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.. -. 
Kooperatiflere 
canla başla 
sarılmalıdır ... 

B a ş b a k a n ı m ı z , bun
dan on beş yıl sonraki Türki
yenin bugünkü Türkiyeden kat 
kat kuvvetli, mamur ve mü
reffeh olacağını söyledikleri 
zaman, hiç şüphe etmiyorum ki, 
kuvvetlerimizin ana kaynağı 
olan köylerimizin kalkınmasını 
göz önünde tutmuşlardır. 

Büyük kütle kendisini top
lıyacaktar. Köyler halkı, sosyal 
bakımdan daha temiz, daha 
rnüreffeh bir hayata kavuşa
cakbr. Kuvvetimi!'İn, hayatiye
timizin en güzel ölçüsünü yine 
köyler verecektir. 

Bir kere buna inandıktan 
sonra, köy kalkınmasın\D na
ıarımızdaki kıymeti daha iyi 
anlaşılmış olur. 

BByük endüstri planımızı 
tahakkuk ettirebilmek için mil
Yonlan bulmak lazım geldi. 
Milletin kendi varlığında sakla 
olan servetlerin en büyük işleri 
görebilecek kudrette oldu
ğu anlatıldı. Yoksa, bu i,, 
kendi seyrine bırakdsaydı, da
ha çok seneler, hazırlanan gü
zel güzel projelerin evrak ha
zinelerini doldurmaktan başka 
hir şeye yaramadığı görüle
cekti. 

Köylerimizde kalkınmayı ha
ıırhyacak olan planları tatbik 
ederken de başka suretle ha
reket edileceği zannedilmesin ..• 
En can alacak davamızın rea
lize edilemiyecek projeler ha
linde kalmasına imkan yoktur. 
Erişilmiyecek hayaller peşinde 
koşacak değiliz. Fakat imkan
lardan istifade edilecek, yapıl
lhası kabil olan şeylerin hepsi 
Yapılacaktır. 

Biz, kalkınma işinin, berşey
den önce bir teşkilatlanma işi 
olduğuna kaniiı. Müstahsil teş-
lcilitlandmldıkça imkanlar ge· 
nişliyecektir. 
Şu halde, alın terleriyle 

topraklarını sulayan k6yliile
rimiz, zaaflannı teşkil eden 
sebeplerden kurtulmalıdırlar ki, 
reniı bir kalkınma hareketine 
enerji ile destek olabilsinler .• 

Müstahsil bugüne kadar da· 
iınıkbktan şikayetçi idi. Onun 
sırtından geçinenJer, çeıid çe
•id tufeyliler köylünün göz aç
lllaaına vakit bırakmıyorlardı. 

Bugün vaziyet binnisbe de
ii•miftir. Devlet köylüyü teı
lcilitlandırma yoluna girmiştir. 
()ahiliye vekaleti köylerin kal-
kınmasına maddi olarak yar
dırn edecek bir köy bankası 
kurmağa karar vermiftir. 40 
hine yakın köyün aksi-
Yoner olacakları bir banka 
diişününüz. Köy büdçelerinden 
kesilecek yüzde onlarla, köy 
banlasına yatırılacak meyduat, 
Yılda bir milyou lirayı aşabilir. 
S • 10 yıl içinde köyler ban· 
kası, muazzam bir varlık haline 
l:elebiJir. 

Hele müstahsili teşkilitlan
~ırnaa işi sistematik şekilde 

evam ederse muvaffakıyeti-

!lliıin daha parlak olacağana 
..._biJ!riz. 

- Sonu 3 nrü Say/atla -
lilevke1. El:U~:lD 

Kırmızı ordunun çevirme hareketi üzerine 
dün kat'i zafer temin edildi .. 

lstanbul 11 ( Yeni Asır muhabirinden ) -
T rakyada dört günden beri devam eden manev
ralar, ordumuzun büyük kudretini tebarftz etti
ren bir muvaffakıyetle neticelenmiştir. 

iki defa taarruz eden ve bir çok ha
vallyl lfgal eden (Mavi) ler, (Kırmızı)
ların Ustadana bir manevra ile tatbik 
ettl§I çevirme hareketi Uzerlne fama-

~ men çekllmaDe mecbur oldular. Kır
N mızlların gittikçe genlşliyen çenberl 

kat'ı neticeyi ve zaferi tamın etti. 
S! Muharebeye tayyareler, tanklar ve zırhlı oto
~ mobiller geniş mikyasta iştirAk ettiler. Kahra-
1' man askerlerimiz, taşan dereleri, bellerine ka
~ dar suda ve silahları havada olduğu halde geç
~ tiler. Vazifelerini muvaffakıyetle, fedakirhkla 
~ yaptılar. 

K ıın -
ınıııw• Fevzi :;akmak ıeneıa/kr/t (81/if'Jvor 

ManeYr&JI bapndan sonuna kadar takib eden 

bl\yllk Erkinıharbiye reisi Mareşal Fevzi Çak
mak, lnhbamı soran gazetecilere: 

- "Neticeden memnunum" dedi. 
Milli MBdafaa vekili Kazım Ô:ıaJp manevra 

sahasından lstanbula döndü. Beyanatında, asker

lerimizin inzibat altında mükemmel hücumlar 
yaptığım s6yledi. Ve: 

- "Ordumuzla ne kadar iftihar et.ek yeri
dir" dedi. 

lslanbul 11 ( Yeni Asır muhabirin
den) - Trakyada bUyUk manevrala
rın netlcelenmesl Uzerlne y•rın Has
kllyde ordumuz bUyUk bir resmi 
geçld yapacaktır. 

Piyasa 17 Ağustosta aç.ılıyor Manisa' da mühim bir toplantı 

16 Ağustosta ilk incir nıahsulü hususi Resmi bir heyet bağcılar 
bir trenle şehrimize getirilecektir ... ile temasta bulunuyor .. 

ihracatçılar 
·Şehrimiz Ticaret odası reisi 

Hakkı Balcı oğlu bugün Nazili
ye gidecektir. Oda reisi Nazılli 
ve havalisinde incir vaziyeti 
hakkında tetkikler yapacak ve 
şehrimize dönecektir. 

incir piyasası 17 ağustosta 

açılacaktır. 16 ağus1osta hususi 
bir trenle Nazilli, Aydın, Ger
mencik, Ödemiş ve havalisin
den lzmire mühim mıktarda 

yeni mahsul incir gelecektir. 
Üzüm piyasası 16 ağustosta 
açılacaktır. 

Haber aldığımıza göre, bazı 
ihracatçılar piyasanın açıldığı 

gün limanımızda vapur bulu
nursa derhal ihracat için mal 
yüklemek üzere hazırlanmak
tadırlar. 

Bütiin incir ve üzüm imalit
hanelerinde bertilrlll hazırlıklar 
tamamlanmıştır. 

30 BiN ISTERLINLIK 
DÖViZ VERiLECEK 

Geçenlerde borsada topla
nan kuru meyve ihracatçılar 
birliği idare heyeti incir ihra
cat meselesi üzerinde müzake
rede bulunarak yalnız incir ih
racında kulJanılmağa yarıyan 

kutu, zenbil ve seleton gibi 
malzemenin dış memleketler
den memleketimize idhalini te
min için serbest döviz veril
mesini lkbsat Vekiletinden is-

mal sevkine hazırlanıyorlar 

inci hanla11nda hazulık 
temeğe karar vermiıti. idare incir ihracına yarayan malze-
heyetinin bu dileği ıehrimiz- menin serbestçe ithali için 30 
deki alakadar makamlar tara- bin lngiliz liralık d6viz ver-
fından Vekilete bildirilmiştir. meği muvafık g6rmüftür. Buna 

Haber aldığımıza göre lkti- dair verilen karar yakında teh-
sad Vekileti incir ihracatımızı rimizdeki alakadarlara biJdi-
kolaylaıtırmak maksadile yalnız rilecektir. 

Ribentrop Lundra sefiri oldu .. 
Londra, 11 (Ö.R) - Ribentrop, Almanyanın Londra büylik 

elçiliğine tayin edilmiştir. Bu mevki iki aydan beri boıtu. Al
manyanın ö~n sefiri Fon Hösch yerine baıka birini tayin etme
miş bulunması, Londra siyasi mabafilinde boşnudsuzlukla karşı
lanmakta idi. 

Fübrerin en çok itimadını hiiz olan bir şahsiyetin Londraya 
tayini Almanlann lngiltere ile sıkı anlaşmalar yapmak arzulannın 
bir delili savıby..;r. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir h aftadanberl limanımızda bulunan ve bUtUn halkın C•tkun tezahUratına 
vesile olan kahraman ve fanh donanmamız dUn sabah limanımızdan hareket 
etmı,11r. Filomuz Akdenlzde bir mUddet kalacak ve ileride yine limanımızı 
zlJCllrel edecektir. 

Potasasız kurutulmuş üzümlere fazla 
talih vardır. Yeni mahreçler temin 

edileceği de umuluyor 
lkbıat Vekileti Üzüm itle- J 

rinden iyi anbyan bir heyeti 
Ege mm takasına göndermiıtir. 
Bu heyet Vekllet istandari
za_syon mütahauısı doktor Ba
de ile Türkofis mllpvirlerin
den Zeki Doğan oğlu ve Zira
at bankası müdürlerinden Rah
miden müteıekkildir. Heyet ilk 
ance Manisada kallDlf ve 
burada 8z0m kurumu direktaril 
lsmail Hakkı Veralın da iıti
raki ile bağcılanmız için mühim 
olan bir toplantı yapılmışbr. 

Türkiye bağcıları üzümleri
mızı kurutma ameliyesinde ev
yell potuaya bandırmak sure
tiyle iıe bqlarlar. Halbuki 
Kalifomiya rekoltesinin mühim 

Üzüm kuıumu direkiöıü 
lsmaü Hakkı Vua/ 

bir kısmı ve bilhassa etli ve 
- Sona 3 üncü salıi/tdt -

••••• 
Tayyare piyangosu 

13331 numara 35000 lira kazandı 
Büyük ikramiyeyi kazanan talili 

ynrddaş lzmirdedir 
• 1 ••• 1 • 

lstanbul, 11 (Yeni Asır) - 1000 Lira kazananlar 
Bugiio tayyare piyangosunun 4.3SO 
çekilmeaine bq)and.J. Kazanan 
numaraları aynen bildiriyorum: 

35000 lira 

13331 
Num•raya i1&bet etmiıtir. 

Bu numaranan son iki rakamı 
olan 31 numara ile nihayetle-
nen bütün biletler ikişer lira 
amorti kazanmışlardır. 

10000 Lira kazananlar 

19660 
3000 Lira kazananlar 

7258 19100 

500 Lira kazananlar 
5694 25304 10160 801ı 4648 

17617 26097 25423 
150 Lira kazananlar 

2607 53 23753 21319 25124-
13393 8273 27358 24614 10912 
14703 11386 1778 20858 29755 
7913 11161 20052 20709 14655 

100 Lira Kazananlar 
12827 28730 28751 26419 7499 
5114 20905 5569 5620 22379 

19125 8632 7980 21413 13552 
24612 1332 13244 1618 27074 
5279 22662 10493 4545 6794 
5047 27411 5849 28073 11711 
8505 3 37 22335 29337 

15041 
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Dil bahlslerl : 
•••••••••••••••••••••••• 

Türkçenin 
bünyesini tetkik ........ 

Yazan: Avni U/usav 

-7-
Dördüncüsü - iştirak salı

mıdır. Fiilin fail ile diğer bir 
varlık arasında müşterek olarak 
yapıldığım gö terir. Bak, bakış, 
bakışmak gibi. 

Çözümü şöyledir : 

Ba+ak; ba+ak+ış; ba-ak+ 
ış+ım+ak •.• 

Beşincisi - T eaddi, izverme 
salımıdır. Buradaki fiil tead
diyi ve anilmerkezi bir izi gös
terir.. ak, akıt, akıtmak gibi . 

Çözümü şöyledir: 

ak, ak + ıt, ak + ıt + ım + ak. 

Altıncısı - Teessür, iza1ma 
sahmıdır. Bu fiil, teessürü ve 
ilelmerkezi bir izi gösterir: 
Kan, kanır, kanırmak gibi .• 
Çözümü şöyledir: 

Ka + an, ka + an + ır, ka + 
an + ır + ım + ak .. 

Bakılırsa, gerek anilmerkezi 
gerek ilelmerkezi iz ve tees
sürleri yapan salımlar tabiatta 
ayrı ayrı olmaktan ziyade bir· 

)eşik ve cazibei arziyeye ben
zer bir fiil olarak görünürler •• 
Bu sebeple anilmerkezi ize: 
kırıtmak, akıtmak, saçıtmak 

gibi birkaç örnekle; ilelmer
kezi ize: Aıırmak, ısırmak, 
taşırmak gibi bir talom örnek
ler bulunur .. 

Buna karşı teaddi ve teessür 

salımını birleşik olarak -ve do
Jayısiyle- gösteren pek çok ör
nekler vardır: 

Haktır, açtır, kazdır, yazdır, 
yayd1r, kırdır, saldır, gördür, 
bildir, eştir, deldir ... gibi. 

Bunun çözümüne bir örnek: 

Ka+an, Ka+an + ıt + ır ... 
Buradaki 11 ıt,, ve "ır,. heceleri 
ahenk ve tebadüJ kaidelerine 
uyarak 11 dır,, şeklini almışbr. 

Bunun aksi olarak "ıt,,, "ır,, 
heceleri yerine "rr,,, "ıt" he
celerinin birleşiği olan "1rt11 

hecesi ile de birleşik teessür 
ve teaddi çelimi yapılır. Bu 
birleşik salımlardan birincisi 
anilmerkezi, ikincisi ilelmerke· 
zidir. 

ikincisinin örnekleri: Kanırt, 
şaşırt, aşırt, taşırt, somurt gibi. 

Bunun çözümü şöyledir. 

Ka + an; ka + an + ır + ıt. 
Bu altı salımın - başkaca -

görüştür, bakmdır, alınış, gibi 
birleşikleri de kullanılır. 

* • • 
Sarfın temeli olan isim ve 

fiilleri pek tutumlu ve tabiat 
kanunlarına uygun olan Tük
çenin bu iki zümreye giren 
zamir, sıfat, feri fiil gibi var
lıkları da çok düzgündür. Bu 
bakımdan Türkçe kemalini bul
muş bir dildir. ÖyJe iken, di
limiz, tasfiyeye muhtaç bir ha
le gelmiş ve bugünkü ihtiyaç
lara yetmez bir halde kalmış
tır. Bunun sebebi nedir? 

Burasın1, Türkçenin bünye
sini mntalea ve tetkik ederek 
an!amağa çalışacağız ... 

- Dellam edecek -

••• 
Alma lyada 

Her mal için ayrı menşe 
şahadetnamesl isteniyor 

Bazı ihracatçılann, dış mem
leketlere ihraç ettikleri mah
sullerimiz için ayn ayrı menşe 
şahadelnamesi almıyarak bir 
menşe şahadetnamesi ile iktifa 
etmek istedikleri görülmüştür. 

iktisat vekaletinden şehri
mizdeki alakadar'.ara gelen bir 
emirde bilhassa Almanyaya 
yapılan ihracatta her mal için 
ayrı menşe şabadetnamesi is
tenmekte olduğu ve ayn menşe 
şahadetnamesi bulunmıyan mal
ların Almanyaya ithaline mü
saade edilmediği bildirilmistir. 

Kuru üzümlerimizin Almanyada piyasaları Çamaltı 
1936 Mahsulü için fiatler 13 
kuruşla 20 kuruş ar asındadır ... 

-·-Büyük iskelenin 
sondaj 
ameJiysine başlandı 

Yeni incir mahsulü üzerinde önemli işlerin ancak 
bir kaç hafta sonra başlıyacağı ümid olunuyor 

Çamaltı tuzlasının mühim bir 
ihtiyacı olan içme suyu mese
lesinin halli için yakında işe 

başlanacaktır. Geçenlerde şeh
rimize gelen ve Tuzlada muh-

Önemli çikat ürünlerimizin 
Almanya'da piyasalarının 26 
temmuz - 1 ağustos 1936 haf
tası içindeki durumu hakkında 
Almanyada Türk ticaret oda
sınca yapılan araştırmaların 

sonuclarını aşağıda bildiriyoruz: 
Genel durumda bir hafta 

öncesine karşı bildirilmeye de
ğer yenilikler ve değişiklikler 
olmuştur. 

iN GİRLERIMIZ 
1935 Yılı ürünlerinden arta 

kalan istoklaran piyasası bak
kmda bildirilmeye değer yeni
likler olmamıştır. Şöyleki, bazı 
partiler bugüne kadar dahi 
satılmıştır. Söylendiğine göre 
1935 ürünlerinden bazı parti• 
lerin böylece sahlması 1936 
incirleri piyasasına ve ıatışla
nna dahi az çok tesirden geri 
kalmaktadır. 

Bl1nunla beraber yeni ür&n 
üzerinden önemli işlerin birkaç 
hafta sonra herhalde başlıya
cağı umud olunmaktadır. Bil
hassa rekoltenin bir yıl önce• 
sine karşı küçük çıkması ha
linde vaziyetin daha çabuk 
düzeleceği kat'i sayılmaktadır. 

Alınan malumata göre, Yu
nanistanın 1936 incir rekoltesi 
memnuniyete değer sayılmak
tadır. Bu yılki rekoltenin mik
aarı 18.50 milyon kilo tahmin 
edilmekted•r. Bu haberlerin ne 
dereceye kadar doğru olduğu 
tabii bilinememektedir. 

KURU ÜZÜM 
Hamburg kuru üzüm piyasası 

rapor haftası içinde normal 
surette inkişaf etmiştir. Bildi
rildiğine göre konsinyasyon 
üzerine gelen 1935 ürünlerinin 

rapor haftası içindeki satışları br. Fiyatlar gelince; gerek 
biraz daha memnuniyete değer yeni, gerekse eski ürünler 
görülmüştür. Yeni maksulden üzerinden yapılan teklifler he-
mukavelelere ve satışlara de- men bilaistisna geçen haftaki 
vam olunmuştur. Ancak geçen esaslar üzerinden yürütülmüş-
hafta da bildirildiği üzere, 1936 tür. İzmir ihracatçıları tarafın-
rekoltesi üzerinden muamele- dan 100 kilo başına cif Ham-
ler bu haftaların icabatı olmak burg istenen fiyatları aşağıda 
üzere pek önemli bulunmamış- tekrarlıyoruz: 

1935 lzmir üzümleri 
Derhal yükleme şartiyle 
No. 7 Ekstrisma Karaburun 

,, 8 Kiup ,, 
,. 9 Auslese ,, 
,, 10 Nec Plus Ultra 
,, 11 Exelsior 

Fiat 100 kilo başına Türk lirası 
Cif Hamburg 

26.7-1.8.1936 19-25.7.1935 
12,75 12,75 
13,25 13,26 
14,00 14,00 
15,50 15,50 
18,50 18,50 

Fiyat 100 kilo ba_şına Türk Lirası 
1936 lzmir üzümleri Cif Hamburg 

Eyliil • llkteşrin yükselmesi 26. 7-1.8.1936 19-25. 7-1936 
No. 7 Extrissima Karaburun 13,00 13,00 
" 8 Kiup Karaburun 14,00 14,00 
,, 9 Auslese Karaburun 15,00 15,00 
" 10 Mec PJus UJtra 17,50 17,50 
,, 11 Exelsior 20,00 20,00 
Rakip ürünlerden Yunan Kandiya üzümlerinin piyasaları dahi 

normal vaziyette bulunmaştur. Kandiya üzümlerinin başhca tipleri 
üzerinden ithalatcılar tarafından dahile yapılan tekliflerde istenen 
fiyatları aşağıya yazıyoruz: 

1935 Yunan üzümlf'ri 
Kandiya malları: 

Tip 1 Auslese Goldtropfen 
" 2 Golden Edelbeere •• 
" 3 . . . . . . . . . . . . . 
" 4 Golden Oriontperle • 
" 5 Kretagold • • • • • • 

1936 Kandiya Uzllmleri: 

Fiat 100 kilo başına Alman Markı 
Loco Hamburg 

26.2-1.8.1936 19-25.7.1936 
50,00 50,00 
42,00 42,00 
38,00 38,00 
47,00 37,00 
-.- -.-

Tip 1 Auslese Goldtropfen 61,00 56,00 
0 2 Gelden Edelbeere • • 53,00 45,00 
" 3 . . . . . . . . • . • • • . 38.00 
" 4 Golden Orientperle. 44,50 35,00 
" S Kretagold. • • • • • • 39,00 -.-
lran tizümlerindeo Izmirin 11 numaralasına uygun sayılan mallar 

ise ithalatçılar tarafından 100 kilo başına loco Hamburg 29 
Marka teklif olunmuştur. 

telif tesi atı tetkik eden Güm
rük ve inhisarlar Vekili AJi 

. Rana Tarhan Tuzlaya içme 
suyu temini için arteziyen ku
yusu açılmasını muvafık gör
mU tü. Yakında arteziyen ku
yusunun açılmasına başlana
caktır. 

Bundan başka Çiyli ile Tuzlıı 
arasınc\aki 16 kilometrelik ha· 
rab şosede tamir ettirilecek
tir. Gelecek sene inşasına baş
lanılacak büyük iskelenin plan• 
larının hazırlanması için ya
kında sondaj ameliyesine baı· 
!anacaktır. 

iskele inşa edildikten sonra 
vapurlar doğrudan doğruya bu 
iskeleya yanaşarak mihaniki 
vesaitle tuzlara en kısa bir za
manda ve süratle ambarlarına 
dolduracaklardır. 

••••• lllte 

Gümrük ambar 
ve depoları 

Liman işletme mUdUr
IUğUne devredildi 

Istanbul ve lzmir liman işlet

me müdürlüklerinin idaresi hak
kında kanun mucibince gümrük 
depo ve antrepolarının liman 
işletme müdürlüğüne devri la
zımgelmekte idi. Buna dair 
lktisad vekiletince hazırlanmış 
olan talimat şehrimizdeki ala
kadarlara gelmiş ve tatbikine 
başlanmıştır. 

lzmirdeki gümrük ambar ve 
depolan muhteviyatı sayılmak 

suretiyle liman işletme müdür
lüğüne devredilmiş ve liman 
müdürlüğü bunların idaresi için 
kafi miktarda memur tayin 
ederek işe başlalbrmıştır. 

Üzümlerin manipülasyonu Kültürparkta 

Bundan sonra gümrük depo 
ve antrepolariyle gümrük baş 
müdürlüğünün alakası kalma
mıştır. Gümrük resmini de 
liman işletme müdürlüğü tahsil 
edecek ve gümrük veznesine 
yatıracaktır. Ihracatçıla haklı bir 

şikiyette bulundular 
VekiJJer heyeti oin kararı işleumesi kabil 

olnııyan iizüınlere aid olamaz. 
••••• 

Manipüle edilmemiş üzümle- nın bu nevi üzümlere de şamil 
rin ihracınm men'i hakkındaki olduğunu iddia ederek bunla• 
vekiller heyeti kararının tatbi- rın ibracma müsaade edilemi-

kine başlandığını yazmıştık. Bu yeceğini şehrimizdeki alaka· 
karara göre Türkiyede işlen- darlara bildirmiştir. Bunun 
memiş ve ambalajlanmamış olan üzerine alakadarlar ticaret ve 
üzümlerin ihracı yasaktır. Bu sanayi odası reisliğine müraca-
karardan maksat işlenmemiş atla Vekiller heyeti karannın 

üzümlerimizi civar bazı ecnebi 
memleketlere gönderip orada 
açtığı imalathanelerde işlenen 
ve yabancı memleketler üzüm
leriyle karıştırarak Türkiye 
mala damgası albnda Avrupa 
piyasalarında satışa arzeden 
bazı tüccarların mahsulümüz 
aleyhine olan hareketlerine 
mani olmaktı. 

Çürük, yağmur yemiş, kara 
böce ve kuş üzümü denilen 
üzüm nevileri ile kurutularak 
sapı ile oirlikte ihraç edilen 
Razakı iizünılerine bu kararın 
şümulu yoktu. Çünkü bu gibi 
üzümlerin işlenmesi zaten 
imkansızdır. Fakat şehrimiz 
gümrük başmüdürlüğü bu 
nokta üzerinde tereddüde düş
müş ve vekiller heyeti kararı-

bu gibi üzümlere şamil ol
madığının gümrük idaresine 
bildirilmesini istemişlerdir. Ti
caret odası Vekiller Heyeti 
kararının yağmur yemiş, karabö
ce, çürük, kuşüzümü ve sapı ile 
ihrac edilen razakı üzümlerine 
şumulü olmadığı mutaleasın

dadır. Bu nevi üzümlerimizin 
ihracatını sekteye uğratması 

muhtemel olan gümGk ida· 
resının ınutaleasının doğru 
olmadığım tesbit ettirmek 
ve Vekiller Heyeti kararını 
tavzih ettirererek bu nevi 
üzümlerin yine eskisi gibi işlen
meden ihraçlarına müsaade 
edilmesi için tebligatta bulu
nulması lhakkında iktisat ve
kaletine müracaat edilmesi 
kararlastırılmışbr. 

Pavyonların dekorasyo
nuna çahtıhyor 

Belediye reis vekili Suad 
Yurdkoru dün sabah Kültür
parka giderek Fuar hazırlık
larını teftiş etmiştir. Fuarın açıl
masına on sekiz gün kaldığın· 
dan bir çok ekspozanlar şim-
diden pavyonlanmn dekorasyon 
işlerini tanzim için çalışmak
tadırlar. 

Fuar gazinosu inşaatı yakın
da bitecektir. .. , ....... ""' 

Vallmlz teftişte 
Ödemiş ve civarındaki ka

zalarda teftişte bulunan Vali 
Fazlı Güleç bugün şehrimize 
dönecektir. 

Şehrimiz liman işletme mü
dürü Haşmet Dülge dün yeni 
idareye devredilen ambar ve 
antrepoları teftiş etmiştir. ..... ,, _.... 

Bursalı bısikletciler 
Yurd gezisine çıkmış olan 

Bursa bısikletcılerinden 3 genç 
15 Ağustosta şehrimize gele
ceklerdir. 16 Ağustos günü bu 
bısikletçilerle lzmir bısikletcileri 
arasıoda Tire yolu üzerinde iki 
kilometrelik bir yarış yapıla

caktır. 

T~:~~n TAYYARE Sineması T~•:~~n 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TARAS ]3ULBA? 

1\4 1 Ş EL S TR A G O ., ? 
Sayın lzmlr halkınR teşekkUr ve müjde: 
Yaz mevsimi dolayi!!İlt! faaliyetini tatil eden sinemamız, 

geçen yılki sinema sezonu zarfında gördüğil yüksek rağbete 
ve teveccühe teşekkilr ederken yeni yılın sinema sezonunu, 
28 Afjualos Sah günü, Avrupa ve Amerikada fevkalade 

· büyük bir rağbet kazanmış olan ve haftalarca gösterilme· 
sine rağmen aynı rağbeti muhafaza eden: 

Yüksek yaratıcı sanatkar Harry Baur'un Taras 
Bulba'sile açacağını müjdeler. 

Maddi menfaatten ziyade halkm bedii zevkini gözönünde 
tutan TAYYARE Sinemaıu, Taras Bulba ile kendisine ibraz 
edilen sevgiye mukabele ettiğin~ zahibdir. 

Direktörlük angaje edilen diğer yüksek filimJerin adlarım 
ve bunlar hakkındaki bilgiyi pek yakanda saygı değer halka 
bildirmekle mefharet duyacaktır. DiREKTÖRLÜK - . . ...... ··. . ' .. 

Adliyede : 

til kim? 
3 ıııaznuıı hakkında 

karar bekleniyor 
Kuşadası kadhımn Davud

lar nahiyesi civarında Konyah 
Memiş ile adı belirsiz diğer 
birini öldürmekle maznun Gi
ridli Mehmed Ali, Ahmed ve 
Kony h l mailin muh kemele· 
rine dün gır cezada dev m 
edilmiştir. Bundan evvelki cel
selerde bütün şabidler dinlen-
miş, müddeiumumi iddia ını 
serdetmiş ve hatta müdafaa 
okunmuş olduğundan diinkü 
celsede karar tefhim oluna-
cak idi. Fakat mahkeme 
heyeti dosya üzerintl uzun 
süren tetkiklerden sonra 
tahkikatın genişletilmesini ka
rarlaştırmış ve bu maksatla 
cinayetin vuku bulduğu kiremid 
ocağında bulunmuş olan bıçak-
taki kan l~kelerini tahlil ve 
muayene edilmesi için lstan-
bulda bulunan tıbbı adil müesse 
sesine j!'Önderilmesini muvafık 

görmüştür. Ayni zamanda hadi
se yerinde bulunan ve Kuşadası 
Müddeiumumiliğince çok kul
lanılmış olduğu tahkikat evra
kında yaZJlı olan kalın sopanın 
bekçi, çiftçi veya çobanlardan 
hangisi tarafından kullanıldığı 

ve bunun mümkünse sahibinin 
tespit ettirilmesini yine mak
telde bulunan ve üzerinde 
birçok parmak izleri bulun· 
duğu tahkikat evrakında ya-
zılt olan mavzerin üzerindeki 
parmak izlerini mutahasss ta· 
rafından tetkik edilmesi için 
lstanbul parmak izi mutahas
sıslığına gönderilmesi kararlaş
tırılmıştır. 

Evvelce dinlenmiş olan şahit
lerden suçlu Mehmet Alinin 
kay n valdesi Melek ile karısı· 
nın ve Arnavut Hüseyinin ço
banı Mustafanm dinlenmelerine 
tekrar lilzum görülmüştür. Mu
hakeme başka bir güne bıra
kılmıştır. 

Demirin katili 
Bir sene on aya 

mahkOm ordu 
Menemen kazasının Ulucak 

köyünde Demir admda birini 
öldüren Ômerin şehrimiz ağır 
ceza mahkemesince bir sene 
on ay on beş gün hapsine ve 
maktul veresesine albyüz lira 
ölüm tazminatı vermesine karar 
verilmiştir. 

Bir katil daha 
Yedi sene alb ay hapse 

mah~1Qm oldu 
Çeşme kazasının Germeyen 

köyünde Ahmed oğlu Scyfed
dini öldürmekle maznun Bulga· 
ristanlı Mehmed oğlu lsmailin 
şehrimiz ağırceza mahkemesin· 
de cereyan etmekte olan mu· 
hakemesi neticelenmiş ve suç· 
lunun 7 sene 6 ay 10 gün h p
sine ve maktulün veresesine 
600 lira ölüm tazminat vereğem 
mahkum edilmi~tir. 

r • • • •• • ır• 

Karpuz hırsızı 
Karpuz bahçesini behli· 

yan bekçiyi öldUrdU 
Bergamanın Zeytindağı nahi

yesine bağlı Yeni köy civarında 
bir cinayet olmuştur. Köy hal
kından Receb oğlu yirmi yaş· 
larmda Dail karpuz bahçesini 
beklerken bir karpuz hırsıza 

tarafından çifte tüfengi i!e öldü· 
rülmüştür. Katil mcçhuldur. Ad
liyece hadise tahkikahna el 
konmuştur. Katilin meydana 
çıkarılması için çalışıyor. Ôldü· 
rii!en Dailin iki ~özü de kördü. 

Bileğinden yaralandı 

Karşıyakada Kemalpaşa cad· 
desinde elinde yağ şişesi oldu· 
ğu halde çarşıye gitınekte olan 
Ihsan kızı dokuz yaşlarında 
Müzeyyen yere düşmüş ve 
elindeki şişe kırılarak sağ elini 
bileQ-inden varalanmıştır . 
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Müstahsil Son .... _ 
Kooperatiflere 
canla başla 
sarılmalıdır ... 

Telgra~ Haberleri 

Evkaf umum müdürü 
Jet • '"'• •_,: I o"(• 

- BaştaraJı 1 inci sayfada -
Kooperatifler bu muvaffakı

yetin müjdecisidirler. Yeter ki, 
müstahsil, kooperatif mefkure
sine sevgiyle, inanla ba~-

lansın. . Dünle bugünün muka
yesesinde, kendi lehine, bariz 
farklar görebilsin.. Özel refahı 
.kadar köyünün kalkınması, 
umrana kavuşmast da buna 
bağlı olduğunu anlasın .. 

Bugün şahidi olduğumuz va
ı.iyet şudur: 

Üzüm yetiştiren mıntakalar
da 67 kooperatif hali faaliyet-
tedir. Bunlar müstahsilin akli 
selimine müracaat ederek piya· 
sayı kötü sürprizlerden kurta· 
rılabilirler. Her yıl, piyasa açı· 
lınca, arz ve taleb arasında 
muvazeneyi bozacak şekilde 

sevkiyatın sarsıntılar yaratmak
tan hali kalmadığı, fiatleri kır· 
mak istiyen fırsatçılar elin
de müstahsilin hırpalandığı 
görülür. Kooperatiflerin ted
birli ve durbinane hareket
leri, ilk defa olarak bu mah
zuru ortadan kaldırabilir.Üzüm 
kurumunun esaslı faaliyete ha-
zırlanmış olması da kooperatif
ler için kuvvetli bir teminattır. 
~una kaniiz ki, kredi ve satış 
kooperatifleri, ellerine geçen 
kuvveti eyi kullanmak suretiyle 
bu işi idarede gösterecekleri 
kabiliyet sayesinde müstahsilin 
teşkilatlanmasından bellenen 
faydaları daha canlı surette 
ortaya koyabilirler. Böylece, 
teşkilatlanma işi, cezri bir in
kişaf yoluna girebilir. 

Şevke1; ::Bilgi.ıı. 

Hayfada 
Vaziyet vahimdir 

Kudüs, 10 (A.A) - Filisti
nin her tarafmda vaziyet ciddi 
olmakta berdevamdır. Arab 
liderleri yahudi muhacereti 
durdurulmadan evvel tahrikat· 
tan vaz geçmek istememekte
dirler. Yüks~k arab meclisinin 
yarın çok mühim kararlar ala-
cağı haber verilmektedir. 

Hayfada va1iyet vahimleş
miştir. Umumi hizmetlerde bir 
grev ilan edilmesinden korku
luyor. 

Mısır nihayet 
anlaştı 
Kahire, 10 ( A.A) - İngil

tere hariciye nezareti konso
loshaneler mahkemelerinin ceza 
işlerinde kaza salahiyetlerinin 
muhtelit mahkemelere devre
dilmesi suretindeki Mısır tezini 
kabul etmiş olduğuudan kapi
tülasyonlar meselesinin halli 
için bir uzlaşma hasıl olmuştur. 

Bir ziyaret 
Sofya, 10 (A.A) - Yugos

lav mekteb gemisi Jadran dün 
Varnaya gelmiş ve resmi hü· 
kumet makamları ile halk ta-
rafından samimi surette kar
~ılanmıştır. 

Muallimler zam 
görecek 

lstanbul, 11 (Yeni Astr) 
Bu sene ilk mektep mualJim
lerinden bin kişi zam görecek
tir. 

Türkiye iş ve Ziraat bankaları 
üzüm KURUMU Ltd. şirketinden: 

Üzilm yetiştiren mıntakalarda müteşekkil kredi koopera
tiflerine bir kolaylık olmak üzere kurumumuz tarafından 
lzmir Borsasında bir satış bürosu tesis edilmiştir. 

Üzümlerini delaletimizle satmak istiyecek olan koopera· 
tiflere azami kolaylık gösterilecek ve fazla masraf ile külfet 
tahmilinden ictinab edilerek malları en uygun şartlarla satı
lacaktır. 

Sahşlar mallarını kurumumuza sevkeden kooperatiflerin 
arzu ve talimatları dairesinde yapılacaktır. 

Kurumumuzla muamele yapacak olan kooperatiflere her 
hafta muntazam bir surette piyasa temevvücatı hakkında 
malfımat verilecektir. 

Bu hususta taleb edilecek masraf ve komisyon müfredatı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

berveçhi itidir : 
•••••••••••••••••••••••• 

Yüzde bir buçuk komisyon 
Çuval başına beş kuruş ardiye 
Hakiki simsariye 
Delaletimizle satılmak üzere gönderilecek üzümlerin paçal

lanmamış ve kuru olması şarttır. 

Mal gönderen kooperatiflerin muvazzah adreslerini şimdi
den kurumumuza tahriren bildirmeleri rica olunur. 

S-3 11-12-13 (2536) (1633) 
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SAFI AŞK 
- 68 - Türkçeye çeviren: R. B 

mas.ı üzerine koydu. Bir daki
l<a ona baktı. Fakat hayatının 
biricik sebebi olan kadını, Lo
ransı düşündü. Bir intihar ha
reketinin herşeye rağmen Lo
ransın muvaffakiyetini sarsması 
ihtimalini düşündü. 

- intihar etmeğe hakkı ol
madığına hükmetti. Son tesel
liden mahrnm kalmanın acıla· 
rıyla göz yaşlarına bir serbesti 
verdi. Bol bol ağladı.... 

Emmanuel, zavallı varlıgını 
ne yapacağını bilmiyerek uy
kuya daldı. insan, yorganlar 
İçine gömüldü mü istirabıoı da 
kendisiyle birlikte uyutacağını 
Zanneder. Bu zannında aldan· 
IDaz da ••• 

_ _ _ r _ _ ---- • . w 

gibi uzanmtş, artık ağlamıyan 
gözlerini karanlığa açmıştı. O, 
orada başağrısından, dış sancı
sından, kıvranan bir hasta gi
biydi. Gözleri dalgın, ağzı açık: 

- Mustarib m, mustaribim 
diyordu. 
Yatağında kıvrandı durdu. 
Sabah, tanyeri ağarırken da

ha gözlerini kapamamış t ı. Ay
dınlığı görmemek için yorga
nını oaşından yukarı çekti. 

SÜTHANE YOLUNDA 
Delikanlı öğleden sonra eski 

süthane yolunda bir gezintiye 
çıktı. Yeni kiracının çirkin bir 
kadın olduğunu öğrenmişti. 
Kılkuyruk, yanında idi. Emma
nuel bu yolun bir çakılını ta
nıyor, mütevazi saplan üzerin-

Sivas, Erzincan ve Erzurumda vakıf 
işlerini tetkik etemeye haşladı 

.............................................................................. 
Erzurum, 11 (A.A) - Vakif işlerini teftiş 

etmek üzare geziye çıkan evkaf genel direk
törü Sivas ve Erzincan vilayetlerindeki teftiş
lerini yaparak şehrimize gelmiştir. 

Genel direktör buradaki teftişlerini yaptık
tan sonra Kars ve Ağrı vilayetlerini gezip tek
rar Erzurum yoluyla Trabzona geçecektir. 

Hükumetimizin doğu illerimiz.in bayındırhk 
işlerine önemle el koymuş olması ve umumi 
müfettiş merkezi olan Erzurumda ise evkafa 
ait bir çok ev, hamam vt: dükkan bulunması 

dolayısiyJe genel direktör bu teftişleri esnasında 
bilhassa Erzurumda bu durum ve bakımdan 
tetkikatta bulunacağını söyledi. 

Mahmnd Esad Bozkurt 

Dün Urfada, 25 suçlunun 
müdafaalarını yaptı 

Urfa, 11 (Telgraf) - Urfaya rica ve ısrar üzerine gelen eski 
Adliye vekili Mahmud Esad Bozkurt, bugün 25 maznunun mü
dafaasını yapmıştır. 

İki saat süren bu müdafaa çok heyecanlı idi. Halkın görül
memiş tehacümü karşısında jandarma müdahaleye mecbur kaldı. 
İddia makamiyle Mahmud Esad Bozkurt arasında münakaşalar 
oldu. Hüküm Çarşamba günü verilecektir. 

Urfa, 11 (Telgraf) - Mahmud Esad Bozkurt yarın halk evinde 
bir inktlab konferansı verecektir. 

Diktatör Metaksas 
Yunanistanda komünizmle mücadeie 

edecek bir şeftir 
Paris, 11 (Ö.R) - Temps gazetesi general Metaksasın Yu

nanistanda yeni bir kanunu esasi projesi hazırlamakta olduğunu 
yazarak diyor ki: 

- "Metaksas Yunanistanda komünist tehdidine karşı hareket 
edebilecek yegane şahsiyettir.,. 

Avni gazeteye göre Yunan Başvekili ltalya ve Hitlerci Alman
yadaki gençlik teşkilatına müşllhih bir teşkilat vücuda getire· 
cektir. 

Atinada komünistlerin ileri gelenlerinden 25 kişi tevkif 
edilmiştir. 

ltalyanlar 
dinlerine 

Habeş müslümanlarının 
hürmet gösterecekmiş 

Adis - Abeba, 11 (Ö.R) - Kral vekili Graçyaoi burada irad 
ettiği bir nutukla ltalyanın Müslümanların dinlerine ve adetlerine 
hürmet etmeğe azmetmiş bulunduğunu söylemiştir, Bu teminat 
üzerine Müslüman şefler sadakatlannı teyidetmişlerdir. 

Adis - Abeba, 11 (Ö.R) - Necaşinin sabık hariciye nazırına 
aid servetler müsadere olunmuştur. 

Sovyet kahramanı adı verilen 
(Ant 25) tayyaresi Moskovaya geldi 

Moskova, 11 (A.A) - Şimalde çok muvaffakıyetli bir uçuş 
yapan ve bu sebepten kendilerine Sovyet birliği kahramanı ün
vaoı verilen Ant 25 tayyaresi mürettebatı Moskovaya gelmişler 
ve büyük tezahüratla karşılanmışlardır. 

Tayyarecileri tayyare meydanında Stalin, bütün halk komiser
leri, hükumet erkanı ve çok kalabalık bir halk kütlesi selamla
mış ve yolda halk Ckalov Baydokev ve Beliakovun üzerine 
çiçek atmak suretiyle heyecanına tercüman olmuştur. 

Moskova bayraklarla donanmıştır. 

yabancı gelmiyordu Burada 
Loransla geçirdiği tatlı aşk 

sahneleri gözleri önünde idi. 
içinden isteyordu ki süthanenin 
çitinden yine Loransıo başı 
uzansın... Yine eski haliyle ona 
koşsun .• Onu kucaklasm .. 

Burada saatlarca dolaştı. Ak
ıam, Viyö Kontiye dönüşünde 
ayakta durmağa mecali yoktu. 
Şömine karşısında koltuğuna 
geçti. Hayallerine daldı. 

Madam Lekuvan mutbakta 
yemek hazırlamakla meşguldu. 

Bir aralık, Kulağına tatlı bir 
ses geldi: 

- Emmanuel... 
Delikanlı ruya gördüğünü 

zannediyordu. Ayağa kalktı. 
Lorans, orada kapı eşiğinde 

idi. Koştu, onun kolları arast· 
na atılarak başını göğsüne da
yadı. 

Çılgın buseler, Emmanuelin 
yüzünde dolaştı. 
. - Hazinem ... Sevgilim .•• Tan

nya tiikllrler olıun ki .eni sağ . . 

öldürmemişsin ..• Na kedar üzül
düm, ne kadar korktum bil-
sen .•• 

işte sevdiği delikanlı kolları 
arasında sessiz duruyordu. 

- Emmanuel söyle... Sesini 
duymak istiyorum söyle... Beni 
o kadar korkuttun ki •.• 

Artık cevap verebilirdi. 
- Lorans dedi. 
- Evet benim yavrum .. Se· 

nin Loransın ben'im... Kon
ser dönüşü kendimden geç
miştim. Kazandığım muvaffa
kiyet buharile sarhoştum. 

Başka birşey düşünmiyordum. 
Seni yanımda görmeyince an
nemi otele gönderdim. Fakat 
nereye gittiğini haber verme
den oteli terkettiğini öğrenince 
az daha çıldıracaktım. Annem 
ne kadar ağladığımı sana an
latacak... O zaman sana karşı 
çok kötü davrandığımı anla
dım. Herıeyi anladım sevdiğim, 
herıeyi ••• 

ltalyanlar -- . -
Zafer peşinde 
Roma, 10 (A.A) - Adis -

Abebadan bildirildiğine göre, 
Libya fırkası kuvvetleri Harrar 
istikametinde Garamoulata da· 
ğını işgal etmişlerdir. 

Libyalı kuvvetler iki ay dağ· 

hk mıntakalardan geçmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 
Bu mıntakalara şimdiye kadar 
hiç bir Avrupalı ayak hasmı~ 
değildi. Bu mıntakalar ahalisi 
bir güna mukavemet göster
memektedirler. 

Japon yada 
Örfi idare kalktı 

Tokyo 10 ( A.A) - Örfi 
idare kat'i surette kaldırılmış 

ve polis müfrezelerinin sokak
larda dolaşmalarına nihayet ve· 
rilmiştir. 

Alfons ispanyaya 
dönmiyecek 

Vjyana, 11 ( Ö. R) - Eski 
ispanya kralı Alfons gazete· 
cileri kabul etmiştir. Gazeteci
lerin muhtelif suallerine cevap 
veren sabık kral, ispanyaya 
avdeti hakkında bazı gazetele
rin ortaya attıkları haberleri 
tekzib etmiştir. 

Madridde endişe 
Paris, 11 (Ö.R) - Madrid

den gelen haberlere göre hü
kumet merkezi asi tayyarelerin 
bir taarruzundan endişe etmek
tedir. Böyle hır taarruzun feci 
neticelerinden sakınma için tet
birler alınıyor • 

Sıhhiye Vekili 
Çorumda 

Çorum, 11 (A.A) - Sıhhiye 

vekili Dr. Refik Saydam iskan 
işleri hakkında inceleme yap
mak üzere şehrimize gelmiş, 

gereken incelemeyi yaparak 
Amasyaya hareket etmiştir. 

Emmanuel heyecanından baş
ka birşey söylemiyordu. Kol
ları gevşedi. Tekrar yarı bay• 
gın gibi bir koltuğa düştü. 
Lorans onun ayakları dibine 
düşerek ellerini ovmağa, okıa· 
maia başladı. 

- Ne kadar sararmış, ne 
kadar zaif lemişsin .• 

- Zavallı hazinem, sana bu 
kadar çok mu ıstırab verdim? 

Dostunun ellerini avuçları 
içinde sıkıyor: 

- Affet beni sevgilim, affet 
beni diyordu. Şarkılarla bunal
mıştım. Bu sabaha bir daha 
seni, senin güzel gözlerini gö
remiyeceğimi düşündüğüm za
man en çok kıymet verdiğim 
şeyler gözümde kıymetlerini 

düşürdüler.. Senden başka bir 
şey düşünmez oldum. 

Lorans hem Emmanuelin ince 
parmaklarını okııyor, hem söy
liyordu. 

aan11e • 

Manisa da 
•••••••••••••••••••••••• 

~lühim bir toplantı 
- Baştara/ı 1 ind sahi/ede -

dolgun tabir edilen mahsulü 
yetiştiren mıntakaların üzüm
leri potasaya bandırılmadan 

kurutulmaktadır. Bu şekilde 
kurutulan üzümler renk itiba-
riyle morlaşmakta iselerde lez
zet itibariyle bir hususiyet kes-
betmektedirler. Potasastz kuru· 
tulan Kaliforniya üzümlerine 
T ompsons adı verilmektedir.Bu 
nevi üzumler bilhassa Almanya 
piyasalarında rağbet görmek
tedir . . 

Almanya ile Amerika ara· 
sındaki ticaret anlaşmalarının 
hususiyetleri Kalifomiya üzüm-
lerinin Almanya piyasalarında 
satışa mani olduğundan Al
manyadan mühim bazı firma• 
lar Türkofise müracaatla Tür
kiyede bu nevi üzüm istihsal 
edildiği takdirde külliyetli mik· 
tarda siparişlerde bulunacak
larını bildirmişlerdir. 

lktisad vekaleti bu müraca
ata çok ehemmiyet vermit ve 
bağcılarımızın bu nevi üzüm de 
istihsal etmelerini teşvik mak· 
sadile Ege üzüm istihsal mın
takasına bu heyeti gönder
miştir. 

ilk temasını Manisa bağcı

larile yapan heyet Kaliforniya
da bu şekilde kurutu}arak re
vaç bulan üzümler gibi üzüm 
istihsal etmeleri için bağcıla
rımtza gereken izahatı ver· 
mişlerdir. 

Manisa bağcılarımn mühim 
bir lusmı bu şekilde üzüm is
tihsal edeceklerini vadetmişler
dir. 

Kaliforniya üzüm rekoltesi 
talcriben 200.000 tonu müteca· 
vizdir. Bunun 100.000 ton mik
tarı T ompsons tabir edilen 
potasaya bandmlmadan kuru-
tularak piyasaya arzedilmekte
dir. 

MüstabsiJlerimizin bu şekildE 
iıtibsal edecekleri üzümlerd~n 
Almanyada yalnız bir firı.na 50 
bin kutu istemektedir. 

Vekaletin göndermiş olduğu 
heyetin verdiği izahat bağcı· 
lar üzerinde çok iyi bir tesir 
bırakmıştır. Vekaletin bağcı
larımıza karşı alakası şükranla 
karşılanmıştır. 

Üzüru kurumu da lzmir ve 
Kemalpaşa civarında bazı bağ
larda tecrübe olmak üzere bir 
mikdar üzümü bu şekilde ku
rutacaktır. 

Doktor Bs.de i!e arkadaşları 
bugün lzmife geleceklerdir. 
Heyet Ege mıntakasındaki bağ 
yerlerinde dolaşazak ve bağcı
ları bu şekilde üzüm kurutma
ğa teşvik edecektir. 

Bu suretle kurutulacak üzüm
lerimizin bir kısmı dış piyasa-
larda yeni mahreçler bulacak
lardır. -
Üzüm kurumu 

Fuvarda güzel bir pavyo1ı 
hazır il yor 

Üzüm kurumu 9 Eylül Bey
nelmilel fuvarunda geniş bir 
pavyon kiralamıştır. 

Dekorasyonu sanayii nefise 
profesörlerinden Vedad deruh
de etmiştir. 

Pavyon çok şık ve modern 
bir tarzda tezyin edilerek Ege 
üzüm istihsal mıntakalarının 
muhtelif yerleri üzümle. i yaş 

ve kuru olmak üzere teşhir 
olunacaktır. 
Pavyonun bir kısmında üzüm

den yapı' an reütenevvi şeylerin 
listeleri diğer bir kısmında da 
zırai kredi kooperatifleri yer· 
lerini gösteren paftalar bulu
cakbr. 

Elektrik tertibatlarında gös
terilecek uümuneler çok cazib 
bir hususiyet kesbedecklerdir. 

•••••••••••• 

Lord Halifaks 
Lendra, 11 (A.A) - Harici

ye nazırı vekili Lord Halifaks 
beynelmilel vaziyeti tetkik et· 
mek llıere tatilini bırakarak 



Türk 
uallimler 

r. imanyanın her tc.ra
f· nda çok samimi bir 
t urette karşılanıyorlar 

A:...MANYADAN YAZILIYOR 
Almanya'da "Deutcher Aka

demischer Austauschdienst" 
adındaki teşekkül terafından 

yapılan davet üzerine Almanya 
dahilinde bir tetkik seyahatıra 
c ıkan muallimlerimiz temmuz 
• rtalarında Berline varmışlar· 

c.ır. Muallimlerimiz şerefine 
':'ürk kulubü 26 temmuz 1936 
pazar günü bir çay ziyafeti 
tertib etmiştir. Bu ziya' ette 
muallimlerimizden başka bü· 
yük elçilik ve konsolosluk er· 
kanı, ticaret yonseyimiz, Ber· 
lin Türk talebe müfettişi ve 
odamız idare heyeti ile Türk 
kulubü ve Berlin Türk talebe 
cemiyeti azaları bulunmuşlar· 

dır. Bu çaya, başta " Deuts· 
cher Akademischer Austaus· 
dhdienst " in başkanı ve idare 
heyeti ile bazı Türk dostu Al· 
manlar dahi çağrılı bulunu· 
yorlardı. 

Sporcularımız gibi muallim· 
)erimiz dahi Almanyada uğra· 
dıkları şehirlerde büyük bir 
samimiyetle karşılanmışlardır. 
Kendilerine ekseri belediyeler 
tarafından ziyafetler verilmiş· 
tir. Bu arada Berlin belediyesi 
dahi muallimlerimizi bir çay 
ziyafeti vermek suretiyle izaz 
etmiştir. Hemen tekmil ziyafet· 
\erde an'anevi Türk-Alman 
dostluğu hakkında samimi nu· 
tuklar söylenmiş ve Türk mual
limlerinin yaptıkları seyahatın 

iki millet arasındaki dostluk ve 
kültür bağlarını bir kat daha 
kuvvetleştirmesi dileği izhar 
olunmuştur. 

Muallimlerımiz, Berlinden 
sonra Hamburg'a, oradan da 
Bremen'e geçmişlerdir. Kendi

leri gerek Hamburg'da, ge· 
rckse Bremen'de pek dostane 
bir surette karşılanmışlardır. 

Şerefle-rine Hamburg ve Bre· 
man belediyelerinde kabul me· 
rasimi yapılmıştır. 

Muallimlerimiz yeni Alman
yanın ilmi ve iktisadi sahala
rında bir çok tetkikler yaptık· 
lan gibi, bilhassa Hitler rejimi· 
nin kurduğu muhtelif büyük 
teşekkülleri görmektedirler. -

Bir gtnç kız 
Evinden kaybolmuştu 

Karantinada Mısırlı cadde· 
sinde 197 numaralı evde otu· 

ran Hurive kızı Drahşan üç 

gün evvel kaybolmaştu. Zabı· 

taca bulunmuş ve evine teslim 
edilmiştir. Muayene ettirilen 
kızın bakire bulunduğu anla· 
şılmıştır. 

Hind yo nu deği tirece er mi? Körfez 

lngilterenin ütün Akdeniz stratejisini değiştir
meği düşünt üğünü iddja etmek mevsimsizdir 

Vapurları 
Müdüriyet sikayetlere 

cevab veriyor 
Bugün çıkan 9317 numaralı 

gazetenizin ikinci sayfasının 
ikinci sütununda (Körfez va· 
purları) başlığı altındaki yazıda 
Karşıyaka ile lzmir arasında 
işliyen vapurların pazar günleri 
ve bilbassa akşamları çok fa
sılalı hareket ettirilmesinden 
dolayı halkın iskelelerde fazla 
beklemek mecburiyetinde kal· 
dıkları cihetle idarenin nazarı 

dikkatinin celbedildiği görlü· 
müştür. 

Pariste çıkan Annales Colo
niales'te Thomas Greenvood 
yazıyor: 

Müstakbel Cenevre toplan· 
tılarının neticesi ne o!ursa ol· 
sun İtalyanın Habeşistanı fet· 
hetmesi hadisesi lngilterenin 
imparatorluk stratejisi için der· 
hal halledilmesi gereken mü· 
him sorular ihdas etmektedir. 
Bu mesele!crin şekli ve müm
kün olan hal suretleri bütün 
sömürgeci devletler üzerinde 
tesir yapmaktan Q'.eri kalmıya· 
caktır; çünkü bunlarda, istesin· 
ler istemesin'er, hesaplarında 
Itıılva tarafından dünya poli· 
tikasına ithal edilmiş o'an yeni 
unsurlara ve Almanyanın ~ö· 

mürge ta'eblerine yer vermek 
mecburiyetindedirler. Sömür
geci devletler bugünkü vazi
yete alışmışlar ve deniz 
aşırı ülkelerini asgari mas· 
raflarla muhafaza etmek işini 
tanzim etmişlerdi. Bu, Fran· 
sa ve lnğiltere için o:duğu 
kadar, lngiliz filosuna bir mu· 
vazene unsuru nazariyle bakan 
küçük devletler için de doğ
rudur. Şu dakikada vaziyet ne 
merkezdedir? 

Milletler cemiyeti azalarının 

muhalefetine rağmen Habeşis· 
tanı fethetmiş olan ltalya Af· 
rikadaki ülkelerinin istikbali 
kısmen onları müdafaa edecek 
kuvvetine bağlı olduğunu dü· 
şünmek mecburiyetindedir.Lon
dra deniz konferansiyle bağ· 

!anmamış olan ltalya deniz 
kuvvetlerini istediği gibi İnşa 
etmekte serbesttir. Fransanın 

bu vaziyette reaksiyonu ne 
olacafunı tahmin etmek vakıt-

·' 
sız olur; fakat herhalde Ak· 
denizde deniz kuvvetlerinin 
artışı tasarlanabilir. O zaman 
lngilterenin Akdeııizde şimdiye 
kadar sahib olduğu deniz üstün· 
lüğünü muhafaza edip edemi· 
yeceği soru~u hatıra gelir. Bu 
üstünlüğün iki manası vardır: 
lngilterenin şark imparatorluğu 
ile t•cari ve stratejik münaka· 
lesini tamin etmek ve Akde· 
nizde lngiltereye tabi arab 
memleketleri üzerinde lngilte
renin nüfuzunu idame etmek. 

lngilizler, dünyayı istedik· 
)eri şekle koymaya mu· 
vaffak olamadıkları zaman men· 
faatlerini müdafaa için halin 
icablarına uyacak şekilde ken· 
dilerini organize ederler. imdi, 
ltalya ile gerginleşen vaziyefn 
endişeler doğurduğu esnada 
Akdenizde ne gördük o za· 
mana kadar Maltada bulunan 
lngiliz donanması derhal Cib-

/skenderiyede /n{!'iliz deniz ve !tava ri.ssilllıarekeleri 

raltara ve lsltenderiyeye gitti. liz menfaatları feda edilemiye· istifade eder. Hindistan yolunu 
Malta, birinci sınıf bir deniz cek kadar büyüktür. Şu halde Kap'tan geçirmek için, Ingiliz· 
üssü olarak muhafaza edilmekle buralarının deniz ve hava ba· ler Kap'tan yüz kilometre ka-
beraber, imparatorluk )"Olu ba- kımından nasıl korunabileceği· dar mes_af.ede ~i~on.sville'i s:-
kımından stratejik ehemmiye· ni gözden geçirelim. g~pur ı;ıbı. .bırın.cı der.ece ~ 

kk k b d b·ı ı ·1· f'l lskende- bır denız üssü halıne getırmeyı tini muva aten ay e e ı e· ngı ız ı osunun k d ş· d' k 
d 1 h 'h · · H f 'd d · I · tasarlama ta ırlar. ım ıye a· 

ceği ha ise erin zu uru ı tı· rıye ve ay a a emır emış dar Maltada bekliyen filo bun· 
malini de gözönünde tutmak olmasına .. ve lng~li,z ha~a dan böyle orada toplanacaktır. 
lazımdı. O zaman müdafaa ve kuvvetlerının Abukır de genış Uzakşark'a buradan gemiler 
taarruzun hakiki istinad nok· bir kamp vücuda getirmiş ol· sevketmek Maltadan daha ko· 
t:ı.ları Akdenizin ucunda ola· masına rağmen, ne Mısır, ne lay olacaktır. 
caktır. Bir harb zamanında de Filistin lngilizlerin kendi Bu projeye muhalif olanlar 
ticaret gemilerinin bu geniş topraklarında askeri istihkam bir çok noktalardan itirazlar et• 
hav~ada11 emniyetle geçemiye· ve üsler vücuda getirmelerine mektedirler. Evvela yol uzaya· 
cekleri bir vaziyet hasıl olursa, müsaade etmiyeceklerd r. Bu· cak ve lngiliz deniz filolarının 
lngiliz donanmasının vazifesi ralarda filolarını bulundurabil- bu nisbe!te artması İcab ede· 
düşman gemilerini bu deniz· mesine rağmen lngiltere büyük cektir. Sonra bütün yol boyun· 
den çıkmaktan menetmek, ve bir askeri üssü ancak lngiliz ca kuvvetli bir müdafaaya ma· 
kat'i neticeye kadar onları her topraklarında vücuda getire· lik iskeleler vücuda getirmek 
iki taraftan taciz etmekten bilir. Onun içindir ki ltalya'nın İcab edecek ve nihayet Hind 
ibaret olacaktır. Rodos tayyare ve Leros deniz Atlasiyle Atlantik'in cenubunda 

Bu şartlar içinde garbda üslerinin tehdidi altında bu· daima hükilm süren fırtınaları· 
Cibraltar büyük bir ehemmiyet lunmıyan Kıbrıs'ta kuvvetli bir da hesaba katmak lazım ge-
alacaktır. Çünkü bu büyük deniz haV'a üssü vücuda geti· lecektir. Fakat bütün bu güç· 
üs Atlantik filosuna istinad rilmesi düşünüldü. Bundan baş· lükler, lngiliz hükümetini Kap 
ederek boğazı geçilmez bir ka da Süveyş kanalının müda· yolunu hazırlamaktan menede· 
balde tutabilir. Fakat şarkta, faasını kuvvetlendirmek için miyecektir. Esasen bir çok 
Mısır, Filistin, Maveraişeria ve lngilizler Kızıldeniz'in kapısında ticari nakliye gemileri tecrübe 
Irakta lngiliz menfeaatleri nasıl bulunan Aden'le Perim'i tah· maksadiyle mahsus bu yoldan 
muhafaza edilecektir? Bazı in· kim etmektedirler. sevkedilmiştir. Fakat lngiltere· 
giliz stratejicileri, lngiliz do· Bütün bu tedbirlere rağmen, nin bütün Akdeniz stratejisini 
nanmasının bu şark ülkelerinin harb halinde, imparatorluk değiştirmeği düşündüğünü id-
müdafaası uğruna feda edile· yolunun Süveyşten değil Kap· dia etmek henüz mevsimsizdir. 
miyeceğini söyleyecek kadar tan dolaşması İcab ettiği aşi· Buradaki menfaatleri feda edi· 
ileri gittiler. Fakat resmi mah· kardır. Bu hal lngiltereyi fazla lemiyecek kadar büyüktür. 
filler bu fikre asla yanaşma- işkal edecek değildir, çünkü Esasen bir Akdeniz anlaşma· 
mışlardır. Akdenizin şark hav· lngiliz ticaret filosunun ancak sının akdi suretiyle vaziyetin 
zasında mevzuu bahso1an lnıı-i- beşte biri Akdeniz yolundan düzelmesi de mümkiindür. 

lzmir • Karşıyaka iskeleleri 
arasında işliyen körfez vapur
ları tatil ve adi günlerine mah· 
sus sefer programlarına uygun 
olarak hareket ettiri'mekte ve 
vapurlarımız iskelelerden muay· 
yen zaman ve dakikalarda kal
dırılmakta olduğu cihetle vak· 
tinde iskeleye gelen halkın 
fazla beklemesine zaten mahal 
kalmamaktadır. 

Ancak bir takım halk vapur
ların hareket zamanlarını gö· 
ze-tmiyerek vaktinden önce 
iskelelere gelmekte ve pek 
tabii vapuru beklemektedirler. 

Müdür N. 
A. ŞUŞUD 

ihracat 
Haziranda limanımızdan 

ne kadar mal çıkt. ? 
Ticaret odasınca hazırlanmış 

olan bir istatistiğe göre haziran 
ayı zarfında limanımızdan dış 

memleketlere 960,458 lira de· 
ğerinde 5,382,152 kilo mahsul 
ihraç edilmiştir. 

Bu miktarın 221,776 lirası 
üzüm, 308,306 lirası pamuk, 
25485 lirası meyan kökü, 17995 
lirası küsbe, 55202 lirası kuzu 
derisi, 27302 lirası meşin, 

19283 sahtiyan ve 1380 lirası 
da ihraç edilen hayvanlara 
mahsustur. 

ihracat mahsullerimizden en 
çoğunu Almanya çekmiş ve 
226,554 kilo mahsulümüzü ithal 
etmiştir. lngiltereye 1,375,571 
kilo, Fransaya 318,346 kilo, 
Belçikaya 281,243 kilo, Holan
daya 259,653 ve Mısıra da 
135,366 kilo mahsul ihracatı 

yapılmıştır. 

Yeni defterdar vazifeye 
batladı 

Şehrimiz defterdarlığına ta
yin edilmiş olan Maliye Veka· 
leti tahsilat müdürü Nazif, 
evvelki gün lzmire gelmiş ve 
dünden itibaren yeni vazife· 
sine başlamıştır. 

Belediye cezdarı 
Şehir içinde idare ettiği oto· 

mobili son sür'atle süren bir 
şoför, fazla müşteri alan bir 
otobüs sahibi belediye zabıta· 

sınca cezalandırılmıştır. 

mor, mai sular... olmuş ... Bir şeyler olmuş o ba- - Kim? başladı. Fakat konuşuyor. Acı· 
Yaklaş şöyle ... Elini uzat ba· şa ... Sabiha, Sab ha .. işitmiyor• Kim olacak, Sabiha... tarını anlatıyor. Ne de olsa 

na .. Başını yana çevir .. Çevir.. musun yüzündeki yaralar ne - Bilinmez ki • onun ölümünde en büyük müeı-
Bir az daha... Bir az daha.. oluyor... Ne oluyor orada... - Tuhafsın Müjgan.. Sabi· sir ... 
Hah .. Şöyle .. Ay ışığı saçlarını Hastalandınmı sakın ..• Ne gece, hadan maada sen bile hala - Ölümünde hal ... Hiç kur-
tarıyor Sabiham.. ne fena gecede... benim Sabihaya samimi bir tulma ümidi kalmadı mı? 

Şimdi senden bir ricam daha Çıldıracağım ... Çıldıracağım... alaka ile bağlandığıma inan• _ Nasıl kalmadı.. Kurtula-
var ... Gözlerini kapa.. Deniz • * • mı yorsun. inanmıyorsun. buna bilir. Hayatı yapan mucizelerdir. 
suları oradaki rengi kıskanı· Sezai Fuad sesleniyor : eminim,.. Daima şüphe, her 

................ - ~-····························· M'll~ R 
···········•···················•······•·•······· ı ı oman yorlar... Onlar da sesıinle ve - Müjgan, Müjgan!... zaman şüphe altında yaşııdım. 

Onu da bir mucize kurtarabilir • 
Eğer vücudu kuvvetli olsaydı, benimle beraber maileşiyorlar, - Buyurun efendim, Kendi acılarım, bana bir 
kurtarırdı. Çok zayıf.. Her 

morlaşıyorlar. - Ahmedi içeri kaldıralım... zından hayatı yaşatırken baş• 
Yazan: Adnan Bllget - 34 
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;-____ ,. 

Kirpik uçlarında toplanan parıltılar ne ••• Eğer 
onlar gözyaşı iseler cidden sevineceğim •• 

çUnkU ben de mustaribim •• 

dakika biraz daha sönüyor. Fakat, fakat neden soyun· - Ne olmuş ona... katarının hala benden şüphe 
mıyorsun Sabiham ... Sakın ben· - Çıldırmış galiba, zavallı... etmeleri... Esasen sen daima, - Doğum olacak mı? 
den mi sakınıyorsun... Kocan· - Zannetmem... Buhran ge- her hadiseyi Sabihanın gözüyle - O da şüpheli.. Olsa bile .. 

- .. Su .... s işidecek. 
- Sahi işidecek. 
- Sezai bey ... Siz istirahat 

etseniz ... Çok bitkinsiniz? 
- Evet.. 
- Yüzünüz sapsarı .. 
- Sen kendi haline bak ..• 

Gözlerin yemyeşil.. Senin du· 
dağıudaki o beyazlık ne ... Du
daklarını neden emiyorsun? 

Sus ... Yavaş ... 
- Kokain ... Kokain kullan-

- Yavaş konuşun ••. Bana dan mı çekiniyorsun ... Benim çiriyor galiba ... Demin fazlaca muhakeme etmeğe alıştın. Bu· Kendisinin yaşaması ... Evvelce 
neden yazık olacakmış ... Siz vücudunu çıplak göreı:eğimden kokain almıştı. nun böyle olması ..• de arzetmiştim. Meşkük .. Zayıf 
kendi zavallılığınıza bakın ... Ben mi? Yaklaş, biraz, biraz daha... - Zavallı adam... - Bey bana müsaade etse· bir ihtimal ..• Size şimdi kon· 
şimdi çok rahatım .. lsterseni:ı: Fakat neden düşünmelisin... - Zavallı... niz de odaya girsem ••• Belki sültasyon neticesini bildire· 
size de verey'.m.. işte Sabiha Kirpik uçlarında toplanan - içeriden haber... birşey lazım olur. ceğim: Doğum yakınlaştı. 
geliyor .. Kapıdan çıkan odur parıltılar ne... Eğer göz yaşı - Doktorlar konsültasyon ya· - Peki Müjgan ... Doktor· Belki de yarım saata ka· 
değil mi ... Bakın elini uzatıyor. ise buna sevineceğim ... Çünkü pıyorlar. )arın kararını bana acele ye· dar... Doğum esnasında öl· 
Beni çağırıyor. şu dakikada ben de mustaribim. - Karar.. tiştir.. mesi muhakkak... Son çare 

Gitmem ki ... O buraya gel- içimin sızlamasına rağmen çir· - Daha verilmedi. • * • çocuğu aldırmaktır. Bu zaruri 
sin ... Sen gel Sabiha... Şöyle kin yüzümle gülüyor ve neşe - Çocuğu... Doktor: bir vaziyet... Buna mecbursu-
gel. .. Nergis adasının kıyıları saçıyorum. - iki i!ç saate kadar dün- nuz. 
bizi bekliyor. Bizi bekliyor ora- Ay soyunmuş ... İnci bakışla· yaya gelecek, - Buna razı değilim .. 
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Kurum faalivete geçmiştir 

Kredi kooperatif erine 
• · • • • gösterilecek kolaylıklar 

Amerıka Avrupa ışlerıne el uzatmalı Kurum direktörünün mühim izahatı 

Senatör Borah Japon tehlükesini yenmek 
Amerikanın Avrupa muvazenesine 

• • 
ıçın 

ehemmiyet vermesini tavsiye ediyor. 
Ruz.veltin Vilson gibi hareket etmesini de zararlı •• •• goruyor 

Vaşington, 11 (A.A) - B. - ltalyan - Habeş barbının temsil ettiği rejimlerin manevi rinde bir Vilson rolü oynamak 
Ruzvelt ile bahriye nazırı B. daha birkaç hafta önceki akis- bir yıkımı olacaktır. tehlükelerini sırtlansın. Esasen 
Svanson ve Amiral Stanley leri unutulurken ispanya dahili Habeş davasında olduğu gibi Avrupa bu kadar saf değildir. 
Avrupa sularında bir Ameri- bir harbla kana boyandı. Bunu ispanya badisatında da Ameri- Çok tecrübelendiğini Fransanın 
kan filosu vücuda getirilmesi yalnız bir isyan ve batta bir ka medeni dünyaya kulaklaf'.nı ispanya hadiselerinde oynamak 
meselesi hakkında riyaseticu- ihtilal hareketi olarak kabul kapamış bulunuyor. Bu zararlı- d. · · ı ı b ı· iste ığı müessır ro an ata i ır.,, 
ınur sarayında müzakerelerde etmek mü:ııkün değildir. Is- dır ve tek gözlü bir sükuttur. 
b 1 

Hatip, ispanya hadiselerine 
u unmuşlardır. panyadaki hadise, sırf harici Amerika Avrupadan elini çek-
N Ö ) O · 1 ) ı k · h k karışan dış unsurları şiddetle evyork, 11 ( .R - ni- tesır er e pat a vermış; ızını tiği gün kendi de açı yara-

b k 1 tenkid ettikten sonra sözlerini ted Press bildiriyor: şu veya u memle et erden larla karşılaşacaktır. Amerika 
"Tbe EnternationalityPeace" almıştır. Şimdi bu harbın ne Avrupa ile teması kesemez. şöyle bitirmiştir: 

·Beynelmilel sulh- cemiyetinin netice vereceği sualiyle karşı· Kestiği gün Japon teblükesiyle - " Avrupa tekrar vaz'ı ha-
tertibettiği gece konferansların- !aşıyoruz. Bana kalırsa bu ha· karşı karşıyadır. mil ağrıları geçiriyor. Bu sık 
da bir nutuk söyliyen Senator dise karşılıklı rejimler harhıdır. Bu mantık, şu demek değil- ağrılar hiç te münasip de-
Borah demiştir ki: Birinin kazanması ötekinin ve dir ki Ruzvelt. Avrupa işle- ğildir. ,, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Gazeteler Mısır heyeti 
• • • •• Neler yazıyorlar? 

Londraya gıderek Mısır-ln~ılız muza- Bu~~:n~~~a~ 1g!~::ı~rA~~;a: 
k t •k• • fh k k tüy sıklette dünya şampiyonu era ının ı ıncı sa asını onuşaca olmasını mevzubabs ediyorlar. 

Cumuriyet gazetesinde Yunus 

Hayfada resmi daireler müstahdemleri grev 
Grevin sirayet etmesinden korkuluyor 

Yaptılar Nadi spora verilen ehemmiyetin 
bir usule bağlanması liizımgel
diğini yazmakta ve sporun 

Kahire, 11 (Ö.R) - Başve-
1 Nahas paşa, matbuata be

} ana tında lngiliz delegasyonu 
i'e müzakeratın ilk safhası bit
i ;ini ve kat'i safhaya aid gö
rıişmelerde bulunmak üzere bir 
Mısır heyetinin Londraya gide
ceğini söylemiştir. Heyet önü
müzdeki hafta içinde hareket 
edecektir. 

Başvekil Mı~ırın kapit!ilasyon
ların ilgası meselesini görüşmek 
için, bu kapitülasyonlarla a!a
kaJar devletleri bir konferans 
halinde toplanmağa davet ede
ceğini bildirmiştir. 

Kudüs, 11 (A.A) - Bugün Kudüstm bir goruuıış 
toplanacak olan yüksek Arap liderlerinin çoğu greve haber verilmektedir. 

:::kli~:e~e veF:t:~n te:;~~lar:!~ devam edilmesine taraftardır. Hayfada resmi daireler müs-

L mumi bir konferans akdine Memleketin her tarafında ve tabdimlerinden bir kısmı grev 
davet etmesi muhtemeldir. bilhassa Hayfa ve Yafada va· halindedir. Mamafih işler nor-

Öğrendildiğine göre, Arap him hadiseler çıkmış olduğu mal surette görülmektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Iran transit yolu 
Trabzon limanından doğu Bayazid'e 
giden yolun 490 kilometresi yapıldı 

Trabzon limanından Iran hu
dudunda, Karaköse, yeni ismi 
ile Doğu Beyazid'e kadar uza· 
nan yo~un uzunluğu 620 kilo
metredir. 

Memleketimize mühim vari
dat kaynağı olan bu yol bun· 
dan beş altı sene evvel barab 
idi. Ancak yazları bin bir zor· 
luk içinde, nakliyat yapılabi
liyordu. 

Değerli Başvekilimizin doğu 
illerindeki son tetkik gezisinde 
işaret buyurması üzerine Nafıa 
Vekaleti bu yolun biran evvel 
tamamlanmasına daha büyük 
ehemmiyet vermiştir. Birçok 
tehlükeli uçurumlar ve döne-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

itizar 
Y asılarımızın çokluğundan 

3türü "Katırcıoğlu" tefrikamızı 
<oyamadık. Okuyucularımızdan 
izür dileriz. 

meçlerde istinad ve korkuluk 
dıvarları yapılmış, bu suretle 
nakliyat ve yolculuk çok daha 

emin bir bale getirilmiştir. Her 
sene yaz mevsiminde olduğu 

gibi bu sene de esaslı inşaat 

faaliyeti varda. Bu sıkı çalış

malar Gümüşhane - Ağrı - Er
zurum vilayetlerinde daha kesif 
bir haldedir. 

Ana şosenin 40()l kilometre
lik mühim kısmı modern nak-

liye vasıtalarına her mevsim 
için açıktı. Diğer geriye kalan 

130 kilometrelik kısım da top
raktandır. Şimdilik bu kısmın 
projeleri ve planları hazırlan

makta ve lazımgeltn etüdler 
yapılmaktadır. Bundan sonr.ı 

Gürcübu!ak lusruı ihale edi
lecektir. 

ikmal edilmiş bütün yol 
kısımlarında ~ayet verimli ça-

lışan mükemmel bir mütemadi 
tamirat servisi vardır. Şimdiye 

kadar bu teşkilatın noksan 
nlmasından ve bu yolun 2000 

rakımlı yüksek araziden geç· 

mesi dolayısile kar birikinti
lerinden bir türlü nakliyat ya
pılamıyor ve üç dört ay Tra

fiğe kapalı kalıyordu. Şimdi 

f'n fena geçen tıpili kış ayla
rında bile yol en fozla on beş 

gün kapalı kalmaktadır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Piyangoda 
kazananlar 
35,000 Liralık büyük ikra

miyenin bjr talihlisi lzmirdedir. 
Bıı bilet saraf Çikurel tarafın
dan satılmı~tır. On bin liralılc 
ikramiyenin iki hamili Halka
pınar iplik fabrikasında çalışan 
Macide ile arkadaşı Vasfiyedir. 

devlet teşkilatı içine alınması 

tedbirlerini çok faydalı bul
maktadır. 

Kurun gazetesinde Asım Us, 
Yaşarı ve Türk milletini tebr:k 
ettikten sonra metodla çalışıl

ması fikrini müdafaa etmek· 
tedir. 

ovyet 
Alim .. eıi g liyor 

Moskova 11 (A.A)- Sovyet
ler birliği ilim akademisine 
merbut iarkiyat enstitüsa direk
törü akademi azasından Samov· 
loviç ve dil ve fikriyat enstitüsii 
direktörü akademi azasından 

Mesconinov lstanbulda toplana
cak olan Türk dili kurultayıııa 
iştirak etmek üzere Türkiyeye 
hareket eylemişlerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zenci 
Falcıya birçok 

ikramiyeler düşmüş 

F ransanın en meşhur falcı
larından Zenci Lodiaya şim
diye kadar Fransız milli piyan· 
gosundan birçok ikramiyeler 
düşmüştür. Buru Zencinin 
taliinden ziyade alııcağı numa
raları isabetle tayin etmiş ol
masına atfeden safdiller bile 
vardır. Mamafih Lodianın ln
giliz Kralının öleceği günü 
dakikası dakikasına bildiği, 
ispanyada 1936 senesi içinde 
çok kanlı bir ihtilal çıkacağını 
haber verdi~ı de malümdur. 

Kurumun elinde stok yoktur 
Bir muharririmiz dün üzüm 

kurumu direktörü lsmail Hakkı 
Veralı ziyaret ederek kendisi 
ile görüşmüştür. Mubarririmiz 
şunları sormuştur: 

- Zirai kredi kooperatifle
rine ne gibi kolaylıklar yapıla· 
caktır ? 

- Zirai kredi kooperatifle
rine bir kolaylık olmak üzere 
üzüm kurumu kooperatiflerden 
gönderilecek üzümleri tavassut 
ederek satmağa karar vermiş
tir. Bu hareketin müstahsilleri
miz için büyük faydaları ola
caktır. 

Üzüm kurumuna gönderile
cek üzümler ıı azbut depolar
da yağmur, güneş ve rutu
betten masun bir şekilde 
bulundurulacak ve piyasa du
rumuna göre piyasaya arzedi
leceklerdir. 

Kurum yapacağı bu işe mu
kabil zaruri masraflar hariç 
olmak üzere yalnız % 1,5 ko
misyon alacaktır. 

Kurum bütün dünya piyasa
sını ve buna nazaran lımir 
piyasasının vaziyetini ve muh
temel ·fiat temevvüçlerini mun
tazam bültenlerle daima koo-

peratiflere malümat verecektir. 
- ihracatçılar tespit edilen 

fiat haddi asgarisinin daha en· 
dirilmesini istiyorlarmış. Bunun 
hakkında malümat lütfeder 
misiniz? 

- Böyle bir şayiayı ben de 
işittim. Fakat bizzat iştirak 

ettiğim son defaki ihracatçılar 
birliği ictimaında ibracatçıla,. 

bu mevzua temas etmemiş· 

lerdir. 
Esasen rekoltenin son aldığı 

vaziyete ve havalarda görülen 
ittı:atsızlığa nazaran böyle bir 
karar almağa lüzum olmadığını 
zannederim. 

- Kurumun elinde 20,00(J 
çuval eski mahsul bulun
duğu söyleniyor hakikat mıdır? 

- Elimizde stok malımız 

yoktur. Mübayaa ettiğimiz mik· 
dar tamamen satıldığı gibi 
bazı siparişlere de red cevabı 
vermek mecburiyetinde kaldık. 

- Yeni mahsülden şimdiye 

kadar ne miktar alivre satışı 

yapıldığını tahmin ediyorsunuz? 
Bu hususta tahminler muh

teliftir. Bu miktarın bir buçuk 
ila iki milyon kutu olduğu söy· 
lenilmektedir. 

Metaksasın nutku 
Başvekil Radyoda çok heyecanlı idi 

.. Sizlere bütün Elenlere hitab ediyorum: 
.. Milletin heyeti umumiyesinin refahı için 

ferdiyetçi fıkirlerimizi reddedelim .. " 
Atina, 11 (A.A) - Başba!:an işde hiç kimsenin !(eri kalmı· 

B. ı.'. etaksas dün gece radyo yacağından em·n;m. 
ile neşredilen nutkunda ezcümle Bilhassa elen ı;!'ençliği sana 
demiştir ki: bit:ıb ed:yorum. Ruhsuz idare-

Siz!ere birinc:sinde;ı sonun- cılerin seni bedbin yaptılar ise 
cusuna kadar bütün Elenlere, s~nın bunda kab:ıhatın yoktur. 
burjuva'ara, köylülere ve işçi
lere bitab ediyorum. Hepiniz 
bütün kuvvetinizle milli kalkın
ma işi yolunda ça!ışmağa da
vet ediyorum. Sosyal rejim ve 
Elen ananeleri düşmanlarının 

hazırladıkları bütün dahili ka
rışıklık içinde mahvolmak hu
susunda geçirdiğimiz tehlükeyi 
artık hepiniz biliyorsunuz Bil
hassa gençlik bu arada ezile· 
cek ve idealleri ayaklar altına 
alınacaktı. 

Adi kavgaların dar çerçeve
sinden çıkmıyan ve ancak bu 
kavgalar sayesinde yaşayabilen 
siyasi partiler sosyal ihtilalin 
patlıyacağı sıkıntılı hazayı ya
ratmışlardır. 

4 ağustosta kralın hareketi 
uçurumun ta kenarında sizlerin 
hayatınızı kurtarmıştır. Hare· 

ketimiziu bütün mesuliyetini 
kabul ediyoruz. Sizler hür 
riyetlerinizi katiyen kaybet
medin'z. Bilakis komünist taz
yikinden ve partilerin tazyi
kinden kurtulduğunuzu hisse

diyor musunuz? Bu iki tazyik 
sizin bürriyet!erinizi zincirle
mekte idi. Bugün yalnız ken· 
dilerinin cezadan serbestlikle
rini .ı?Özönünde tutarak bun
dan istifade edenler bu ser
bestliklerini ebediyen kaybet
mişlerdir. 

Şimdi vatanı yükseltmek için 
hepimiz uyanalıoı. Umumi iyilik 
için lüzumlu fedakarlıklara ha
zırlanalım. Ve milletin heyeti 
umumiyesinin refahı için ferdi
yetçi fıkirlerimizi terkedelim. 
Memleketimize sükün, nizam, 
say getirelim. Mes'ud bir istik
bal verelim. '! e Elen medeni
yetini yükseltelim. Bu büyük 

Meta~sas 

Yegane hakikat olan Elen va· 
lanı bakikatında kendini yeni
den bulacaksın. Sen Elenlerin 
ve ideallerin mevcud olmadan 
yaşayamazsın. Sana zerkederek 
zehirlemek istedikleri yabancı 
nazariyeler hep 'yalandır. Sen 
neşe ve nikbinliği ancak kendi 
ırkında bulabileceksin. Ve ha· 
yatın bütün güçlüklerini yene
ceksin. 

Ahlaksızlığı ve alçaklığı tel
kin eden fena kitapları at ve 
onları yak. Küçük ve büyük, 
kadın ve erkek Elenler disip· 
lin altında ve Elen birliğine sa· 
dık olarak ileri muvaffakıyet
ten emin olarak büyük eseri
mizi sonuna kadar götürmeğe 
karar vermiş bulunuyoruz. Her 
türlü aksülamelleri ezecegız. 
Sonsuz yardımınızdan da emi-
DiZ. 

Dört Arjantinli 
öldü 

Boynos Ayres, 11 (Ö.R) -
Dün de ispanyada Arjantin 
tebaasından dört kişi öldürül
müştür. Arjantin hükumeti 
Madrid hükümeti nezdinde 
siyasi teşebbüslerde bu~unınut' 
tur. 
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Beri in stadında Avusturyalı · oyuncuları dövdüler 
----------------------------------~ .. ----------------------------------~ 

dil • 
1 a 

--------------------------------------------------------~ .. --------------------------------------------------------~ 
Hokeyde Hi distan Japonyayı O - 9 mağlôp etti 

Berlin, 11 (ÖR)- ltalyanın 
galebesiyle neticelenen Nor
veç maçından sonra Peru -
Avusturya milli takımları maçı 
daha büyük bir alaka uyan
dırmıştı. Avusturya ile Peru 
takımlarının bu ikinci karşılaş· 
ması beynelmilel olimpiyat fe· 
darasyonunun bir kararile se
yırcısız oynanacaktı. Buna se-
bep birinci karşılaşmada 

Perulu seyircilerin sabaya 
hücum ederek Avusturyalıları 
oyuncuları dövmeleridir. Avus
turya milli takım kaptanı ha
diseyi protesto etmiş ve der
hal toplanan beynelmi!el ko
mite birinci maçın hükümsüz· 
lüğüne ve yeniden yapılmasına 
karar vermişti. 

İki takımın bugün karşılaş
maları beklenirken Perulular 
sahaya gelmedikleri için Avus
turya takımı bükmen galib ilan 
edilmiştir. 

Bugün Avusturyalılar Polon
ya takımiyle dömi-final maçını 
yapacaklardır. Bu maçın galibi 
ltalya ile finali oynıyacaktır. 

Berlin spor mubarrirlerinin 
tahminleri ltaly<ının futbolda 
dünya şampiyonu olacağı mer
kezindedir. 

Kanbel (Arjantin) 1,6 dakikada 
ikinci, Sblendt (Alman) 1,6 da
kikada üçüncü gelmiştir. 

Star tipi: 
Birinci Almanya Olimpiyad 

galibi. ikinci lsveç, üçüncü F e
lemenk 

SU TOPU 
Felemenk Uruguvaya galib, 

1 O - 1 lngiltereyi mağlup et
miştir. lsveç 6 - O Isviçreyi yen
miştir. Avusturya lztandayı 6-0 
mağlup etmiştir. 

BiSiKLET 
100 kilomerelik yol yarışı: 

hitler Alma!l atletleıi aras111da 
Olımpiyat merasimini fılnıe alan 

operatörler 
Felemenlc Amerikaya galib. 1 Birinci Cbarpentier (Fransa) 

HENDBOL: 2 saat 33 D. 5 S. ikinci La· 
Romanya 13.3 Amerikaya pepie (Fransız) 2 saat 33 D. 

galib. 5 1/10 S. üçüncü Nievergelt 
Oiilleyi 16,20 metre saı•ıııaıı Tramblenle atlama erkekler: (Isviçre) 2 saat 33 D. 5 4/10 S. 

Hans Volke Mecburi atlamaların neticesi Milletler arasında tasnifte: 
Berlin 10 ( AA ) -- Greko Birinci Degener (Amerika) Birinci Fransa, ikinci lsviçre, 

Romen güreş, yarı orta sıklet· 7486, ikinci Vayne (Amerika) üçüncü Belçika. 
!er finali: 7246, üçüncü Sçbibabara ( Ja- HOKEY 

Birinci Sevberg (lsveç) ikin- ponya ) 7002. l\llacaristan Amerikayı 3 - O Diski 45,18 metre savuran Alman rıavşer 
ci Schaffer (Almanya) JiMNASTiK: mağlup etmiıtir. Hindistan manialı 14 1/0 Forest Tovns 7 ag-ustos 1936 100 metre 

Yedi eksersizden sonra ekib- k 9 O J k 
Hafif sıkletler finalı : lerin tasnifi: ta ımı - apon ta ımını (Amerika) bayrak yarışı 39 8/10 (Ame-

ATLETIZM Birinci Koskelı; (Fenlandya) yenmiştir. 6 ag-ustos 1936 1500 metre k ) O f D 
Ö 

Birinci Fenlandiya 483-069, B 1. lO (AA)-- A - d k' ri a vens, Metcal e, raper, 
Berlin 11 ( .R) - Bugün ikinci Herda ( Çekoslovakya) 463 er ın · şagı a ı 3 dakika 48 8/10 Lovelock ikinci Yugoslavya -001, 1 Vykoff 

yüzme müsabakalarına devam Olimpik yole müsabakaları : üçünü Japon 443-228. beş rekor beynelmilel at etizm (Yeni Zeland) 
f d t f d 7 ve 8 ağustos 1936 Dekat• 

edildi. Yüz metre serbest yüz- Birinci Felemenk, Olimpiyad SU TOPU: e erasyonu ara ın an resmen 6 ağustos 1936 üç adım uzun 
me finalinde Holandalı Wasten galibi. ikinci Almanya, Üçüncü Fransa Çekoslovak takımını tasdik edilmiştir. atlama 16 me>tre Tajima (Ja- lon 7900 puan gelen Marris 
Borotk 1,19 dakikada birinci, lngiltere. 3 - 2 yenmiştir. Macaristan 6 ağustos 1936 110 metre pon) (Amerika) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Merkez heyeti toplandı ispanyada son vaziyet Beynelmilel Ş. mıntakası 
Fuar günlerinde deniz Komünistlerin katolik Bu mıntakaya girebilmek için 

• pasaport taşınacak mı? 

eğlenceleri yapılacaktır amele şefini idam ettıler lerr:r~~rJitl~~·~~z:-ba~aadi~~:; ~:~~~;~:un~ev~~1'b\~e~ıtf~::~: 
Harici temaslar için daha şimdiden 

tedbirler alınıyor 
--------~--~ .... ._.. ........ ~-

Türk spor kurumu lzmir 
mıntaka merkez heyeti hafta
lık içtimaını dün yine doktor 
Mitat Orel'in başkanlığında 

yapmıştır. 

Bu toplantıda su sporları 
mıLtaka birinciliklerinin 23 
Ağustos Pazar günü ve yüzme 
yarışları ile kürek ve yelken 
yarışlarının da Güzelyalı ve 
deniz sporları yurdunda yapıl-
masıoa karar verilmiştir. Bunun 
için su sporları ile iştigal eden 
kulüblerden lik heyeti için de· 
legeler istenecek, hakem he
yeti teşkil edilecektir. Su spor· 
!arı ajan vekili Alaeddin bu iş 
üzerinde programı hazırlamak 

üzere faaliyete geçmiştir. 

SU SPORLARI 
llk defa olmak üzere lzmirde 

umumi mahiyette su sporları 
eğlencesioin tertib edilmesi 
kati karar altına alınmış oldu
ğundan günün tesbiti düşü

nülmekte idi. Bu eğleocenin 
F uvar zamanına bırakılması 

muvafık görülmüştür. Fuvar 
münasebeti!e yurdun her ya
nından şehrimize gelecek olan 
ziyaretçileri alakalandırmak ve 
su sporlarına karşı umumi bir 
alaka yaratmak için şimdiden 
lazım gelen ha zır )ıklar yapıl

maktadır. Programı hazırlamak 

üzere teşe'oi:kül edecek olan 
komite heman faaliyete baş· 
hyacaktır. 

FUTBOL 
Futbol ajanlığının idaresi a!

tında f:ıaliyt:le r;eçen yabancı 

To 

takımlarla temas komitesi, ilk 
toplantısını yapmış ve çalışma
lar üzerinde görüşmüştür. Bu 
iş üzerinde futbol ajanı Adnan 
Düvenci'nin mıntaka heyetine 
izah ettiği yeni şeklin ana hat
larını şunlar teşkil etmektedir: 

1 -- Bölgemize bağlı ve önü
müzdeki futbol mevsimi için 
geçen yıl yapılan resmi müsa
bakalardan aldıkları netice üze· 
rinden futbol ajanlığınca birinci 
kömeye ayrılan Altay, Altınor· 
du, Göztepe, K.S.K ve Izmir-
spor kulübleri, lyabancı takım
larla temas birliği) komitesine 
dahildirler. 

2 - Yabancı takımlarla le· 
mas birliği komitesi bu beş 

kulübün tensib edecekleri bi-
rer delege ile kurulmuştur. Ve 

futbol ajanı komitenin başka
nıdır. 

3 -- Yabancı takımlarla te-
mas birliği komitesi, hariçten 
şehrimize davet edilecek ta· 
lomlarla mıntakamızdan hariç 
mıntakaya giderek maç vapa· 
cak takımların battı hareket
lerini tayin edecektir. Bu ko-
mite yeni nizamnamenin mad
de ( 25 ) deki hususi fıkrasına 
dayanılarak kuıu!muştur. 

4 - Bir futbol mevsimi için
de kulüb halinde hariç bir böl· 
geden veya ecnebi memleket
lerden maç yapmak üzere celb 
olunacak takımları evvelden 
tayin etmek yab:ıncı takımlarla 
temas bir )iği gomi~s:nin başta 
ırelen vazifesidir. 

üzerine alakadar ve salahiyet- vermemiştir. Yalnız general 
Asi bir tayyare Badagoyu tar mahafil Tangerdeki vaziyet Franko hükumetçi gemilerin 

hakkında aşağıdaki tavzihleri limanda mevcudiyetıyle di-
bom ba rdıman etmiştir vermektedirler: ğer ba:ı.ı meseleler hakkında 

Beynelmilel kontrol komis- komisyona müteaddid protes-
yonunun asi makamlar tara- tolarda bulunmuştur. 
fından verilen pasaportları ta- Hükümetçi gemilerin liman-
nımakta olduğu yazılmıştır. dan çıkarılması hakkır.daki te-
Parise gelen haberler bu neş- şebbüsler Tanger şehri statu-
riyatın tamamen asılsız oldu- )arının üçüncü maddes:ne isti-
ğunu göstermiştir. Zira lspan- nat eylemekte idi. Bu madde 
yol Fası mıntakasından bey- beynelmilel limanın askeri ha-
nelmilel şehir mıntakasına geç- rekat için kullanılmasını men 
mek için hiçbir pasaporta ih- eylemektedir. Bununla beraber 
tiyaç yoktur. Ve iki mıntaka Paristeki kanaat general Fran• 
arasında mütekabil geçiş ko kuvvetlerinin de beynel-
~erbettir. milel şehirden ıaşe olunma-

Diğer taraftan lspanyol za- )arının tamamen meno!unması 
bitlerinin Tanger şehrine üni·· merkezindedir. Tangerdeki Fran 
formalariyle girmeleri kabul sız mümessilinin komisyonda bu 
edilmekte idi. Fakat son za- noktai nazarı müdafaa etmesi 
manda kontrol komisyonu Is- için kendisine talimat yollana· 
panyol zabitlerinin Tangere cağı pek muhtemeldir. Fransız 
ancak sivil olarak girmelerine hükumeti lspanyol fası mınta· 
karar verilmiş bulunmaktadır. kasına her türlü harb levazımı 

Tasrih edildii?ine göre, gene- ihracının önüne gecilmesi için 
ral Franko Tanger limanının bütün tedbirleri almıı:: bulun-
hükümetçi gemilere kapanması maktadır. 

•.....••.•.......• ................................••••........•............•.......••• , 
met kuvvetlerinin Badajozdaki tün gece asi kuvvetlerin kara-
vaziyetleri iimitsidir. Asi kuv- kolları her hangi bir sürpriz 
vetler şimdiden şehri her ta- karşısında kalmamak için bü-

Hiikıimete sadık olaıı lıatb gemiletindeıı birüıi11 süvari ve mıiteftebatı 
Tanca, 10 (A.A) - Algesi· ceklerinin kalmamış bulundu-

ras il'! Ponte Garnero arasın· ğunu bildirmiştir. 
daki bütün bataryalar büku- Madridde vaziyet normaldir. 
metin elinde bulunan Jaime Şehirde elektrik cereyanı hiç 
zırhlısının obüsleriyl~ temamen kesilmemiştir 

~ahrib edilmiştir. Oviedo asileri teslim olmuş-
Hükümet kuvvetlerinin Al- !ardır. 50 kadar ölüleri ve bir 

rafından muhasara etmiş bulu- yük bir faaliyet göstermekte-
nuyorlar. diri er. 

Badajoz mıntakasındaki asi Barselon 10 (A.A) -- Kata-
kuvvetler Caoeres mıntakasın- lonya Jeneralitesi başvekili di-
daki kuvvetlerle birleşecek vanıbarbın yarın asi general 
olurlarsa Madr:d ~ ehri şimali Goded ile Burral hakkındaki 
garbiden ve cenuptan ihata hükümlerini vereceğini bildir-
edilmiş olacaktır. miştir. 

1:-i~bon, 10 (A.A) - Funohai Lendra 10 (A.A)- lspanya-
valısı Mader adasında sükun daki lngiliz büyük elçisi Blue 
hüküm sürmekte olduğunu bil- Sbadov ismindeki yatı evvelki 
dirmiştir. gece bombardıman edilmiş olan 

Gil Eales Kruvazörü Lizbo- İngiliz kaptanı Savillein bom· 
na doğru gitmektedir. Kmva- bardıman •snasında telef olmuş 
zör bu a~ın ~ltı.sı?da F~nchal olmasını Gıjon asileri makamatı 
arbedelerıne ıştırak etmış olan nezdinde protesto etmi~tir. 
bütün asileri hamil bulunmak- Moskova, 10 (A.A) - Sov· 
tadır. yet hükumeti ispanya işler.ne 

Hendaye 10 ( A,A ) -- Saint ademi müdahale hakkındaki 
Sebastiendeki hükumet kuvvet- Fransız tekliflerini kabu' ey-
lerinin yakında taarruza geçe· lediğini Fransa maslabı.tgüz·-
ceği tahmin olunmaktadır. Bü- rına bildirmiştir. 

gesirasa asker çıkarmak teşeb· çok yaralıları vardır. 
büsünde bulunacakları tahmin Madrid, 10 (A.A) - Havas 
edilmektedir. Ajansının Guadarrama cephe-

Ingiltere, Fransa ve Arjantin sindeki muhabiri dükü günün 
konsoloshaneleri ile Tarifa - hükümet kuvvetlerinin muvaf· 
Algesi~as yolu hasara uğra- fakiyetlerile dolu olduğunu bil-
mıştır. dirmektedir. 

Lizbon, 10 (A.A)- Asilerin Burgos, 10 ( A.A ) - Pier 
bir tayyaresi dün Badajozu Dalvezdeki komünistler Kato· 
bombarduman etmiştir. Asilerin lik amelenin şefi Don Dimas 
birkaç saata kadar bu şehri Madarigayı idam cıtmişlerdir. 
zabtedecekleri tahmin edilmek- Mumaileyh idama mahkum 
tedir. edilmiş ve asilerin hakim bu· 

Madrid, 10 (A.A) -- Dahi- lunmakta oldukları Leon geçi-
liye nazırı asilerin Burgos Val- dine doğru kaçmağa teşebbüs 
ladolid ve Gordobada vazi· etmiş idi. Fakat komünistler 
yellerinin pek nazik olduğunu, kendisini tekrar ele geçirmiş· 
oralarda kuvvei maneviyeleri- ler ve idam etmişlerdir, 

ı nin kırılmış ve yiyecek ve içe- Burgos, 10 (A.A) - Hüku-
Pos ta ~ut. . -·-·-" 
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-23-
Kraliçenin gözleri büyük bir 

sevinçle parladı. Morever bu 
sevinci farketmişti: 

- Eğer lüzum görürlerse 
Kral hazretlerinin de emirlerini 
ifaya amadeyim. Bu da benim 
için bir şereftir. 

Bu sözlerden ziyadesiyle 
memnun olan Katerin: 

- Morever, merd bir aaam
sınız. Şayed bana itaat edecek 
olursanız istikbal sizindir. 

Dedi. iir dakika düşündük
ten sonra da tekrar söze baş
ladı: 

- Madam ki krala hizmet 
etmek istiyorsunuz size karşı 
olan dostluğumun bir eseri ol
mak üzere onun düşmanları 

kim olduğunu söyliyeceğim. 
- Bu sır benim kalbimde 

daima gizli kalacaktır. Sizi din· 
liyorum. 

- Ne kadar ketum olduğu· 
nuzu biliyorum. Fakat söyliye• 
ceklerim sizin için hakikaten 
bir sır mıdır? Söylemek istedi
iim düşmanların bazılarını siz 
de tanıyacaksınız. 

- Sakın Mösyö dö Giz ol
masın. 

Kraliçenin gözleri parladı. 
Fakat bu şfıle çok sürmeden 
sön dil. 

- Giz mi dediniz? Hayır! 
Dük bize sadıkhr. 

- Öyle ise Damoyilden mi 
bahsediyorsunuz? 

- Kendisine Güyan ilbay .. 
lığı verilen Damoyil en sadık 
dostlarımızdandır. 

- O halde Monmoranstır. 
- Bu sefer tam düşmanı 

gösterdiniz. Fakat ondan sonra 
bahsedebiliriz. 

- Öyle ise başkasını göre• 
mi yorum. 

- Kralın, Katolik hanedanı 
kralisinin bOyük eYIAdı oldu
ğunu düşününüz. 

Morever tamamiyle aahte bir 
hayretle: 

- Ha! anladım Hügolardan 
bahsetmek istiyorsunuz. Fakat 
sulhu ilin eden kral değil mi 
idi? 

Hatta siz bile Navar krali
çesiyle musafaha etmediniz mi? 

- Evet, doğrudur! Banşı 
korumak için fedakirbk yap· 
mak Jizımdı. Düşmanlar bütün 
müsamabalarımıza rağmenHük
nolar ihanetten geri durmıyor· 
Jar. Memleketin her köşesin· 
den akın akın Parise koşuyor
lar, bizi eziyorlar. Bir kanı 
suda boğmak istiyorlar. ihtiyar 
Kolini aulıyamadığım bir mak· 
utla asker tophyor. Ve ihtiyar 
l..agard dahi bu aakerlere si
lib veriyor. Bütün depolarımızı 
boşaltıyor. Ah! Morever, bilsen 
oğlum için ne kadar korku
yorum. 

- Niçin amiralı tevkif ettire· 
miyorsunuz! 

- Bunda pek geç kaldık. 
iş işten geçti. Dö Moreverl 
Amiralı tevkif etmek kolay mı? 
Şimdi, böyle bir işe teşebbüs 
elmeğe kim cür'et edebilir? 

- Ben! 
- Siz ha! 
- Niçin yapmıya11m? Kral 

hazretleri böyle bir emri imza
lasın bana versin, hemen bu 
geceden tezi yok. Koliniyi tev
kif ederim. 

- Hayır bu mümkün değil
dir. Onun vücudu bir hastalık 
neticesi ortadan kalkmalıdır ki 
böyle bir rezaletin önü alınmış 
olsun. Anlıyorsunuz ya ... Onun 
mühlik bir lıaslalığa duçar ol
masını da beklenıek bir hulya
dır. Bunu akla bile getirme
melidir. Çünkü amiral demir 
g·bi L'ai:lamdır. Belki bir kaza .• 

Kraliçe bu aözün alt tarafını 

getirmedi. Morever 
ve gayri ihtiyari: 

- Bir kaza mı? 
Dedi. 
Kat erin: 

gülümsedi 

- Eveti Mesela bir kiremid 
amiraJın başına düşemez m ı? 

- Bu kiremidi bir fedakar 
olması İcab etmez mi? 

- Pek güzeJl Bu kiremidin 
fedakar olması ve muvaffakı
yetle İş görmesi ;çin ne yap
mak lazımgelir? 

- Onu bilmem Madam, fa
kat kiremid olmadığı yerde 
eyi bir Arkibus tüfengi bilirim. 
Bu tiifenk dostlarımdan birinin 
elindedir. 

- Laztm olan da budur. 
- O halde, zatı haşmetpe-

nabilerinin artık bir korkusu 
kalmasın. Bu dostuma söz söy
lemekJiğim kafidir. 

- Bakalım dostunuz bu işi 
nasıl yapacak? 

- Pek sade ve reı:aletsiz 
bir surette... Amiral her gün 
konağına gitmek iizere saray
dan çıkarken aynı yolu takib 
ettiği için dostum bu yolda giz
lenecektir. O yeri de ben bu
radan görüyorum. Papas Dil
moru tanıyorlar mı? 

- Senjermen Lukser Roda 
papası mı? 

- Evet ta kendisi! Amiral 
her gün evinin önünden geçer. 
Bu evin pençereleri de sokak
tan içerisi görülemiyecek dere
cede demir kafeslerle örtülii
dür. 

- Pek güzel! 
- Tam zamanında atılacak 

kurşun oradan geçen amirala 

isabet edecekti. Bu kazaya ilk 
defa teessür izhar edecek de 
siz olursunuz Madam?. 

- Doıtunuz muvaffak olursa 
büyük mükafata nail olacaktır. 

- Bu işi ben yapmış olsay· 
dım kraliçeme hizmet etmek

ten başka bir şey düşünmez
dim. 

- Eyi amma, her kes sizin 
gibi düşünür mü? 

- Bu sözllnüz doğrudur Ma
dam! Size kendisinden bahset· 

tiğim nişancı dostumun yanında 
ben bulunmaz ve büyük bir 

mükafat temin etmez isem 
belki o kadar meharet göstere• 

mez. Fakat bundan endişe et• 
meyiniz. Benim elli bin liram 

var, bu para ile kendisini ikna 
ederim. 

Katerin yerinden sıçradı. 
Hemen önünde duran kağıda 
bir kaç kelime yazdı. 

- Mösyö dö Morever bu 
kadarhk bir fedakarlık beni sar-

ı samu. Siz e'li bin liranızı sak· 
layınız. Dostunuza da hazine• 
den alınmak lizere yirmi beı 
bin lirahk bir çek veriyorum. 

Morever kağıdı okuyarak 
büktü. Cebine koydu. 

Kraliçe: 
-Sonu Var-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta haberleri: 
Polise tecavüz etmlf 
Bahribabada saba park gazi

nosuna giden Rizeli Ali ile 
demirci Süleyman içki içerler
ken aralarında kavga çıkmış, 
ve halkın rahatını kaçırmışlar· 
dır. Kavgayı menetmek istiyen 
polise de Ali sandalye ile teca
vüz etmiştir. 

Garsonu yaraladı 
Soğukkuyuda değirmentepe 

gazinosu önünde idris ile ga
zino şefgarsonu ~bdurrahman 
arasında çamaşır meselesinden 
çıkan kavgada idris tahta 
muşta ile Abdurrahmanı yü
zünden yaralamıştır. 

oı, tablplerl 

Mu~ffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her glln sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numrab muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar mem'eket hastanesinde 
• lzmlr Slcllll Ticaret 

Memurlu§undan : 
lzmirde ticaret yapan [ Ay

dın zirai satış kooperatifleri 
ittihadı J şirketinin 1936 sene· 
sine ait sirküleri ticaret kanu
nu hilkümlerine göre sicil· 
lin 1800 numarasına kayıt 

ve tescil edildigi ilAn olunur. 
lzmir Sicilli Ticaret Memuru 

F. Tenik 
1 Sirküler 

SiRKÜLER 
81611936 Tarihli idare mec• 

lisinde verilen karar üzerine 
ittihadımızı temsil eden zevatın 
isimlerini ve im1a nümunelerini 
atide gösteriyoruz. Bu zevat
tan yalnız ikisinin imzasının 

şirketmizi taahhüt altma sok
mağa kafi geleceğini ve bun
dan evvelki Sirkülerimizin bu 
günkn tarihten itibaren bü
kümsüz olduğunu bildirir ve 
saygılartmızı sunarız. 

27 - 7 - 936 
idare meclisi başkanı Bay 

Kazım Musal şu suretle imza 
edecektir. KMusal 

idare meclisi azası Bay Is
mail Erbey şu suretle imza 
edecektir 1. Erbey 

Direktör Bay Talat Kılcıoğ-
lu şu suretle imza edecektir. 

T. Kılcı 
Muhasebeci Bay Süreyya 

Toper şu suretle imza ede
cektir. S. Toper 

Şirketin tatbik mühürft. 
AYDIM ZiRAi SATIŞ 

KOOPERATiFLERi iTTiHADI 
b:mir 

Umumi No. 6699 Husu~i Ne*. 
7/193 

Mahallinde okunup manan 
anlablan bu 27 Temmuz 936 
tarihli sirkiUerdeki imzalana, 
Aydın Zirat Satış Kooperatif
leri ittihadı namı11a hareket 

eden zat ve hllviyetleri maruf 
meclisi idare Baıkam Kazım 

Musa) ve iza lsmaiJ Erbey, Di· 
rektlr Talat Ktlaoğlu ve mu· 

basebeci Süreyya Toper'in 
olup münderecabnı tamamen 

kabal ve ikrar ettikten sonra 
bizzat vaz eylediklerini tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz otuz 
altı senesi Ağustos ayıoın üçün• 
en Pazarteai günü. 

T. C. lzmir Üçllncü Noteri 

Tahsin Amur resmi mübüril ve 

vekili Ali Raif Günyer imzası 
Umumi No. 6700 Hamsi No. 

7/193 
Bu sirİ<üler nüshasının daire 

dosyasında saklı, 6699 umumi 
numaralı aslına uygun olduğu 
tasdik kılındı. 1936 senesi 
Ağustos ayının llçüncil Pazar• 
tesi gllnil: 

lzmir Oçnncü Noteri Namına 
A. Günyer 

2569 ( 1645) 

Aleni teşekkür 
Sevgili kocaJD ve babamız 

Nafia Baş mllfettişi ilmi Onat 
Aslanın ölümü dolayısile cenaze· 
sinde bulunan ve gerek tahri· 
ren beyanı taziyet eyleyen muh
terem zevata ııihayetsiz teşek· 
kür ve sonsuz saygılarımızı su· 
narız. 

Eşi: Saffet ilmi Onat Aslan 
Evlatları Nahide, Lntfil, Su

handan, Nusret, Cemal, Ayten 
Damadı: Devlet Demiryollan 

hekimlerinden doktor Ahmet 
Ihsan Alpman. 2584 (1640} 

1 - Çocuk yuvasının 
yılı ihtiyacı için başkitiplik
teki ıartname veçhile ve ilişik 
cedvelde otuz liç kalemde cins 
ve miktan yazılı muilece 
18-8-936 salı gü~ü saat on 
altıda açak eksiltme ile ihale 
edilecektir. Bedeli muhammeni 

bin iki yllz on iki lira beş ku

ruştur. iştirak için doksan bir 

liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek-

tubu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinir. 

2 - 95 sayılı adanın 325 
metre murabbamdaki 2 savılı 
arsası beher metre Murabbaı 

yirmi beş knruştan seksen bir 
lira yirmi beş kuruş bedeli 
mubammenle başkatiplikteki 
şartname veçhile 18-8-936 salı 
gllnü saat on altıda açık art
tırma ile ihale edilecektir. 

lştirik için altı liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile söy 
lenen glln ve saatte encllmene 
gelinir. 

31-4-8-12 2409 (1574) 
- Bayındırlık sahasında Va

sıf Çınar caddesinin ikinci kor
donla Şükrü Kaya bulvarına 

kadar bir şosasının Bandırma 
granit taşile döşenmesi işi 

18-8-936 salı günü saat on 
altıda kapalı zarflı eksiltme ile 

ihale edilecektir. işin bedeli 
keşfi on bin yedi yüz elli sekiz 
liradır. 

Keşif ve şartnamesi 54 ku
ruş mukabilinde başmühendis
likten tedarik edilir. 

işin bedelinin yedi bin do
kuz yüz yirmi lirasına mukabil 

müteahhit, baımühendislikce 
verilecek istihkak raporlarile 

bavındırhk sahasında müzaye
deye çıkarılacak arsalardan ala
caktır: mfttebaki iki bin sekiz 
yüz otuz sekiz lirası nakden 

verilecektir. iştirak için sekiz 
yüz yedi liralık muvakkat temi-

nat makbuzu veya banka te
minat mektubu ile 2490 sayılı 
kanunun tarifi dairesinde ha
zırlanmış teklifler ihale günü 

saat on beşe kadar encümen 
başkanlığına verilir. 

2 - Cinsi Mıktan Tutan 
Beygir keçesi 75 52,50 

Semer " 200 110 
Hamud " 7 top 23,10 

185,60 
Yukanda cins ve miktarlarile 

bedeli mubammeni yazıb eşya 

başkitiplikteki prbıame veç· 

hile 18-8-936 Salı gilnü saat 

on altıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. lştirik için 

on dört liralık muvakkat te· 
minat makbuza ile söylenen 
gnn ve saatte enclimene gelinir. 

31-4 8-12 (1572) 2407 

G. Mazarakis 
Gazele, 1Recmu• ve 

kitap evi 
Yunan, Fransız, lngiliz, Al· 

man, ltalyan, Yugoslav, Ro
men, Macar •e Arap dille· 
rinde çıkan bütnn gazete ve 
mecmualan size temin eder. 
Her tnrlll mecmua kitap ıi
pariti kabul eder. Fiyatlar 
ehvendir. 

Kordon Onddl hanı Nu: 3 

• Doktor 

Ceva~ 

fihlfa ,.. 

Sınai kimya mühen
disliği tahsili için Al
manya ya talebe gön
derilecektir. 

Türkiye 
Ş. inden: 

Şeker fabrikaları A. 

Fabrikalarımızda bir sene staj yaptıktan ve bu müddet 
zarfında lisan ve fen dersleri için ltii:umlu olan bazırhklann 
ikmalinden sonra sıhbatlara fabrika i,lerinde çalışmaya 
müsaid 2 - 3 Jise mezunu her sene kimya mühendisliği 
tahsili için Almanyaya gönderilecektir. 

Staja kabulde fen derısleri notları en iyi ve Almanyaya 
gönderilmede fabrikada bir !'lenelik stajda muvaffak olanlar 
intihab edilecektir. 

isteklilerin 1 • Eyhil - 936 ya kadar aşağıdaki •eıikalan 
Eskişehirde Türkiye Şeker fabrikaları A. Ş. Genel Direk
törlüğüne göndermeleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi 
2 - Sihhat raporu 
3 - Mekteb ıehadetnamesi musaddak sureti 
4 - Olgunluk notlan 
5 - 9X12 eb'adında üç boy fotografı. 

11~12-13--14-15~16-17~18~19 284/2546 -
DAIMON 

Masa vantilitörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç 
adet pille i,.ler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat 
yapar. Bankalara ve yazıhanelere, evlere, hastanelere ve 
her yerde lizım olan bir ibtiyaçtır.Bilbal!la aaatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır. Tavsiy~ 
ederiz. 
Sa~ yeri ve deposu : lzmirde Saluhan civannda No.28-9 

Ödemişli H&•e 'n Hhnl 

RESSAM - DEK(lRA'fÖR 

Kadri Atamal ve ş,. 
İSTANBUL VE MÜNIH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMiSiNDEN MEZUN 

IN,AAT. DEKORASYON. BOYA VE SÜTUN 
1 ESISATI KABUL EDER. 

ŞERITClLER - S. 7 - TELEFON 

Ekzeml·n Sivilce, er
genlik, yeni 

ve esk; ekzema ile kabuklu, 
kabuksuz cilt yaraları için 
fenni ve kat'i bir merhemdir. 

Sİnİrol ~in.ir növbetleri 
sınır agrılan, 

uykusuzluk ilacıdır. 

P ı 1 Eski ve yeni 
u m o öksürüklerde • 

her nevi gögüs agrılannda 
katiyetle şifa verir her ec· 
zaaede bula'9ksınız. 



Sahife • 
e::::: = po 

Tire Şarbaylığından: 
1 - Açık eksiltme usulile ihalesine imkan buJunamıyan aşa· 

ğıda yazılı iki kalem font dökmesi demir malzeme pazarlık su
retiyle ihale edilecektır. 

2 - Pazarlıkla ihale edilecek olan malzemenin: 
Muhammen Muhammen Muhammen Muvakkat 
bedelleri Fi. Sıkletleri teminatı 
Lira ku. kuruş kilo Adet cinsleri Lira K. 
465 1 O 4650 300 Rögar 34 88 
270 12 2250 300 Tüp Dalanj 20 25 

3 - Pazarlık ve ihalesi 21/8/1936 günlemecine rastayan cuma 
günü saat (15) te Şar kurulu salonunda yapılacaktır. 

4 - Fenni şartnameleri ve mukavelename projelerini görmek 1 

ve izahat almak istıyenlerin hergün çalışma saatları içinde Ura
yımıza müracaatları ve nazarlığa girmek istiyenlerin de istenilen 
teminat ve ticaret odası sicil kayıt vesıkalariyle birlikte muayyen 
olan gün ve saatta daimi encümende hazır bulunmaları gereği 
ilan olunur. 2518 (1639) 

lzmir Defterdarlığından: 
Bocanın Çay sokağında kahvecilik yapan Abdi oğlu Bekir 

namına 936 mali yılı için 40 lira irad üzerinden 10 lira kazanç 
vergisi ile 2 lira buhran vergisi tarh edilerek 6 - 91 sayılı 

ihbarname doldurulmuş isede kendisinin h~rki sanat etmiş olub 
nerede bulunduğunun biJinememesi hasebiJe mezkur ihbarname 
tebliğ edilememiştir. 

Hukuk mahkemeleri usulü kanununun 141, 142 nci maddeleri 
mucibince tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. 2589 (1643) 

YENi ASIR- · 
E 

RADYOLIN 

Bayındırlık direktörlü2'ünden: Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 
841 Jira 28 kuruş keşif bedelli Gazi ilk okulunun sıva ve karo macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 

ooanlma işi yirmi giln müddetle açık ek!'iltmeye konulduğundan sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 
isteklilerin 1490 sayılı yasa hükümlerine göre teminat ve ehliyet kullanınız, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fırça-
vesikalarile birlikte ihaJe günlemeci olan 27 Ağustos 936 Per-
şembe günü saat onda il daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. lamak lizımgeldiğini unutmayınız. 

DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalannı 

kabul eder. ( 3436) 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOOLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprll 'fapur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Gfii=Heflffii 
MİTAT OREL 

Adres • Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

(229) 
'7.7ZZZ7.77:7..zZltZ.Z/...ZZ/J.7Z7J.777..ZJ 

Ödemiş Hukuk hakimliğin
den: 

Ödemişin Keçililer köyünden 
kart Hasan oğlu Mehmed oğlu 
Mehmedin harbı umumide as
kere gidip bir daha gelmediği 
ve 332 senesindenberi sağ 

veya ölü oluğu bilinmediği ve 
on dokuz senedenberi gelmiyen 
bu adamın ölümü pek muhte
mel olduğu cihetle gaipliğine 
kar:ır verilmesi merkumun 
öz kardeşi Fatma namına ve
kili avukat Sabri Şerif Irmak 
tarafından istenmiş ve Yunan 
işgalinoe nüfus kuyudatı yan-
mış olup bilahara yapılan t ah· 
rirde merkumun kaydı buluna
mamış ve bu suretle ölü veya 
sağ olduğu anlaşılamamış olup 
ilan suretiyle aranmasına karar 
verilmekle kanunu medeninin 
32 inci maddesi geregince 
merkum Mebmedin sağ veya 
ölü olduğunu bilenlerin ilan 
tarihinden itibaren bir seneye 
kadar şifahen veya tahriren 
Ödemiş Asliye hukuk mahke
mesine haber vermeleri ilin 
oluur. 2571 < l 6l6\ 

2521 (1637) RADYOLIN RADYOLIN 
~~~~~~~~mgı 

••~-------------mm--•aıımmaz!:ı:mııımımıırz:ıı!ll...-.am1~ı:m:ıı:..::nzzma 

IZMiR YüN Me s catı 
Tür A. Şirketinin 

• 

uma~ a rı a~ı ,.. 

'raralından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAB Ul -------- :zABIF 
a m m a m • 

-VE -cJ .,-c.TZ ı >-c.TR 
~f7ZT~77.L/~/Z'/~./.T/7L~/.L7.Z/ZZ/:2J 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

======.============ SATIŞ YERLERi ................. . •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
f)(,7.ZXZ/T.L"//.:Y.J • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•••••••••••••••••• Ci'/./'J':)'.:l'/;;///',,/.J 
:::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::: 

Birinci Kordonda ŞARK HALI T ·A····· ...... ş ...... 
186 Numarada • • 

Mimar Kemaled- FAHR• K d • ""J 
din caddesinde 1 an emır og u 
trmaa:'..C~ &ill L&.laıtırURW*•X:ZV.z.ı:.lZ%>~~/7XT/./....C/J 

Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asım Riza 

ta Allusıos 1•a-' 
• 

•••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• Neşesiz ve kırgın ffffiiii11ii 

Başı, dişleri 
v 

agrıyor 
Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 

Ağrılar 
Romatizma 

Nezle 
Grip .................. G •••••••••••••••••• ..............••.. ~ .................. ..... 

•••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
Karşısmda derhal ric~te mecbur olur 

eustzln kendi kabatıatınlzdır-:Zıra r dlŞrertnlzt 
ihmal etdinli, bunlara iyi bakmadınız, halbuki . . . 
bundan daha kolay bir şey yoktur, ııra bu 

ihtiyacı temin edecek bir. PERLOOENT en 

,lyl diş macunu vardırv 

.-9._ , 

~·~V't~&W..-:?.-M·f··&f~~'"7dti· 
'/aa ,,,-....w .. 4.u o""'"'-/AL~~-:~. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Tu"!n 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem• 
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
tıslar için Iımirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&!1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TAZE TEMiZ UCUZ 
llAC 

HAMDİ NUZl-IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sağlık ve Sosyal yardım Bakanlığı 
lzmir Direktörlüğünden: 

Cinsi 

Koyun eti 
Dana eti 

En az 
Kilo 
2000 
1500 

En çok Tutarı 
Kilo Lira 
2500 875 
1700 425 

Teminat akçesi 
Lira Kuruş 

65 63 
31 88 

Sağır Dilsiz ve Körler Müessesesinin bir senelik ihtiyacı olan 
ve yukarda isimleri ve mıktarı ve Muhammen bedelleri ve 
teminatı muvakkate akçeleri yazılı iki kalem etin kanıma tevfi
kan 20 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 20 • 8 - 936 
Perşembe günü saat 14 de Sıhhat ve içtimai muavenet Müdür-
lüğündeki Satınalma komisyonunda ihalesi yapılacağmdan 
isteklilerin malsandıkları teminat akçesi makbuzlarile birlikte 
müracaatları ve şartnameyi görmek için hergün Sıhhat Müdür
lüğüne baş vurmaları ilan olunur. 

4-8-12-16 2442 (1587) 

İzmir Erkek Lisesi müdürlüğünden: 
1 - Eski talebenin kaydmın yenilenmesine 20 Ağustos ~36 

tarihinde başlanacakbr. 

2 - Talebe namzedi kaydına 20 Ağustos 936 tarihinde baş
lan~cak ve 15 EyJQI 936 tarihinde nihayet verilecektir. 

12-16 2568 (1641) 

Poaıa " ı •~.. ---·---



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI . 
ULYSSES vapuru 17 agus· 

tostan 22 agustosa kadar lima-
nımızda olup Anvers, Rotter
dam, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 22 
agustosda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Bur
gaz, Var na ve Köstence liman
lan için yük alacakbr. 

ORESTES vapuru 31 :ıgus
tosta gelip 4 eylülde Anvers, 
Rotterdam,Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük alacaktır 

SVENSKA ORlENT Lınıen 
VIKINGLAND motörü 17 

agustosta gelip yükünü tahli-
yeden sonra Rotterdam, Ham
burg, Bremen, Copenhage, 
Dantzig, Gdynıa, Goteburg, 
Oslo ve Iskandinav limanlarına 
hareket edecektir. 

NOROLAND motörü 28 
agustosta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rot
terdam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdyma, Goteburg, 
Oslo ve lskandinavya limanlan 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
SEÇEAVA vapuru 26 a~s

tosta gelip 27 agustosta Pire, 
Malta, Marsilya ve Arsilya ve 
Barselone hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

Daha Fazla tafsilit için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta-
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 
---~ 

bmir birinci icra memurlu-
ğundan: 

Bir borçtan dolayı tahtı hac
ze alman muhtelifülcins ve kıy-
mette ev eşyası 18-8-936 tari
hine müsadif Sal günü saat 
14 te açık arttırma suretiyle 
yeni müzayede bedesteninde 
satılığa çıkarılacaktsr. istekli 
o'anlarm mahallinde hazır bu
lunmalan lüzumu ilin olunur, 

2580 (1644) 

Akciğeri olmıyan her hay
vanı öldüren keskin Flitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla satılır. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan ve hepinize lazım naf
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

Kullanışla ve dayanıklı FJit 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun
ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, asidfinik, 

. karaolin ile göktaf, benzin, 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
1 ACHAIA vapuru 2 ağustosta 

bekleniyor. Anvers ve Ham
burgdan yük çıkaracaktır. 

ARKADIA vapuru 10 ağus
tosa doğru bekleniyor. 15 
ağustosa kadar Anvers, Rot
terdam, Hamburg ve Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
~ 

Amerikan Export Lincs 

EXMINISTER vapuru 2 ağus· 

tosta bekleniyor, Nevyork için 
yük alacaktır. 

•• Q!i:laoı4. 

Den Norske Middelbaslinjen 
(D/S A/S Spankalinjen) OsJo 

BOSPHORUS vapuru 22 
ağustosta bekleniyor. lskende
riye, Rouen, Dieppe ve Nor
veç limanları için yük alacaktır. 
~ 

S. A. Royale Hongroise de Na
vigation DanuLienne- Maritime 

Budapest 
DUNA vapuru 7 ağustosta 

bekleniyor. Belgrad, Novessat, 
Komarno, Budapest, Bratislava 
Viyana ve Linz için yük kabul 
edecektir. 

_....,. .... a11111• ... ·~

Johnson Varren Lines Ltd. 
JESMOORE vapuru lS ağus• 

tosta bekleniyor. Anven, Li
verpuldan yük boıaltacak ve 
Varna, Köstence, Galatz ve 
Braila için yftk alacaktır. 

•• 181 .... 

Service Maritim Roumain 
Buca rest 

DUROSTOR vapuru S ağus
tosta bekleuiyor. 

Köstence, Sulina, Galas 
ve Galatz aktarması Belgrad, 
Novisad, Budapeat, Bratialava, 
Viyana ve Linz için yük kabul 
edecektir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taabbOde gi
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

alkol, her nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

(40) renk üzerine Kız markalı meşhur " Arti ,, kuma~ 
boyasını unutmayınız. 

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu ıoıabunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuıa 

her halde memnun o1acaklardır. Telefon: 3882 

lzmirliler lstanbulda nerede buluşurlar 

!l7t;y~ğlunda Bristol otelinde 

Sirkecid:_Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUl
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senolik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde kooaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bütün bu fevkalideliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

IENI AtilR 5anue • 

Bir çok haşarat öldürücü mayiler vardır 

Fakat yalnız bir FLiT 

Marka her boy Lüks ve ucuz 
bisikletleri ZÜNDAP marka 
motosiklet petromaks lüks fe
ner lambalan sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 

plaklan hediyelik zarif saat 
ve kristal likor, komposto, çay, pasta takımlan. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncaklan, elektrikli ütü çaydanlık ve ocaklan 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamızda her vakat bulunur. 

No. 156 Balcılar 

Kumral, sarışın, 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

BALSAMIN 

kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kimilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellcrin takdir ile kullandıktan 
sıhhi güzelJik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamio yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu lstanbul 

AÇIK EKSiL TME iLANI 
Tire şarbaylığından : 

Deliklere ve yan klara FLiT tozu 
ko71nuı . /laşarat, toıa temas 
e<Ur etme:: derhal IJlurler. 

OPORTO vapuru 15 agustos 
1936 Londra ve Anversten ge
lip yük boşaltacaktır. 

FLAMINIAN vapuru agustos 
sonunda Liverpool ve Swanse
adan ~elip yük boşaltacaktır. 

Deutsche Levante - Linie 
SAMOS vapuru 23 agustos 

1936 bekleniyor. Haınburg, 
Bremen ve Anveraten yük bo
pJtacakbr. 

NOT : VOrut tarihleri, va
purl 4 rın isimleri Ye navlun üc-

-

lzmir Memleket Hastanesi 
Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve EJektrik T edea vileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
ikinci Beyler sokak fınn 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. '182) -retlerinin değiıikliklerinden me 
ıuliyet kabul edilmez. 

İzmir Erkek Lisesi Direktörlü
ğünden: 

Liselerde orta okulları parasız yatılı seçme sınavlarına gire
ceklerin namzed kaydma 20 ağustos 936 tarihinde başlanılacak 

ve 29 agusto• 936 cumartesi günü saat 13 de nihayet verile-
cektir. 12-16 2567 (1642) 

1 Çil, leke, 
buruşuk 

•• ve guneş 
yan1kla
r.nakarşı 
fevkal
adedir 

1~()P1'AN 

!Perakende 

1 

j 
1 
1 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bmakmıştar 

F emin en Dişi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

Hilil eczahanesi 

1 
1 - Şehir içme suyu Rboaeleri tesisatında kuUanılmak üzere 1 

(300) adet su saatı açak eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
2 - Açık eksiltmeye konulan su saatlerinin : 

Muhammen bedelleri Muvakkat teminatı 
Lira adet nevı Lira 
3600 300 Türbin 11isteminde su saatı 270 

3 - Açık eksiltme 28-8-1936 günlemecine rastlıyan cuma 
günü saat (15) te Tire belediyesinde yapılacaktır. 

4 - Fenni şartname ve eksiltme şartname ve mukavelename 
projesi bedelsiz olarak urayımızdan verilir. 

5 - isteklilerin eksiltme gününden en az üç gün evvel teklif 
edecekleri saatlerin birer nümunesini urayımıza teslim etmeleri 
ve üçüncü maddede tayin edilen gün ve seatte muvakkat te
minat paraları makbuz veya bank mektuplariyle ticaret ve sanayi 
odası sicil kavıt vesikalannı hamilen daimi encümene müracaat-
ları ~ereği il .. n olunur. 12-16 2519 (1638) 

( Baharçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonbahra ) ( Menekşe ) 
( Akşam güneıi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyJer verilirse kabul et· 
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokulan 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is· 
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacaktır. ZeYk. 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandas ! 
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• General Mola, Madrid etrafındaki çe11:beri daraltmış 

Asilere 
harp 

yardıma 
tayyaresi 

giden 
tevkif 

bir Alman 
edildi •. 

.................................................................. ~ ............... -
Hükômetin, &sileri arkadan vurmak istiyen manevrası 

akim kaldı. Hükômet kuvvetleri Samuza girdi. 
Roma, 11 (Ô.R) - Kadik· 

ten gelen bir habere göre, 
ispanya biikumeti, kendisine 
sadık bulunan filonun hima
yesi albnda cenubi ispanyaya 
asker ihracına ve bu suretle 
asileri arkalarından vurmağa 
te,ebbüs etmiştir. Bu manevra 
akim kalmıthr. 

ÇEMBER DARALDI 
Burgos, 11 (Ô.R) - Madrid 

bükümetinin kuvvetlerine kartı 
cenuptan general Frankonun 
girittiği tecavliz hareketi bü
ylk bir muvaffakıyet elde et
mektedir. Franko bir çok kü
çilk kasabalan eline geçirmiş
tir. Ordusunun ileri hareketine 
saha olan mıntakada intizam Outa 

ve auyiıi korumaktadır. ye nazın, HOk6met kuvvetleri· 
Cenub ordasunan ileri hare- nin Gordoba eyaleti dahilinde 

keti biç bir mukavemete rast kiin Sdmuz kaıabasını İfgal 
....... ektedir. Geaeral Mola etmlf olduklllnnı beyan etmif· 
da fimaldea tecavl\ze batlamış tir. 
ve Madrid etrafındaki çenberi YENi KABiNE 
clarlatmışbr. 200 kamyon ve Tetvan, 11 ( Ô.R ) _ Bu 
mlıh otomobilden mllteıekkil şehir radyosunun verdiği bir 
motlrlll bir kuvvet Madride habet'e g6re, lspanyol kabine"i 
yaklqmağa çalıııyor. General istifasını vermiş ve Prietto 
Franko Sevilde, kendisinı ziya- yeni kabineyi leşkile memur 
ret eden lngillz gazetelerinin edilmiıtir. Ayni ista•yon asi-
mubabirlerine şunları söyle- lerin Guadrramada bir muvaf· 
mittir: fakiyetlerini bildiriyor. 

- Biz zenginler, orta sımf Madrid, 1 ı (Ô.R) _ Hükü· 
Ye itçileriD lılrriyet ve haklan met kuvvetleri asiler elinde 
arumda hlr ahenk kuracak olan Santancler ıehrini zab· 
olan milli bir bOkümet tesis tetmi,lerdir. 
etmek istiyoruz. Buna muvaf- ON SEFJRIN iSTiFASI 
fak olacağız. Galebemizin kat'i Madrid ı ı ( ö.R ) _ Ispan· 
olarak temin edildiği gün ilk ya hükümetinin hariçteki mü-
ince askeri bir diktat&rlük messillerinden büyük bir kısmı 
tesis edeceğiz. istifalarını vermişlerdir. Şimdi-

ASiLERIN SiSTEMi ye kadar resmi bükilmetle mü-
Lizbon 11 (A.A) - Royter nasebetlerini kesen sefirlerin 

muhabirinin bildirdiğine göre, sayau ondan fazladır. 
General Franko apğıdaki be- lspanyamn Ankaraclaki aefa-

limanında demillivtn asi denizalll gemderinden bili 

yısile Londrada Portekiz'in tayyarelerin diln a:.,am Bada-
arazi tamamiyetini mildafaaya jom bombardıman etmit oldu-
m&teallik olan lngiliz taahbilt- junu haber vermektedir. Asi· 
larinin halea biç bir nok- ler Babajozu zaptetmeğe beniz 
tası tadil edilmemif olduğu muvaffak olmamışlardır. Çlbıkil 
halde mer'iyet mevkiinde bu- hükumet kuvvetleıi ıehire gi-

1anatta bulunmuttur: ret müateprının da iatifaımı 
- Eğer biz galib gelir iıek verdiği haber verilmektedir. lunan 10 tarihli muabedena~e- ı den yol Dzerindeki k6pr01eri 

ispanya Portekizde, ltalyada BiR ALMAN TAYYARESi d k 'b dibn" ld be b 1 d ve Almanyada mevcud olduğu e açı ça tasrı e ıt 0 u- ' ava etmiı er ir. 
Madn"d 11 ( Ô R ) Bir im ve bizzat bu muahedeain Markiaiıt m&ltecilerden bir tarzda kooperatif bir sistem ' · - •-

flükauıet kuvrdleıine kumanda eden Oenua/ Pılteime 

Alman bombardıman tayyaresi ele doğrudan doğruya 1373 kaç kiti hududa gelmitlerdir. 
eusına dayanılarak idare olu- bu civarda •ere iamit ve tek· tarihli ilk dostluk muahedesi- L d 11 ( A A ) Is nacakbr. Ordu upanyanın ha- J on ra · - pan• 
ptuu kurtarmak için cerrahhk rar havalanarak cenubu garbiye nin mevlCidu bulunduğu batar- ya hiikCimeti nezdindeki lngiliz 
Yazifeıini g6rmektedir. Aalreri doğru yol almıştır. Hükümet lablmaktadır. ıefiri Gijon mıntakasındaki kı-
cliktatörllik şeklindeki ameliyat tayyarelerinin takibi üzerine Barselon, 11 (A.A) - Ak- yamcılann makamabna Gomet 
ne kadar lazımsa 0 kadar uzun yere inen Alman tayyaresi ve denizdeki Alman doDaDma11 tp.rp:do muhribi vasıtasiyle bir 
devam edecektir. pilotlar tevkif edilmitlerdir. bqkumaaclanı Amirai Rolf nota göDdererek Kaptan Sa-

Tanca ll (A.A) _ Beyuel- Pilotlar yanhthkla yere indik- Cari beraberinde Almu geae- villein ildiirlllmesini protesto 
milel Tanca komiteaindeki lerini ı6ylemitlerdır. Bu tayya- ral koneoloau olduju halde etmiıtir. 
Fransız milmesaili •eneral renin asilere yardım için git- Katalonya generalitesi reisi Sefir Londradaa alacağı ta· 

• mekte olclalırn zannedı"lı'yor limata intizaren bu makamat-Fnnkoya petrol, otomobil ve •- • Campanyyi ziyaret etmiş ve 
askeri dairelerde kallanılabile• 21 TA yy ARE GELDi onunla dostane bir göriifme taa tazminat talep etmek hak-

k h til ID b'- Tanca, 11 (A.A)- Tetouan'a yapmııtar. kam muhafaza etmekte okla· 
ee er ' eıya A aıının 21 tayyare ge1mit olduğu ha- janu bildirmiıtir. 

Baıse/on sokak/annda barikatlar 

itfiyen lufthanu tayyarelerini 
musadere etmiıtir. 

Lizbo•, 11 (A.A) - Asile
rin elinde bulunan Tatuaa nd
yosu Santaader ıehrile San
tander viliyetinin kendi. elle
rine geçmit olduğuna bıldir
mektedir. 

FAALiYET ARTTI 
Madrid, 11 (A.A) - Havaı 

ajansının Guadarrama cephe
sindeki muhabiri hlkdmet kuv
vetlerinin bu gece vaziyetlerini 
tahkim etmit olduklannı ve 
taarrruza hazırlanmakta bulun
duklarını bildirmektedir. 

Asilerin topçu kuvvetleri dün 
daha ziyade faaliyet g&stermiş 
ise de hllkümet kuvvetlerinin 
mevzilerini hasara uğratama
mışbr. 

Dün akıam sivil muhafızlar-
dan mOrekkep bir müfreze 
Guadarrama cephesine gel
miştir. 

iT ALYA DA KABULETTI 
Londra, 11 ( Ô.R ) - Payi-

' taht mabafilinde s6ylendiğine 
g6re ltalya ademi mlldabale ıek• 
lini tayin eden Fransız tezine 
prensip itibariyle muvafakat 
cevabı vermiştir. Fransız siyasi 
mabafilinde tahmin edildiğine 
g&re timdi Almanya da ceva· 
bını vermekte gecikmiyecektir. 

lngiliz matbuab umumiyetle 
Fransa devlet adamlannın lı· 
.,.aya bidiaelerine klU'fl bi· 
taraf kalmak arzulanm ilk 
defa olarak herkesten evvel 
izhar etmiı bulunmalannı mem· 
nuniyetle ka1dediyorlar. 

nahnda, F ransanın lıpanyol 
hidiıeleri karfısmda vaziyeti 
izah etmittir. Mumailey Fran• 
ıaaın lıpanyaya her nevi ibra• 
c:ab yaaak etmeğe karar ver
diii haberleri tekzib ettikte• 
ıonra demipir ki: 

- Men'i mevzuubabs olan, 
silah ve mlibimmatbr. ispanya· 
nın Tanca beynelmilel limamn• 
daki filosunu geri çekmesi, 
general Frankonun Oltimato
mundan korktuğu için değildir. 
Fakat mevcud iıtatüya blirme· 
tindendir .. Fransa ve lngiltere 
hükdmetleri hinibacette Tanca 
bitaraf mıntakaunda general 
Frankonun kuvvetler ne kartı 
silAhla mlidahale dır.ek için 
İcab eden biltün tedb"rleri al· 
mıtlardır. 

FRANSIZ 
PARLAMENTOSUNDA 

Pari•, 11 (Ô.R) - Komünist 
meb'ualardan biri, meb'uanm 
6a0ml\zdeki toplantısında la-
panya hAdiıeleri mtinasebetiyle 
bilkdmetten İ9tizahda bulun
mağa karar verdiğiai hariciye 
nazınna bildirmiştir. 

Meb'uı, ltalya ve lagiJtere
nin iıtlere tayyareler giader• 
dikleri hakkında devran eden 
ıayialar etrafında da izahat iı· 
teyecektir. 

Pari•, 11 ( Ô.R ) - Sabık 
lspaayol Reiaicumuru Alkola 
Zamora ailetile birlikte Parise 
gelmif olab Haller karblndeld 
otellerden birinde oturmak· 
tadır. 

menedilmesini istemiıtir. beri teyid edilmektedir. Tanca, 11 (A.A) - Havas Gijondaki lspanyol bükfime· 
Fransa b6k6meti FraDS1z Fa· Berlin, 11 (A.A) - lspan· Ajansmdan: tinin mllmesıilleri Comer muh- ...................................................................................... . 

smdan lspanyol Fasına yapıla· yadan alınan telgraflarda Is- Asilerin umumi kararkihı ribi kumandanına Savillein ölü- Tanca limanındaki bütün lspanyol 

FRANSA VE ISPANY A 
Paris, 11 (Ô.R) -Vigennot 

din matbuat erkinına beya-

Pariı, 10 (A.A) - Sabık 
ispanya Cumar batkam Alcala 
Zamora diln alqam Pariıe gel• 
mit ye halk tarafından yapun 
ispanya diye alkıılanmışhr. 

selen bitil ihracatı menetmiı· panyol bOkiimetinin Madrid - Tetouana gelmit olan 21 tay· mi dolayıaiyle teessürlerini 
tir. Alicante servisini yapmakta yarenin lspanyol tayyareleri o!• bitdirmiıler ve Almirante Cer• gemileri geri çekildi 

Bayonne 11 (A.A) - Pam• olan Alman bava ıirketinin duğunu beyan etmiştir. vere kruvaz6rilnlin limana gi-
peluneden bildirildiğine g6re tayyarelerine vazıyed etmit Umumi karargahın bürola- ren ve limandan çıkan blltün Tanca, 11 (Ô.R) - Tanca mıatakallfta karb gemilerinin gir· 
iailer Algeriade Orayı işgal olduğu babar verilmektedir. rında bir takım ıiviJ Almanlara gemiler ilzerine katiyen hiç bir mesi yasak eeildiği gihıdenberi bu sularda hiç bar lspanyol 
etmitlerdir. LONDRA VE LIZBON tesadtif edilmitlir. Sokaklarda fark giSzetmeksizin ateı etmek· gemisi g6rBlmemiştir. Bugün öğleden sonra hasara uğramış bir 

San Sebaıtienin Üç taç da- Londra, 1 t (AA) - Porte· yerli askerlere fazla tesadlif te olduğunu ilive etmitlerdir. bikfimet torpidosu bir ticaret gemisi tarafından çekilerek Tancia 
jmıa itgali yiblbıden ıusuz kizin ispanya itlerine mil· edilmiıtir. Berlin, 11 (A.A) - D.N.B. sularına gelmiştir. Maballi blkfimet milmesıilleri gemiye gide· 
kalmat oldaju haberi teyid dahale edilmemesi meaelesi YENi BOMBARDIMANLAR Ajanaınıa netrettiği bir tel· rek barb ıemilerinin buara uğradıkları zamanda bile liman gjr-
.tilmekteclir. hakkında ileri ıllrm&f oldu· Lizbon, 11 fA.A) - Radyo srafa i6re, lspaaya hlikimeti meleri yauk olduiunu bildirmittir. Gemi knmandanı teknr 

MMlricl. lJ (A.A) - e.rw- p ilatiraa .tola· Clab alilerin elleriDcle balanan llMrid ile Ale1mt""'-..nda Taaaclu ac-lmata mecbur kalmtfbr. 
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