
Kooperatifler 
• • ve Qziim ışı 

Ounlı..ü !MIHIDJZda Jıkkatimı"ı 
ı11hrik eden bir mektup vardı. K.-. 
ınalpqa lı blf utandapn imza ını 

L L 00..,.ratif mrv· taf1yan bu me•tup • ,.-
ımn uı& nnde duruyordu. 

Koopt"ratiftihk. Turk iklu•a· 
L d• hı18 şekildt> 

lliyatında, a.en ıne . . . bir 
kıymetlendirmek i tediğımız 
. d" H-.. '·uaıetİD ınk uk bu 
ıstem ır. ua d b 

mf'\"ZU özennde duru u a. un· 

llan ileri geliyor. 
Kooperatifçili3Ja muhtelif te-

killeri ve tatbil.ab vardır. Fakat 
• • L ntif aeoeU.olilmila Tilr-

biam a.oope . "h 
• !L d" kuruluıunun, ı tı N• 

kıye ıa.bU 1 • • • d 
. • b-!• vazıyeunın ve ev· 
lanın. milel• _.. 
letçililin icabına, yilrilyft~ilne göre 

• _.u1 • .tir Gayet• ve bit(· 
tannm euulll1•r • 

hca hedefi ıudar: 
Ma.tahaili korumak, mahıulü 

Jslah ve ucuza maletmek ve kıy· 
metlendirmek, d k 

_..,. ... m kornnıak er en, 
MilAt-eau · l . . mana11nın g .. nış o • 

hıuabı bunun ek sait biifeYdır. 
dugunu ıfAl'et etm rabah 
il ilk gelen ev' eli mu acı 

atı!,9. "d' Bunu milteakıp de 
,e ıaıscı ır. ilaaeebeti. 
milatahail ve tiiccar m . 

. ._.ıb••l ' ıbreç abengı göa 
v &Dl, ll!JU -

Anüne gelir. 1 bu mak· 
Kooperatifler, ha ı~ .-ı.·ı 

. -'-f etmek il&ere M>Y-ı 
utlan ı uhwo _. •ytll ve 
edlhftit ve lımır 'tillr--• "fl ı 

fı, __ 1 toopentı er e 
.,....ayai en _.a 

dolmUflW'· beş ııenenin 
r .. L.b toD dört • 
..- tensiaııı 

k~raUI ça1ataı•:ıniD kendi 
h'lr Sirafbll kor, dl dijer ke· 

aTmn•~ebirincisiımı 
f~ kodlk. • . • g6i4rils. 
çot baf if pWiP11 h&4mel •er· z....-: ....... pU. 
k~~~....-

liRt 
7 

ld, 'eh, ..,. 

i.k~~ ........... il• 
geçirilea ~ ... kSp-
m6te.a.ft ~ birer tef8kkil 
rillerle çaıptbkidl lfldr· 
1eviyeliae ~ iattWgi ort&Aa 

tclUtci nr kik.du kredi ıç· 
göialhln cliJ'edill b i*Üt gibi. doet· 
.-q, iib*DID • w.aaye etmit-.._, anı:= dlter hit orta· 
tir. Baaa • "diDİ ~ 
A8 mifk~ tuea&ıaa •llBlf 
ODU gene fi tife karp ollll 
ve onun. koopera a)ÜJdarUll ko-

_. rabıta '"' 
m.-en .Gene ne iclareeiler; tab· 
panmtar· • prtürla ibre ederek 
ııilAtı da ~ .erıtc bir na· 
....... 911 ~- Hatd ba ,.. 
ye&e d ..... dl kıymetleri eukut 
Dik ~D .enetlerİDİ bile gene 

~ tendi ellerile toplamıtJard•r. 
giSlice ihtiraalanb bu 
ş.ıar menfeat ve 
--ı.terine kaqı ... bitepıemek im· 
...,.. n.:.- ne dlfGnmftftAk. ne
ktnNjıdır. llJI .. 

de ne olanıftU? . 
oopt'ratiflere yeni veril a m-
nrf hu idareıizlttl nn tevlit 

• 1 n ortadan kaldırtn•k 
t kleri hata a 

f': ll b k"k t n miltıo Lnnnertdflt>rı a ı "e •--r- h çalıtan bırrr ma· 
ta 1 h lıu• tırmt>k ıc;uuhr 
k sma 1 ın 

'f 
n hır clı~er :ıLuk· 

Koo(lf'ral ı 1 
ı , tanıla ıı l a 

h ı K m it ı l b ılaı z.ıamanı 
ı l ili ı ı lı ıhrt>lı>r· 

il 1 u 'il' ' 
nan u ı d kllt!ttk ıf ı ı ı ılll'kıl· 
d Wk ill'r ı 
d hır r.rrınn~ tik bnv 

d lh•·bır ıkr nı ıame 
ratdlııaa i ır .. 

• kildr. bektila u• il Jln• 
lnı bu te koatrol 
llal'lllah bir oeorel . 
muameleilne tabi deMildir. 

b .1 bundan her zaman 
Mlıta 11 • bl f 

'•ttr ve bunu, r tere 
fiklyet elmav ' l • olarak ıe-
w •lalSlık ıne• eL~ -emek 

ıııtmiftir. Dada.~ v ... - . 
elden geleeek har ıt değildir. 
YıkftındCe• viltyet içinde ve 

k tif'ler o.erinde yapıtacak 
:ı:;-ftl'dır ye bu it, pratik, e~ 
ijlermi yakından bildiğimiz vali 
Falı GOleç'le Zinat banka 1 mil· 
clalftllne diflyor. Bu itin ne ol· 
.npnu da 13yliyelim: 

illyette kaç kooperatif vana 
......._ fimdiki vaiyetlerini. ida· 
ıe tanılanm. m8'1ahıil anuadlki 
_,.l.iei, kanet •e uanırmı .......... ~ 

HergUn sabahları ç kar, s_!Yasal gazetedir. feıeU:: 27'7& 

Pamuklu bez, boya ve terbiye 
fabrikası açılacaktır. 
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Ç kk 1 b 
Almanya'dan istenilen cevap •• 

ana a e oğazı ta ima M~"Eden··krartar 
tı için idhalit ve ihracata fından ka_ ul ed·ı 
Yu•• zde bı·r zam l•Stenı·yor EJen'in beyanatı ?'~ ~er,.Iandı 

• Fakat M. Mussolını ilhakın ta 
---~~---------~~~ 

Fırka grubu dün toplandı. Kamutay da bugiin Montr6 mukave
lesi kanununu ~ıkaracalıtır. T'/J:r/ı.Jngiliz miJnuehatı inlıi,alta. 

nınmaanda ısrar edecek •• 
Ronıa. 29 (Radyo) M. Eden'in Billibı hakealar, biriai aı8lleıla 

1 tiyaeım tetkik etmitlerdb-. elice. 
avam kaman!lll'dald beyaub bil· na olmak ilal're tatil eey·••U 

de her eve ıu verilmesi içie bel.el diye rei~ emir vennıflerdir. 

tün Roma•da iyi bir teıir yapmış- çıkacaklardır; fakat hiçbi, ._._.~ 
tır. Bu beyanat, Auupa vuiyetini ecnebi mc-mlekt>te eeyabat 
düzeltecek mabi,ette telikki edil· 1 \Cl~klerdir. 

Ankara. 29 (Huıml muhabiri· 
mi.den) - Buy6k Millet mecliıinia 
yannki topla....._. ~ıtamoni 

•ylavı Sabih 'in, bojalaruı tahkimi 
içia ithalit ve ihnaı• ütıerine: ylz. 
de bir zam ,eklinde bir kanun 
teklif edeceti ..,...._..teclir. 

mektedir. M. Baldvia Şakere vana. 
Alman,a'dan iıteoilen cevapllr cek le pavtahıtan çok uu•la~ 

da artık maziye intikal etmit ve ya aktır 'e icahanda bbiaeyi 
unuduhnut demektir. men içtimaa davet edecektir 

l.ondra, 29 (Rady~ 1agilia Amele fırkası lideri Major 
kebineıi umumi beyetı loplannt1t- So' v t Ruaya ya gidoCekıir. 

Anbra 29. (H11.1mı mulaaWri· 
tır. Bu içıimaao tatil arefesinin ee- Loadn 29 (U.clyo M. F 

misden) ekiler beJed b. ak· 
nuncu içtimaı oM• eöylenmekte d6a (Bugün) Bukinpa eara 
olmakla beraber, bir içtima daha kral sekizinci Edvard tarafı 

--s- 2 iaci --~--- ihtimal dahilm.ledir. bbal edllmitttr. 

lngiltere her al 
Vekiller lıegeti · h b eceklmi? AJıkan. 29 (A. ı\.) fteiııcomur Londra 29 (Radyo) 1agihiire-

Atatilrk, bul(itn uat 14 le tehrimi· nin Ankara .ef'iri Sit Pen Laın.. 
ze gelmifler n ista yonda Bü) ilk Tüıidve dıt itleri IN!kenlıpıa bo- ı..ctr~ 29 (A.A) - ıw. .. avam bmaıumdaki bf'vaaatını mev· 
millet mecliaı rei Abdülhalik ğa)ar hakkındaki yeni uzla mad•n zuubalıı eden o.ten Çemberlaya demlp ki • 
Reada, baıbakan J910et İnönü ile dolayı İngiltere hik6metiain aıem- fngiltere'ıaia her halde harbedeccti buı YUipıtler v.Wr. Bu vui· 
Nkanlar, meb"ualar, bGtün bakan· nwıiyet ve ıetellfi{lerioi ibül et· yeder İagilcere'ain ve impanıtorlapa miUfaaa ve ~nmanm istiklal 
lıklar ileri gelenleri ile ittaeyonon mıı ve bu mlqmaaıa iki tlevlet ve tamamiyeti JD61klyeııiae illa ııluya baAh bulunıo Belçika. ve Holaıı· 
iç ve dııım dolduran kalabalık. bir araamdalu moaaııebetlerin inkipfı. cta• ... idtkltlhırinla konmmwclar. Di&u meeelelerde İngiltere hGk'limeti 
halk kGtlesi tarafından selAmlan· na güzel bir batlanpç oldupııu her ftk'ecla a...di iakla ve .....ıü ile diler memleketlerin ha&tıhare-
mıtlardır. ıöylemiıtır. kctini g6a6oftllde tutank vaziyeti mallakeme etmek hakkını muhafaza 

Pan t (Badfo> -.Dat itleri Ankara 29 (HUS119l ınuluaLirf. eylemelidır. 
bakam • Den.ot b._.. Tlrkiye- ...weD)- l\eiucumur Kamil Ata· ı Lo.lra, 29 GN.c..- a ~ F.dnı'ia dıt &iyaeet 
aiıı Pari• eefin 5* ile_.. h1r terk. WfpWI- PG•d 11 '* ukkııhlMt .,.,.._._.,.. lllktmeti 138 mahalife kal'fl 313 ...,te 
mOllkat yaplDlfbr. maddet blwtJ.r •e teJaria 911 lJa. IMWp elldlıt ........ lıilt _... ....... ........_ ............ ~·~··· .. ·•· .. ···,.,····· ... ···,.··· ... .., ............. ~ ......... ~ . .. ........................... ~ ..... ~ . 

Aıiler /ngiltere'den d6rt tay;yare alm.11 • 14 ·arı • 
·············-·········~···~··· ......... ··~··········~· .... ·········· .. ··········•······• ··········~·· ... ~ 
(100) Komün· t k ..... 

Asilerle harp dev ... __ _ 
Loyal1ı'da tııiler korkudan teılim oldular. Belçilıa aoa,,alidleri ispanya için yer. 

Jım iıtiyorlar. Aıiler Ma,lrid elektirilı • nı 6ozılıılar •• 
~~~--~ ....................... __ 

· Kralın oğlunun y 

Jsprınga da şelıir orlalarıntla 6lınilf at ı:eae4l•ti siper ellillgor N laınıl• 6ariluMll .. r 
(Rad ) t "dd dahili- ı,u.,., laıAbret liye baltanı, hdkemedıı metmiabü tlirmiftir. Au ubr:ler, Mıltp 'fise. 

Cekllttank 29 yo .. n e ~ - tetıldl • .ı il rf. • 
d l luibe l rd bir kıtalannıa Wtere bıtı bir lalml& ._ gre eı-a • ......., nne Jilrlmep hetl-ıılallliu. B._ 

panya an ge e~ •u•L rke e u ... d. buırladıklanm .............. Dallıl· _,...,,.. riea «mifdr. k6met kıtalan fiddetle mabYemet 
yellilik ve değituıw& yo tur. ma lhdrid~ gelen mlnılen etmebeıiir. 

lan kartarmak, mfl91ahülin itim•• 
dım ıırtınrak baba ile opl aruuı· 
daki ba~lan kuvvetlendirmek . 

yani, kooperatif İt viliyetin her 
yerinde, ayni kudretli ve temi~ 
ellerde, ayni tekilde çalıoan, aynı 
..ıu alakaya muhat bir t~l 
bıliae getirmek · 

Diğer bir o.okta da. _gea. ~~ 
vıtaodnpD dcdiıi' gihi, Tını lilDi· 
ted m«eueaeeiaba d~ do1J'11-
ya koopend#lerdea mtbeyeı Yllf-

.... -.'eleeidir ki, his ın...u da g6re v ..... ,..dan 11 ... ..... ""'•· ..... , ............ 
tetkike pyan görilyoru. Ve fik· maddeleri phaiflir. Diler cihetten Nlilade l4Pil ettikleri ma\'llkbt 
nmisce, qer buna imUa baad Geıaerat Fnmko da t.puyol Mri- lallilaet, ............ ~ ec-
oluna iki cihetli bir menfeat de bm.dıtlri ....... yardımı ne aebi devletlere blldinait •• tef'ir
temın edilmit olacaktır. Bmw:lan Malap'ya bitek bir tMlftS 4ilı- !erini glndenaekte aWıaiw llAw 
kooperatifin baııyeei de kanet aırlamakW.. etmiftir. 
a1aeakbr. tlüet.en m,.eMlitis ki. Gata'daa Yerilea Wr rad_yo ... Ye ~ Whıtıe bir-
bOyle bir barebt, 1saıir p;y...- Muaarada halam .WOO ı.,..,- çok ....- iltiU\ et .... tedider • 
na gelen mal ...... için, da- ~eliye ....... , w.m Wler e..- ...... heri Ma.lrid'e 40 
ha normal bir piyata fıdknnm• ellade ...., oı.r.k tallıld....... kilometre meufede bulunan & 
dı dop-* yardım edecektit. ve don ... •,a a.ilere ilhak içia 6riyod euayı civıaruıdaıı t4f'ek 

OrlM """"' Olltftl IOll1111CU •llaletbi •erilcJiliai hlJ. -so... 6 ıneı ..,,_,,__ 

• 

1.ondra 29 (Radyo) 
via, H•• bnıaraandaki ... .,_. 
let d.u..mde kahineaia ualladillıl 

M. Eden 
içtimada ir Samuel Boa~ 
kuper, öç m6dafaai milliye 
bp irtibat hakanı Sir To ... 
lir hasır bulunmnıtur. 

Bu içtimaa ekeeriy t 
hderlrri d dav l edilmıt 

maayan1n ılAhlanman ft&eria 
ÇW'Çı) Ht teai tetkik V ..... 

oluomuttor. yni i.çtnucla 
do let1 riD alliblanma aı 
ktkik edilllllftir 

Bu i9timada, avapa k••• 
cama gtlDG yu ıaııli yap 
29 l .. rnıeYelde topl nm.,. 
ı..tınl•ıfbr. 

Kıt içtimaıoı 3 t 

kral kiaınei Edvud a 
Maamaf ih, liiaum huıl 
anda avam kamaraanın 
toplaman için ieabedea 
....... br. 

Parie 29 (A.A) 
heJQall •ektıeta aıatal..ıii 
rilteıı gueteler ••-1yede 
ma betler koalenıluau 

-- .. ... Jdtlıl,t 
mncud olmacl..,.. ,_ ... ~ 

....... ön 
·~· ........ valrlin tanınpaa... iltilYMalliıı 

dbbantma att'eil yumak.ta 
Londn 29 (Rıdyo) 

re ba ...... , Bald.a; 

JeJUD, etki ıaGetemlekelerim 
t~ btedili •• b- . 
mahtın v4rii1i ... U..Uki 
leria, tamamen aulaıs 
t&ylemiftir. 



Si tunlarda 
Oaaaade :yıpılarla guete demeti. muanuı eol tan6ııda kitaplar var. 

Çekaaecelmle mektublar. makaleler ve tetkik için gönderilmit romanlar. 
tarilıt tefrjblar dmuyor. 

Arka tarafımda dıvar boflupnda. kiminiıı ömrii bu bir UllWllll 

~n ve sevkinde çilrilyen. kiminin de atar ve ifadeli y4rOY4fleri 
Mlaa çok yıllar uayacak mecmualar var. 

Şöyle kendime geldim •e bunlann heyeti umumiyeaini dütlndflm. 
Biiyilk bir Alemin içinde yapyordam. Evet. bu bir Alemdi elbe&! 

Çıeti& çefİl dütlnGflerin, çefit çefİl lıl6plara takılmıı inunlann, ayn 
qn davalara İDanmlf veya biç inanmadan aadece ulaife doldurmut 
~ inun zevkini ve inun ruhunun iptidai &emayilllerini ieliımar 
~--e blkanlann. 

Roman diye aan'atı kepue edenlerin, 
Tarihi tefrika diye tarihi öld6renlerin, 
Veya bir damla ıu içinde bilyilk ve engin bir demin bütün nrlı• 

p yaptabilenlerin, 
Şöhret.is ve mflteYUi faka& atıt kınlta m6nnverlerin yapdıklan 
• Bilyflk bir yer detiJ, bir maumn da&6, birkaç çekmece. bir dıvar 

Jııotlup içinde kurulmut Alem .. 
Yav .. yav .. onu muhayyelemin içine aldım. BGyCllttfim. genitletlim, 

tekillendirdim, yerlerini ayırdım. Ve nihayel gördüm ki. içinde yapdı· 
Alemin tıpkıaı. ta kendi.Ddir! 

Bir gazeteyi karlttırdım. Sö&unlanna baktım. e kadar çok inaau 
11fOYordo. Hepei de batka kafalann, batka rohlann kaynaklarından 

~..., gelmifo. 
Kimi ao&uk bir yaz f81'beti İDfirahı veriyor. 
Kimi laatlanmıt. ekti bir n gibi •• 
itimi &oıtulu ve bulanık .• 
Bir diger eteri bnftırdım. Yazıcı bir cemiyel hidieeaiııe ginnif. 
~ kulaklarından yakahyarak nn 'ibtG y re yatırmıf. yfldnd, 
........ almn• burnunu. hatta bapnd.W bllana dihiai tetkik ediyor 

g61leriyor. Ben de o hiditeyi göriyor gibi idim. Demek ~ yapdı· 
.... ve hakiki alemimizin bir parçuı ile karp brpya plmittim. 

Sonn. zavallı bir tAiriD yuımu okudum. Glldtlm: 
Huta -dedim· ayni samanda aptal ve bum iliveleu acınacak 

.. cahil! 
O da bu Alemin içinde kuru ve çatlak bir ~ hayır nezleli bir 

abaraktfl. 
Elime Nedim'in divanı geçti. Birkaç parça okudum. Tarihin dıTU

~-• atılarak lA Lale denine kadar gi&tim ve Sulta Deli bnalai..'le 
._lber, Sadabade vardım. Bu yedi katubla deliain, bplumba&a 1e1be 

dikerek egleadipai ve edim •m bir erkek çocuta deria derin 
ANllmtı·m gördGm. 

Alemdi, bu da tarihe gömGlmüt .bir ilemdil 
Slaunlana nihayetaiz ifadeaine. ubrlana kanlblaruaa gömllmif 
Alem ki. tapb yafaJllllıt. yapaaa ve yapnacak umaalann bdtb 

Ye hareketlerini kacapıa almıı ta önümde diz çôkmlf. Ve ben, 
:tanu menklıaı bir inaan gibi bu dtunlara bakıyorum. 

Orlı.an Rdmi Göqe 

limpiyad meş'ale 
· Viyana yolunda. -letler Berlin'de toplanıyorlar. 

alyan atletleri Berlin'e vardılar. 
Berlin, 29 (Radyo)- Olim· 

pijacla iştirak edecek atletle
son gruplan da gelmek· 
• Bugün Malta ve laviç· 
mensup iki grup gel-
• Bu akşam 'J.07 atletten 

ep Fransız grubu bek
._:tedir. 

, 29 (Radyo) - Dün 
18 de olimpik meş'alesi 
Yugoslav atletinden ilk 

atletine teslim edilmiş 
2o,S te Peşte'ye vasıl ol-

münasebetle Buda-Peş· 
büyük spor şenlikleri 

lm11tır. 
22 de meş'ale garba 

waturya budutlanna doğ· 
m.:ut etmiştir. 
--... , 29 (Radyo)-Olim

•et'alesi bugün Macarlar 
1111111ncuuı saat 14,30 daAvus

atletlerine teslim edil
" bu akşam saat 19 da 

'da beklenmektedir. 
lin, 29 ( Radyo ) - iki 
~ atleti Berlin'e vasıl 

olmuş ve Alman 'lar tarafından 
karşılanmışlardır. 

Akşam ltalyan 'lara bir ziya· 
fet verilmiştir. 

Bükreş, 29 (Radyo) - Ro
manya sporculan bugün mi
ralay Dombrovski'nin riyase
tinde Beri in' e hareket etmiştir. 

Paris, 29 (Radyo) - Ber
tin Olimpiyatına iştirak ede
cek sporculardan bir grup bu 
gün Berlin 'e hareket etmiştir. 

Dan~in• talalcim 
edilecek. 

Londra, 29 (Radyo)- Dan
çing serbest ıehri Nazi par
tisi ve hükumet, şehrin ve li
manın tahkimine karar ver-

Fransa'da yeni fırtınalar 

Paris, 29 (Radyo)- Büyük 
bir fırtına Fransa'nın yandan 
fazlaaanda hükam 'Wrmekte
dir. Y atmurlar yüzünden Sen 
nehrinin tafacatı tahmin edil· 
mektedir. 

8 Afıutu eıunflrle.ı olqamı 

ehir Gazinosunda 

ztepe Spor Kulübü 
Senelik Gardenpartisi 

Fnbldtle oltıralc IJllpılaetıldır. -
n sene Giizelyalı'da verilen bu gardenparti çok bü

l>ir ratbet ve memnuniyet kazanmış idi. Bu seneki ha· 
azami fedakarlıklar gösterilmiştir. Muvaffakıyet 

~ 

erleri 
Almanya, ÇekoSlovakyct- Türki::~~;anani•-

ı t kl•f tt• tana teminat vermiı! ya an aşma e 1 e le nai~::..:.~9M~Ra~in-~~~ 
• • - • - • niz hakkındaki beyanatından 

lngiltere'den de miistemlekat istedi. Cevap veril- bahsederek: 

miyecek, fakat toprak verilecektir! rü:~e~~iyi:!~ya·~~:eı;~rk~:~ 
Paris 29 (Radyo) - ÖVr bir nota vererek müstemlekitı koslovakya'ya bir anlaşma tek- ve Yunanistan'a verdiği kat'i 

gazetesinin Londra'dan öğren· arazisinin yeniden tevziini İs· lif ettiği haber verilmektedir. teminattan doğmuştur. Bu, 
diğine göre, lngiltere müstem· temiştir. Bu notanın cevabsrz Yapılan teklife göre, Alman- açık siyasetin bir neticesidir. 
lekit nazırı Horsbi Bore, Al- kalacağı sanılmaktadır. ya, Çekoslovaya'yanın, federal Demektedir. 
manya' ya Amerika' daki muh· . Lonpdrat, 29 (~~yoA)-1 anMor- haline gelmesini ve derhal Londra 29 (Radyo) - Avam 
t l·f .. l.k 1 d b. nıng os gazel.C'sı, m ya- R · kamarasının bugu"nku" toplan e ı mustem ı e er en ır par· Çek 1 ky 'ya on se· usya ıle olan anlaşmalann1 • 

1 hakk d k . 1. nın os ova a h"k" d · k · · · tısında, amele partisine men· • ça ayrı ması m a i gaz ı nelik bir ademi tecavüz. mi- u um en ıs at etmesmı ıste· 
bir plan hazırlamaktadır. sakı akdini teklif edeceğini mektedir. sup saylaylardan (Halidey) in 

Londra'da bu şekilde bir yazmaktadır. Bu haber, Avrupa siyasal istizah takririne hükumetçe ce-
plin tanzim edilirken, Alman· Berlin, 29 (RadyoJ - Al- mabafilinde derin alasler yap· vab verilmiş ve lngiltere'nin 

askeri, hava ve deniz kuvvet· 
ya da lngiltere hükumetine manya'nan, iki sene için Çe- mışbr. )erini bir taahhüt altına soka· 

1 ,. •• ... 
• cak hiçbir anlaşması olmadığı 

lngiltere Akdeniz Vekiller heyeti ve tamamen serbest bulundu· 

J'L b L hl l d ğu bildirilmiştir. 
"i iiyii11 zır ı Emniyeti.. top an ı Fas'la 

yaptırıyor. ·•• .,.., •-- Ankara, 29 (A.A) - icra 
Londra. 29 (Radyo)- Do· Jstanbul ga.zetele'l'i vekilleri heyeti bugün Başve· /ayan çıkmak ii.zere 

nanma birinci Lordu Sir Sa· bu hususta neler kil ismet lnönü'nün reisliği lstanbul, 29 (Hususi) -
muel Hoar, lnıiltere'nin inşa altında toplanarak muhtelif Son gelen haberlere göre, 
etmek üzere bulunduğu iki siJyliiyorlar? işler üzerinde görüımelerde Fas'ta V8Zİfet çok gergindir. 
büyük zırhlanın, gelecek sene lstanbul, 29 (A.A) - Yu- bulunmuş ve bu işlere ait ka· Fransızlar aleyhine bir isyan 
ikinci kinuna bırakıldığına nus Nadi Cumuriyette, lngiliz: rarlar vermiştir. çıkacağı bildiriliyor . 

beyal) eylemiştir. dış bakanı Eden'in son nut- Dl k l Biiviilı bir orman 
Çı k J kunda, Akdeniz·de emniyet i u111 tayına " 

o yerinue . tedbirlerinin lüzumsuz oldu- , s yangını .1annn ve ovvet Gebermelidir/er ! ğuna dair beyanatının manisı.. ,.,- " Acıpayam, 29 (Hususi) -

1 lngiltere'nin şimdi Lokarno alimleri gelecek Köyceğiz - Acıpayam mülte-
stanbul, 29 ( Hususi ) - devletlerini bir araya topla- lstanbul, 29 (Hususi muha- kasında Deyne Karabayar or· 

Halep'te çıkan bir gazete, mak gaygusu ile ltalya'yı bu birimizden) - Üçüncü dil manlarında iki gün evvel 
vatan haini Çerlces Etem ile toplantıya ittirake teşvik et- kurultayına, Sovyet ve Japon çıkan bir yangın bütün şid· 
kardeşi Reşide intihar etme- mek olduğunu söyliyor ve ilimleri de iştirak edecek- delile devam etmekte ve 
lerini tavsiye eylemekıedir. Akdeniz emniyeti mes'elesinde lerdir. genişlemektedir. Alikadar me· 

Mudarnu'daki ısrar ederek diyor ki: • 'fak't,,. murlar, bugün yansın mahal-

z • •Akdeniz emniyeti diye,. U ~ ..,. line gitmek üzeredirler. 
arar ve .zıyan.. müstakil ve mühim başlı ba- Ortamekteb • 
Mudurnu, 29 (A.A) - Alb şına bir mes'ele vardır. Onu,. f spanya 1 da 

köy mahsulünü tamamen ve heybeti ile aöz önüne almak ihtiyacı vardır.. r:- • 
L-k k d ta tab • raııst ~ öyün ünü e smen • cesaretini göstermelidir. Uşak, 29 (A.A) - Bu yal 
rip eden dolu birçok yollan da (Tan) gazetesi baş yazısın- ilçemiz ilk okullanna 4004 Liderleri tutuldu .. 
bozmuştur. Bu yüzden Bolu· da, Eden'in son nutkundan talebe devam etmiş ve bun· Madrit, 29 (Rydyo) - Is· 
Mudurnu posta otomobili ge- ve bu nutkunun emniyet ve fardan 2370 talebe terfi eyle- panya faşistler liderleri ile 
lememiş, posta hayvanlarla ta· Türlc-lngiliz dostluğunun in- mit ve 458 talebe mezun ol- zevceleri, bugün ispanya hü· 
ıınmıştır. kifaflanna taalluk eden kıs- muştur. Mektebi bitirenler orta kiimeti tarafından tevkif edil· 

Fransa'da mandan bahs ile şunlan ya- okula girmiye hazırlanıyorlar. mişlerdir. 
IQfist cemiyetleri.. zıyor: Fakat orta okullar kendi mü- Afyon için 

P • .:. 29 (A.A) _ Fesh- "Eter boğazlar anlaşması davimlerini bile sığıştırmak l 
-- '"- k .. k"I"t ·ı kar ı t ğı d avans va.i ece/ı •. dilen faşist cemiyetlerinin tek- iki memleket arasında 11 ı ve muş u a ı ı e şı aş ı n an ..-• 

rar teşekkül etmekte oldukla- samimi bir yakinbk husule orta mektebe girmek istiyen Ankara, 29 (Hususi muha· 
nna dair wkubulan ihbarlar getimek gibi bir netice ver· ilk mezunların vaziyeti müş- birimizdsn) - Ziraat Bankası 
üzerine birçok taharriyat yapıl- miş ise, bunu her iki taraf külit arzetmektedir. Vaziyet bir Ağustos'tan itibaren afyon 

mıı ve bu meyanda Sovyet aleyh- heaabınada, dünya sulhu ve şimdiden Kültür bakanlığına almağa başlayacak ve müstah-
tarlan komitesi merlcezinde emniyeti hesabına da memnu· bildirilmiştir. aile avans da verecektir. 
araştırmalarda bulunulmuştur. niyete deter bir netice ad- D k • l ~lfl • Fransa' da grev 

Polis bir takım vesikalar detmek icabeder... ramu ip 151 I 
Bordo, 29 (Radyo)- nşaat 

ele geçirmiş ve bunlan adli· D izli Sümerbank amelesi grevi hitam bulmuş 
yeye tevdi etmiıtir. en v . . k o l ·ı . d tm k 

ltal H b v . J • efıffırece te cı er greva evam e e • 
ya • 8 e• ve A.aatamonıue Ankara, 29 (A,A) - lktıut tedir. 

• El • • k · ı Şomen 'de, yukan Marn vali· 
ai.+an aanayıı teı ı dt- vekaleti tarafından verilen si greve nihayet verilmesini 
,._._.... ı J. ı L emir üzerine piyuada ihtiyaç 

Raa Kaaaa'nın oflu Ai.:!."~'~::·~uha· ~~~ilen pamu~ iplikle~ni tav;ryea:::İrabineai 
da Ya ... alananlar b ... d ) - Denizli" v__ ıki gun zarfınfla pıyaaaya dok· rı ... 

ırc mmız en ve ~ k .. S" erbanL k d. p · 29 (Rad ) Ka 
Ar J ' "'d 1 .. . k" me uzere um .. en ı anı, yo - • 

aaıncıa mı . ~om e e sanayaının teş ı- fabrikalanna emir vermiştir. bine meclisi yann Elize sara· 
Adil-Ababa, 29 (Radyo) - latlandınlması karararlaştınl· Bu suretle piyasanın iplik ih· yanda toplanacaktı. Bu içtima 

Yapılan temizleme ameliyab mqtır.. .• . tiyacı birkaç güne kadar faz. önümüzdeki Cumartesine talik 
üzerine meydana ,..kanlan Ha· Denızli de, hır pamuklu bez '--!I . d·ı . 1 __ , ..... _ edilmı· .. :r. ... bo b. f b ·•--- •-- ..... e temın e ı mış o a\;illWr. 

1 
.. _ ..... Y_.. ______ _ bet rüesası arasında Ras f<as. 1• ve ter aye a n1U1aı ~u- ı• 

u'nm otlu da vardır. Bunlar nalacaktır. ~--- BiJyiJk Şef Anadolu aatııı 
ıiddetli bir müsademe netice- Jı k ; Bazı ubcılar, bizim arzu· 
ilinde meydana çıkanlmıfbr. ra ısyanı Ankara'ya vardı. muz bilifına, şehrin bir iki 

Bu müsademelerde yedi çete B f f d -Btqı 1 inci ..Jai/ed- yerinde ve bazı kazaluda 
dafıblmıı v~ Habeş asileri QB in 1 • • • tam toplanmlf ve Moall'Ö bogblar Kaıilarda Anadolu'yu 3-3,S 
1000 maktul bırakarak kaç- Baidad, 29 (Radyo)-lrak'ta mubvelenameai milnalebetil9 bil· kuruşa satmaktadırlar. Bu, sırf 
mışlardar. Yerli halk ta bu Başgösteren isyan, tamamen yük millet mecliaiııe veri!ecek b- sabcılar arasındaki hususi re-
temizleme ameliyabna yardım basbnlmıştır. isyan mıntaka· nunlan tetkik etmiftir. kabetlerden ileri gelmektedir. 
ebnip. sanda isayiı ve intizam iade Ankara. 29' (Bmuat) BOyilk Yoksa, gazetemizin fiati, her 

E L • la• l edifmiftir. Bu sebeple bir ira· millet mecliai yamı 6ğleden eoara L-- ._ __ _ 
a Klf8 lr Va iai m& 14 te Mustafa Abdfllha1ik Ren- zaman olduğu gibi ~ m;unaf• 

dei krali, örfi idarll!Vi kaldır- tu K dil · .h .... -'t 1 
ı·-···~a ettı·.. -r da"mn ıiyuetiude toplaaacakbr. r. en enne 1 wu• yapı. 
~, T j mıftır. isyan mürettiplerinden Ankara. 29 (Huusl) _ Fırka mıı olmakla beraber bu gibi 

latanbul, 29 (Huauai muha· idama mankOm olanlann ce- gmubu bagln allcdea aoma top- ahvalde Anadolu'yu sevenlerin 
birimizden) - E.lcifehir ft• zası, müebbet kürele çevril· ı..w,. ,,._,er mubveım.eai bizi haberdar etm.,.i dileriz. 

fili Tallı, istifa etmiftir. lniftir. elnfada ma.kenıcle W...QftV. •---------



, 1 

Yeni Tiirkiye 
ve Rolü 

Falih Rıfkı Atay 
Bugün, dünden, daha em

niyetteyiz: Bunun ilk manası 
daha kuvvetli olmaktır. 

Bizim hususi bir düşmanı· 
mız yoktur: Müşterek, herkes 
için ve heryerde olan düşman 
harb tehlikesidir. Kollektif 
emniyet hakikat olmadıkça bu 
tehlike vardır. Bugün ona 
karşı ondan daha fazla hazı· 
rız. Bu hazırlık, barış halinin 
müdafaası için başlıca şart

lardan biridir. 
Dostlarımızın dünden daha 

kuvvetli dostuyuz. Bunun ehem· 
miyeti nasıl küçümsenebilir.? 
Tehlikede ve zayıf dost bir 
yük, emniyette ve kuvvetli dost 
bir dayançtır. Herkes, hak ve 
adalet bile zayıfın yanından 
kaçıyor. 

Karalarımız zaten emniyette 
idi. Deniz kapılarımızı da em
niyet altına aldık. En rahat 
uykumuzu, Türk havalarına 
müdafaa emniyeti veren ka
nadlarımızm gölgesinde uyu
yacağız. İçeride ~edeniy~t~i, 
dışarıda insaniyetçı davası ıçın 
uğraşan 17 milyona yakın 
Türk'e, say huzuru arıyoruz. 

Atatürk, kurmuş olduğu .dev
letin sarsılmaz devam şartla
rını tesis edecektir. 

1 kılabımızın samimiyet ve 
esa:lılığı hakkında hiç kim-

d .. he ve tereddüt bırak-se e şup . 
d k 18 inci asırdanberı os· ma ı . b ... 

manlı imparatorluğ~ . ogaz-

1 .. t"' de didi .. cn ıkı devlet, 
arı us un ~ 

Rusya ve f ngil~.er~, aı.ıcak yeni 

T .. k. , ·n hurrıyetıne, dur· ur ıye nı . 
l ... ve barışçılığına ınan· 
uguna k .. d 
dıkları için, bir aç gun e 
anlaşabildiler. Ak~:niz ve Ka-

d . üzerinde gunlerce uza· 
ra enız il . . h 

A nadolu sahi erının, er 
yan .. l" rk 
iki denizde her tur u. ~ a ası 
olan bütün devletler ıçın em· 

. t hududları olduğu anla· 
nıye .... 
şılmasaydı, Montrö goruşm~: 
leri bu kadar çabuk ve kat ı 
bitmezdi. 

Sulhtan konuşuldu~a •. Tür: 
kiye politikasının tenkıdı aynı 

t ~ n içine sığıştırılamaz. man ıgı 

B ... lar mes'clesinin halle-
ogaz .. h . b" 

dilmiş olmasının şup esız u-
yük bir ehemmiyeti vardır. 

T .. kiye hür kaldıkça bu chem-
ur k . 
· et ancak, müştere · cmnı· 

mıy , . 
el ve cihan barışı lehıne ola· 

~ktır. Elimizde bulunan bir
çok imkanlardan hiç birini, 
insanların rahatı bozulmak için 
kullandırmamak azmindeyiz. 
Bulunduğumuz coğrafya nok· 
tasının, her bakımdan kıy· 
meti ne kadar büyük olduğunu 
bizim kad ·tr herkes biliyor. 

Fakat bu toprakların tarih 
ve ıstırabını bizim kadar kim· 
se bilmez. Bizim barışçılıgı· 
mız bu bilgimiz derecesinde 
samımı, müdafaa irademiz, 
tecrübemiz derecesinde yük
sektir. Bu topraklar üzerinde 
tarih beşeriyetlerin, biz nesil
lerin mahvolup gittiğini gör· 
dük. Bunun başlıca sebebi, 
Küçük Asya'da sağlam bir 
kuvvet istikrarı teessüs etme· 
miş olması!'ldandı: Yeni Tür· 
kiye bu istikrara vücud vere
cektir. Eski faciaların tekra· 
rında zevk ve menfaat bul· 
mıyan herkes, şüphesiz, bu 
eserin yapılmasında Kemalist 
ınkılabçılara yardım edecektir. 
-----·-

izin 
Ağırceza mehkemesi zabıt 

katibi Hüsnü Uğurlu'ya yirmi 
beş gün izin verilmiştir. 

-
ŞE H.1 R HABERLERi 

ıŞehitler caddesin
de büyük yangın 

Bir kereste fabrika ve aeposu yan
dı, zarar elli bin liradır. 

EKONOMi 

üzüm mahsulü 
~ok nefistir. 

Vadeli satışların mühim miktarı 
bulduğu söyleniyor. 

eşe 
Kocam, kardeşimiz ve enit· 

temi% Murad Germen'in acl 
kaybı dolayısile yüksek ma· 
kamların gösterdikleri büyük 
alaka ve kadirşinaslığa ve 
gerek yazı ve tel ile, gerek 
bizzat ziyaretlerimize gelmek 
ve cenaze merasimine iştirak 
suretlerile yas ve kederimizi 
paylaşmış olan bütün muh
terem ve sevgili dostlarımıza 
derin minnet' arlıklarımızı su-
narız. Seı iha Germen 

Mazhar ,, 
Nuru i 1 ah Sümer 

Dün saat 12,45 de şehitler 
caddesinde mütevelli oğlu 
Mehmed'e ait kereste ve kutu 
fabrikası, motör dairesinden 
çıkan yangın neticesinde ta
mamen yanmıştır. Fabrika bi
nasının yüksek olması ve yan
gın esnasında civardaki bina· 
lara mütemadiyen kıvılcım 

sıçraması yüzünden düııkü 
yangında şehitler semti, bü
yük bir tehlike atlatmıştır. Bu 
tehlike ayni zamanda bütün 
İzmir'i elektirik'ten mahrum 
bırakabilecek derecede bü
yüktü. Çünkü aksi istikamette 
esecek bir rüzgar, lzmir elek
tirik şirketi fabrikasını da ya· 
kabilirdi. Hatta şark sanayi 
şirketine ait fabrikada tehli
kede idi. Fakat itfaiyenin çok 
takdire şayan faa:iyet ve ham· 
lesi sayesinde yangının geniş
lemesinin önüne geçilmiş ve 
yangın mevzii bir şekilde 
kalmıştır. 

liraya, makina dairesi 9000 
liraya, içindeki keresteler de 
10,000 liraya Abdi Vehbi si
gorta şirketine sigortalı idi. 
Üzüm kurumuna aid kereste· 
ler ve deponun ise 70,000 li
raya sigortalı olduğu söyle
nıyor. 

Üzüm piyasasının açılması 
gün geçtikçe yaklaşıyor. ihra
catçılar, busene yapacakları 

üzüm ve incir ihracatı için 
imalatanelerini tanzim ile meş· 
guldürler. lmalataneler temiz
lenmekte, badanalanmakta ve 
pençerelerine teller geçirilmek
tedir. incirlerde incir kurdu 
üremesine mani olmak için 
iınalataneler pençerelerinin da· 
imi surette kapalı bulundurul
ması lazımdır. 

teşmil edilmiş olmamasıdır. '--- ___ • I 

İtfaiye derhal yetişmiş ve 
yangın çıkabilecek bütün ev 
ve diğer binaları sıkı bir kon
trol altına almıştır. 

Yanan kereste fabrikasında 
150 metre mik'abı mamul ve 
gayri mamul kereste vardı. 
Bunlar tamamen yandıktan 

başka makine dairesi de ta
mamile yanmıştır. Yangın, 

fabrika ittisalindeki (T ariş) 
üzüm kurumuna aid ve içinde 
35,000 lira değerinde kutuluk 
kereste bulunan depoya da 
sirayet etmiş ve buradaki kc· 
restelerden bir kısmı yanmış· 
lır. İtfaiyenin, mebzul su sık
ması sayesinde ~epoda yan· 
gının genişlemesinin önüne geç-

Adliye, bu yangına, büyük 
bir ehemmiyet atfetmektedir. 
Müddeiumumilikçe, bugün ·teş· 
kil edilecek ehli vukuf mari
fetile hadise yerinde tedkikat 
yapılacaktır. 

Dün akşam geç vakte ka· 
dar üzüm kurumuna aid de
podaki kerestelerin tahliyesi 
için çalışılmış ve ayni zamanda 
yangın'n söndürülmesi faaliye· 
tine de devam olunmuştur. 

Adliye, motöriin faaliyette 
bulunmadığını da tesbit etmiş
tir. Yangından mütevellid zarar 
miktarı ellibin liraya yakın tah· 
min ediliyor. Fabrikada tüc
cara aid kasa ve defterler kur· 
tarılmışhr. Bugün onlar da 
tetkik edilecektir. 

Belediye 
Doktorları 
Faaliyette .. 

Belediye doktorları, Reis· 
likten verilen ~mir Üzerine şe· 
hirdeki bütün kahvehanelerle 
bakkal, berber ve diğer esnaf 
dlikkanlarını birer birer tet
kike başlamışlardır. Talimat-· 
nameye göre kahvehanelerin 
döşemeleri parke veya beton 
olacak, her masada birer si· 
gara tablası bulunacaktır. Bak
kal dükkanlarında da akar su 

çi imiş ve kerestelerin çoğu bulundurulacak ve döşemeler 
kur larılmıştır. beton veya parke olacaktır. 

Üzüm koruınuna ail depoda Diğ'er esnaf ta böyledir. Bun· 
5000 lira değerinde kereste ları henüz yapmamış olanlara 
yanmış ve hasara uğramıştır. mühlet verilecek ve zamanında 

Adliyece yangın tahkikatına tamamlamaları istenecektir. 
ch•rhal el konmuş ve müddei 
umumi muavini Mümtaz Yıl- Halkevinde 
maz, dün hadise yerine gide- c, alışmalar 
rek tahkikata başlamıştır. Yan-

Son zamanda İzmir halkegının, motorun ekzoz borusu-
na yakın bir yerde bulunan vinde hararetli çalışmalar göze 

talaşların ateş almasından çık- çarpmaktadır. Yeni halkcvi 
tığı anlaşılmıştır. Halta, riiz· reisi Memduh, IUzumlu bazı 
garın sevkile uçan bir kağıt tamiratla meşgul olmak-
parç.asının; ckzoz borusunun tadır. Her hafta cumartesi 
daimi surette kızıl bir halde akşamları halkevi bahçesinde 
duran kısmına çarparak ateş yapıimakta olan bahçe eğlen-
aldığı, yanarak yere dü..,tüğü ccleri, geçen hafta havanın 
ve talaşları da tutuşturduğu müsaadesizliğinden yapılama-
söyleniyor. mıştı, bu hafta eğlencelere 

Yanan fabrika binası 7000 devam edilecektir. -ELHAMRA Telefon 2573 

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 de~ikanlı, 9,15 te Viyana bülbülü 

' -

İmalathanelerin sıhhi işle
rile meşgul olacak doktorlar 
da bugünlerde tayin edilecek· 
!erdir. Üzüm piyasasının ge· 
çen senelere nazaran busene 
daha erken açılacağı tahmin 
edilmektedir. Ağustos haftası 
içinde borsaya mühim mik
tarda üzüm geleceği anlaşıl

mıştır. Buseneki üzüm mah
sulü çok nefis olacaktır. Ta
neler iridir. Bunım sebebi ha
vaların .zaman zaman göster
diği tebeddüldür. Maamafih 
üzümler henüz sergilerde bu
lunduğundan tabii vaziyetin 
ne olacağı hakkında şimdiden 
kafi söz söylemek mümkün 
değildir. 

Buscneki üzüm rekoltesinin 
580,000 çuval olaca~ı tahmin 
edilmektedir. Geçen seneki 

ı rekolte bidayette 700,000 çu
val tahmin edilmişti, fakat 
sonradan bu miktar 550,000 
çuvala inmişti. Buseneki re
kolte miktarının ne derece dü
şeceği henüz bilinememektedir. 

* * * Berlin Türk ticaret odasın-

dan Almanya piyasalarındaki 
üzüm ve diğer mahsullerimi· 
zin satışları hakkında şehri
mizdeki alakadarlara mühim 
bir rapor gelmiştir. Bu ı apora 
göre üzüm piyasası son hafta 
içinde normal bir şekilde de
vam etmiştir. Gerek eski, ge
rek yeni rekolte üzerinden 
mahsul satışları yapılmıştır. 

Hamburgda mevcut veya 
yolda bulunan mallar üzerin· 
den muameleler mevsime nis
betle iyidir. Ancak f iatlerde 
hafif bazı tenzilat yapılmıştır. 
Bunun sebebi de yeni mah
sulün idrakine bağlanmış ol
masıdır. 

1936 rekoltesine gelince, bu 
üzümler üzerinden de işlere 
devam edilmekte ise de bazı 
alakadarların Türkiyece fiatle
rin tesbiti dolayisile şimdilik 
bir derece çekingen davran-
mak niyetinde oldukları ha
ber verilmektedir. Yeni re

kolte üzerinden satışların mik· 
ları hakkında birbirinden ayrı 
tahminler yapılmaktadır. Fa
kat tahminlerin büyük bir 
kısmı 1936 üzümleri üzerinde 
akdolunan mukavelelerin ol
dukça külliyetli sayılacak mik
tarları ihtiva eyledikleri mer
kezindedir. 

Son haftalar için fiat bakı
mından dikkate değer bir va· 
ziyet, Türkiyece tesbit edilen 
fiatlerin tekmil üzüm tiplerine 

Büyük taneli üzümlerin fiatı Bir tavzih 
tesbit edildiği halde küçük 
tanelilerin fiatı serbest hıra· 
kılmıştır. Bu suretle fiat ba
kımından bazı kaçamaklar ya
pılması mümkün olacağını 
alakadarlar söylemektedirler. 
Büyük tanelilerin yerine küçük 
taneli üzümlerin daha çok 
istenmesi teşvik edilmiş demek 
oluyor. Bu itibarla küçük ta· 
neli kuru üzümlerin fiatları 
meselesinin de alakadar Türk 
makamlarınca tetkiki tavsiyeye 
şayan görülmektedir. Son hafta 
içinde yüz kilo hesabile İz
mir' den teklif edilen fiatler 
7 numara üzümlerde 12, 7 5 lira, 
8 numarada J 3,25 lira, 9 nu
marada 14 lira, 10 numarada 
15,50 lira ve 11 numarada 
18,50 liradır. Bu fiat 1935 
mahsulüne aittir. 

Eyliıl ve İlkteşrin yükleme 
şartile vadeli satışlar için tek
lif edilecek fiatler, fzmir kuru 
meyva ihracatçılar birliğinin 

tesbit ettiği fiatlcr üzerin
dendir. 

İncir: Geçen sene mahsulü 
incir piyasası h_kkında bildi
rilmeğe değer haber yoktur. 
Bundan bir müddet evvel yi~ 
meğe mahsus incirlerin a~ağı 
kalitede olanlarının sanayide 
istimali düşünülmüştü. 

1936 Rekoltesi incirlerine 
gelince, rapor haftası içinde 
de muameleye devam edilmiş
tir. İzmir muhtelif kaliteler için 
100 kilo başına sif Hamburg 
şartile şu fiatler teklif edil
miştir: 

Ekstrisma Cenevin 9 lira, 
siyesyal 9,25 lira, emperyal 
10 lira, emperyal ispesyal 
10,50 kuruş, nes plus ultra 

11,50 lira, Ruvayal 13,50 lira, 
ekselsiyor 16,50 lira, Ausles 
18 lira ve Doppelt Ausles 
20 liradır. 

Yıldırım 
Bir işçiyi öldürdü .. 

Torbalı kazası civarına şid
detli yağmur düşmüştür. O sı· 
rada harmanda çalşan ve yağ
murdan sakınmak için bir ığaç 

altına gizlenen Eğirdir'li Kara 
Halil oğullarından Mehmed 
oğlu Mustafa düşen yıldırım-

dan ölmüştür. Mustafa, Tor
balı'da bakkal Muzaffer'in ya· 

nında bedel olarak çalışmak
taydı. Adliyece yapılan tahki-

kat neticesinde defnine ruhsat 
verilmiştir. ----Doktor ve ebe tayinleri 

Tire hükumet tabibi lsmail 
Hakkı Çanakkale merkez hü· 
kumet tabibliğine tayin edil· 
miştir. Eşrefpaşa hastanesi 

hemşirelerinden Pakize Akşe
hir belediye hastanesi hemşi· 

reliğine, Konya doğum evi 
stajyer ebesi Saliha, Eşrefpa· 

şa hastanesi namzed hemşire· 
liğinc tayin olunmuşlardır. 

Muhterem gazezenizin 6675 
numara ve 28/T emmuz/936 
tarihli nüshasında "Manisa va
lisini dün kaybettik,, başlığile 
çıkan yazıda tavzihe mühtaç 
bazı noktalar vardır. Murad 
Germen gibi ismini evelden 
bildiğimiz bir idare reisine 
karşı en vahim şerait içinde 
meslek mes' uliyetlerini kabul 
ettiren şey, ancak, ilim kifayeti 
o'.abiiir. Gazetede intişar eden 
yazı tarzı, bu itibarla, benimle 
beraber arkadaşlarımı da Ege 
mıntakasına yanlış tanıtabile-ı 
teği iç.in hakikate irca zaru· 
retindedir. Çok sayın vali, ya· 
pılan ameliyat yüzünden ölmüş 
değildir. Ameliyat, pek vahi~ 
hastalığın ilk adımı telakki 
edildiği için hemen icra edil· 
miş, alınan neticeye istinaden 
müteakib tedavilerde -En yeni 
telakkilere uygun tarzda- ya
pılabilmiştir. Ölüm sebebi am 
iiyatla alakalı değildir ve ipli
dada konulan teşhisin ç 
vahim ve tasavvur edilmiyecek 
derecçde seri seyreden ihtili
tından ileri gelmiştir. Has 
lığın, bu halile, fenni yardım 
lann ve kurtarma imkan.arını 
nasıl dtşında kaldığını bütü 
meslektaşlarımız güzel bilirle~ 

Bu hakikatler karşısın 
"Müddeiumumilik hadise -
rine tahk;kata girişmiş ve il" 
Şeklind..'!ki yazı, öyle sa. 
ruz ki, nabemahaldir ve 
da hadise mahiyetinde 
mes'ele olduğunu bilmiyo 
Sayın genel savamanlıkca 
tırılan otopsi, umumi h 
ta:ılluku noktasından, 
kelamımızı kaldırmıştır. Öl 
sonrasında yapılan bu te 
kin neticesi ise ilim kan 
mizi izah eden vesika m 
yetindedir. Meslek konu 
!arının yeri burası olma 
için fazla yazmağı muv 
bulmıyorum. 

Bu husustai mufassal 
minucationumuz tıp ce · 
lerine takdim edilecektir. 
zamanda çok sevdiğim~ 
hürmetle saklıyacağımız 
Murad'a yapılan müdahale 
tedavi şartlarınının klasik 
orijinal bilgilerin ifadesi 
lunduğunu etüdlerimiz, 
gümüz ve yapılan otopsa 
latmaktadır. Bunun aksim 
dia etmek vaziyetinde ol 
varsa ilmi miitalealarmı • 
kodu halinden kurtararak 
nin berrak vezahatine l 
melidirler. Saygılanmı 
buyurunuz. 28· 7 ·9 

Manisa Memleket 

-------~------~"!'il 
Polis ahndı 

Polis intihab komı 

dün Emniyet müdür m 
İsmail Kiintay'ın reisliti 
da toplanmış münhal b 
polis memurluklarına a 
mur alınmıştır. 



1 Çimdikler 1 
SiyaselveAşk -B-an-yo-da-şe-hir-· 
Edebi, Tarihi, macera romanı 

Venedik'i bilirsiniz; tarihin 
meşhur ve güzel bir şehridir. 
Sokakları yoktur. Adacıklar 
üzerinde kurulan evler, çarşı
lar ve şehir, muhtelif köprü· 
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Hanri vereceği cevabın fev· 
kalade ehemmiyetini bildiği 
için bit müddet düşündü; fa. 
kat Lüsi'ye verdiği vadı da 
düşünerek: 

- Maalesef, dedi. Bu ismi 
söyliyemiyeceğiml 

Polis müdürü ile mareşal 
Rondon bir daha birbirlerine 
bakıştılar: Mar~~al genç zabi· 
tin Paris'e geldiğinden çok az 
zaman sonra korkunç bir sev· 
da macerasına tutulduğunu 
takdir ediyordu. Bunun için 
biraz daha mülayim davra
narak: 

- Babanızın en samimi ve 
yakın bir dostu olduğumu 

unutmayarak suallerime cevap 
vermenizi isterim. Pek fazla 
kapıldığınızı gördüğüm bu 
kadını Paris'te mi tanıdınız?. 

Dedi. 
- Evet: 
- Erkanı harbiye heyetine 

iltihaktan sonra mı? 
- Evet, Mareşal hazretleri! 
- Her halde hususi bir 

şekilde tanışmış olacaksınız. 

Çünki sizin bu münasebetinizi 
ve bu kadını bilen yoktur! 

- Evet: Mareşal hazretleri! 
- Mazisi hakkında ancak 

kendisinin size söylediklerini 
biliyorsunuz sanıyorum. Hak
kındaki kanaatınızı takviye 
eden bir şey yok demektir! 

- Birçok defalar hıssiyatı· 
nın ulviyet ve samimiyetini 
tecrübe ve müspet netice elde 
~ttim. 

- Hissiyat, çok defa insanı 
yanlış yola sevkeder, yanlış 
kanaatlar husule getirir. Hele 
iiç hafta içinde bu kadar şid
det kesbeden bir muhabbet, 
İnsanı hakikatlar karşısında 
ICör kılabilir. Dosya hakkında 
bundan şüphe etmiyor mu· 
sun uz? 

- Hayir. Asla! 
- Bu kanaatmıza ben de 

iştirak etmek isterim fakat 
korkuyorum ki meşhur serseri 
kadınlar d 1n birisine kapılmış 
bulunuyorsunuz. 

Mareşa ın son sözleri, genç 
yüzbaşı da, ) üzüne çarpılmış 
bir kırbaç darbesi tesiri hu· 
sule getirdi. Ve, karşısında bu 
sözleri söyliyenin Fransa'nm 
mareşalı ve Harbiye bakanı 
olduğuna bile ehemmiyet ver· 
miyerek, hemen yerinden kalk
tı; topuklarını birbirine vura
rak selam vaziyeti aldı, elini 
başına gôtürdü ve: _ 

- Mar şal hazretleri , sev· 
diğim kaa m bu suretle tah· 

kir edilmesine tahammül ede· 
meml Dedi. 

Artık sinirlenmeğe başlıyan 
Mareşal, bu vaziyet üzerine 
tavur ve lisanını değiştirdi: 

- Müsyü, size şimdi söy· 
lediklerimi tekrarlarım. Ve 
emin olduğum bu hal üzerine. 
kendi vaziyetinin mesuliyet ve 
vehametini bilmek istemiyen 
bir gençle münakaşa da et
mek istemem. Bu kadının is· 
mini hemen polis müdiirünc 
bildirmenizi amrederiml Dedi. 

Bu sözlerin vakıa Hanri 
üzerinde tesiri çok büyük oldu; 
Hanri'nin kalbi şiddetle çarp· 
mağa başladı; fakat buna 
rağmen yine: 

- Bu ismi söyliyemem 1 
Dedi. 

Mareşal, acıyarak: 

- Rica ediyorum, bu mu
halefetin feci akibetlerini dü
şununuz. 

- Düşündüm, Mareşal haz
retleri. Bir kadının ismini le· 
keleınekten ise, divanı harb 
hurnnına bir maznun sıfatile 
çıkınağı tercih ederimi 

Mareşal Rondon ayağa kalk
tı, kollarını göğsüne çaprast 
koyarak: 

- Pekala tam bir ahmak 
gibi hareket ediyorsunuz! Ne
rede ve nasıl tesadüf edildiği 
malum olmıyan ve ne idiği 
belirsiz bulunan bir kadın için 
büyük bir askeri şeretini ayak
lar altına almak centülmenlik 
değil, ahmaklıktır! Bu suretle, 
harb ve şeref meydanında 
ölmüş kahraman bir babanın 
adını da lekeliyorsunuz. Sizi 
bir defa daha düşünmiye da
vet ediyorum! Dedi. 

Mareşalın bu daveti Han· 
ri'yi fevkalade bir surette mü· 
teessir etti. Fakat Lüsi'nin te
siri üzerinde hakim idi. Bu 
kadını kaybetmemek endişe· 
sile, babasının şerefli adını da 
hemen unuttu ve kat'i bir 
kararla: 

- Herşeyi düşündüm ve 
hesapladım; bu kadının ismini 
vermek benim için mümkün 
değildir. Ne arzu ederseniz o 
suretle hareket ediniz! 

Mareşal, büyük bir hiddetle 

lerle bağlanmıştır ve bu köp
rülerin altından sular akar. 
Halk daima Gondol denilen 
bir nevi sandalla dolaşır. 

Hatta bu gondolll'rm şarkısı 
bile vardır ki, yılda bir gece 
yapılan meşhur Venedik eğ
lencesinde binlerce kişi tara-
fından teganni edilir. Dün İs
tanbul gazetelerindeki fotoğ
raflara bakarken Venedik' e 
aid parçalar görüyorum, san· 
dım: 

Halk, sokaklarda sandalla 
dolaşıyor. Yani lstanbul'un 
bazı semtlerinde yep·yeni bir 
hayat başlamış. Çarşıya, ka
saba, bakkala mı gidilecek; 
sandala atlıyorlar ve çek ba
kalım kürekleri .. 

Tabiatın lstanbul'a oyna· 
dığı bu oyuna denecek yoktur; 

Yaz gürfü, insanları değil, 
kos-koca şehiri banyoya sok-
muş. Evler yarı beline kadar 
su içinde yüzüyor. Şu yaz gü-
nünde bunu hoş görmemek 
imkansızdır. Fakat zarar bir 
milyon lirayı geçmeseydi! 

Bir dakika için lzınir'i de 
ayni şekilde düşünüyorum : 

Kemeraltında, yalı cadde
sinde, kordonda sandalla do
laşıyoruz. Akşamları tek tek 
çakan ahbap çavuşlar, söyle 
güzel bir akşam safası yap
mak için, rakılarını, mezele· 
rini sandala almışlar, elde 
udlar, kemanlar ve defler; 
çıkmışlar yola.. Kimi kürek 
çekiyor, kimi şarkıları tuttur· 
muş; 

.Fhli atkın ueşngahı ko~ei nı~yha· 

nedir 
Sakı)a l'şşakı dilşad cyliyeo pey· 

manedir 

Diye diye bağınyorlar. Bah
ribaba parkında ağaçlar, su
lara gömülmüş ve gezintiye 
çıkanlar, hep sandal içinde. 

Bakmışınız ki, Hisar camii 
yaranı (Bunlar arasında dok
torlar, tanınmış, değerli hoca
lar, avukatlar, yani münevver
ler de var.) sandallara bin
mişler, aralarında kürek çe
kecek insan olmadığı için yel· 
kenleri açmışlar, gidiyorlar ve 
Yahya Kemal'in şiirlerini oku· 
yorlar. Ne güzel bir eğlence
dir, pupa yelken ne şaırane 
gidiştir bu! 

emirberlerinden birisini ça- * * * 
ğırdı ve: Az kalsın unutuyordum : 

- Kumandan Goliffeti bana Dünkü fıkramda dostum 
gönderiniz! Emrini verdi. Murad Çınar'ın Hisar camii 

Pek az sonra, Goliffet, ma· altında bir kuşun muzipliğine 
reşalın önünde. selam durdu. uğraması üzerine merhum şair 
Mare~al: Ermenakli'ye aid bir fıkrayı 

- Merkez kumandanına kaydetmiştim. 
söyleyiniz, bir ihtiyat zabiti Hadiseler arasında müşabe· 
ile dört posta neferini, yüzbaşı hel olmakla beraber dostum 

ADOLU Buagemon'u hemen Şerş·Midi Murad'ın verdiği cevapla mer· 
--· hapishanesine götürmek üzere hum şairin cümlesi arasında 

Günlük siyasal gazete hazır bulundursun! Yüzbaşı bittabi münasebet yoktur ve 
abip ..,e haşyaz"anı Buagemon bugünden itibaren Ermenakli'nin sözü, kuşların 

Haydar Rüşdü OKTEM divanı harbe verilinceye kadar muzipliğine uğrayan ve nevi 
Umumi nc.riyat ve yazı işleri benim emrimle mahbus kala- şahsına münhasır olan kendi 

müdürü: llan1di Nüzhet caktır. Dedi. başına ai<ldir. 
İdarehanesi: - -Sonu var - Arkadaşımın ve hepimizin 

1zmir İkinci Beyler ıokağı 1 1 ba~ını bundaıı tenzih ederim. 
c. Halk partisi binaııı ıçiuıle Borsada 

Telgraf: tı.mir _ A •ADOLU Bazı muziplerin, böyle bir 
Telefon: 2776 - Poata kutuw 405 ------------ mana çıkararak iki dost başı 

ABONE ŞERAiTi OzUm saltfları: kızdırmalarına imkan verme· 
Yıllığı 1200, altı aylıAı 700, ilt Ç. Alıcı K. S. K. S. mek için bu izahı yapıyorum. 

aylığı 500 kuruştur 40 Vitel ve şüre. 9 2S 9 25 Çimdik 
Yaltancı memleketler için ee11elik Zahire sat.şiarı: ı 1 

abone iicrcıi 27 liradır K. s. Nöbetçi eczaneler 
Her yerde 5 kuru\tur Ç. Alıcı K. S. _ 

. . - 1646 Buğday 5 75 6 375 Bu akşam Kemeraltmda Hi-

.iinü ~•çruış ~.us::r ~ k_ura~tnr.1114 Bakla 4 25 4 25 lal, Güzelyalıda Güzelyalı, Til-
ANADOLU MATBAASI 'DA 292 Kumdan 4 50 4 50 kilikte Faik, Eşrefpaşada Eş-

H SlLMJŞTIR • 16 B. pamuk 41 41 refpaşa eczaneleri açıktır. 

Fransız gazeteleri İspanyaya tayyare 
a-4-~~~-·~····-- ......... ·-···~·~·~....-...,_........._...-~~....,...~-····-·-· 
verildiği için nazırı tenkid ediyorlar 
~..,.. ..... ~-~···--~-···~····~~-·-~-~··~·~···~~·..,.. ...... 

lngiltere krah Akdeniz sa-
hillerine niçin gitmedi? ------

Sebep, İspanya hadise/eridir. Bir Fransız ticare 
vapuru, bir Amerikan gemisi bom~alandı. 

Enday, 29 (Radyo) - Fa- Fransız hudutlarında tren· vardır. Asiler burada bulduk-
şistlerin teşkil ettikleri kıtalar, ler henüz işlemeğe başlama· ları dinamitlerle köprü ve yol-
an'anelcri icabınca dağlara mış]ardır. lan berhava etmişler ve Mad-
dağılmışlar ve hükumet kıtala- Asilerin Elda mevkiini elde rid'in muvasalasını katetmiş-
rile çete harbına başlamış· ettikleri söylenmektedir. Bu· }erdir. 
lardır. rada büyük dinamit depoları Lalinea asiler tarafından 

Kudüs'te vaziyet 

Yahudi'lerin ağlama dı.: 
• • 

varı merasımı. 
--- - -- ------

Bu sene geri kaldı. Arap'lar tayyare
lerle bombardıman ediliyor. 

Kudüs, 2~ (A./\) - Dağlık a razide ihtilalcilere karşı yapıl
makta olaı1 askeri harekata devam olunmaktadır. Bu harekata 
bombardıman tayyareleri de iştirak etmektedir. 

Pazartesi ve !';alı günleri Samari daılarında hır çarpışma 
olmıı.., ve ihtılfılcilcr m:ığlfıp edilmiştir. 

Nablus ınırıtakasında bir polis müfrezesi hiicuına maruz kal 
mış ve vukua gelen ç<ırpışmada bir İngiliz polisi ile on Arap 
ölmüştür. 

Kudüs, 29 (Radyo) - Nahlus civarında Arap'lar İngilizlere 
bir taarruz yapmışlardır. lngiliz'ler hücum tankları ve mitral· 
yözlerlc Arak'ları dağıtmışlardır. 

Yahutli'ler ilk defa olarak buscne ağlnma dıvarında mera· 
sim yapmaktan sarfınazar etmişlerdi.-. 

Kudüs, 29 (Radyo) - · Nablus ile T ulükerim arasındaki 
müsadeınelerde ölen Arap'ların sayısı 16 dır. Bunlardan seki
zinin, tayyarelerin açtığı mitralyöz ateşi ile telef oldukları sa· 
nılmaktadır. iki Arap tevkif edilmiştir. 

lstanbul, 29 {Hususi muhabirimizden) - Kudüs'ten gelen 
haberlere göre, Arap'lar, Musul'dan Hayfa'ya kadar uzanan 
petrol borularını berhava etmek için bir komite kurmuşlardır. 
Arap dilekleri kabul edilmediği taktirde bu komite faaliyete 
geçecektir. İngiliz fevkalade komiseri bu suretle tehdit edil
mektedir. 

ltalya beşler konf eran
sına iştirak edecek 

Almanya ise bir devletin tavas
sutunu istemektedir. 

Londra1 29 (Radyo) - Siyasi mahfiller, Almanya'nın, Lo· 
karno mcs'elelerinin Avrupa'ya müteallik diğer mes'elelerden 
eve) tetkik edilmesi hususunda ısrar etmekte bulunmasına rağ
men, İtalya ve Almanya'nın beşler konferansına iştiraki kabul 
edeceğini tahmin etmektedirler. 

Sanıldığına göre, Alman hükumeti, Lokarno mes' elesinin 
halli için başka bir devletin mutavaasıt sıfatile hareketini arzu 
etmektedir. 

Paris. 29 (Radyo) - iyi malumat alan mahfiller, İtalya hari· 
ciye nazırı Kont Çiyano'nun Fransa'nın Roma · sefırine, ltal
ya'nın beşler konferansına iştirak edeceğini bildirm iş olduğunu 

haber vermektedirler. 
Paris, 29 (A.A) - Havas Ajansının iyi menabıden aldığı 

haberlere göre, ftalyan dışişleri bakanı Kont Ciano Façİst 
hükumetinin beşler konferansına iştirak edeceğini Fransa'nın 
Roma büyük elçisi M. Dö Şambrun'a resmen bildirmiştir. 

Diğer taraftan Fransa, İngiltere ve Belçika' nın Beri in' deki 
mümessillerinin Almanya dış işleri bakanlığı siyasi şube dai
resi şefi M. Dickofu ziyaretleri esnasında verdiği daha ziyade 
müsait ilk işaretler haricinde sanıldığına göre, Alman hükiı· 
metinin cevabı hakkında daha hiçbir sarih malumat mevcut 
değildir . Bununla beraber Alman cevabının da müsbet ola· 
cağı ümit edilmektedir. -------

Dançig mes'elesi. 
M. Eden ücler komitesini Londra'da • 

toplatıya çağıracaktır. 
Cenevre, 29 (Radyo) - Dançig mes'elesi ve hadiselerim 

tetkike memur üçler komitesinin ne zaman toplanacağı belli 
değildir. M. Eden, bu komitenin raportörü olmak münase· 
betile, üçleri Londra'da içtimaa davet edecektir. Bu komite 
lngilizlerden başka Fransa ve Porttıkiz murahhaslarından mü
rekkebtir. 

işgal edilmiş, fakat harb de· 
vam etmektedir. 

Asiler, 17 yaşından yukarı 
alan bütün gençleri seferber 
etmişlerdir. 

Varşova, 29 (Radyo) -
Lehistan dış işleri bakanlığı 
müsteşarı, Madrid konsolato· 
suna vukubulan lecavüzden 
dolayı lspanya'yı protesto et· 
miştir. 

Laroşel, 29 (Radyo) - Bir 
Fransız ticaret vapuru ve bir 
Amerikan sefinesi tayyareler 
tarafından tecaviize uğramı · 
lardır. 

Londra, 29 (Radyo)-Roy
tere göre Madri<lin şimalinde 
sükunet hiiküın sürmektedir. 
Ccneral Frango'nun yeni bir 
taarruza hazırlandığı söylen
mektedir. 

Paris, 29 (Radyo) - Fran
sız matbuatı, hava bakanı M. 
Piyerfot aleyhine şiddetle hü
cum etmekte ve lspanya'ya 
tayyare ve mühimmat verdiği 
için tenkit edilmektedir. Kral 
Edvardın'da Fransız Akdeniz 
sahillerine gitmekten vaz geç
mesinin sebebi bu mes'cledir. 

Paris, 29 (Radyo) - Se
villa radyo istasyonu, Mad
rid 'den verilen bütün haber· 
leri tekzip etmektedir. Bu is
tasyonun verdiği malumata 
göre, asi kuvvetler, (Huelva)yı 
işgal etmişler ve hükumeti 
tamamen ellerine almışlardır. 

(Malaga) da bulunan f span· 
ya hiik\ımetinc sadık kuvvetler· 
le buradaki iissübahrinin be· 
yaz ba>:rak çektiği de söyl.-. 
niyor. Asiler bu üssübahriyi 
ele geçirirlerse, hükumet, bü
yük zafa uğrıyacaktır. 

Madrid, 29 (Radyo) - Asi
lerin, Aspegareta havalisinde 
toplanmağa başladıkları ve 
San Sebastien'e hücum etmek 
üzere bulundukları, son gelen 
habt·rlerden anlaşılmıştır. 

istanbul, 29 (Hususi) 
Madrid' den gelen haberlere 
höre, hükumet kuvvetleri asi
lere karşı büyük taarruza geç· 
miştir. Bu geceye kadar ne· 
tice hükumet lehinedir. Asiler 
birçok yerlerde lbozguna uğ
ramışlardır. İsyancılar yeryer 
teslim olmaktadırlar. 

Fedaı bir amele, avzcundak1 
dinamiti ateşleyerek asi kuv· 
vetler erkanıharbiyeiiinin bu· 
lunduğu çadıra fırlatmış ve 
ıçindekilerle birlikte havaya 
uçurmuşur. 

Bir infilak 
Sandiego, 29 (A.A) - Ka

linorniye açıklarında Marble
bcad kruvazöründe bir infilak 
vukua gelmiştir. Neticede bir 
kişi ölmüş ve dokuz kişi ya
ralanmı~tır. 
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50 Çeviren: .F. Şemseddin Benlioj!lu çika birliği ku;u/a: ş,·mdi so••z h·erkesten z·ı-
K.raJ Diyan 'ı önünde dız cökmüş görünce k d ·ı · ' ' ca tır, enı ıyor. d M Ed ,. d• ' 

maziyi düşünmeğe baş/adı.. Londradaki İngiliz - Fran- ya e • en 1 n 1 r • 
Kral, yerlere kadar ve say- kit duran genç ve güzel kız- sız - Belçika toplantısı hak-

gile iğildi, kraliçenin balmu- dan ürkmüştü! Bir akşam da, kında daha bazı şüpheler var 
mundan yapılmışa benziyen sisli ve çimenli, fakat ucu bu- idiysc, dün ayni zamanda 
iki elini de öptü ve bir müd- cağı bulunmaz bir yolun so- Brüksel, Paris ve Londra'da 
det de bu buz gibi elleri ısıt- nunda, küçük bir köşkte yal- birden neşredilmiş olan teb-
mak için nefesile hohladı ve nız buluşmuşlardı. Bu hatıra- liğle zail olmuştur. Toplantı 
sonra: lar, unutulmaz hatıralardı. yapılacaktır. Esasen asıl so-

- Mümkün değil! Dedi. Diyan kendisine: rulan şey toplantının olup ol-
Zayıf ve hahif, küçücük bir - Sir, sizi sevenler pek mıyacağı değildir. Üç giinden-

kadın o1an kraliçe Klod, koca· çoktur; benden ne bekliyor- beri bu nokta malumdu. 
sunuz artık! sına söz söylemek için başını Müştereken alınmış olan bu 

Demişti. 
yukarı kaldırmak mecburiye· _ Bir insan doyacak kadar , ~ararın tadil edilebilmesi için 
tinde kalıyordu. Kral birinci sevildiğine inanır mı hiç? Son· Ingiliz dip1omasisinin anlaşıl-
Fransova da, karısını dinle- ra .. Ben sevmiyorum ki?. Se maz bir döneklikte bulunması ' 
mek için eğiliyordu! vilmekten ziyade sevmek la- icabederdi. Fakat daha az 

Kraliçe, ağlar gibi bir sesle: zımdır ve zevklidir! Aşk nedir malum olan nokta, üç devletin 
- Şimdiye kadar sizden biliyor musunuz?. Madam.. konferansın programını tesbit 

hiçbir şey istemedim; kendi _ Fakat sir, ben evli bir eden bir tebliğin met'ni üze-
lehime rica edilecek birçok kadınım! rinde mutabık kalıp kalmıya-
şeyler olmamış değildir; fakat - Şu halde... Bilmiyorsu- cakları idi. lngilterenin, Al-
ben sizi hiçbir veçhile taciz nuz demek, Çünkü ben, karı manya'nın iştiraki olmadan 
etmek istemem. Benim bu hu- koca arasındaki münasebete Fransa ve Belçika ile görüş-
susiyetimi nazarı itibara ala- aşk ve sevmek veya sevilmek meye karar vermek cür' etinde 
rak bu ilk, bu en büyük ve diyemem! Bunun haricinde bulunmuş olmasından ürke-
belki de sonuncu ricamı ka- aşk, baştan başa heyecan ve rek, müşterek tebliğle, Nazi 

bul etmenizi rica ederim! yaşamak demektir. diplomasisinin tezlerine bo-
Dedi. Kalb bazı göğsünden fırlı- yun eğen formüller koymak 

yacak gibi çarpar; bazı da 
Kral, Klod'u kolları arasına istediği söyleniyordu. Ve bu 

b b k donmuş gibi durur: ağlarken aldı, bir koltuğa -Bir e e güler, gülerken ağlar! Memnu itibarla da Fransa ile ingiltere 
gibi- oturttu ve kendisi oda bir aşkla sabahsız geceler ge· arasında her iki tarafın da ka-
içinde dolaşmağa başladı. Ve: çirdiniz mi?. Yahud, kalbini- bul edebileceği bir metin bul-

M. Hitler 
Danzig nazi hükametinin Şu halde harekete geçmek 

başvurduğu kuvvet darbesinin icabettiği şüphe götürmez. 
uyandıracağı reaksiyonlar ne Fakat bu nnsıl kabildir? 
olacaktır? Bu meselede üç unsur göz 

Mes'elenin mahiyeti pek bii- önünde tutulmalidır: Danzig 
yüktür. muhalefeti, Polonya ve Mil-

Ammc hürriyeti namına son letler cemiyeti. 

kalanların da ilgası ne ahlak, * * * 
ne de politika bakımından ka- Danzig muhalefetine güve-
bul edilir şeyler değildir. nilmemelidir. Nnzi şid<letinin 

Ahlak bakımından, Milletler ne olduğu malumken, ve şeh-
ccmiyetinin, Danzig'li nazile- rin resmi ve yarı resmi poli-
rin, ınilletlerarası kollektivite· sinin M. Greiser'in başkanlı-

- Sevgilim, dedi. Bizi düş- zin bütün kuvvctile sevdisiniz, mak güçlüğünden kurtulu-
manlar sarmıştır,· her tarafta •v • • ... k k il yordu arzu ettıgınız aşı ın o arı · 

nin himayesine emniyet edil- ğındaki Nazi hükumetinin 
: miş olan bir azlığı -Belki de elinde bulunduğu düşünü-

bu bir çokluktur- şidcle~li taz- lünce, halkın doğrudan doğ-
hainler var. Sen Valiye gibi arasında bir aşk gecesi yaşa- Bu endişeler yerinde miydi? 
olanlar ilk fırsatta bizi mahva dınız mı?. Ancak şunu söyliyebiliriz ki 

, hazırdırlar. Bunlar bizim ha- -Sonu var- dün neşredilen tebliğ Fran- , 
' yatımıza, çocuklarımızın ... hak- - sa'nm arzularını tamamen tat-

larına, saadetlerine, hatta ha- Okurların mektupları min edecek mahiyettedir. 

Yatlarına kasd için hazırdır- r ' Bu tebliğ, Londıa cerma-
r oça ya vapur lar; emniyetimizi manasız mer- nofil mahfillerinin arzuları 

hametlerle tehlikeye düşürmek seferi lazım.. hilafına, Londra ve onu lakib-
doğru olamaz. Bunlar sade Bir kariimiz yazıyor: edecek olan Brüksel konfe-
şahıslarımıza değil, saltanat Büyiik şehirlerde çalışan- ranslarırıda "müna'<aşa esası,, 
ve hükfımetimize de düşman- ların sıhhatları iizerine, yaz olarak Alman "sulh planı,,nın 
dırlar; bunları düşiindünüz mevsiminin büyük tesiri oldu· alınacağından bahsetınemek-
mü?. ğuna şüphe yoktu;. Yazın; tedir. Ve böyle olması hayır· 

- Düşündüm, Sirl Fakat deniz ve hava, sıhhat işinde lıdır. Gerçekten, 8 Nisan 
adil olmak için asıl mücrimle- en büyük rolü oynar. Bunu Fransız - Alman veya her 
rirı kafasını ezmek lazımdır! nazarı itibara alan lstanbul, hangi başka bir plan yerine 

- Bunu ben de biliyorum. cumartesi ve pazar günleri Alman planını müzakerelere 
Fakat onları elde edemedik.. Mudanya'ya vapur hareket et· esas olmakta mana olmadık-
Asıl miicrim kaçlı; fakat cü· tirmektedir. Bunlar sabah, Is tan başka, Avrupa her türlü 
tiim şerikleri kaçamadılar. Fi- lanbul'dan hareket ile akşamı yardımlaşma sistemini kaldı-
rarlarma meydan bırakmadım. 1stanbul'a döner. Bu suretle rarak bunun yerine hiçbir mü· 

- Benim muhterem sirim, insan, haftanın bu iki giinün· eyyidcsi olmıyan bir sürü 
sizden hakimin kızını kabul de, isterse, bir Bursa seyahati saldmşmamak paktları süprün-
buyurmanızı rica ederim. yapıp deniz havasından, Bur- tiisü bırakan Alman planı 

Kral birden durdu ve: sa'dan istifade edebilir. bütün müzakere esasları içinde 
- Pekala. Ricanızı yerine Yalova'ya ise ayrıca hergün en kötüsü olacaktı. Bu iti-

getiriyorum, fakat birşey va- vapur işlemektedir. Bunların barla dünkü tebliği ona üstün 
dctmiş değilimi sıhhate hizmetlerini şiikranla bir mevki vermemiş olmasın-

Dedi. kaydederiz. Taşıt araçları dev- dan sevinmek lazımdır. 
.*ır. Jetin elinde olunca elbette hal- Tebliğ eylfıl ayında Brük-

Diyan dö Puatiye, baştan ka böyle faydalı olacaktır. Bu selde toplanması tasarlanan 
başa siyahlar giyinmiş olduğu yüce himmete ne kadar tc- konferanstan da bahsetryiyor. 
halde kralın ayaklarına ka· şekkür edilse azdır . Boylece bu ikinci konferansın 
pandı; fakat çok soğuk su· Yalnız bu himmetin, İz.mir- Almanya ve belki de İngilte-
tette kabul edilmi ti. den de esirgenmemesi. hükü· re'nin arzu ettiği gibi yalnız 

Henüz 24 Yaşında bulunan metimizden rica ve istirhama beş Lokarno devletinden mi 
bu kadın, sarayın hep güzel değer bir iştir. İzmir de büyük mürekkep olacağı, yoksa Fran-
olan kadınlarının en güze- bir şehirdir. Burada çalışan· sa'nın ve belki de İtalya'nın 
liydi. ların haftada bir olsun böyle arzu edeceği daha başka dev-

Kral· sükutu bozmuş olmak birşeye derin ihtiyaçları vardır. letlere mi şamil olacağı husu-
için: ' • Her pazar F oça'ya kadar bir sunda karar vermek serbesti-

- Madam, dedi. Size sa· vapur çıkarmak, eşsiz körfe- si ingiliz, Fransız ve Belçika 
rayda pekaz tesadüf ediliyor! zimizin bir sahilinden gidip devletleri için baki kalmakta· 

- Sir, sizden merhamet is- öte sahilinden dönmek ne ka- dır. Ve Londra'da toplanacak 
liyoruml dar iyi olur. olan üç delegasyönun müza-

Kral, bu diz çökerek yal· Bundan başka lnciraltına, kere sahasını halli çetin bir 
va:·an güzel kadını, şişkin gög· binlerce lira sarfile iskele ya- formülün önceden tnhdid et-
s• .. "'d k ] l pıldı,· şimdi işlemeyor. Haftada memesi çok arzu edilir birşey 
unu, mu evver a ça arını, 
dı'kk Jh · ı d" ı'kı· u··ç gu""n buraya da küçük olacaktır. at ve... tuas a seyre ı-
Yordu. Ve, bundan evvel Nor- bir vapur tahrik edilse elbet Tebliğ. ''Alman planı" nı 
diya'ya gittiği vakit, bu genç çok faydalı olur. ve müstakbel Brüksel konfe-
ve gü ı k t · Bunların kendi işletme mas- ransını meskut geçmesine kar
f ze ızın şa osuna mısa-

dır olduğunu, orada kendisile raflarını çıkaracakları ela ç0k şılık, Alman kuvvet darbesin-
ansett' ğ" • d"" ·· ·· d F u··m·ıtlı"dı'r. Hele halkın sıhha· den icabettirdiği neticeleri çı· k ı mı uşunuyor u. a-

h aı, kral, ıa 
0 

zamandan beri tine hizmeti itibarile pek fay- karmak için Lokarno devlet· 
u soğuk ve daha ziyade sa· dalı olacaktır. leri arasında 19 martta yapıl· 

yik etmelerine ses çıkarmadan ruya mukavemet etmesi ihti-
ınüsaade etmesi miinıkün de- malinin pek zayıf olduğu 
ğildir. Vicdanı üzerinde ağır kolayca takdir edilir. Muha-
hataların yükü bulunan Cenev- lefet reislerinin, politika sah-
re müessesesi, tek kusurları nesinden kaybolmadan önce 
nasyonal-sosyalist olmamaktan yapabilecekleri tek şey, Mil
ibaret bulunan yüzlerce ada· letler cemiyetine son bir 
mm sopaya çekilmesine, hapıs şikayette bulunmak o'abilir. 
edilmesine ve sürülmesine karşı Fakat bu formalite vaıiyeti 

hareketsiz kalırsa çok hazin hiç değiştirecek değildir. 
bir manzara arzcdeccktir. Bü- • . ,. 
tün bu işkenceler, ona mani Ya kendi veya Milletler Ce
olmağa çalışmamış olan insan· miyeti Danzig yüksek komi-
lar için müthiş bir vicdan serinin talebi üzerine müda-
azabı teşkil edecektir. hale edebilecek olan Polonya, 

..... -.ı ............. .. nuş olan uzlaşmayı ileri sür- şimdilik hiç bir şey yapma· 
mektedir. Bu noktanın zikre· maya karar vermiş gibi görü-
dilmesi Fransa'yı memnun ede- nüyor. M. Bek onu, taınnmile 
cektir. Gerçi, Almanya. Ren Alman politikasına tabi kıl-
bölgesinde bıçbir uzlaşma ted· mıştır. O, Polonya diploma-
birine yanaşmadığı takdirde sisinin başında kaldıkça. Al· 
bu uzlaşniada formüle edilen manya, hala .. serbest " deni· 

t hd
. 1 len şehirde doğrudan doğruya 

e ıt eri tatbik etmek mevzu· 
bahs değildir. Bunu düşün- Polonya menfaatlerine dokun-
mek zamanı artık geçmiştir. mamak ş~rliyle istediğini ya-
V c tebliğ sadece Fransa, in- kabilir. imdi görülüyor ki, 
giltere ve Belçika'nın "Vazi· Berlin, Polonya'nın ekonomik 
yeti tetkik edeceklerini ve ile· menfaatlerine dokunmamaya 
ride bir hal şeklile Avrupa çok itina etmiştir. Hatta ka-
sulhunu kuvvetlendirmek hu· bildir ki, mahir bir pazarlık 
susundaki arzularını gerçek- sayesinde, Danzig' de Polon· 
leştirecek en iyi çareyi araş- ya'nın ticari menfaatlerini ge-
tıracaklarını ,. söylemekle ik- nişletmek bahasına VarşovA'nın 
tifa ediyor. bitaraflığı satın almış olsun. 

Ancak, şimdi girişilecek Şu halde, şimeilik, Polonya, 
olan Avrupanın emniyetini or· Danzig-de hürriyetlerin ilga· 
ganize etmek işinin, Lokarno sına seyirci kalmakta ve ha
antlaşmasının çiğnenmesi ve rekete gelmeyi reddetmekte-
Ren 'in işgali ile milletarası tedir: M. Bek, halkın tasvibi-
vaziyett.c husul~ getirilen mad· ne mazhar olmaz ve fikirleri 
di ve manevi değişiklikler onunla ayni olmıyan general 
hesaba kalılarak yapılacağını Ridz-Enigly tarafından da ten-
zikrctmek faydasız olmıyacaktı. kidl! uğrarsa belki o zaman 
Tebliğ de banu yapmaktadır. vaziyet değişebilir. Fakat bu 
Bu nokta da memnuniyetle hadise henüz bir emrivaki de-
kaydedilecektir. ğildir ve şimdiden hesaba ka-

Fransız, lngiliz ve Belçıka tılaınaz. 
delegelerinin karşılaşacakları 
güçlükler ne olursa olsun, 
bunlann yarınki toplantıları 
müşterek bir hüsnüniyet ve 
müşterek bir ihtiyatkarlık ha
vası içinde açılmaktadır. Daha 
fena bir başlangıç ta kabildi. 

La Repüblik • Paris 

"' * * 
Geriye Milletler cemiyeti ka-

lıyor. 

Normal olarak, milletler ce
miyeti, Polonya' dan müdahale 
etmesini isteyebilmelidir. Ve 
her halde, ya bu hususta teş
kil edilmiş olan üçler komi· 

Dr. Kazım 
Kara Ali _____ .. _.. __ _ 

~enni hata yoktur. 
Olüm başka ~ebep

lerle olmuştur. 
Dünkü nüshamızda Karşı· 

yaka' da Zeyneb namında bir 
kadının vaz'ı hamlinde, doktor 
Kazım Kara Ali'nin tatbik 
ettiği forsepside fenni hata 
vukubulduğu ve netİ.!ede, ka
dının ve doğan yavnısunun 

öldüğü hakkında adliyeye bir 
şikayet vukutulmuştu. 

Dün adliyece yaptırılan 
atopside, netice; bu . iddianın 
tamamile hilafına çıkmıştır. 

Yani, kadının doğum esna· 
sındaki ameliye tatbikatından 

ölmediği anlaşılmıştır. Vefat, 
doğrudan doğruya başka has· 
talık ve sebeplerle alakadardır. 

Doktor Kazım Kara Ali; 
lzmirıin yakından tanıdığı ha-

zik ve kıymetli bir doktorudur. 
iddianın bu şekilde bir neti· 
ceye vnrmış olmasından biz de 
memnun kaldık. 

Bir dolandırıcı 
Su memuru oldu
ğunu söylemiş 

ikiçeşmelikte Kirpi soka
ğında bir dolandırıcılık vak'ası 
olmuştur. Ahmed oğlu Maci
din evine giden ve başında 
su kumpanyası memurlarıne 

mahsus şapka bulunan bir 
şahıs, kendisinin su şirketi 

memurlarından olduğunu ve 
su saatını muayene edeceğini 

söylemiştir. Saatı muayene et
tikten sonra: 

- Bu saat bozulınu~, ta
miri için bir lira vereceksiniz. 
Demiştir. Macid, bozukluk ol
madığında'l bozdurmak ve 
üzerini iade etmek üzere bir 
beş liralık vermiş ve parayı 
alan şahıs, bir daha görün
memiştir. Zabıtaca dolandırıcı 
aranmaktadır. 

Çorakkapı imamı 
Dünkü nüshamızda Çorak

kapı caıniinde imam hakkında 
bir vatandaşımızın şikayeti var
dı. Dün cami imamile konuş
tuk. Bize, bu şikayetin varid 
olmadığım, mevzunbahs şapka 
ve ayakkapları sadece minbe
rin pek yakınında bulunduğu 
için kaldırdığını söylemiştir. 
Bu meyanda, Çorakkapı ca

miine devam eden vatanda!\lar ') 

da, bu zattan memnuniyetle 
bahsederek kendisinin vazife· 
perverliğini bildirmişlerdir . 

Bıçak taşıyanlar 
Kemer' de istasyon civarında 

Mustafa oğlu Halil, Fettah 
oğlu Ali ve Ömer oğlu Ah
met'in Üzerlerinde birer bıçak 
görülmüş, zabıtaca alınmıştır. 

~~--~---------tesi vasılasiyle, ya da mese-
leyi tetkik için yakında çağ
rılacak olan konseyin organı 
vasıtasiyle bunu istiyecektir. 
Fakat Polonya'nın reddetmesi 
ihtimalinde ne yapabilecektir? 
M. Grciser'in tasvip edilme
mesi ve ana kanunun yeniden 
tesisi için B(•rl!n'de kafi bir 
tazyik vasıtası bulacalC mıdır? 
Hitler' ci olmuş olan Danzig 
şehrini tesirli ekonomik ve 
mali tedbirlerle tehdit edebi
lecek midir? Milletler cemi
yetinin alacağı kararda lngil
tere'nin rolü bir kerre daha 
çok büyük olacaktır. Şimdi 
söz herkesten fazla bay Ede
n 'indir. Bütün Avrupa onu 
bugün işbaşın.da bekliyor. 
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Ve bu ırk yetişince bunla
rın hazırlıyacağı yeni nizamı 

- ki onlar, doğru yol budur 
diyeceklerdir · mevcut olan 
insanların düşman olmamasını 
nasıl temin edeceğiz ? Çünkü 
hiç kimse bu yeni nizam ta
raftarı olmaz. Zira devam et· 
mekte o1anı, biricik tabii ve 
mümkün bulmaktadır~ar. Yeni 
ttrbiye ile yetişmiş insanlar, 
onlara yepyeni bir hayat tarzı 
göstereceklerdir. Bu takdirde, 
onlar yolsuz kalmış olmaz
lar mı ? Bu yeni terbiye da
hi, eskisi gibi, reel hayatı 1 
yükseltmede tesirsiz kalmaz mı? · 

Hemen hemen kati olarak 
diyebiliriz ki şu durum ile 
karşılaşacağız : Vatandaşların 
çoğu eski ihmallerinde, dü
şüncesizliklerinde, ve hafiflik
lerinde kalacaklardır. 

Hadiselerin akıntısı, kendi
sini nereye götürdüğüne dik
kat etmiyen bir insan, hangi 
yeni nizama olursa olsun, ça
bucak alışacaktır. Şüphesiz ki 
ilkönce, bu yeni nizam karşı
sında biraz müteessir olacak
tır. Fakat ayni manzara her 
gün, gözleri önünde tecelli 
edince nihayet alışacak ve bu· 
na, tabii ve böyle olması la
zim birşey nazarile bakmağa 

başlıyacaktır. Ve git-gide eski 
nizama karşı lakayıt ka!acak, 
hatta biraz sonra eski nizamı 
hiç sevmemeğe başlıyacaktır. 
Çünkü alıştığı bu yeni hayat 
tarzıne uymıyor. 

1 

Çet1iren: M. Ralımi Balaban 
' 

almalıyız. Yabancı sun'ilik ne 
varsa atmalıyız. Bir kelime 
ile : Karakterimizi yaratmak 
mecburiyetindeyiz. 

Herşeyden önce, günün bü
yük mes'eleferi, bunların bizim 
durumumuz ile münasebetleri; 
ve bunlardan bize ne gelebi
leceği hakkında derin düşün
mek mecburiyetindeyiz. Bunlar 
üstüne aydın fikirler edinme
liyiz ; bunlara bağlı olan me
seleler hakkında : Evet öyle
dir veya hayır öyle değildir 
diyebilmeliyiz. Bu kadarı, ay
dın sınıftan olduğunu iddia 
edenlerin azay (Asgari) öde
vidir. 

İnsanın maddi ve hayvani 
hayatı ; bütün devirlerde ayni 

kanunlarla inkişaf eder. Fakat 
aklın tekamülü için muhtelif 

devrelerde muhtelif kanunlar 
vardır. Mülahaza ve muakıla 

ile bu kanunlara nüfuz edebi
len insandır ki hakiki surette 

onlara dayanarak yaşar. Olup 
biten şeylere önem vermemek, 

dillerde dolaşan şeylere kulak
larını tıkamak, böyle şeyler 

hakkında hiçbir düşüncede bu
lnnnıanıağı hakimane bir ha-

reket sanmak : Böyle insanın 
kendisine da 1galar çarpan ka-

yadan ; veya fırtına, dallarını 
bin parça yaptığı halde haberi 

olmıyan ağaçtan farkı yoktur. 
Düşünen insanın hali bu de
ğildir. 

- Sonu var -
~------~----~------Ademoğlu, köleliğe bile 

alışıyor. Şu şartla ki maddi 
menfeatlerine dokunulmasın .. 
Hatta hoş bile görür. işte ha
kiki tehlike bundadır. Zira bu, 
hakiki honör duygusunu mah-

Menemen 
1

Su Meselesi. 
- 1 ••• 

vediyor. Halk ne diyor ?. 
Bizim müstakbel kurtuluş 

ümidimizi, ahfadımızdan izale 
edecek olan bu köleliğe alış
madan kendimizi iyi koruya
lım. Daima, cesaretle, hürri
yete can atalım. Hürriyet ; 
meşhut ve mahsus alemimiz· 
den, muvakkat bir zaman için, 
kaybolabilir. Fakat hürriyeti, 
varlığımızın en ~erin nokta
sında yer ayıralım. O derece 
ki yeni alem, bizim içimizdeki 
bu hürriyet duygusundan fış
kırıp doğsun. 

Bizim bu iktidarımızda ka
labilen ve şüphesiz yine kala
bilecek olan şey sayesinde ; 
seciyemiz sayesinde kendimizi: 
Model yapalım, bizden sonra 
tahakkuk ettirilecek şeyin ga
rantisi ve nişam yapalım. Be
denimize maddi varlığımıza 
vurulan esaret zencirlerinin, 
ruhumuza vurulmasına asla 
müsaade etmiyelim. 

Buna ulaşma yollarını ben· 
den sorarsanız şöyle hulasa 
edebilirim : Şimdi biz milliye
timizi tahakkuk ettirmek mec
buriyetindeyiz. Ruhumuzu köle 
yapmamak mecburiyetindeyiz. 
Herşeyden önce, kendimizde 
sağlam bir ı uh yaratmak mec· 
buriyetindeyiz ; herşeydc ciddi 
olalım ve istihzakar hafifliği 
terkedelim. Düşünce ve hare
ketlerimizde kendisinden hiç 
ayrılmayacağımız sağlam pren
sipler dökmeliyiz. Hareket ve 
düşünce bizde tamamen bir· 
birile kaynqmış tek bir kül 

olmalıdır. Düşündüğümüzü yap
larak tabia· 

Bundan üç dört gün evel 
çıkan muteber gazetenizde ka-

zamız Şarbaylığmın 23/6/936 
tarihindenberi abonemanlara 

su satılmadığı hakkında bir 
tavzihnamesini okuyunca hay-

rette kaldım. Bir desti su için 
çeşme başlannda saatlarca 
bekledikten sonra onu da ala
madan dönen biz fakir Mene· 
men halkı, hakkımız olan ve 
zaten idaremize bile kafi ol
mıyan suyumuıu Belediye ne 
hakla satıyor, dedik ve şim· 
diye kadar satılan suların ke
silmesini istedik hal böyle 
iken bundan iki üç gün evel 
Zafer mahallesinde Amavud 
Fettah'm evine su verilmiş ve 
abonemanlann suları da hala 
kesilmemiştir. 

Şarbay bu tavzihnamesile 
(23 hazirandan evvel verilen 
otuz bu kadar abonemanların 
sulannı kesemem ve istersem 
satarım çünkü bunlar beledi
yeye senede üç dört yüz lira 
bir varidat temin ediyor ve 
hem de bu abonemanların 
içerisinde nafiz ve hatta şehir 
meclisi azalanndan bile zatlar 
var) demek isteyor. Binaen
aleyh tavzihname hakikattan 
uzakbr. Şarbay bu kanaatta 
ısrar ettikçe ve böyle halkın 
mukadderatile oynadıkça biz 
de eski talebimi~den vazgeçi
cilerden değiliz. Lütfen bunu 
da muteber gazetenizin bir kö· 
şesine yazılmasına emir veril
mesini diler ve sonsuz saygı· 
lanmı ıunanm. 

kurşuna dizildi. 
•• 

-Başı 1 inci sahifede
sesleri işidilmiştir. Asiler Mad
rid'in elektiriklerini kesmeğe 

muvaffak olmuşlardu. 
Asilere mensub dört kıt'a 

bugün Buryos' dan Madrid cep
hesine hareket etmiştir. 

Badakos'a asiler topçu kuv
vetleri de getirmişlerdir. 

Nevyork,· 29 (Radyo) - İs· 
panya kralınm büyük oğlu 
Kont dö Koven Don'ka, bir 
Amerikan gazetesine beyanat
ta bulunmuş ve: 

- Babam ve ispanya ailei 
kral isi ispanya' daki isyan ha· 
reketile alakadar değildir. Kral 
13 üncü Alfons, lspanya'yı an· 
cak dahili bir harbe meydan 
vermemek için ihtiyarile ter
ketmiştir. Bunun için, bugün 
ispanya' da kan dökülecek va
ziyet ihdas etmiyeceğimiz ta· 
biidir. Maamafih, kral Alfons, 
ispanya kralıdır; krallık hak
larından vazgeçmiş değildir. 

" Bütün İspanya milleti 
kendisini davet ederse ağlebi 
ihtimal ispanya' ya dönecektir,, 
Demiştir. 

Cenova, 29 (Radyo)- İtal
yan hastane gemisi olan Te
vere vapuru 505 ecnebi tebaa
sinı lşpanya'.dan getirmiştir. 

Sevil, 29 (Radyo) - Ge· 
neral F ranco, f spauya' da da
hili harbin bir nıiiddet dalıa 
devam edeceğini ve neticenin 
ihtilalcilerin lehine olacaO-ını o 

bildirmiştir. 
Yalnız donanmanın asilere 

iltihak etmemesinin vaziyeti 
işkal ettiğini de itiraf etmiştir. 

Franco, hariçteki lspanyol 
sefirlerinin birer, ikişer istifa 
ederek ihtilalcilere katıldıkla
rını ilave etmiştir. 

Sendikalistler ve Komünist
lerin mukavemetinin neticesi
nin çok ağır cezaları istilzam 
edeceğini de tehdit makamın
da ilan etmiştir. 

Roma, 29 (Radyo) - Bu
gün İtalyan Goriçya harp se
finesi birçok Alman tebaasını 
ispanya' dan alarak Almanya
ya hareket etmiştir. 

Montckarlo, 29 (Radyo) -
ispanya kraliçesi, kerimesi ve 
damadı ile ·beraber buraya 
gelmiştir. iki ay kadar kala
caktır. 

Kraliçeye diğer çocukları da 
iltihak edeceklerdir. 

Bordu, 29 (Radyo) - Liz
bon'a gidecek olan dört ln
giliz tayyaresi henüz hareket 
etmemişlerdir. 

Londra, 29 (Radyo) Gene
ral Franko. Cebelüttarık idare 
amirlerine, bütün vapurların 
lspanyol sahillerinden uzak 

geçmeleri lüzumunu bildirmiştir. 
Madrid, 28 (A.A) - Bar

selon' da ölenlerin yekunu 
370kişidir. 270 kişi pazar, 
19 kişi pazartesi ve kalanı da 
müteakip günlerde ölmüşler
dir. Bundan başka bin kadar 
yaralı vardır. Tecrübesiz şo· 
förler tarafından vukua geti
rilen kazaların bais olduğu 
birçok telefatı da bunlara 
ilave etmek icabeder. Yuka
rıda zikrolunan rakamlar me
yanına birçok papazlar, rahi
beler ve patronlar dahil bu
luumaktadır. 

Barselon'da şimdi sükun 
hüküm sürmektedir. Sendika
lar teşkilatları hali hazırda 
şehri kontrolleri altında bu· 
lundurmaktadırlar. Bu teşki
latların belli-başlıcası,, milli me· 

"ZINGAL,, Parkeleri 
En modern ve en son sistem usulle fırınlanmış ve kurutul
muş, içinde haşerat yaşatmaz, şeklini kat'iyyen değiştir

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

EVLERİNİZİN TABANLARINI 

ZINGAL Parkelerinden 
.- \o-..::,,,,- . . ·~ • . • 

şist temayüller beslemektedir. 
Maamafih Katalonya gt>ne

ralitesi gene Companys kabi
nesi tarafından idare olun
maktadır. Madrid' de Com
panys ile milli mesai konfe· 
derasyonunun nasıl olup ta 
birlikte çalışmakta. oldukları 
suale şayan görülmektedir. 

Tahmin edildiğine göre, Ge
neralite hükumeti amele kit
lelerin müzaheretine nail olup 
onlara mühim miktarda silah 
ve mühimmat dağıtmıştır. 

Stander hükumet kuvvetleri 
Oviedoya doğru ilerlemekte 
olup mczkür şehre hakim olan 
kuvvetli mev.lileri işgal etmiş
lerdir. 

Loyola 28 (A. A) - Loyo· 
la kı~lalarını işgal etmekte 
bulunan asiler hiikumel tayya
relerinin bombardımanına ma

ruz kalc..lıklan sonra kayıt ve 
şartsız teslim olruu~lardır. 

Dün bütiin sabahleyin şid

detli bir lop düellosunun ses
let i işidilnıişlir. 

Londra, 28 (A.A) -İspaıı· 
ya'nın Londra sefareti müs
teşarı M. Gracia Conda vazi
fesinden istifa etmiş olup bu 
akşam Brüksele gidecektir. 
Mumaileyh gazetecilere beya· 
natta bulunarak şimdiki elim 
ahval ve şerait içinde diplo
masi sahasında faaliyetine de
vam etmek hakkına malik 
olmadığı telakkisinde bulun
duğunu söylemiştir. 

Madrid, 28 (A.A) - Se
ville' Clen gelen haberlere göre, 
100 kadar komünist yirmişer 
kişilik gurublar halinde kur
şuna dizilmiştir. 

Asilere iltihak etmiş ·olan 
Almirant Oervera zırhlısı Mad
rid hükumeti laraf ından kor
san ilan edilmiştir. 

Hükumet deniz kuvvetleri 
boğazları kontrol etmekte ise 
de general Franko'nun tay
yare ile T etuandan Sevillee 
uçtuğu ve 200 lejiyonerin de 
Ceutadan Algesirasa geçtiği 
bildirilmektedir. 

Lizbon, 29 (A.A) - Mad
rid 'le Lizbon arasındaki mü
nakalat dün akşamdanberi ke
siktir. İspanyol katolik lideri 
Gil Robles bir İngiliz vapu· 
rile Boulogneden buraya gel
miş ve Lizbon'da birkaç gün 
istirahat edeceğini söylemiştir. 

Londra, 29 (A.A) - Royter 
Ajansı bildiriyor: 

ispanya' daki isyanın 12 inci 
günü olan bugün dahi ispan
ya' da bulunan yabancı kafile
ler halinde memleketi terket
mektedirler. Şimdiye kadar 
800 yabancı Marsi]ya'ya, Ba
yonnee, Lizbon'a ge1mişlerdir. 
Marsilya' daki İngiliz konsolo
sunun dediklerine göre, Bar· 
selon'da daha 1600 İngiliz 
tebaası kalmıştır. 

Saint Sebastien mıntakasın· 
da hükumet taraftarı kuvvet· 
lerin muvaffakıyet halinde bu· 
lundukları sanılmaktadır. Mcid· 
rid'' imalindeki ~atlık ara· 

YAPTIRINIZ 
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zide şimdilik sükun varsa da 
bunun kısa bir müddet süre
ceği tahmın edilmektedir. 

Cenubta asi general Fran· 
ko büyük bir hücuma hazır
lanmakta ve Burgos mıntaka
sında asi general Molada ta
raftarlarını organize etmekte
dir. Diğer taraftan Madrid 
hükumeti de boş durmamakta 
ve muhtelif isyan mıntakala

nna milis kuvvetleri gönder
mektedir. 

Londra, 29 (A.A)- İngiliz 
demiryolları kumpanyasının bir 
mümessili Bordo'da karaya 
inmiş olan kumpanyaya ait 
dört tayyarenin lspanyol asi
lcrme gönderilmek üzere yola 
ç.ıkarılmış olduğuna dair olan 
şayiayı tekzibetmektdir. Mü
messil bu tayyarelerin filha
kika satılığa çıkarılmış oldu
ğunu ancak Lizbon' da teslim 
olunacağını söylemiştir. 

Brüksel, 29 (A.A)- Amele 
sosyalist enternasyonali biiro
ları ile beynelmilel sendikalar 
federasyonunun müşterek ola
rak akdetmiş oldukları cel· 
sede bir beyanname sureti 
kabul edilmiştir. Bu beyan-
namede bütün ameleden her 
yerde ve her fırsattan istifade 
ederek lspanyol amelesi ile 
olan tesanüdlerini izhar etme
leri talep olunmaktadır. 

Beyannamede netice olarak 
deniliyor ki : 

Bütün demokrat devletler
den İspanyol devletinin mü
dafaası için zaruri olan vası
taları elde edebilmesini talep 
etmelerini isteyiniz. 

Hendaye 29 (A. A) - Bu 
sabah Saint Sebastiende sü-
kun hükum sürmekte idi. Alı
nan haberler hükumet kuvvet-
lerinin bu mıntakada muvaf
fakıyet kazanmış olduklarına 
dair olan havadisleri teyid 
etmektedir. 

Saint Sebastien ile llao ara· 
sındaki tren mülakalatı tekrar 
başlamış olup lran ile Saint 
Sebastien . arasındaki yol ser
beslir. 

Tulu Tuludaki faşist aleyh· 
tarı komiteye mensub gönül
lüler hükumet kuvvetleri ara
sına girmek üzere hududu geç
mişlerdir. 

Cenova 29 (A.A) - İtal
ya hükumeti tarafından lspan· 
ya sularına gönderilmiş olan 
Tevere adındaki hastane ge
misi muhtelif milletlere men
sub beşyüz mülteciyi hamil 
olduğu halde buraya gelmiştir. 

Madrid 29 (A.A) - Hü
kumet kuvvetleri dün Guipuz
coa ayaleti dahilinde mühim 
muvaffakıyetler elde etmişler 
ve Saint Sebutien yakınmda 
kain Loyola mevkiini zaptey-
lemişlerdir. 

Hükumet kuvvetleri bundan 
sonra asileri Oyarzun 'da ve 
lrun'a dört kilometre mesafede 
üulunau Ventas'da bozguna 
uğratmışlardır. Halihazırda asi-
ler Bidassoa'ya doğru ricat 
etmektedirler. 

Yüzbaşı Puig'in kumanda" 
sı altında bulunan hükumet 
kuvvetleri Madrid'in şimalinde 
kiin Guadarrama' da asilerin 
bir mühimmat deposunu tah .. 
rip etmeğe de muvaffak o~ 
muşlardır. Hükumet isyana nı· 
hayet vermek için yapılmaSI 
mukarrer olan taarruzun haf. 
lamış olduğunu bildirmiştir· 

Madrid, 29 (A.A)- Loyola 
kışlalarında tahassun etmil 
olan asiler dün saat 13,20 ' 
teslim olmuşlardır. Zabitle! 
hapse atılmışlardır. Neferler 
ise milislerle kardeş gibi gt' 
çinip gitmektedirler. Kışlalar 
da mühim miktarda harb mal• 
zemesi bulunmuştur. 

Hiikumet kuvvetleri Pazar 
tesindenberi Oyarzun 'da toP' 
lanmış olan asilere karşı 
taarruz hareketi tertibetmi 
lerdir. Ekserisi Don Carlo 
taraftarı olan asiler şidde 
bir muharebeden sonra kasB 
bayı lerketmişler ve Vanta5 
doğru ricat etnıiye başlaf' 
lardır. Çünki Naverra eyal 
ile muvasaleleri kesilmiştir. 

Saat 18 de Ventasda h 
çılar cebhesi milisleri ile D 
Garlös taraftarları arasın 
bir muharebe başlamıştır. D 
Garlos taraftarları saat 19 
Bidancaya doğru ricat etme 
başlamışlardır. 

Birçok çarpışmalar vu 
geleceği tahmin olunmakta 
Çünkü asilerin imdadına 
tişmek üzere Pampluna 
takviye kıtaatı hareket etmi 

Halkçılar cebhesi menst: 
larını dünkü muvaffakıye~ 
onların Guipuzcoa' daki 
yellerini takviye etmiştir. 
buki bu vaziyet evelki 
asilerin elde etmiş olduk 
muvaffakıyetlerle hayli sa 
mış idi. 

Hendaye, 29 (A.A)
ne gündüz ve ne de g 
tarafeynden hiçbiri kati 
muvaffakiyet kaydedememi 
fspanya'mn birçok noktal 
da zorlu carpışmalar o. 
fakat bunlar umumi vaı 

değiştirmemiştir. Ancak el 
muntazam bulunan hük~ 
kuvvetlerinin günden 
üstünlük kazandıkları aP 
hyor. 

Dün asilerin mağliibi 
neticelenen Oyarzun m 
besi pek yaman olmuşt1l 
taraf ta haril.Culide bir 
ile göğüs göğüse çarpış 

Dün gece top sesleri 
duyulmakta idi. Her iki 
fın tdsizleri yakında mıJ 
olacağını ilan etmektedi 

Bitaraf siyasi müşahidi 
kardeş kavgasının kolaf: 
bitmiyeceği kanaatinde 

Londra, 29 (Radyo) 
torpidosunun, İspanya 
nin elinde bulunduğu 
vanşir İngiliz torpid 
üçyüz lngiliz tebaasınt 
lngiltere'ye götürmek 
beklemekte bulundutuf 
rid 'den haber verildi 
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Küçük Haberler Basmahane civarında Kazım 

gorta ,, ir eti. Kayık Devrildi ozaıp bulvarı yakınında bir 

" ---• Kanada'lılar Londra'da,· /cindeki/er kurtarıldı hela ile beş pisüvar yapılması 
ı eni bir mü. Londra, 29 (Radyo)- 4000 

1 

, işi 460 lira bedeli keşifle 
esse&e kuruluyor. . Kanada'lı Vimi'den Londra'ya Karşıyaka açıklarında ka- 14/8/936 Cuma günü saat 

1 · · B ] I yıkla denizde gezmekte olan 16 d k k ·ı ·ı 'h l lstanbul, 29 (Hususi muha- ge mıştır. un ar par amento a açı e sı tme ı e ı a e 
d 1 1 h k Cevdet oğlu Muzaffer ve Fik- d"l k · K "f birimizden)- Türkiye iş Ban- sarayın a ngi iz ü umeti ta- e ı ece hr. eşı ve şartna-

kası, Etibank, Adapazarı ban- rafından kabul edilmişler ve ret oğlu Zafer, ansızın çıkan mesini görmek üzere baş mü
kası ve Anadolu Sigorta şir· M. Baldvin bir nutuk irad poyrazın tesirile kayıkları dev- hendisliğe müracaat edilir. 
ketinin iştirakile büyük bir ederek: rilerek boğulma tehlikesi ge· iştirak için otuz dört buçuk 
Sigorta şirketi kurulacaktır. lngiltere ve kanada mütte- çirmişlerdir. Etraftan can kur- liralık muvakkat teminat mak-
Bu yeni sigorta şirketinin adı hittir; Avrupa ve bütün cihan taran kayıklarile yetişenler, buzu ile söylenen gün ve sa· 
.. Ankara Sigorta,, olacaktır. bu hakikati bilmelidir ve harp- kendilerini kurtarmışlardır. atte encümene gelinir. 

ten tevakki etmelidir, demiştir. Otobüs kazası 30 4 7 11 Lord Loid 
Eylülde An
kara' ya gelecek .. 

lstanbul, 29 (Hususi) - Ge
çenler de lstanbul'a gelen ln
giliz devlet adamlarından Lord 
Loid, Eylul ayında tekrar mem
leketimıze gelecek ve Anka
ra 'ya gidecektir. 

C. Bayar 
Kütahya'dan Sey. 

dömere gitti 
Kütahya, 29 (A.A) - ik

tisat vekili Celal Bayar dün 
şehrimizi şereflendirdi. Ken
dilerini Tavşanlıdan karşılayan 
ilbayla birlikte bugün büyük 
elektrikfiksiyon tesisatının ku-
rulacağı Lignit havzasını tet
kik etmek üzere Seydömere 
gittiler. Yanlarında maden 
mütehassısları vardır. 

Balıkesir, 29 (A.A) - ili
mizin Borasit ve Balya ma-
denlerindeki tetkiklerini biti
ren Ekonomi Bakanı Celal 
Bayar Balıkesir'lilerin samimi 
teşyileri arasında Kütahya 
treni ile şehrimizden ayrıl· 
mıştır. 

Gece şereflerine Atatilrk 
Parkında şehir kulübü tara
f1ndan bir ğardenparti veril· 
Ilı iştir. 

69 Mühendisi-
miz geliyor 
Moskova, 29 ( A.A ) -

M~n~ucat enstitüsünde tahsil
Icrını bitirmiş olan 69 Türk 
mü.h~ndis ve iş başısı Odesa 
tarıkıle Türkiye'yc dönmek 
üzere 27 Temmuzda Mosko· 
va'dan hareket etmişler ve 
Clurakta selamlanmışlardır. 

Kanada'lılar meçhul asker 
abidesine bir çelenk koymuş
lardır. 

ltalya ·Hollanda: 
Lahay, 29 (Radyo) - Hol

landa hükumeti, ltalya ile ti
caret müzakerelerine başlamış 
ve iki murahhası Roma'ya 
göndermiştir. 

lngiliz Prensleri 
Paris, 29 (Radyo) - Dük 

ve Düşes Dö Kenf iki gun
denberi Paris'te bulunmakta
dırlar. Bugün hususi tayyare 
ile Anvers ve Münih'e gitmiş
lerdir. Buradan karadan Belğ· 
rad 'a gideceklerdir. 
O da çekilmiş; 

Berlin, 29 (Radyo) - ls
panya'nın bura sefiri M. Ag
ramonda, bugün (Vilhem St
rase) ye giderek Almanya ha· 
riciye nazırı Von Norahti ziya
ret etmiş ve bugünden itiba
ren ispanya hükumetini temsil 
etmekten vazgeçtiğini bildir
miştir. 

Tavşanh mezbahası 
Kütahya, 29 (A.A) - Tav

şanlı mezbahası ilbay tarafın
dan törenle açıldı. 

• 
lspanya'da 

Bir denizaltı 
gemisi batırıldı. 

Birincikordon'da 78 numa
ralı otobüs şoförü Süleyman 
oğlu Reşad idaresinde oto
büsü şatlar üzerine demir yük
lemekte olan hamal Mehmed 
oğlu Süleyman 'la Yusuf oğlu 
Raşid'e çarptırmış ve yaralan
malarına sebebiyet vermiştir. 
Şoför zabıtaca tutulmuşıur. 

iki calı kakıcı , 
Eski panayır yeri önünde 

sabıkalılardan Ramazan oğlu 
çakır lbrahim ve Muhiddin oğlu 
Ahmed, oradan geçmekte olan 
şoför lbrahtm oğlu Rüştü'nün 
önüne çıkarak kibrit istemek 
bahanesile yanına sokulmuşlar 
ve taşla başından yaralıyarak 
19 lirasını zorla almışlardır. 
Zabıtaca suçlular tutulmuştur. 
Haklarında tahkikata devam 
edilmektedir. 

Hırsızhk 
Alsancak'ta Ütarit sokağın· 

da oturan Ekrem karısı Zeki
yenin evine giren Mahmut 
oğlu lbrahim, hırsızlığa teşeb
büs etmişse de kadın tarafın· 
dan görülmüş ve birşey ala· 
mad~n kaçmıştır. Takip edi
len Ibrahim, polisçe yakalan
mıştır. 

Paras1nı kapmış 
Kemer' de Kağıthane cadde· 

sinde Hüseyin oğlu Mümin, 
tütün amelcsinden Salih oğlu 
Salih'in elinde bulunan beş 
lirasını kaparak kaçmışsa da 
yakalanmıştır. 
~~~----------------------------

lzmir inhisarlar başmüdür-
lüğünden: 

2358 

lzmir inhisarlar başmüdür· 
lüğünden: 
Baş müdürlüğümüz ittisa· 

lindeki depoda mevcut elli 
balyada iki bin dört yüz kırk 
yedi kilo tütün pazarlıkla sa
tılacaktır. Tamamının bedeli 
muhammeni 252,47 muvakkat 
teminatı ~37,87 liradır. istek
lilerin pazarlık gününden ev
vel tütünleri görmeleri ve 
teminatlarile 12 Ağustos 936 
Çarşamba günü saat 15 de 
baş müdürlüğümüzdeki komis
yona gelmeleri. 30 4 2369 

lzmir sicili ticaret 
memurluğundan: 

lzmirde Çangırı çarşısında 
35 numara.da zeytinyağı vesa· 
ire ticaretini Fildişi zade Mus
tafa unvanı altında yapmakta 
iken bu kere [Mustafa Fildişi) 
unvanını almış olduğundan 
işbu yeni ticaret unvanı tica
ret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 1791 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

izmir sicili ticaret me
murluğu resmi mühürü 

ve F. Tenik imzası 

Zayi şahadetname 
328 senesinde Aydın ida

disinin son sınıfından almış 
olduğum şahadetnameyi kay
bettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Karaburun Ziraat bank 
memuru 

Süleyman Gönenç 
-----------------------~------

Birinci icra memurluğundan: 

Tayyare manev
raları yapıldı ... 

Cebclüttarık, 29 (Radyo) -
Boğazda bulunan ispanya do· 
nanmas;na mensup bir ıahtel
bahir, asi lspanyollann elinde 
bulunan tayyarelerden birinin 
attığı ve isabet ettirdiği iki 
bomba ile batırılmıştır. Tay
yare on metreye kadar inmiş 
ve ondan sonra bombalarını 
atmıştır. Hadiseyi seyreden 
boğaz muhafızları, bombaların, 
tahtelbahirin tam göbeğine 

isabet ettiğini beyan ediyorlar. 

Dairemizce bir sene zar· 
fında satın alınacak tahminen 
üç milyon kilo sikletinde üzüm 
ıncir 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-

Hafız Mustafa Şükrü ve 
Fatma Fıtnat'a ait olup 17/ 
61936 tarih ve 6640 sayılı 
Anadolu gazetesinin altıncı 
sahifesinin ikinci sütununda 
23171936 perşembe günü saat 
11 de satılacağı ilan edilen 
gayrimenkulün borçlulara teb· 
ligat yapılamamasından satışı 
3/8/936 pazartesi günü saat 
11 e bırakılmıştır. Yukarıda 
sözü ğeçen şerait dairesinde 
muayyen gün ve saatta almak 
istiyenlerin birinci icra me
murluğunda hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

Londra, 29 (Radyo) - Ce
nubi Brita:-ıya 'da bugün tay· 
yare manevraları olmuştur. 
Manevralar, geceleyin de de-
vam etmiştir, Yüz harb tay
yaresi, bu manevralara iştirak 
eylemiştır. 

Madrid, 29 (A.A) - Sierra 
cephesindeki hükumet kuvvet
leri kumandanı General Ri
kuelme Leon bölgesinin ce· 
nubunda 1600 kadar asi bu
lunduğunu, General Mola or· 
dusu ile bunların arasındaki 

Müthiş sıcak muvasaıcnin kesilmiş olduğunu 
() 

ve şayed teslim olmak iste-
Ün gölgede 34 idi. mezlerse oldukları yerde im-
Dun şehrimizde hava fev- ha edileceklerini söylemiştir. 

kalade sıcaktı. Gölgede hara· Gene bu Generalin ifade-
r~t derecesi 34 dü göstermiş- sine göre, hükumet kuvvetleri 
lır. Bu kadar sıcağın bağlara, Sierra tepelerile Madrid'e akan 
tütünlere ve diğer mahsule sulara hakinı bulunmakta ve 
çok faydalı olduğunu ziraat-
çilerimiz söylemektedirler. asiler tarafından asla tazyik 

l görülmemektedir. Sosyalist li-
f Bankası mü- deri Prieto muvaffakıyetten 

el" k ·ı · O eının bulunduğunu ve ancak ur ve ı ı sman. k el ar eşlerilc harp ettiğini göz 
d"lş Bankası lzmir şubesi mü- önünde tutan hükumetin boşu 

ur vekili Osman, terfian boşuna kan dökmekten ihtiraz 
~a~son _Bankası müdürlüğüne eylediğini söylemiştir. 
?Yın edılmiş ve emri gelmiş· 
hr. Osman, kendisine selef ltalya 
olan Firuz'un gitmesinden son-
rak· k k 1 Habeşistan' a 1 ısa ve a et zamanında 

~e ondan evvel kendi kısmın · ihracat yapıyor. 
. ~ çok muvaffak olmuş, mu- Adis-Ababa 29 (Radyo) -
Ht .. te iyi tesirler uyandırmış, C b d ı 'k' b i uti en ge.en ı ı tren ir-
'Jncvver ve kıymetli bir ban· çok İtalyan malları, şarap ve 
acıdır. Kendisine muvaffakı- makarna vesaire getirmiştir. 

ı' )etler dileriz. Yerine de Bursa 1200 kasa ltalyan ~arabı 
it "'?esi müdürü Haki tayin Habeşistan dahiline sevkedil-

'dilmiştir. miştir. 

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 Liman işletme idaresin-
den: 

Şat ve mavnalara yüklenen eşyanın muhafazasında kullanıl
mak üzere pazarlıkla ikiyüz muşamba satın alınacaktır. Sat
mak teklifinde bulunanların 12 Ağustos çarşamba günü saat 
16 ya kadar nümunelerini idare levazım servisine göndrmeleri 
ve fiatlerini bildirmeleri ilan olunur. 30 3 2390 

-
lzmir Muhasebei hususiye mü-
dürlüğünden; 

Mevkii Cinsi No. sı Bedeli sabıkı 
f zmirde Ar as mektebi altında Dükkan 39 26 Lira 
Karşıyaka alaybey iktısal sokak Ev 26 42 Lira 

f da reyi hususiye akaratından olup yukarda yeri ve cinsleri 
gösterilen akar kiraya verilmek üzere l O gün müddetle tem di
den arttırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin şeraiti öğrenmek için 
hergün M. H. müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek isti
yenlerin de ihale günü olan 6/8/936 perşembe günü saat ] O 
da depozito makbuzlarilc birlikte encümeni vilayete muraca· 
atleri ilin olunur. 30 1 3 5 2360 

NEDKALMiNA 
Jzmir Komutanlığı ilanları 

Mst. Mv. sa. al. komisyonundan: 
1 - Her bir tanesine biçilen ederi 85 kuruş olan kırkbin 

tane çıplak aleminyon matara kapalı zarfla eksilt 
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 3/eylfil/936 perşembe günü saat 15 tedir. 
3 - Şartnamesi 170 kuruşa ko. dan alınır. 
4 İlk teminat 2250 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayıJı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuklarını ihale saatinden enaz bir 
saat evvel M. M. v. satın alma ko. na vermeleri. 

15 30 8 15 
M.st Mv. sat. al. komisyonundan: 
1 - Beher çiftine biçilen ederi 170 kuruş olan onbeş bin 

çift yemeni kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 
2 - ihalesi 3/ağuston/936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi yüzyirmi sekiz kuruşa ko. dan alınır. 
4 - İlk teminat 1912 lira 50 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel M. M. v. sa. al: ko. rıa vermeleri. 15 20 25 30 

Mst. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 
1 - Mst. Mv. için kışlaya yaptırılacak 252 lira 20 kuraş 

bedeli keşifli elektirik tesisatı açık eksiltme suretile 
münakasaya konmuştur. 

2 ihalesi 1 l-ağustos-936 salı günü saat onbeş buçukta 
lzmirde kışlada Mst. Nv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Teminat muvakkatc akçesi 19 liradır. 
4 Sartname keşifname ve resmi her gün komisyonda 

görülebilir. 
5 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları ve teminatı rnuvakkatelerile birlikte ihale saatinden evel 

komisyonda hazır bulunmaları. 2314 25 30 4 9 

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

siltmeye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 240467 lira 15 kuruştur. ilk inanç parası 

13274 liradır. 

3 İhalesi 3 /8/ 936 pazartesi saat 15 tedir. 
4 Keşifname resim ile idari ve fenni şartnamesini almak 

istiyenler 12 lira 5 kuruş karşılığında komisyondan 
alınır. 

5 Eksiltmeye girecekler ilgili bulunanlar için 2490 sa· 
yılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde istenilen ve 
Bayındırlık Bakanlığından alınması geregin fenni ehli
yetnameler için ihale gününden sekiz gün evvel mez
kur Bakanlığa müracaat edilerek buradan da alınacak 
belgelerle idari şartnamede istenilen ve behemehal 
verilmesi mecburi olan vesaikle birlikte teklif ve te-
minat mektuplarını da ihale saatinden en geç bir saat 
evveline kadar M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. 2169 15 21 25 30 

Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
1 - Ankara'da Cebeci hastanesinde yaptırılacak dahili kı

sım inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Bu inşaatın keşif bedeli yüz otuz beş bin yüz seksen 

altı lira 28 kuruştur. 
3 ihalesi 17 I Ağustos/936 pazartesi günü saat 15 tedir. 
4 Şartname keşifname ve projeleri 676 kuruş karşılı

ğında ve inşaat şubesinden alınır. 
5 ilk teminat 8009 lira 32 kuruştur. 
6 -Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde yazılı belgelerle kanuni teminat ve bayın· 
dırlık bakanlığından alınacak ehliyet vesikalarile bir
likte teklif mektuplannı ihale saatinden enaz bir saat 
evvel M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

30 3 8 13 2372 

lzmir Liman işletme idaresin
den; 

Tersaneye teslim pazarlık suretilc bin kilo beyaz üstüpü 
satın alınacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin Ağostosun dör· 
düncü salı günü saat 16 da idarede bulunmaları ve malumat 
almak istiyenlerin de idare levazım şefliğine müracaat etme-
leri ilin olunur. 30 3 2389 
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erco Hellen • c Lines Çeş 
Buy·· 

e lıcaları Vapur Acentası Limited 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"CERES,, vapuru 27 tem

muzda gelip 1 agustosta AN
VERS, ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 
SVENSK ORIET LINEIN 

"VASALAND,, motörü 30 
temmuzda beklenmekte olup 
}iıkünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, CO
PENHAGE, DANTZIG, GD· 
YNIA, OSLO, GOTEBURG 
ve lSKANDİNAVY A liman· 
!arı için yük alacaktır. 

SERViCE MARITİME 
ROUMAİN 

"ALBA JULiYA,. vapuru 
30 temmuzda gelip l ağus

tosta PiRE, MALTA, MAR
SlL YA ve BARSELONE ha
reket edecektir. 

Yolcu ve yük alır. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
2ci kordonda tahmil ve tahliye 
binası arkasında Fratelli Sper· 
co vapur acentalığına müraca· 
at edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 

AN
& co. 

Hamburg - Brcmen, Rotter· 
dam - Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi· 

menlo ile eşya kabul eder. 

Anglo -Egytian Mail 
Line 

O el 
1 1 

ve 

"BÜYÜK TÜRKiYE,, oteli yeniden tamir ve telvin eJildi. Her 
türlü konförü cami, tertemiz takımları ile saygılı misafirlerinin 
emrine amadedir. Yataklar ba :ıyosu ile beraber 100 kuruştur. 
GAZiNO san'atında mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, 

taze ve nefis yt'nll•klerle bu sene iştihar edecektir. 
Muntazam servis - Taze ve temiz meşrubat ve mekulat • 

Marsilya ve İskenderiyc ıçın Ucuz fiyatlar - Elverişli tabldot, 

9600 tonluk "Cairo City,, va· lllllllllllllllllllllllllll!ıı.. O tor .. ılllllllllllllllllllllllllllll_ 
puru her ay Pireden munta· _ 

zaman iki sefer hareket ede- = al Tonay 
cektir. - • 

Yolcu fiatinde tenzilat: Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları nıütahassısı = lfa nınlıaııc ic;ın ) onu karşı rnılnki clihck ok k hnşındn ~O tın) ı· = lı e\ \C nıııaycnı-lınm·"illlll" !'<tlınlı anı 8 tlt•n uk~ıını sant 6 n k11dar = = hıısınlannı knlnıl eder. 

Pire·Marsilya seyahat müd· 
dcti 75 saat, 

Port-Sait ve iskenderiye li· 
manian 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. 
Umumi Deniz Acentahğı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 

Olivier v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Cendeli Han, Birinci Kordon 

- Mlirncnut eden lınstnlaı .ı ~:ıpılııı.ı ı l:izmıgclcıı sair tııhliliit \ 'C 

mikroskopik nıııaycnderi ilı- veremli Jıa ınlnra ) npılnıııe;ına t'c\'7.n = görülen Pnonıotornks ıııu:ıp'nl'lınııe inılc munınznmaıı )npılır. = 
il 111 il 111 il ili 111 il 111111 111 11111111111111111111111111111 İ il 111 Telefon : 4 11 5 111111111 

V. N. Tel. 2443 

DEUTSCHE LEVANTE LiNİE THE ELEERMAN LINES Ltd. ,.,.. k LJ k (M '\ Ak 
G. m. b. H. "GRODNO,, vapuru 25 ha· .1. Ür naVa Urumu a,,,1 • 

''ACHAİA vapuru 3l tem- ziranda beklenmekte olup h. b . J 
muzda bekle,~iyor HAMBURG Londra ve Hul için yük ala- lSQr ŞU esınaen: 
ve ANVES'ten yük boşalta- caktır. Akhisar tayyare sineması 1 181 936 tarihinden ittibaren üç 
caktır. ".MARDINIAN,, vapuru27 sene müddetle icara verilecektir. 

"CHIOS,, vapuru 10 ağus· h~zıranda beklenmekte 0.1~P ihale 30 171 936 tarihinde saat 15 te Akhisar Türk Hava 
tosta bekleniyor 15 ağustosa L.ı.verpool ve Glasgow ıçın kurumu şubesi binasında yapılacaktır. . 
kadar ANVERS ROTTER- yuk alacaktır. Artırma ve ihale şarlnamsini görmek istiyenler lzmir, Ma· 
DAM HAMBURG BRE- "DRAGO,, vapuru temmuz nisa ve Akhisar Türk Hava kurumu şubelerine müracaat et-

MEN
' . . 

1 
k ve ortalarında Londra, Hul ve melidirler. 2090 1 O 14 18 22 26 30 

ıçın yo alacaktır. Anversten gelip yük çıkara· • • o • • v •• 

AMERiKAN EXPORT LINES cak ve ayni zamunda Londra, fzmtr Vakıf far dtrektorJugUD• 
"EXMINSTER,, vapuru 31 ve Hul için yük alacaktır. d • 

temmuzda bekleniyor. Nev· "LESBIAN,, vapuru 15 tem· eD• 
york için yük alacaktır. muzda Liverpol ve Swansea· Eşrefpaşa caddesinde senelik kiraları 144 der lira tahmin 
SERVİCE MARİTİME ROU· dan gelip yük çıkaracaktır. olunan 617 ve 621 No. lı iki ev yeniden tamir ettirilerek 

MAiN BUDAPEŞT DEUTSCHE LEVANTE LINIE 31-5-937 gününe kadar olan kiraları on gün müddetle açık 
"DUROSTOR,, vapuru 1 "SOFIA,, vapuru 25 hazi· artırmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin ihale günü olan 4-8-936 

ağustosta bekleniyor. KÖS- randa Hamburg ve Bremen· salı günü saat 15 de vakıflar direktörlüğüne müracaatları 
TENCE, SULiNA, GALA TZ den gelip yük çıkaracaktır. ilan olunur. 25 30 4 
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-MARİTİME BUDAPEST 

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

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

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

Ucuz, temiz, taze 
i lac ve tuvalet 

' çeşitleri 

üzhet 8 

am ı 

1 at 

Kücük salepci hanı ' , 
karşısında 

... _ 

-2 v •• O komprimelık smbalajlarda 

, bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

uzerındc halisli~in timsali 

ol.rn ~ m~;kasını arayınız . 

Izmir muhasebei husıısiye 
müdürlüğünden: 

Bedeli sabıkı 
Lira K. 

3500 00 
Dinsi Yeri 

Küçük Salepçi oğlu hanı İzmir' de kenıeralt ı 
caddesinde 

ldarci hu:>usiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsi gös· 
terilen akar üç sene müddetle kiraya verilmek üzere 15 gün 
muddetle yeniden artırmaya çıkarılmıştır. 

Şeraiti öğrenmek isteyenlerin her gün hususi hes<.p 'ar mü· 
dürlüğü varidat kalemine ve pey sürmek isteyenlerin de ihale 
günü olan 6-8-936 perşembe giinü saat 10 da depozito mak
buzları ile birlikte vilayet daimi encümenine müracaatları. 

2273 23 25 28 30 

lzmir Muhasebei hususiye mü 
dürlüğünden: 

fdarei hususiyenin şubeleri için mübayaası lazımgelen 500 
lira muhammen kıymetli 25 adet dolabın imali 25/7 /936 tari
hinden itibaren 10181936 tarigine kadar 15 gün müddetle ek· 
siltmeye konulmuştur. Talip olanların şartnamesini görmek 
üzere hergün ınuhasebei hususiye müdüriyeti varidat kalemine 
ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 10/8/936 pa· 
zartesi günü saat 1 Oda depozito makbuzları ile birlikte vilayet 
daimi encümenine müracaatları. 26 28 30 1 2334 

Izmir muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 

Bedeli muhammeni 
Lira K. Cinsi Yeri 
150 00 Fort markalı eski otomobil Sıhhat garajında 

Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne ait istimalden sa· 
kit bulunan forl markalı bir adet eski otomobil bedeli peşi· 
nen tediye edilmek şartile satılmak üzere 15 gün müddetle. 
artımaya çıkarılmışbr. 

Talip olanların şeraiti öğrenmek üzere hergün hususi he· 
saplar müdürlüğü varidat kalemine ve pey sürmek itteyenle· 
rin de ihale günü olan 6-8-936 perşembe ğünü saat 10 da 
depozito makbuzlarile birlikte daimi encümene müracaatlaaı. 

2274 23 25 28 30 

iL A N 
ödemiş şarbaylığından: 
3554 lira muhammen kıymetli ekin loncasına (Dnıir örtüye) 

uzatılan müddet içinde talip çıkmadığından 20/8/936 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat ondörtte pazarlıkla talibine veri· 
lecektir Fazla malumat istiyenlerin Uray başkanlığına mli· 
racaat eylemeleri ilan olunur. 26 28 30 2325 j 
Devlet demiryollarından: 
8 inci işletme Alsancak ve Halkapınar depolarına gelecek 

22,000 ton kömürün vagonlardan yere tahliye ve istif yapıl· 
ması ve lokomotiflere verilmesi 10.8.936 Pazartesi günü saııt 
16 da İzmir Alsancakta 8 inci işletme binasında kapalı zarf 
usulile eksiltmiye konulmuştur. 

Muhammen bedel kömürün tahliye ve istifi için ton başına 

I 

15 ve lokomotiflere verilmesi için ton başına 25 kuruştur. Is· 
teklilerin (660) lira muvakkat teminat vermeleri ve aranılan 
vesikalarla işe girmiye kanuni manileri bulunmadığına dair 
beyannameleri ve teklif mektuplarını ayni gundc saat 15 e /. 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler A { 

• sancakta 8 inci işletme müdürlüğünden parasız alınır. 230rt"' 
lı3!1!~~;;m::::mll1.__. ..... Em_. ...................... _._...._Emi~ml!Dm•••&mmmlil ......... ._~, ........................................ .-~ 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri rahatsı~ 
olanlara, -tansiyonları yüksek bulunanlara doktorlar yalnız bunu tavsi)'e ederler. n Şahap 


