbuzu ile sD 
lenen gün ve saatta encürP 
gelinir. 26 31 4 8 

,, ft. ., Banyocu ,, 24 ()(} 4 80 Fen, biyoloji, fizik, kimya 

Yukarıda ismi yazılı mükellef namına 935 s<mesi için tarh ve riyaziye gibi derslerden ga
olunan kazanç vergisi ile zemaimi ismi hizasında gösterilmiş- yet ucuz bir Ücret mukabilin
tir. Kendisinin terki ticaret ve san'at etmiş olup nerede bu- de ders almak istiyenler her 
lunduğunun bilinememesi hasebjle ihabarnameıi kendisine teb- gün saatlO - 12 ve 16 - 18 de 
liğ edilememiştir. Hukuk mahkemeleri usulü kanununun 141 Elhamra bitişiğinde Milli kü
ve 142 inci maddeler mucibince tebliğ makamına kaim olmak tüphaneye S. T. rumuzile mü-
üzere keyfiyet ilin olunur. 2332 racaatları D. 4 
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/zmir Komutanlığı ilanları Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: lzmir Milli Emlak müdürlüğünden: 
1 - Beher tanesine biçılen ederi 305 kuruş olan 64 bin 31/Mart/931 Tarihinden evvel Rum metrukatından taksitle 

Mst. Mv. Sa. Al. komisyonundan: 650 tane kilim kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. emval alanların 3031 No: lu kanun mucibince taksitleri tecil 
Beher kilosunun 2 -. ihalesi 10 ağustos 936 pazartes·ı gu"'nu·· saat 15 tedı"r. 

J 
edileceğinden hakkı tecilleri olup olmadığı tahkik ve tetkik 

Miktarı Tahmin edilen tahmine i.. Teminatı 3 - Şartnamesi 986 kuruşa M. M. V. sa. al. ko. dan alınır. 
i 

edilmek üzere alakadaranın 1/ Ağustos/936 tarihinden itibaren 
8 Cinsi Kilosu mecmu tutarı len fiati vakkate akçesi 4 - lk teminat 11110 liradır. b K Ek l on eş gün zarfında Milli Emlak müdüriyetine müracaatları ve 

L. K. K. S. L. · 5 - si tmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı bu meyanda mesken alanların bir meskenden başka evleri il 
i Kesilmiş 
a ğır eli. 

51
• ı 17 800 25916 00 22 00 1943 70 kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 

birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat olmadığına ve arsa alanların da aldıkları arsalar irad getirmi-

ii Ayaktan sı- 84000 
~ır eti. 

15540 00 

8442 00 

18 50 

18 00 

1165 50 

rı ~esilmiş sı- 46900 633 15 

gır eti. 

'af: .. " 39300 
( Münakasanın şekli 

6091 50 15 50 451 00 
ihale tarihi gün ve saalı 

ir. 

Kapalı zarf 29/temmuz/936 çarşamba günü 16,30 da 
" " " " " 17 de " 

., 

" " " " " " " 10,30 da 

" " " " " " " 11 de 

1 lzmir Mst. Mv. kıt'atınm yukarıda cins ve mikdarl~rı 
yazılı dört kalem sığır eti dört kıt'a şartname ılc 
ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihaleleri hızalarında yazılı tarih gün ve sa~tlerde f z
mir' de kışlada Mst. Mv. satın alma komısyonunda 
yapılacaktır. . 

3 - (117800) kilo kesilmiş sığır etinin şartname suretı 
yüz otuz kuruş mukabilinde komisyond~n alınır. .. _ 

4 - Diğer üç kıt'a şartname her gün komısyonda goru-

lebilir. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

m sika göstermek mecburiyetindedirler. . . 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ıkı 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerin~e ya:.sılı ~e
sikalarile teminat ve teklif mektuplannı ıhale saatın
den en az bir saat evvel komisyona vermış buluna-
caklardır. 11 16 21 26 

Mst. Mv. Satın Alma komisyonundan: 
Beher kilosu 

M''- Tahmin edilen nun tahmin Teminat mu· 
ıdarı d"l f f vakkate akçesi 

nrf 
Cinsi Kilosu mecmu tutarı e Kı e. n Sı.a ı 

K Lira K. Lira · 
1j Yulaf 632300 33195 75 5 25 2490 00 

" 174000 9570 00 5 50 771 75 
yi ,. 140000 7700 00 5 50 577 50 
ra' M"' k ki' ihale tan'hi gu"n ve saatı una ·asanın şe ı .. .. 

>' Kap~lı zarf 30/temmuz/936 perşembe gunu saat 16 da 
., ,. l 6,30 da 

" " " 
.. 

" 17 de 

1" _ l " . M- t" M " k t' a~' hayv;natımn "yuk::ıda cins ve 
zmır s . v. ı f 'h · ·· k t'a şart-
miktaları yazılı üç kalem yula ı tıyacı u? ı · 

. k 1 rf ı·ıe eksıltmeye kon-name ıle ayrı ayrı apa ı za usu ı 

2 
mi uştur. ·h ğ- saatlerde iz. 
haleleri hizalarında yazılı tarı • un ve. d 

mir' de kışlada Mst. Mv. satın alma komısyonun 8 ya-

pılacaklır. .. ı ı 
(632300) kilo yulafın şartname sureti yu~ a t.m.ış atı 
kuruş mukabilinde komisyon?.a~ a~ı~ır, dığer ıkı şart-

3 

name her gün komisyonda gorulebılır. . 
4 - f stekliler Ticaret odasınds kayıt!ı olduklarına daır ve-

ı:;ika göstermek mecburiyetindedırler. . . 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanun

1
un ı~ı 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesi~de yazı ı. vesı· 
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ıhale saatınden 

b. t evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 
en az ır saa 12 16 21 26 

pı 

suf 
ti~ 
cı..._~----------~---d;-----------~------

Mst · Mv. sat. al. ko. rs. en: -
yü 1 · Ed mit'teki kıtaatı ask~riye hayvanatının 350 ton 
an1 - ku;; ot ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye kon-1,8 
~ıd muştur. 

6 
· b .. .. d 

fot 2 _ ihalesi 29 /Temmuz/ 93 çarşam a gu.nu s~at o-
Hö kuzda Edremit'te askeri satın alma koınısyonunda ya-

pılacakiır. . 
3 - Tahmin edilen mecmu tut~rı911822l?O 17ır5adkır. 
4 _ T . t vakkate akçesı ıra uruştur. 

emına ı mu d .... 1 bT 
5 - Şartnamesi her gün komisyon a goru c ı ır. . 

6 1 l kl'l T' et odasında kayıtlı olduklarına daır 
s e ı er ıcar . . d d" 1 'k .. t mek mecburıyetın e ır er. 
vesı a gos er I "k" 

7 Ek 
.1 . t"rak edecekler 2490 sayı ı kanunun ı ı 

sı tmeye ış ı · . ı · 
.. ·· ·· addelerinde ve şartnamesınde yazı ı vesı· 

vkel u~lunctu f!1 t ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
a arı e emına . 

b
. t vel komisyona vcrmış bulunacaklardır. 

en az ır saa ;110 10 15 21 26 

Mst. Mv sat. al. komisyonundan: 

1 _ Muhtelif yerlerde yeraltı. benzin tankı yaptırılacaktı~. 
2 _ Bu işlerle meşgul ol~n fırm.~lar M. M. V. hava. mus

teşarlığı inşaat şubesıne. m~racaat .. e~erek fenn~. ma
ı · t ldıktan sonra hıçbır taahhudu tazammun cl-
uma a . . . 1' 936 

mcmek şartile proje ve teklıfler~nı cmmuz sonuna 
pı~ kadar mezkur şubeye vermelerı. 
o -........._1819 24 26 28 30 2 . 5 9 12 16 19 23 26 
~ 

'f Mst. Mv. Sat. al. Ko. dan: 
de 1 _ Bergama kıt'atı için 500 ton yulaf kapalı zarf usuli!c 
~ . t r' satın alınacaktır. 
~ l' d ·ı~ 2 - Maim tahmin bedeli 20000 ıra ır. 
ı 3 - Birinci teminatı 1500 liradır. 

.~ 4 - 15181936 cumartesi gü~ü saat 1 O da Bergama askeri 
satın alma binasında alınacaktır. 

S - istekli olanların birinci teminatlarını ve banka mek· 
tuplarını veya tahvillerini ihale saatından evvel Ber
gl\ma maliye veznesine teslim edecektir. 

6 - Evsaf şeraitini görmek istiyenler için hergün komisyon 
açık olduğu ilan olunur. 26 31 6 11 2321 

1 M M V Yen kısmından ise buna ait resmi evraklarını ihzar ederek bu cvve . . . satın alma komisyonuna vermeleri. 
24 27 3l 7 2257 vesaiki ibraz etmeleri lazımdır. Müddetin mürurundan sonra 

eski ihale şeraiti mucibince taksid bedelatı maliye şubelerine 
Mst. Mv. Sat. al. Ko. dan: d d'l h l f k h evre ı ıp ta si i emval kanununa tev i an ta silata başlanıla-
1 Bergama kıt'atı için 80 ton sığır eti kapalı zarf usu- ğ .1.. 1 2302 

Jile satın alınacaktır. ca 1 1 an ° unur. 

2 Malın tahmin bedeli 14000 liradır. Menemen Urbay ıg"' ın an 
3 - Birinci teminatı 1050 liradır. 
4 7/8/936 

1 - Belediyeye ait Taş hanı binası keşif ve projesi muci· 
- 1 pazartesi günü saat on altıda Bergama as-

keri satın alma binasında alınacaktır. hince sebze haline ifrağ edileceğinden icrası muktezi tamirat 

1 kl l l 
·ve inşaat işi 1417/936 tarihinden itibaren 15 gün müddrtlc 

5 - ste i o an arın birinci teminatlarını ve banka mek- k k açı e siltmeye konulmuştur. 
tuplannı veya tahvillerini ihale saatından evvel Ber- 2 - Eksilme işi 29/7/936 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
gama maliye veznesine teslim edecektir. saat 15 te belediye dairesinde icara kılınacaktır. 

6 Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler için lier gün B 3 - u işin muhammen kıymeti 3664 lira 66 kuruştur. 
komisyon açık olduğu ilan olunur. · 

26 31 6 11 2322 
Taliplerin bu miktar Üzerinden % 7 ,5 nisbetinde teminat ak-
çesi vermesi ve ihaleyi müteakip bu teminatını 0o 15 e iblağ 

Mst. Mv. Sa. al. Ko. dan etmesi ve mukaveleye bağlaması mecburidir. Noter masrafı 
1 - Beher tanesine biçilen ederi altı kuruş olan muhtelif ile ilan ücreti dellaliye resmi talibine aittir. 

renk ve No. daki ~iki milyon makaraya ihale günü is- 4 - Bu işe ait şartname belediye dairesinde görülebilır. 
teklı çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 18 21 24 27 2201 

konulmuştur. f b J •ı A • f 
2 - ihalesi 12 Eylül 936 cumartesi günü saat 12 dedir. Stan U Vl ayeti na a -
3 _ .Şartnamesi üç liraya M.M. V. Sa. al. Ko. dan alınır. du••rıu••g"' 0••nden•. 
4 - ilk teminat 7250 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı lstanbut üniversitesi artırma, eksiltme ve pazarlık komisyo-

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle nunca kapalı zarf usulü ile eksiltmesi ilan edilen üniversite 
birlikte teklif mektublarını ihale saatından en az bir hayvanat ve nebatat enstitülerine ait moblelerin eksiltmesine 
saat evvel Mst. Mv. satın alma komisyonuna verme· talip çıkmadığından tekrar kapalı zarf usulü ile eksiltmeğc 
leri. 26 15 28 10 2313 çıkarılmıştır. 

A - Keşif bedeli 35696 lira 25 kuruştur. 

/zmir harici askeri satın alma ilanları B - Eksiltme 10-8-936 pazartesi günü saat 15 te istanbul 
Edremit askeri sat. alma komisyonundan: vilayeti nafıa müdürlüğünde eksiltme komisyonu odasında 
1 - Edremit garnizonundaki birliklerin senelik yiyecek ih- yapılacaktır. 

tlyacı için kapalı zarfla eksiltmeye konulan 10.000 C - Bu işe ait P"'je, şartnameler ve saire !lgili evrakı 
kilo sadeyağına talip çıkmadığından yeniden kapalı 179 kuruş mukabilinde nafıa müdüriüğünden alınabilir. 
zarfla satın alınacaktır. D - Muvakkat teminat 2678 liradır. 

2 - Malın tahmin bedeli 9000 liradır. E - l~t~klilerin enaz ~ir kalemde 5000 liralık bu işe ben-
3 - Muvakkat teminat 675 liradır. mobleler ışı yaptığına daır nafıa vekaletinden almış olduğu 
4 - ihale 12/8/936 çarşamba günü saat 11 de Edremit müteahhıtlik ve ticaret odası ve saire vesikaları havı kapalı 

satın alma komisyonu bınasında yapılacaktır. zarfını l0-8-936 günü saat 14 de kadar lstanbul nafıa daire-

1 
sinde eksiltme komisyonuna makbuz mukabili vermeleri la-

5 - stekli olanların muvakkat teminatlarım tümen muha- zımdır. 21 27 31 5 4083 2231 
sebeciliğine zamanmda yatırmış olacaklardır. 

6 - Evsaf ve şartlarını görmek ve bilmek istiyenler her· Istanbul vakıflar başmü 
gün kaJllisyona gelmeleri. 

7 - TeK.lif mektupları ihale saatından bir saat evvel ko· ğünden: 
misyona verilmiş olacaktır. 26 31 5 9 2315 Değeri Pey parası 

Bergama askeri sat. komisyonundan: Lira K. Lira K. 
1 - Bergama kıtaatı için 393 ton kuru ot kapalı zarf usu- 15462 00 1159 65 Kargir natamam üç katlı, bchl!r katı 

655 metre bina ve 1784 - metre arsa· 
sile beraber, 

lile satın alınacaktır. 
2 Malın tahmin bedeli 11790 lira. 
3 Birinci teminatı 884 lira 25 kuruştur. 
4 - 17181936 pazartesi günü saa\ 14 te Bergama askeri 

satın alma binasında alınacaktır. 
5 - istekli olanların birinci teminatlarını ve banka mek

tuplarını veya tahvillerini ihale saatmdan evvel Ber
gama maliye veznesine teslim olunacaktır. 

6 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler için hergün ko
misyon açık olduğu ilan olunur. 26 31 6 11 2320 

iş bankasına me
mur allnacaktır. 

Türkiye iş bankasından: 
Bankalarımızın merkez ve şubelerinde çalıştırılmak üzere 

lise veya ticaret liseleri mezunlarından müsabaka imtihanı ile 
memur alınacaktır. Bu imtil· anda kazananlar arasında ayrıca 
yüksek tahsil görmüş olanlar ve yabancı lisanları iyi bilenler 
tercih olunacaktır. 

Alınacak memurlara, imtihandaki muvaffakıyet ve tahsil de· 
recelerine göre 70 ile 100 lira arasında aylık verilecektir. 

Yazı ile imtihan 15 ağustos 1936 cumartesi günü saat ON· 
DA ANKARA, iST AN BUL ve IZMİR şubelerimizde yapıla
caktır. En son yazılma tarihi 10 ağustos 1936 dadır. 

istekli olanlar, girme ve imtihan şartlarına ait izahnamcyi 
bankamızın Ankara, lstanbul ve lzmirdeki şubelerinden al
bilirler Başka yerlerde bulunanlar bu izahnameyi bankamıza
dan tahriren de talep edebilirler. Ancak bütün taliplerin çok 
vazih adres vermeleri lazımdır. 19-22-24-26-29-31-3-5-7-9 

Menemen Urbaylığından 
Menemen kasabasının su ihtiyacının temini için Menemen' e 

20 kilometre mesafede vaki Karagöl mıntakasındaki memba· 
(ardan talimatname mucibince tanzim kılınan şartnameye göre 
projesinin tanzimi işi 1417 /936 tarihinden itibaren ~ 5 gün 
müddetle ve 2,000 lira muhammen bedelle açık eksıltmcye 
konmuştur. Eksiltme işi 29/7/936 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat 15 te belediye dairesind~ icra .~ılın~caktır. Talip 
olanlann tayin olunan vakıtta beledıye encumenıne müracaat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 18 21 24 27 2200 

Şehzadebaşında Fevziye caddesinde bir tarafında imaret ve 
bir tarafında Şehzade camii sakağı bulunan ve evsafı yuka
rıda yazılı vakıf mahal satılmak üzere 27171936 tarihinden baş· 
lıyarak kapalı zarf usulile artırmaya konulmuştur. ihalesi 11/ 
81936 salı günü saat 15 te Çemberlitaşta lstanbul vakıflar 
başmüdürlüğü ihale komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin tek
lif mektuplarını usulü dairesinde tertip ve muayyen saatten 
evvel Komisyona vermeleri ve şeraiti öğranmek istiyenlerin 
mahlulat kalemine gelmeleri. 26 31 4 8 2225 

lzmir ithalat gümrüğü m ··dür
lüğünden: 

11 Ağos~os/936 cumartesi günü saat 9 da gümrük komisyon
cu ve maıyet memuru mağaza müstahdeminin imtihanı yapıla
cağından girmek istiycnlerin 1093 sayılı ve 15/Haziran/927 
günlü komisyoncular hakkındaki kanunun 3 üncü maddesin
deki yazılı vesaikin ikmalile imtihana gelmeleri ve evvelce 
karneleri başm~dürlük .. taraf ında.n. verilen ko_misyoncu maiyet 
memuru ve magaza mustahdemını bulunan kımselerin ayni ve-
saiki hamilen gelmeleri ve aksi halde kendilerine iş verilmiye
ceği ilan olunur. 

iLAN 
ödemiş şarbaylığından: · 
3554 lir~ muh~n~ınen kıymetli ekin loncasına (Onıir örtüye) 

uzatılan muddet ıçınde talip çıkmadığından 2018/936 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat ondörtte pazarlıkla talibine veri
lecektir Fazla malumat istiycnlerin Uray başkanlığına mü· 
racaat eylemeleri ilan olunur. 26 28 30 2325 

lzmir Muhasebei hus siye mü 
dürlüğünden: 
. ldarei hususiyenin şubeleri için mübayaası lazımgelen 500 
lıra muhammen kıymetli 25 adet dolabın imali 25/7/936 tari
lı_inden itibaren 10181936 tarigine kadar 15 giin müddetle ek
:ıltmeye k~nulmuştur. Talip olanların şartnamesini görmek 
uzere hergun muhasebei hususiye müdüriyeti varidat kalemine 
ve pe~ s~r?.1ek istiyenlerin de ihale günü olan 10/8/936 pa
zartesı gunu saat lOda depozito makbuzları ile birlikte vilayet 
daimi encümenine müracaatları. 26 28 30 1 2334 



W.F. H. VAN
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVANTE LİNIE 

G. m. b. H. 
"ANGORA,, vapuru 20 tem 

muzda· bekleniyor 25 temmuza 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG VE BRE
MEN için yük alacaktır. 
"ACHAİA,, vapuru 31 tem

muzda bekleniyor HAMBURG 
ve ANVES'ten yük boşalta
caktır. 

"CHİOS,, vapuru 10 ağus
tosta bekleniyor, 15 ağustosa 
kadar ANVERS,. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yok alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXMlNSTER,, vapuru 31 

temmuzda bekleniyor. Ncv
york için yük alacaktır. 

SERViCE MARİTIME ROU-
MAİN BUDAPEŞT 

"DUROSTOR,, vapuru 1 
ağustosta bekleniyor. KôS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, BUDA PEST, BRA-
TİSLA VA, ViYENA ve LiNZ 
için yük alacaktır. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVIGATİON DANUBI
ENNE-MARITiME BUDAPEST 

·'BUDAPEST,, motörü 28 
temmuzda bekleniyor. iSKEN
DERIYE için yük alacaktır. 

"DUNA,, motörü Danub 
limanları için yük almak üze
re 7 ağustosa doğru bekle
nilmektedir. 

Aillııılııl" ""9 
o ll ıU u·· , ~ \ 

f .&ircı~ 

Haydarpaşa lisesi ve pavyonu için 1500 ton Tüveııan · made 
kömürü kapalı zarf usulile satın alınmak üzere eksiltmeye ko
nulmuştul". 

1 - Eksiltme İstanbul kültür direktörlüğü binası içinde 
toplanacak olan komisyonda 31/temmuz/936 cuma 
günü saat 15 te yapılacaktır. 

2 - Tahmin fiati, beher tonu 12 lira hesabile 18,000 li· 
radır. 

3 - İlk teminat 1350 liradır. 
4 - İstekliler şartnameyi görmek üzere o~ul direktörlüğüne 

müracaat edebilirler. 
5 - Eksiltmeye girmek istiyenler şartnamesinde ve 2490 

sayılı kanunda yazılı belgeleri ve _ilk teminat makbuz. 
veya banka mektubu içinde bulunan teklif mektup· 
larını eksiltme vaktinden en son bir saat evvel mak
buz mukabilinde komisyon başkanlığına vermiş olma· 
ları zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması ve posta 
ile gönderilecek teklif mektuplarınm da zamanında 
gelmiş olması lazımdır. 19-22-26-29 4009/2203 

Türk Hava kurumu lzmir şu-
besinden: -

1 - lzmircle kültürparkta bir paraşüt kulesi yaptırılacaktır. 
2 - Kulenin tahmini keşif bedeli (39590) lira (1) kuruştur. 
3 - Plan ye şartnan:ıeler "25" lira mukabilinde lzmirde 

i. H. K. İzmir şubesinden, lstanbulda T. H. K. Is· 
·tanbul şubesinden alınacaktır. 

4 __._ Eksiltme 3 Ağustos 936 günü saat onaltıda kapalı 
zarfus'ulile lzmirde Hava kurumu "Şubesinde yapılacaktır. 

5 - Münakasaya girebilecekler: 
Diplomalı mimar veya mühendis olmaları ve inşaat 
ve müteahhidi olduklarına dair mukayyet bu· 
lundukları ticaret odasından vesika ibraz eylemeleri 
ve iktidar malilerini gösterir bir banka referansı ver· 
meleri ve şimdiye kadar bu .şekilde mühim bir betoo 
arme inşaatı yapmış olduklarını vesaikle ispat eyle· 
meleri ve bu vesaiki münakasa tarihinden itibaren as· 
gari yedi gün evel Türk. hava kurumu İzmir şubesine. 
jbraz ederek münakasaya girebileceklerine dair vesika 
almaları şarttır. 

6 - Talipler "2970" liralık muvakkat teminat mektubLI 
ve ehliyet vesikalarile birlikte teklif mektuplarını 3 
Ağustos 936 saat (15) e kadar EHava kurumu lzmif 
şubesi başkanlığına teslim etmelidirler. 18 26 2197 

Türk Hava kurumu (Ma) Ak 
hisar şubesinden: 

Akhisar tayyare sineması 1 181 936 tarihinden ittibaren liC 
sene müddetle icara verilecektir. 

ihale 30 /7 / 936 tarihinde saat 15 te Akhisar Türk HaV6 

kurumu şubesi binasında yapılacaktır. 
Artırma ve ihale şartnamsini görmek istiyenler lzmir, Mır 

nisa ve Akhisar Türk Hava kurumu şubelerine müracaat et' 

melidirler. 2090 10 14 18 22 26 30 i 
..... llml ..... Eilmiil ...... ı-.. .......................... 11!9 .......................................................................... ,., Üf]·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri rahatsıJ 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lemez. Telefon No. 2007 2008 

olanlara, tansiyonları yüksek bulunanlara doktorlar yalnız bunu tavsiye ederler. 


