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TELEFON : 2697 
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Zirai 
Teşkilatlanma 
yolu Üzerindeyiz .. -. 

Türkiye, sinesinde yatan ser
vetleri kıymetlendirmekte en 
geç kalan memleketlerden biri
dir. imkanları yoklamaktan 
çekinen bir zihniyet dedesin
den gördüğü usullere saplanarak 
modern tekniğe kapıları kapa
mış, milJi servetin işletilmesbe 
mani olmuştu. Milletin inşa 

kudretine, hayatiyetinin sonsuz
luğuna inanılmıyordu. Yabanc:ı 
sermayeye dayanmıyan, yaban
cılar tarafından işletilmiyen 
teşebbüslerin muvaffak olma
sma ihtimal yoktur, diyenler 
memleketin mukadderatını idare 
edenlerdi. Onun içindir ki, en 
basit işler, küçük sermayelerle 
başarılması mümkün olan işler 
bite yabancı şirketlere verilmiş; 
memleket baştanbaşa bir müs
temleke halini almıştı. 

Kurtuluş harbından sonra, 
şefler, istiklalimizi el sürülmez
liğini ilin ettikleri anden itiba
ren terakkioin düşmanı olan bu 
sihniyetle mücadeleye giriştiler. 
Onu kökünden kaznmak istiyen 
hamleler birbirini takib etti. 
Medeniyetçi Türkiyenin yolu 
aydınlatıldı. Simdi bütün büyük 
milletlerin yürf!dilkleri yol üze
rindeyiz. Onların kudretini ya
pan metodlardan, sistemlerden 
faydalanıyoruz. 

itiraf etmelidir ki, bu müca
dele kolay olmadı. Ona bed
binlikle bakanlar, " aman ya· 
bancı sermayeyi ürkütmiyelim,, 
şeklinde endişe izhar edenler 
bile bulundu. 

Çok eyi hatırlıyoruz, altı ye
di sene evvel, yine bu sutun
Jarda teşkilatlanma zaruretin
den bahsederken ihracatımızın 
kendiliğinden en büyük teşeb
büslere imkan verebilecek kuv
vette olduğunu, bu işi orga
nize etmek için iycab edecek 
sermayeyi her zaman kendi 
varlığımızda bulabileceğimizi 

yazarken bizi fazla hayalpe
restlikle itham edenler vardı. 

Kooperatif birlikl~rinin can
lanmasını, ihracatımızın, devlet 
eliyle kontrol ve mürakabesini 
müessir kılacak tarzda teşki

latlanmasını menfaatlerine uy
gun görmiyenler, ortaya atı

lan bu fikirleri "coşkunluk,, 

hatta "çılgınlık,, şeklinde te· 
Jakki etmtk te serbesttiler. 

Seneler boş geçmedi. Her 
muvaffakıyetli teşebbüsü yeni 
teşebbüsler takib etti. Muh
telif sahalarda tecrübelerimiz 
arttı. Ekonomik hayatın labiret
lerinde apışıb kalacağımızdan 
korkanlar biJe işin ne kadar 
tabii bir inkişaf yolunda oldu
ğunu gördüler ve inandılar. 

Sanayileşme işinde varmak 
istediğimiz neticelerin artık 

imkansız sayılmıyacağına nasıl 
inanmışsak zirai teşkilatlanma 
işinin de aynı kudretle ilerli
yeceğine, bu memleketin hala 
bir kaç yabancı ihracatçının 
"lütfü semalıatıyia,, nefis mah
sullerini ecnebi piyasalara plase 
ettirebilen bir koloni olmaktan 
uzak bulunduğuna da inanmış 
bulunuyoruz. 

- Sonu 3 neti Say/ada -
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N lstanbul 14 (Yeni Asır muhabirin- llkatından istifade aderek lstanbulda 
N den)- Belediye relslnlz Dr. Behçet taze UzUmUn çok az olduğunu, bura-

Uz, bugün öğleden sonra Yalovaya ya kUlllyetll mlkdarda UzUm gönde-
~ giderek Atatürk tarafından kabul edll- rllmeslne ihtiyaç bulunduğunu söyle-

m·ştir. Behçet Uz lzmirlllerln bUyUlt mlştlr. Belediye relslnlz yarın (bugUn) 
Şefe coşfiun hislerini ve hasretlerlnl temaslarına devam edecek; öğleden 
arzetm"sUr. Atatürk lzmirlllere mu- sonra lzmlre hareket ~decektlr. 

~ habbetlerlni ildlrme e belediye rel- TOPLANTI 
sinizl memur Etmiştir. Istanbul, 14 (Yeni Asır) - Bugün Türkofiste 

R Behçet Uz bu büyük fırsatttan istifade ede- ve Ticaret odasında belediye reisinizin de iştira-
~ rek lzmir fuvar hazırlıkları hakkında Atatürke kile yapılan toplantılarda beynelmilel lzmir Fuvarı 
~ izahat vermiştir. Büyük şef bu izahatı alaka ile hakkında mühim kararlar alındı. Fuvarda Trakya 
N dinlem;şlerdir. odaları namına 3, lstanbul ve Bursa ticaret 
~ Istanbul, 14 (Yeni Asir muhabirinden) - Dr. odaları namına dörder pavyon açılacak~ır. lstan-
~ Behçet Uz bugün lstanbul valisile Izmir fuva- bulun tanınmış bütün sanayi müesseseleri ayrıca 
~ rını alakadar eden meseleleri görüşmüştür. pavyonlar istemişlerdir. lstanbul Türkofis mıota-
~ IstanbuJde beynelmilel lzmir panayırına bü· kasının panayırınızda açacağı pavyonların sayısı 
~ yük alaka vardır. Bu sene ziyaretçilerin geçen yirmi beşi geçeceğ! anlaşılıyor. 
N seneden çok fazla olacağı tahmin ediliyor. Başvekil ismet lnönünün fuvarı küşad mera-

lstanbul t4 (Yeni Anır) - Vail Mu. siminde bulunmağı kabul etmesi piyasada büyük 
hlddln UstUndağ Dr. Behçet Uzla mU- memnuniyetle karşılandı. 
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Şehir haydutları yakaland!lar Montrö anlaşmasına •• gore 

Şark halı 
bir tehdid 

kumpanyası direktörüne Yeni bağazlar rejiminin 
gönderilmiştir tatbikine bu~n başlandı 

______ ııiiiiııııııi _________ ..... ______ • ·-·-·. 
mektubu 

Haydutlar zabıtanın tertibatı ve Mösyö Jiro'nun 
soukkanlılığı sayesinde hazırlanan tuzağa düştüler 

Rıza 

Şark Halı kumpanyası direk
törü Edmon Jiroya tehdid 
mektubu göndererek para İ!-
tiyen iki kişi, zabıtamızın te· 
yekkuzu ve çalışkanlığı saye
sinde yakalanmıştır. Bunlar 
Tiranlı Süleyman oğlu Hüseyin 
ile Priştineli Koko Riza adında 
iki şahıstır. Bunlardan Riza 
sabıkalıdır. 

Vak'a şöyle olmuştur : 
iki gün evvel Edmon Jiro 

posta vastasiyle bir mektub 
almıştır. Bu mektupta hulasa
tan şunlar yazılıdır: 

- "Mösyö jiro Edmon; size 
şu mektubumu yazmakla sizi 
düşündürmüş bulunmıyacağım. 

- Sonu altıncı say/ada - HIİSl'J'İll 

Ankara'da hariciye vekaletinde bir 
boğazlar dairesi teşkil edildi 

lstanbul, 14 (Yeni Asır ) - ~i 
Yeni boğazlar mukavelesinin ] 
tatbikine yarından [bugün)baş· 
Jancaktır. Bu münasebetle ha-
riciye umumi katibi Numan 
Menemencioğlunun riyasetinde 
vilayette dahiliye, hariciye, li
man, hudut, sıhhiye, ciheti as
keriye murahhaslarının iştira-

kiyle mühim bir toplantı ya· 
yapıldı. 

Yeni rejim hakkında Montrö 
mukavelesi esasları dairesin
de tedbirler alındı. Hariciye 
vekaletinde bir boğazlar da
iresi teşkil edildi. Bu dairenin 
müdürlüğüne bogarlar komis
yonu u:numi katibi Salih tayin 
edildi. Numan Menemencioğ/11 
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Şanlı filomuz lzmirde 

Bir tayyare filomuz 
tarafından selimlandı 

YAVUZ 
Akdenize açılmış olan filo

muz dün tekrar limanımıza 
dönmüştür. Evvela Hızırreis 
ganbotu ~elerek menderek 
içinde demirlemiş ve tam öğle 
üzeri de bir hücum botu görül
müştür, Bunları sıra ile takip 
eden Zafer, Adatepe, Kocatepe 
ve Tınaztepe torpitolarımızla 
(Yavuz) takip etmiştir. Torpi
tolar kışla ön ünde demirlemiş· 
Jerdir. 

Biraz geriden gelen dört 
denizaltı gemisi menderek için· 
de hazırlanan yerlerde demir· 
lemişlerdir. Şanlı donanmamız 
limanım1za yaklaştığı sırada 
bir hava filomuz donanmamız 
üzerinde uçuşlar yaparak onları 
selamlamıştır. Halk ta coşkun 
tezahürat yapmış ve kordonda 
toplanarak donanmayı seyret· 
mişJerdir. 

Facia -·-
Bir ana dö; t 

aylık yavrusunu 
denize attı 

Vapur durdu - Denize 
at.lanlar yavruyu 

kurtardllar 
Dün Karşıyaka ile lzmir 

arasında işliyen körfez vapur
larında feci bir vak'a olmuştur: 
Ayşe adında bir kadın Sö

kede şoför bulunan kocasının 
bir hafta evvel hastalanarak 
ölmesi üzerine dört aylık ço
çuğu He lzmire gelmiştir. 

Ayşe, belediyeye müracaat 
ederek dört ayhk çocuğuna 
bakamamakta olduğu için onu 
yuvaya yerleştirmek istemiş ve 
bu maksatla yavrusunu Karşı
yakadaki çocuk yuvasına gö· 
türmüştür. 

Yuva haddinden fazla dolu bu 
lundnğu cihetle bedbaht ananın 
arzusu isaf edilemİ'yerek ken
disine red cevabı verilmistir. 

- Sonu 2 

lzmir - İstanbul ve Ankara arasında 

Hava postalarına ayın on 
sekizinde başlanacak 

Hava postala11nda çalışacak olall tav;·aıccılelimız 

lzmir - Istanbul ve Ankara ı başlıyacaktır. Halkapınarda te-
arasında muntazam hava pos· sisine çalışılan istasyon sa-
taları 8 
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Dil bahisleri : 
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Türkçe ve Arapça 
fiil saiımları 

Yazan: Avni Ulusav 

-10-
Başında birer sait bulunan 

M, N, T, S, L, R harfları, 
Türkçede birer salım yapan 
sezimlcr oldukları gibi, arapça
da da aşağı yukarı aynı işi 
görürler. 

Türkçede dış aleme tercü
man olan " im, in, it, il, iş, ir,, 
gibi sezimler; arapçada da, ya 
sait başa geçmek sureti ile ya 
ki doğrudan doğruya kullanı
lırlar. Yalnız Türkçede kök -
sözden soma gelirlerken, arap
çada, kelimenin başına geçerler. 

Türkçede : Bakınmak, görün· 
mek, açılmak, banşmak, akıt

mak aşırmak mastarlan ile; 
Arapçada: "inkisar, infial, tefil, 
taf'dil, mef'ul, maklub, iştirak, 
istift::ar salım veren hecelerde 
olduğu gibi. 

Türkçe tav'i salım yapan 
11in,, sezimi arapçada da - boşa 
geçerek - tav'i salım yapıyor. 

Türkçede: " it - ıt - üt - ut ,, 
hecelerinin yaptığı teaddi salı
mını arapçada başa geçmet "t,, 
samiti başta bulunmak sureti 
ile " te - ta • tü - tu ,, sezileri 
yapıyor; fiil ve fazıl asıllarının 
teaddi salımı, tefil taf' dil şekil
lerine giriyor.. Mef'ül, maklup 
kelimelerindeki ta'yin ve tahsis 
manası türkçede olduğu gibi 
arapçada da "M,, ile oluyor. 
Arapçanın harfı tarifleri, yani 

kelimeye itlak manasını veren 
sezim "el,. veya "al,. dir ki 
türkçenin " il ve ıl ,, larının 

üstün çelimlerdir. Türkçenin 
iştirak salınım yapan "Ş,, lar 
arapçada "is,, ve "iş,, şekille

rinde müştereken yapılan bir 
fiile delalet eden kelimelere 
girer; "istifham,.: febim fiilini 
birlikte yapmak;"lştirik,,: birlik 
olmak, birlikte hareket etmek 
manasındadır. 

Bu kısa izahlar, türkçe ile 
arapça arasında ilk sezimler 
ve salınlar bahsından, biribirin
den ayrılmaz, bir yakınlık ol
duğunu gösterir. Onlara aynla .. 
ğı izafe eden hassa, türkçede 
muvman ahenginin ve müşa
hededen alınan ilhamın hakim 
olmasına, yani türkçe sözlerin 
dış alem bakımından yarablmıı 
olmasına karşı; arapçada: aksi
yon ahenginin ve müfekkire
den alınan ilhamın hikim 
olmasında, yani arapça sözlerin, 
daha ziyade iç alem bakımın-
dan yaratılmış olmasındadır. 

HÜKÜMLER VE NETiCE 
Dilimiz için dileğimiz ve ül

kümüz şu idi : 
A - Türkçeyi yabancı un

surlardan temizlemek. 
B - Yanlış yollardan ko-

rumak. 
C - Kendi öz varlığında 

ze-cginleştirmek. 

Bu maksada ermek için dilin 
bünyesini bilmek, geçirdiği ha
yat devrelerini sezip görmek; 
eksiklik ve olgunlugunu aymp 
seçmek gerekti. Bu yollarda 
çalıştık. Çalışmamızda ardınca 

gittiğimiz hedef şu idi : " Di
lin bünyesini eyiden eyiye bil
mek, yardımlaştığımız teori ile 
hedefe erebilmek yolu açıldı. 
Arlık türkçenin bünyesi yaban
cımız değildir. Bu arada, bir ta
kım kusur ve meziyetlere rastla
dık; onları da bilmek gerekti.Fa
kat, şurasını da söyliyelim ki, 
ortada kusur veya meziyet diye 
gösterilecek bir vasıf yoktur. 
Çünkü, Türkçe, fıtret kanun
larına intibak ederek doğmuş 
bir dildir. Böyle old'!lğu için• 
yine o kanunlara uyarak var
lığında bir takım istih1leler 
geçirmiştir. Bu istihaleler Türk
çeyi şaşırtmış değildir, falcat 
o dili kullananları yanıltmıştır, 
Bu hali, tetkiklerimiz arasında 
gördük .. 

- Devam edecek -

Seyyahlar -.•. -
Ef ez harabelerini 

ziyaret ettiler 
Empres Of Avusturalya is

mindeki 32 bin tonluk büyük 
lngiliz seyyah vapuru dün sa
bah limanımıza gelmiştir. Va
purda muhtelif tebaalarda 516 
seyyah vardı. Seyyahlardan 
140 kişi hazırlanan bir trenle 

Selçuğa giderek Efez harabe
lerini ziyaret etmişler ve akşam 

üzeri dönmüşlerdir. 
Transatlantikten seyyahları 

karaya çıkarmak için körfez 

vapurlarından biri tahsis edil
mişti. Efez harabelerini ziyarete 

gitmemiş olan seyyahlardan bir 
çoğu Müzeyi, eski lzmir hafri-

yatını, ve sair görülecek yer
leri gezmişlerdir. 

Seyyahlar akşam üzeri aynı 
vapurla Trablusgarba hareket 

etmişlerdir. 

Odalar raporlarını 
göndermiyorlar 

Ticaret ve sanavi odalan ni
zamnamelerinin onuncu mad
desi bu odalara istihbarat cep
hesinden mühim vazifeler yük
lemiştiştir. Bu vazifelerden biri 

de çalışmaların neticelerini ayrı 
raporlarla bildirmek olduğu 
halde son zamanlarda bazı oda
larca bu cihetin ihmal edildiği 
görülmüştür. lkhsad vekaleti 
bunun için bütün ticaret oda
Ianna gönderdiği bir tamimde 
odaların bu mühim vazifelerini 
ihmal etmemelerini bildirmiştir. 

Piyasa 
Pazartesi günü mü 

açılacak? 
Üzüm ve incir piyasalarının 

açılması için borsa idare he
yetince henüz bır karar veril
memiştir. Bu sabah toplanacak 
olan borsa idare heyeti bu hu
susta karannı verecektir. Her 
iki mahsulümüzün piyasasının 

Pazartesi günü açılması kuv
vetle muhtemeldir. 

Bir kilo incir için 
Adam öldUrenl&rln tevkifi 

Tepecikte incir bahçesinden 
bir kilo incir çalmak yüzünden 
bahçe sahibi Rasimi döverek 
ölümüne sebebiyet vermekle 
maznun Ismail, Ramazan ve 
Gavid baklanndaki tahkikat 
evrakiyle birinci müstaotikliğe 
verilmişlerdir. Orada isticvab 
edilen maznunların tevkiflerine 
karar verilmiştir. Tahkikata 
devam olunmaktadır. 

Iznıir - lstanbul ve 
Ankara arasında 
Hava postalarına ayın 
ıa inde baflanacak 

- Baş tarafı birinci salıi/tde -
hası tayyarelerin inip kal
kabilecekleri bir hale ge
tirilmiştir. Fakat sahada bir 
mikdar daha çalışmak ve 

tesviyeye devam etmek lazım 
gelmektedir. 15 kişilk bir grub 
üç gün daha silindirlerle tesvi
ye ameliyesıni yapcaklardır. 
Ondan sonra hava postararı 
müdürlüğüne telgrafla malumat 
verilecektir. 

18 ağustosta lzmir hava is
tasyonunun açılma merasımı 

parlak şekilde yapılacaktır. Bu 
törende Iktisad vekili Celal 
Bayarın da bulunması kuvvetle 
muhtemeldir. 

B E 
Soğuk Hava Depoları 

Heyet dün de odada 
tetkiklerde bulundu 

Depolar Alsancak ile şehitler arasın
da denize yakın bir yerde kurulacak 

Hevetin reisi Zeki Doğanoğ{u 
Türkofis meyveler seksiyonu 

şefi Zeki Doğanoğlunun riya
setinde bulunan ve istandari
zasyon mütabassısı doktor 
Baadde ile Ziraat bankası şef
lerinden Rahmiden müteşekkil 
olan heyet dün Ticaretodasiyle 
Türkofisi ziyaret etmiş ve üzüm 
kurumunda bir müddet meşgul 
olmuştur. Heyet, lzmirde tesis 
edilecek büyük soğuk hava de
posunun yerini tes~it etmek 
ıçın tekikatına başlamış ve 
Şehitlerden ·Alsancağa kadar 
olan saha üzerinde dolaşmış
tır. 

Haber aldığımıza göre üzüm 
ve sair meyvelerimizin yaş 

olarak soğuk hava tesisatlı 

Cellad gölünde 
Nafia Vekaleti su mühen

dislerinden salahi T orbaJı' da 
Cellad gölünün kurutulması için 
açılmakta olan kanalları tetkik 
ederek şehrimize dönmüş ve 
dün de yamanlara gitmiştir. 

Salahi oradaki tesisatı da tet
kik edecektir. 

Neden zehlrlenmı, ? 
Karşıyakade vapur iskelesi 

lsfalldatizason mutulzassısı 
Doktor Baade 

vagon ve vapurlarla dlş mem
leketlere bozulmadan ihracıDI 

temin edecek ve ikinci beş 
yıllık sanayi proğramına ithal 
edilerek vücude getirilecek 
olan soğuk hava deposu deniz 
kenarında bir yerde kurula
caktır. Soğuk bava tesisatlı 
vapurlar büyük deponun bu
lunduğu yere yanaşarak mey
veleri alacak ve sevkedecektir. 

Büyük soğuk hava deposu
nun Alsancak cihetinde, deniz 
kenarında tesis edileceği söy
lenmektedir. 

Vergilerin tevhidi 
Kazanç, buhran ve müva

zene vergilerinin tevhidi hak
kında kamutaya verilen bir 
takrir üzerine tevbid işi hak
kmda şehrimiz ticaret odasın
dan mütalea istenmiştir. Tics
ret odası bu mesele üzerinde 
tetkikat yaparak hazırlayacağı 
raporu iktisat vekiletine gön
derecektir. 

civarında bir kanapede yatan cumu, takımlarını 
Mehmet oğlu Akşehirli Yusu- çalmı, 
fun sar:cılanığı görülmüş ve Kahramanlarda Mücahid so-
doktor tatafından yapılan mu- kağında oturan Bayram oğlu 
ayenesinde zehirlendiği anla- şehabettinin evine hırsız girmiş 
şılmıştır ne ile zehirlendiği tes- gümüş altı kaşık ile 6 çatal ve 
bit edilmek üzere Yusuf mem iki lira para çalmıştır. Hırsız 
leket hastanesine kaldırılmıştır. aranıyor. ,. 
T~:!~n TAY YAR E Sineması Telefon 

315t 
1111111111111111 ı ·n-ıl .......•..............•............................... , ...•. 
Tarass Boulba! 111111 Tarass Bouıba! 
Sayın lzmlr halkına tefekkür ve mUjde: 
Yaz mevsimi dolayisile faaliyetini tatil eden sinemamız, 

geçen yılki sinema sezonu zarfında gördüğü yüksek rağbete 
ve teveccühe teşekkür ederken yeni yılın sinema sezonunu, 
28 Ağustos Cuma günü, Avrupa ve Amerikada fevkalade 
büyük bir rağbet kazanmış olan ve haftalarca gösterilme
sine rağmen aynı rağbeti muhafaza eden: 

T ARA S S B O U L B A ~~jd~i~:.ğmı 
Bu filim yaratıcı san'atkar Harry Baur'un, Danielle Dar

rieux, Jan-Pierre Aumot, Jeanine, Crispin, Roger Duchesne, 
Nane Germon, Pauline Cartone, P. Amiot, Paulais ve 
Komedi Fransez'den Ledoux, Larquey gibi tanınmış yüksek 
san'atkarların iştirakiyle canlandırdığı en muvaffak olmuş 
bir filmidir. 

Maddi menfaatten ziyade halkm bedii zevkini gözönünde 

T Sineması, bu yıl Avrupa ve Amerika-
tntan ayyare nın tanınmış yijksek filim kumpanya-
larının en seçme filimlerini sayın halka sunmakla kendisine 
gösterilen sevgi ve alakaya mukabele ettiR'i zehabındadır. 

Angaje edilen filimlerin adlarını ve bunlar hakkındaki 
bilgiyi pek yakında bildireceğiz. 

Tarass Boulba'dan sonra sinemamızda geçecek büy-Uk 
fiHmlerden biri de M I Ş E L S T R O G O F ' dur. 

DiREKTÖRLÜK 
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- -·-Havalisine şiddetli 
yağmur düşmüş 

Salihliden alınan maliimata 
göre 9 Ağustosta saat on al
tıda Salihli havalisine yağmur 
düşmüş ve on dakika kadar 
devam ettikten sonra şiddetli 
fırtınaya çevirmiştir. Fırtına 25 
dakika şürmüş ve Gümüş çayı 
ile kuru derenin taşması yü
zünden 120 dönüm bağ sular 
altında kalmıştır. Kaunm ce· 
nubundan geçen koru derenin 
getirdiği kum ve taşlardan el
li dönüm bağ tamamen mah
volmuştur. 6 Bin dönüm bağ 

zarar görmiiş ve bütün bağ 
mıntakasında zararın nisbeti 
yüzde kırk olarak tesbit olun-
muştur. 

• •• 
Faci -·-

Bir ana döi t 
aylık yavrusunu 

denize attı 
- Baştara/ı / illci say/ada -
Çoeuğuou kucağına alarak 

tekrar lzmire dönmek üzere 

vapura binen Ayşe vapurun 
Karşıyakadan lzmire hareketini 
müteakib yirmi metro kadar 
açıldıktan sonra kucagmdaki 
yavrusunu bir defa öpmüş ve 
fırlatıp denize atmıştır. Bu 
müthiş faciayı gören vaJJur 
yolcularından bazı gençler 
derhal soyunarak denize atla
mışlardır. Vapur durmuş ve 
yavru kurtarılmıştır. 
Ayşe evrakiyle zabıtadan 

adliyeye verilmiştir. Tahkikata 
devam olunacaktır. 

Evlenme 
Gazetemiz çinkografı Zeki 

Özkaner ile Akseki tüccarın
dan Hacı Veli oğlu merhum 
Ahme Hamdi kızı bayan Halide 
Edibenin evlenme merasımı 
belediye evlenme dairesinde 
yapılmıştır. 

Yeni evlileri kutlular sonsuz 
saadetler dileriz. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta haberleri: 

ou,tu ve yaralandı 
Karşıyakada hürriyet soka

ğında oturan matbaacı Meh
medali o~lu 14 yaşlarında Per
tev bisikletle Değirmen tepe 
gazinosundan inerken muvaze~ 
nesini kaybederek düşmüş ba
şından ve elinden yaralanmıştır. 

Yangın yerinde 
ismet paşa bulvarı civarın

daki yangın yerlerinde yatan 
sabıkalılardan Muhiddin oğlu 
Ahmet aynı yerlerde yatan 
Ahmet oğlu Fethiyi biçakla 
kürek kemiği altından yarala
yarak kaçmıştır. Zabıtaca aran
maktadır. 

Kavganın sonu cinayete 
deyandı 

Cuma ovası nahiyesinin Keller 
köyünde muhtar Velinin tütün 
tarlasında çalışan Kilizmanlı 

Ahmed ve arkadaşı Saim oğlu 
Nazmi arasında kavga çıkmış, 
Ahmed bıçakla Nazmiyi ağır 

surette yaralamiştır. 
Kırbaçla dövmüşler 
Karşıyakada Yeni sokakta 

oturan Aziz oğlu bombacı Ali 
ile oğlu Mustafa ve komşuları 
Nazif oğlu Salih arasında, ço
cukları yüzünden çıkan kav
gada Ali ile Mustafa kırbaçla 
Salibi döverek başından yara
lamışlar ve tutulmuşlardır. 

E n~yet 
Direktörümüz 
lzmirden ayrılıyor 

IJolvadma la ı i11 edilen Feıızi Akkor 
Altı yıldan• beri lzmir Emni

yet direktörlüğünü başaran 

Feyzi Akkorun Bolvadın kay-

makamlığına tayin edildi~ini 
yazm1ştık. Emniyet direktörü
müz bir iki güne kadar yeni 
vazifesine gitmek üzere lzmir
den ayrı'.acaktır. 

Emniyet teşkilatımızın en de
ğerli elemanlarından o'an Fey
zi Akkor lzmir Emniyet direk
törlüğüne tayin edildikten son-
ra lzmir polisinin çok disiplin-

li, uyanık bir unsur olmasına 
bilhassa ehemmiyet vermiş po-
lis makanizmasını kısımlara ayı
rarak her işin vaktinde, vakit 
kaybedilmeden yapılmasını te
min etmiştir. Bir aralık lzmir
de artan kumar iptilasiyle mü
cadele eden Feyzi Akkor, ah-
lak zabıtasını iş başına getire
rek hadise sayısını çok azalt
mıştır. 

Son yıllar içinde lzmirde ci
nayetler azaldıktan başka kü
çük hırsızlık vak'aları da he
men yarı yarıya inmiştir. iz. 
mirde faili meydana çıkmamrş 
cinayet veya hırsızlık vak'ası 
kalmamıştır. Sabıkalılara ve 
hırsızlara aman vermiyen, ha
dise zamanlarında derin bir 
meslek aşkıyle işine sarılan ve 
geceyi gündüze katarak vazi
fesinde muvaffak olan Feyzi 
Akkorun lzmirden ayrılışını 
teessürle karşılar yeni vazife-
sinde de ayni suretle muzaf
fak olmasını temenni ederiz. .. 

• • 
Emniyet müdürü Bay Feyzi 

Akkor dün Bolvadm kayma
kamlığına tayinine dair olan em
rini tebellug etmiştir. Bay Feyzi 
Akkor Pazartesi günü Bandır
ma ekspresile ve lstanbul yo
lile yeni vazifesine başlamak 

üzere Bolvadıne gitmek için 
şehrimizden ayrılacaktır. 

Bay Feyzi Akkor, beş sene 
beraberce çalıştığı bütün arka
daşlarına şu tamimle veda et
miştir. 

Aziz arkada~lar; 
22 sene beni içinde yaşatan 

çok sevdiğim polis camiasından 
ve beş buçuk sene beraberce 
çalıştığım oı;izlerden Bolvadin 
kaymakamlığına tayinim dola
yısiy)e ayrılıyorum. 

Beraberce çalıştığımız bu 
uzun seneler içinde çok mühim 
ödev!mi iyi yapabilmiş isem 
bunu sizlerin kıymetli yardımı
nıza medyunum. Bunda hepi
nizin hissesi vardır. Sizlerdcıı 
ayrılıyorum, fakat kalbim daima 
sizinledir. Hepiniı.e çok mühim 
olan işlerinizde muvaffakıyetler 
dilerim. 

Allahısmarladık aziz arkadaş
lar. 

Emniyet müdürü 
Fe)zi Akkor 



ıs Ağustos tBs• YENi ASIR 

Zirai 
Teşkilatlanma 
yolu üzerindeyiz 

Son Telgra:f Haberıeri 

4 - .. - Baştara;ı binnci say/ada-
Aydın mcır müstahsilleri 

kooperatifi gibi teşekküllerin 

yabancı pazarlarda elde ettik
leri itibarı, muvaffakıyeti Tariş 

kuvvetlendirdi. Bilhassa bu 
sonuncu kurum yarı devlet 
müessesesi olduğuna göre, ge· 
çen sene, piyasanın nazımı 

olarak gördüğü hizmetleri, bu 
yıl, daha teşkilatlı, daha kuv
vetli bir şekilde yapmağa ha
zır bulunuyor. 

Burada, bizi asıl sevindiren 
şey, bugüne kadar ihracatımı
zın takib ettiği klasik çerçeve 
dışına çıkılarak dış pazarlan 
genişletme imkanlarmın ciddi
yetle aranılmakta bulunması

dır. Üzümlerimizin kısmen po
tasasız kurutulması için sarfe
diJen mesai yanında yaş meyva 
ihracatımızın ehemmiyetle na
zarı dikkate alınmış olması da 
gelecek seneler için hayırlı 
müjdeler taşıyor. 

Zirai teşkilatlanma sahasında 
tecrübe etmediğimiz daha sayı
sız imkanlar vardır. Bunların 
birer birer tahakkuk edeceğine 
emin olabiliriz. 

Şevk.e1. ::Bilg:ln. 

••• 
Ankara 

Avcılar bayramı 
Ankara, 14 (Yeni Asır) An

kara avcılar bayramı pazar 
günü Kayas'ta yapılacaktır. 
Avcılar bayramına halkın da 
iştiraki için tedbir alınacaktır. 
Pazar sabahı hareket edecek 
olan trenle bayramın yapıla
cağı yere gidilecek ve akşama 
kadar eğlenilecektır. 

Sıcaklar 
lstanhul, 14 ( Y eniasır ) -

Sıcaklar şiddetlendi. Derece 
36 ya kadar yükseldi. 

Nafia Vekili 
Samsunda 

Samsun 13 \A.A) - Nafia 
Vekili Ali Çetinkaya maiyetin-
deki zevat ile birlikte bugünkü 
trenle Ankaraya avdet huyur
muşlardır. 

ltalyan - Alman 
görüş beraberliği 

Paris 14 (Ö.R)- ltalya pro
paganda nazırının BerJinde ika· 
m~ti esnasında Hitlerle yaptığı 
görüşmelerde ltalya - Almanya 
arasında birçok meseleler üze
rinde görüş birliğinin teyid 
edildiği bildiriliyor. Beşler kon
feransında ltalya ve Almanya 
delegelerinin hareket hatları 
birbirinin ayni olacaktır. 

~----..-.~:ız:m ... =maa ... ~----

R us yada askerlik_ müddeti 
Rusya sulh 
cudunu iki 

zamanında ordu mev
milyona iblağ ediyor 

Berlin, 14 (Ö:R) - Aln.anya hükumeti şimdi çok mühim bir meseleyle meşguldür. Bu da 
Rusyanın askerlik hizmeti başlangıcını 21 yaşından 19 yaşına indirmesidir. Korespondan Politik 
di~·or ki: 11 Rusya bu sayede sulh ordusunu iki milyon kişiye çıkarıyor. Rusyanın yeni rehberleri 
bu memlektte müthiş bir harp sisteminin başına geçmişlerdir. Fi!o, tayyare kuvvetleri, motörlü 
kuvvetle, zirhli otomobiller günden güne daha muazzam bir kuvvet haline geldikleri gibi askeri 
mahiyette yollar da mütemadiyen çoğaltılmaktadır. 

Alman yanın vaziyeti 
Almanya hükiimeti müsadere edilen 

Tayyareleri geri istiyor 
Berlin, 14 ( A.A ) - Yarı 

resmi mahafil Almanyanın ade
mi müdahale hakkındaki Fran
sız tekliflerine vereceği cevabi 
mütemadiyen tehir etmekte ol
duğuna nazarı dikkatı celhet· 
mektedirler. Bu mahafil Mad
rid hükumeti tarafından müsa
dere edilmiş olan Lutfhansa'ya 
aid 6 tayyarenin iadesi hakkın
daki Berlin ve Madrid arasın· 
da müzakereler yapılmakta ol
duğunu ehemmiyetle kaydedi
yorlar. 

Bu tayyareler Madriddeki 
Almanları alıp götürmek için 
Madrid ile Alicante arasında 
sefer ediyorlardı. Bunların beşi 
iade edilmiştir. Yalnız altıncısı 
henüz Madridde ve ispanya 
hükumetinin elindedir. Bu tay
yare bir bombardıman tayyaresi 
olup yalnışhkJa Badajo:zda yere 
inmiş ve soara benzini tüken
miş olduğundan Badajoz aya
J~tinde kain Azhagada yeniden 
yere İnmek mecburiyetinde 
kalmıştır. . 

Siyasi mahafil Almanyanm 
bitaraflık meselesinde ittihaz 
edeceği hattı hareketin geniş 
mikyasta Madriddeki vaziyetin 
inkişafına bağlı olduğunu beyan 
eylemektedir. Fılvaki Almanya 
komünist ve anarşist unsurları 
tamamen Madrid hükumetinin 
kontrolü altında bulunub bu
Junmad:ğını öğrenmek iste
mektedir. 

Şimdiki halde Almanyanın 
istediği şey Barselonda dört 
Almanın idam edilmesi mesele
sınde tatmin olunması ve müsa
dere edilmiş tayyarelerin iade
sidir. 

Lufthansa şirketi ispanyayı 
terketmek istiyen Almanlarla 

diğer bütün ecnebileri alıp gö
türmek üzere Madrid-Barselon 
ve Marsilya 2rasında~i servi..ı
lerini arttırmış olduğunu bildir
miştir. 

Loııdra, 14 (A.A) - Siyasi 
mehafiJ Almanya, ItaJya ve 
Portekizin ademi müdahale 
itilafı akdine dair olan müza
kereleri sürüncemede bırak
makta oldukları çünkü kendi
lerinin yardımı ile ihtilalcilerin 

pek yakında kat'i bir muzaffe
riyet ~azanacaklarını temin et
mekte bulunduklari mütalaa
sındadır. 

Vaziyet çok ciddi telakki 
edilmektir. Çünkü lspanyol 
ihtilalcilerine ltalya, Almanya 

ve Portekiz tarafından yardım 
dolayısile fevkalade heyecan' 
içinde olan Fransız efkarmmu
miyesini hesaba katmak mec
buriyetinde bulunan . Fransa 
hükumeti çok müşkül bir mev· 
kidedir. 

lngiltere hükumetinin BerJin 
ve Roma hükumetleri fizer:n-

de daha fazla tesir icra ede
memesinden korkulmaktadır. 
Çünkü lngiltere hükumeti bun
dan evvel Fransız teşebbüsüne 
kuvvetle müzaheret etmiş ve 

fakat ufak bir netice bile elde 
edememiştir. 

lngiliz amele mahafili vazi
yet doJayısile endişe içindedir. 
Fakat muhafazakarlar ihtilal-

cilere mütemayildirler. Bu se
bebden dolayı lngiltere hüku
meti u?.lnştırma yolunda yap
mış olduğu teşebbüslerden baş
ka her hangi bir tedbir al
mektan kaçınmaktadır. 

Sovyet 
Profsörleri geliyor 

Moskova, 14 (A.A) - Mos
kova devlet üniversitesi şark 

tarihi Profesörü Gabidulinde 
Türk Dili kurultayında hazır 

bulunmak üzere Istanbula ha
reket etmiştir. 

Tuhaf bir hareket 

CimLondosdünsabah 
Istanbuldan ayrıldı 

Istanbul, 14 (Yeniasır) - Pehlivanlarımızle güreşeceği vadiyle 
şehrimize gelen Cim Londos, bu sabah hiç beklenmediği halde 
Kirinal vapnriyle Yunanistana döndü. Yunan pehlivanının bu 
hareketi, spor muhafilinde hayret uyandırdı. 

Cim Eondosun bu acele gidişinin, pehlivanlarımızın kuvvetin
den ürktüğü için ihtiyar edildiği söyleniyor. 

Cim Londos eşyasının bir kısmını burada bıraktı. hareketi es
nasında, beş gün sönra tekrar döneceğini sövledi. 23 Ağustos 
pazar günü, söz verdiği gibi lstanbulda peblivanlarımızla güreşib 
güreşmiyeceği belli de~ildir. ,----------ilim! ...... _____________ , 

SAFI AŞK 
dan sarsılmışlardı. Şehvet duy
gusu yavaş yavaş damarlarını 

kaplamağa başlamıştı. 

- Peki yavrum geJmesinler •• 
ilk tanıştıkları zamanda ne 

kadar hararetli bir aşkla onu 
sevmişse yine öyleydi. 

70 - Türkçeye çeviren: R. B 

Emmanüel sevinçle ellerini 
çırptı. 

- On beş gün benimle, be
nin yanımda kalacaksın demek.. 
Oh ne bahtiyarlık ... Sonra yine 
kederli ilave etti: 

- Bari iki günde seni ara
mağa gelmeseler .•. 

- Artık kolay kolay inki
yad eder miyim sanırsın? Geçti 
o günler. 

- Ya ikinci konserin ne 
olacak? 

- Bir çare bulsunlar... Bana 
o kadar fazla ümid bağlıyor
lar ki, her isteğimi kabule mec
burdurlar ... 

- Fakat halkı ne yapacak-
sın Lorans ... Önümüzdeki Pa
zar günü Konserini dinlemeğe 
koşacak olan halka ne diyecek 
ler? 

- Halk ..• Bir mazeret bulur• 
lar ... 

- Fakat ortada bir muka
vele var... Teahhüdlerin var ... 

Lorans bütün bunları hesab
lamış, kendinden emin bir ka· 
dm haliyle: 

- Haydi sevgilim sen üzül
me dedi. 

Emmanuel gözleri tutuşan 
kadına bakıyordu. O kadar za
rif geyinmişti ki halinden gu
ruru okunuyordu. Gözlerinde 
mevkiini temin etmiş olan in
sanların meydan okuyuşları 
vardı. Artık hiç bir şeyden yıl
mıyan bu cüretkar kadın kar
şısında kendini ne kadar zaif, 
ne kadar cüretsiz buluyordu. 

Ellerinin yandığını hissetti. 
Ardı arkası v:elmiyen heyecan-

Daha sağır bir ahenkle : 
- Lorans dedi, •• 
Güzel kadın, bir erkek kap

lanın dişisine homurdanmasını 

hatırlatan bu sesi tanıdı. 
Neşeli bakışlarla : 
- Söyle güzelim ne istiyor

sun ? 
Ayağa kalktı. Ona biraz da

ha yaklaştı. 
- Lorans odamıza çıkalım, 

ister misin? 
Onu belinden yakaladı. Göz

lerine daha yakından baktı. 
Ne kadar çabuk yumuşamış, 

nasıJ kendini bırakmıştı? 
- Lorans ... 
Dudakları buluştu; hiç ayrıl

mak istemiyorlardı. Emnıanuel 
şehvetten, gururunun okşanma· 
sından sarhoş olarak dişleri 
metresinin dişlerine sürtünürce
sine sordu: 

- Lorans, ya seni hiç ara
maia gelmezlerse ... 

- Emmanuel seni seviyorum. 
Yalnız seni seviyorum... Ötesi 
umurumda mı? 
Delikanlı metresini daha vah

şiyane sıktı. Bir gün süthane 
önünde dolaşan köylü bir de
likanhyı kıskanarak Loransı 
yine böyle sıkmıştı. 

- Lorans... Beni muvaffa
kıyetinden, seni bekliyen büyük 
şübret ve şereften de mi fazla 
seviyorsun? 

Muganniyeden mühim bir 
hassasiyet, bir şehvet hamlesi 
yükseldi. Bu dakikada varlı
ğına hakim olan adamın göz
lerini buldu. Ta derinliklerine 
kadar baktı. 

- Evet diye inledi... Evet 
sevgilim, seni her şeyden fazla 
severim. Ah.. Yalnız seni se
verim... Yalnız seni .•• 

Yorgun geçen bir gecenin 
hevecanlarından sonra Emma-

Sovyetler 
•••••••••••• 

Japonları tevkif 
etmişler 

Tokyo, 14 (A.A) - Mançu 
hükümeti Amur nehrinde 
Mançu ve Japon gemilerine 
bir tehdid teşkil eden bir Sov
yet topçekerinin mevcudiyetini 
Kharbindeki Sovyet Rusya 
general konsolosluğu nezdinde 
protesto etmiştir. 

Vladivostokdan haber veril
diğine göre, Sovyet otoriteleri 
aralarında Japon konsolos me
murları bulunan birçok Japon· 
ları tevkif etmişlerdir. 

Sulh sarayında 
LAHEY 14 ( A.A) - Sulh 

sarayında beynelmilel hukuk 
akademisi sabık başkam ve si-

yasal fenler akademi sekreteri 
Charles Biyoucaeunin bir büs
tü merasimJe açılmıştır. 

Yunanistanın Paris elçisi Po
litis, Hollanda sabık dış işleri 

bakanı Van Karncback Karne
ji enstitüsü tesis komitesi baş
kanı Jamies Brovoot ile ayni 
enstitü genel sekreteri ve Pa

riz hukuk fakültesi direktörü 

Alliks heyecanlı nutuklar ver
mişlerdir. 

ALMAN 
Mekteplerinde ltalyanca 

propagandası 

Roma 14 (Ö.R)- Prüsyaoın 

birçok şehirlerinde mekteplere 
"ltalyanca öğreniniz,, levhaları 

asılmıştır. Almanya ilk defa 
olarak bn kabil bir propagan-

daya müsaade etmektedir. Bu 
keyfiyet bugünkü Alman diri
janlarının Italya ile elbirliği 

siyasetine ne kadar çok ehem

miyet verdiklerinin bir delili 
sayılıyor. 

Lenin 
Nişanı verdiler 

Moskova, 14 \A.A) - Tas 
ajansı bildiriyor : 

Sovyetler birliği merkezi icra 
komitesi Moskovadan Artik 

denizi Kamcatka yolu ile Amur 
nehri üzerinde Nikoleyevsk!ye 

kadar yere inmeden tertib et
tiği tayyare uçuşundaki faali-

yet ile umumiyet itibariyle tay· 
yarecilik endüstrisindeki yük

sek muvaffakıyetlerinden do
layı ağır endüstri halk komi-

ser muavini ve tayyarecilik 

endüstrisi merkezi icra şefi 
Mişel Kazanovice Lenin nişanı 
vermiştir. 

nueHe Lorans öğleye doğru 

uyanmışlardı. Sofrada göz göze 
gelince mes,ut geçen bir gece· 
yi düşünerek gülüştüler. Ma
dam Lekuvan dilini zorlukla 
tutuyor, onlar konuşurken fö
yantın ipek şömizetiyle dar 
etekliğini merakla tetkik edi
yordu. Bu şömizet, bu jüp 
onun nazarında bütün Paris'ti. 
Parisin harareti, lüks ve esrarı 
hunlar üzerinde toplanmıştı. 
Loransın elbiselerindeki deği
şiklik kadar lisanı da değişmiş-
ti. Emmanueli en çok hayrete 
düşüren şey de bu idi. Belki 
de madam Lekuvaoın Paris'i 
ne kadar iyi tanıdığını duyur
mak için hep Paristen, oradaki 
temaslarından bahsediyordu. 

Kantatris artık bir sütçü ka
dın değildi. Süthaneden inek
lerinden bahsetmesi beklene
mezdi, Mubabasalarmın kendi 
muvaffakıyeti etrafında ceryan 
etmesini tabii görmek lazımdı. 
Lorans kim bilir nasıl bir hisse 
kapılarak, ansızın şunu süyledi: 

- Sonu vat -

&anlle a 

lngiliz ordusu 
•••••••••••••••••••••••• 

ihtiyat 
Piyade cüzütamları 
Teşkiline karar verildi. 

Milli müdafaa nazırı 
faaliyete geçti 

flıgtlız mılli müda/aa nazın 

Londra, 14 ( A.A ) - Duff 
Cooperin Avam kamarasında 
\..arar verilmiş olduğunu haber 
verdiği yeni ihtiyat piyade cü
zütamlarının teşkiline 1 Eylül 
tarihinde Volvich kampında 
başlanılacaktır. 

Bunların mikdarı başlangıçta 
17 ili 25 yaşında 17,000 ki.~ 
olarak tesbit edilmiştir. Hizmet 
müddeti altı senedir. 

Sıhhat Vekili 
Kayseride göçmen işle

rini tetkik etti 
Kayseri 14 ( A.A ) - ilimi

ze yerleştirilen göçmenlerin du
rumunu incelemek için Sivas
tan şehrimize gelen sağlık ve 
sosyal yardım bakanı Doktor 
Refik Saydam maiyetiyle he-
rader Develi kazasındaki ince
lemelerini bitirerek Pınarbaşı 
kazasına hareket etmiştfr. 

3 Arap hükümdarı 
lng:ltereyi protes

to etmişler 
Kahire 14 (Ö.R)- Elmukad

dem gazetesi, lngilterenin Fılis-
tinde yabudileri himaye etme
sinin Arap aleminde hoşnutsuz-
luk uyandırdığını, Irak kralı 
Gazi, Hicaz kralı lbnissuut ve 
Yemen hükümdarı imam Yah
yanın bu yüzden lngiltereyi 
protesto ettiklerini yazıyor. Bu 
protesto Londrada büyük bir 
tesir bırakmıştır. 

Fransız 
Parlamentosunda 
Bafvekll bir nutuk söyledi 

Paris, 14 (A.A)- Bu sabah 
meb'usan meclisi içtimaının 
tatitinden evvel Lon Blum 
kürsüye çıkakarak hükumetin 
6 Haziran 1936 da iktidar mev
kiine geldiği zaman ettiği vaid-
lerin kaffesini tutmuş olduğunu 
hatırlatın şt•r. Mumaileyh de
miştir ki: 

Hükumet ifa etmemiş olduğu 
hiç bir taahhüd yoktur Cu
muriyetin şidiye kadar görme
miş olduğu en mühim sosyal 
metalibin tatmini işi sona er
miştir. Fakat iş bundan ibaret 
değildir. Tatil esnasında hü
kumet yeni bir takım reform
lar hazırJıyacaktır. Bu meyan· 
da kü~ük sanayii, zıraata ve 
işsizlere yardım meselesi vardır. 

Halkçılar cephesi mebusları 
B. Blumu alkışlarken sağ cenah 
mebgsları mumaileyhi kendi 
hükiımetidi medhetmekle itti
ham ediyorlar. 

Parlamentonun ilk teşrin so
nundan evvel toplanmağa ça-
ğırılması muhtemel değildir. 

Fransanı 1 cevabı 
Roma, 14 (A.A) - Hariciye 

nazırı Ciano bu sabah Fransız 
sefiri De Chambrunn kabul 
etmiş ve sefir kendisine Fran-
sız teklifleri üzerine ltalya ta
rafından dermeyan edilmiş olan 
ihtirazi kayıdlara Fransa hü
kumetinin vermiş olduğu ce
vabın metnini tevdi etmiştir. 

ltalyanın pazartesinden evvel 
cevab vermesi beklenilmekte· 
dir. Zira yarın yortu 2ünildür. 



BUkreş Mekt~ıbu: 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Tahran mektupları: 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e 1 an'ın harici icareti 

' a e ç k 
• 

···yük Şef 

ricalinden 
Romanyada Romen 

fazla sevilmektedir. 
kiş f t ış u yor 

Iran şahı: "Müstahsilin fazla kazan
mnsı en büyük hedefimizdir,, diyor 

Bükteşfen 

Bükerş 5 ( Hususi muhabi
rimizden ) - Bükreşe varışı

mızın ikinci günü, şehrin en 
meşhur yerlerini görmek için 
grup halinde tramvaya bindik. 
Bükreşte edindiğim kanaat şu 
merkezdedir. 

Romenler, şehri hiç olmazsa 
25 sene evvel pilin dahilinde 
büyütmeğe başlamışlar. Bugün 
Bükreşe muvaffak olmuş bir 
şehir nazariyle bakılabilir. Şeh-
rin ana caddeleri 30 metreye 
kada varan bir genişlikte ve 
asfalttır. iç mahalleleri lstan
buldan geri kalmamakla bera
ber temizdir. Burada ağaç ye
tiştirilmesine hu~usi bir itina ile 
çalışılıyor. 

Bükreşte gezmiş olduğum ve 
beni en çok şaşırtan hal tram
vaylarda görduğüm vaziyettir. 
Bir tramvaya biniyorsunuz, o 
arada gitmek istediğiniz yere 
gitmiyor. Ayni biletle istedi
ğiniz bir başka tramvaya bi
nip başka bilet almadan seya-
hat edebiliyorsunuz. 

Gezdiğim yerler arasmdl\ 3 
devlet panayırı: Romanya, Yu
goslavya, Çekoslovakyanın işti
rak ettikleri bu panayırda ta
rib'i pavyonda gözüme ilişen şu 
levhayı yazmadan geçemiyece
ğim. 

Romenler ilk kralları 1 nci 
Karolun ayrı ayrı pozlarda bir 
çok resimlerini astıktan bu 
pavyonda Pilevne barbanın mü
dafaa ve hücum planmı kıldan 

. yapılmış koca masada teşhir 

edilmektedir. Burada Gazi Os
man paşanın yaptığı müdafaa 
pek silik geçilmiş, Romenlerin 
100.000 kişilik ordularıoın hü
cumları kırmızı çizgilerle göste
rilmiştir. Bütün acuuuo: "Galip 
sayılar böyle mağlüp kuman· 
dan" diye gösterdikleri Osman 
paşaya yapılan bu saygısızlık 

bizi az müteessir etmedi diye
miyeceğim. 

Dört arkadaş bir atlı ara
baya binerek Bükreşin meşhur 
Parlamento binasını görmek 
için yola koyulduk. Arabacı 
Romenceden başka dil bilme· 
diğinden anlaşmamız epiyce 
güç oluyordu. Parlamentoyu 
gördük, oradan hayvanat mü
zesini gezdik.Burada Atatürkün 
harbı umumide Sof yada Ateşe
militcr iken Bükreşe gelişinde 
müzeyi gezmesi neticesi olarak 
Müze defterine yazdığı satır
ları gördük. Büyük şef burada 
Titülesko kadar sevilerek tanı
lıyor. 

Müzeden çıktık, tekrar ara
baya bindiğimizde, arabacıya, 

bizi geldiğimiz yere götürme
sini öyledik. Epiyce dolaşhk
tan sonra bir de baktık, mü· 
kellef bir gazino önünde dur
mamış mıyız. Allah diyib herife 
dert anlatmıya koyulduk. Adam 
Da-Da dedi. Artık anladığına 

hükUm vererek anlatma kabili
yetimizin fazlalığına gururlanı· 
yorken bir de ne bakalım, herif 
bir lokanta önünde durmaz mı? 

bir göriinüş 
Artık hepimiz sabrı tüket

miştik. Nihayet içimizden iz· 
mirli Rıfat bir bakkala gidip 
Fransızca, sonra İngilizce söy
ledi. Bakkalın bakışı birşey 

' 

anlamadığını gösteriyordu: 

- Kseriz elenika, sozu 
l bakkalı bülbüle çevirdi, biz de 

arabacıyla anlaşma yoluna 
girdik. 

Burada şoför ve arabacılar 
çok insafsız adamlarl Yabancı 
olduğunu hissettikleri kimseleri 

ş~hri gezdirmede birbirleriyle 
yarış yapıyorlar. Beş dakikada 
gidilecek yeri yanm saatte 
giderek yabancıların keselerini 
hafifletiyorlar. 

Bükreş eğlence cih~tinden 
fena bir şehir değil. lzmirio 
Şehir gazinosu gibi müzikli 
bir yerde yemek bizim para
mızla 65 kuruş kadar bir şey, 

Tahran, 6 (Hus•Jsi muhabiri
mizden) - Maarif nezareti 
muasır Iran tarihinin yazılması 

ls/alıaJUian 

ışını müsabakaya koymuştur. 

Birinciliği kazanana dört yüz 
lira mükafat verilecektir. 

SPORU HiMAYE 
lsfubandaki "Kazruni" kumaş 

fabrikası (,an beden terbiyesi 

ve izciliği cemiyetine geçen yıl 

hediye ettiği bir Şevrole lüks 
binek otomobiliyle (6400) liraya 
ilaveten bu sene de yine aynı 
otomobilden bir dane ve aynı 
zamanda ayrıca (7200) Jira te
berrüde bulunmuştur. 

FIRDEVSININ MEZARI 
yani 75 ley.. _ Maarif nezareti S?eçen sene 

ehmet Uster bininci senei devriyesi tes'id 
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Tayyareler faaliyete geçti 

Bri tayyare Fransa top
üzerinde uçtu "' 

ragı 

tlükiinıet cebhesin.tk hi~mtt gören kadın askerler 
TA YY ARELERIN ihtilalcilerin Pasajese taarruz 

F AALIYETI etmeğe hazırlanmakta olduklan 
Hendaye, 13 (A.A)- Ispan- zannolunmaktadır. Birkaç gün

yadaki mücadelelerde tayyare

ler git - gide fazlalaşan bir 

faaliyet göstermektedirler. Bu 

denberi asilerin tayyareleri bu 
mahallin etrafındaki kasabalar 
üzerinde uçmaktadır. Hü
kumet kuvvetleri bu taarruza 

sabah ihtilalcilerin bir tayyaresi mani olmak için bütün esirlerini 
Derrondo ve Pasajesi bombar- asilerin tayyareleri tarafından 
dıman etmiş ve hükiımete sa- tehdid edilen sevkülceyş nok

talara göndermeğe karar ver· 
dak askerlerden bir çoğunu mişlerdir. 

I 
yaralamıştır. Eransız hududu bu sabahtan 

Bunun üzerİHe hükumet beri kapalıdır. Yalniz sefaret-

1

1 kuvvetlerinin elinde bulunan lere aid otomobiller ispanyaya 
gidebilmektedirler. 

1 

tayyarelerden ikisi Saint Se- KEŞiF HAREKETLERi 

bastieo yakınmdaki Lasorte Bnrgos, 13 ( A.A) - Res-
i tayyare meydanından hareket men haber verildiğine göre, 

1 
etmiş ve ihtilalcilerin tayyare- Samosierra ve Guadarrama 
sini kaçmağa mecbur eyle- cephelerinde hiçbir askeri ha-

l miştir. rekat yapılmamıştır. Keşif kol-
ASI TAYYARE FRANSIZ farı muhtelif mmtakalarda mu-

TOPRAGINDA vaffakiyetle ilerlemeğe devam 
etmektedirler. 

Söylenildiğine göre, asilerin 
bu tayyaresi kendisini takibe-
den tayyarelerden kurtulmak 
için bir müddet Fransız arazisi 
üzerinde uçmuştur. 

Bu sabah saat 6,30 da til
fenk muharebesi yeniden baş· 
lamıştır. Bir hükümet tayyaresi 
Saint Sebastiene yakm olan 
Endcrlazo mevkiindeki asilerin 
mevzileri üzerinde uıun müd· 
det uçmuştur. 

ASiLERE ve HÜKÜMETÇI
LERE TA YY ARLER 

GÖNDERiLiYOR 
Londra, 13 ( A.A) - ikisi 

Hollandalı ve dördü lngiliz 
olan altı nakil tayyaresi bügün 
ispanyaya müteveccihen Ga· 
yrdoo alanından bavalanmış
lardır. Bu tayyarelerin dördü· 
nün asilere ve diğerlerinin ls
~~nyo) hükumetine verileceği 
soyJenmektedir. 

edilen ve Horasan da açılma 
töreni yapılan meşhur şair Fir
devsinin kabrini yeniden süsle-

bır manzwa 
meği kararlaştırmıştır. 

Moskovada çocuk sanatları 
terbiyesinin merkez binasmda 
iranh çocukların resim sanat 
sergisi açılmıştır. 

IRAN BUGDA Y FIATI 
Azerbaycanın muhtelif şehir

lerinde buğdayın (300) üçyüz 
kilosu 800 ila 1200 kuruş ara
sındadır. 

IRAN AKALLİYET 
MEKTEBLERINDE 

Iran milli bankası staj gör

mek üzere memurlarmdan yir
misini Avrupaya yollıyacağm· 

dan bir müsabaka açmıştır. 

Maarif nezareti eyalat ve vi
layetlere gönderdiği tamimde 
bundan böyle akaJJiyet mek
teblerinde verilen müsamere-

lerde manzum ve şarkı gibi 

şeylerin fars lisaniyle söylen
mesini emretmiştir. 

IRANIN HARiCi TİCARETİ 
Bundan 32 yıl once Iranın 

harici ticareti 599 milyon riyal
dı. ihracat 350, ithalat 248 
milyondu. Iranın ticaret muva· 
zenesi aleyhine olan fark ise 
102 milyon riyaldı . 

Altı sene evvel ithalat 919 
milyon ihracat 487 milyona 

çıktı. Ticaret mizanmdaki açık 
da 432 milyon rıyale yükseldi. 

Son dört yıl zarfmda ise va
ziyet büsbütün değişti. 

ithalat iki milyar 110 milyon 
913 bin riyala, ihracat iki mil
yar 204 milyon 7 bin riyale 

yükseldi ve Iran ticaret mizani 

açıktan kurtularak kendi lehine 
93 milyon riyallık bir fark 
kaydetti. 

Devletçe takib ve leşvik olu· 
nan siyasetle miUetce güdülen 
ve çalışılan yol şudur: 

[stibsali artırıp ihracatı ço· 
ğaltmak ve dahili san'atlan 

himaye etmek açılan fabrikalar, 

kurulan şirketler hep bu ga
yenin tehakkuku için çalışıyor
lar. Geçenlerde açılışını bildir
diğim Iran yerli mallar sergi-

sinde S. U. Şahinşah hükume
tin gayesini şöyle anlatmıştı: 
11 Hedefimiz müstahsilin fazla 
kazanmasıdır. Onlan çok dn
şüomeli yiz.,, 

11 •••••• 

Başından yaralanmış 
Kestanepazarmda Hulüsinin 

10 numaralı dükkanında çalı
şan Kadir oğlu Hilmi aynı 
yerde Mustafa oğlu Süreyyanın 
gözüne güneşte ayna tuttu
ğundan aralarında kavga çık
mış Süreyya kızarak eline ge
çirdiği bir demirle Hilmiyi ba
şından yaralamıştır. 

• 
ın 
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Mahkeme, beyannamelere merbut 
faturaların tetkikine karar verdi 
Gümrük resminden muaf 

olarak ithal edilen eşyayı sabn 
almak ve satmaktan suçlu tüc
cardan Hiyo Alyoti ile oğlu 
Remo A1yoti ve şeriki Nikola 
Manussonun muhakemelerine 
dün kaçakçılık işlerine bak
mağa memur üçüncü asliye ce
za mahkemesinde devam edil
miştir. 

Dünkü celsede gümrük baş 
müdürlüğünden gelen tezkere 
okunmuştur. 

Bu te7.kerede Avram Korkidi 
tarafından muhtelif beyanna
melerle öğütücü, yıkayıcı, ku
rutucu makineler ve motorlar
la bunların teferruatının ithal 
olunduğu gümrük beyanname
leri tedkikatmdan anlaşıldığına 
göre mnhkemenin sorduğu 

"komple değirmen tesisah,, ta
birinden değirmenin bilumum 
teferruatiyle biltün tesisatım 

anlamak lazım geldiği ve öğii
tücü parçalar meyanında bittabi 
değirmen taşlarının da dahil 
bulundu~u biidirilmiştir. 

Alyoti'nin müdafaa vekili 
Gümrük idaresinin evvelce 
verdiği cevapla bu defa ver
diği cevab arasında mübayenet 
olduğunu, Gümrük idaresi bu 
cevabı verirken, beyannamelere 
merbut faturalan da tetkik et· 
mesi lazımgelirken, tetkikat 
yapılmadığı anlaşılmakta ol
duğunu iddia etmiştir. 

Gümrük avukah Hayati, 
Alyotinin Avram Korkiti'den 
bu fabrikaları satın alırken 

muafiyetli maJJarı da almış ol· 
duğunu, Avram Korkidi ile 
Alyoti arasında yapılan satış 
mukavelesine merbut liste ile 
muafiyeti haiz malların saraha
tan yazılı bulunduğunu, Avram 
Korkidi tarafından bu mallar it
hal edilirken gümrük idaresine 
tevdi ettiğini, beyannamelerde 

de ithal olunan birçok kalem eş
yanın oğütücü, yıkayıcı, kuru
tucu makineler, bunların ak· 
samı, motörler ve teferruata 

Suçlulardan /ozef Alvoti 
olduğunu; Avram Korkidi tara
fmdan verilen liste ile beyan
nameler de mahkemeye tevdi 
edilmiş bulunduğu, binaenaleyh 
bu yold yeniden tetkikat ic
rasına mahal olmadığıoı, mo· 
törleri satın alan Poyraz zade
nin yalnız pamuk fabrlkasın 
ait muafiyetten istifade etmekte 
olduğunu, bu itibarla un 
fabrikasına ait bir motö
rün satılmasının hadisenin 
mahiye-tini değiştirmiyeceğini, 
Alyoti müessesesinin Avram 
Korkididen bu listeye da
hil eşyalarc satın almak cür-

mü tekemmül ettiği gibi, sat
makla da ayrıca bir cürüm 
işlemiş bulunduğunu, binaena
leyh bu sebeblerden dolayı 
tetkikata mahal olmadığını, 
davanm layıkı veçhile tenevvür 
etmiş olduğunu Heri sürmüştür. 

Mahkeme, ithal edilen mal-
lara ait olarak gümrük idare· 
sine verilen beyannamelere 
merbut faturaların celbi )azım 
geldiği yolunda mütalaa beyan 
eden müddeiumuminin talebi 
veçbile faturaların celbine ve 
muhakemenin 14 Eylfıle talikine 
karar vermiştir. 

amidenin katili a~ır cezada 

atil b zı müdaffa şuhu
dunu dinlenmesiniistedi 

··-·-·-Tepecikte karısı Hamideyi ğa gidiyorum, dedi ve çıkıp 
öldürmekle maznun marangoz gitti. Cinayet nasıl olmuş bil-
Mehmedio muhakemesine dün miyorum. 

Maznun Mehmed, şahid ls-
ağırcezada devam edilmiştir. mailin anlattıklarına cevab ve-
Bu celsede amme hukuku şa- rerek kaynanası tarafından şa-
hidlerinden bahriyeli lsmail hidin iğfal edilmiş oldugunu 
dinlenmiştir. lsmail, Muzaffer, söyledi ve dedi ki: 
Mehmedio kansı ile eyi geçin- - Vak'adan evvel karıma 
dikleri zamanlarda bile sık sık çok muhabbetim vardı. Eve 
kendi evlerine geldiğini ve karı· dönmesi için ica kılıklı bir de 
sından ayrıldıktan sonra birgün pusla yazmıştım. Halbuki kay-
yine Evlerine gelip babahğı ile nan'am bu puslayı kendisine 
analığm yanında: vermemiş ve şimdi yok diyor. 

- Yarın ben karımı öldüre- Ben böyle bir puslayı gönder
diğimi tekrar ediyorum. 

ceğim, dediğini ve ertesi güoil 
kendisinin Sökeye gittiğini, 15 
gün sonra lzmire döndüğü va
kıt Mehmedin karısı Hamideyi 
öldürdüğünü duyduğunu, söy
lemiştir. 

Maznun Mehmedin arkadaş
larından olup ayni atelyede 
marangozluk eden Salih de şu 
izahatı vermiştir: · 

- Marangoz Mehmed bir 
aydan beri her gün atelyede 
bıçağını bilerdi. 

Vak'a günü: 
- Arkadaşlar ben iş tutmı

yacağım öğleden sonra gelir
sem belki çalışırım, dedi ve 
çıkıp gitti. Bir saat sonra tek
rer geldi ve: 

- Arkadaşlar, ben karımı 
öldürdüm hakkınızı helal edin 
Müddeiumumiliğe teslim olma-

Aynı zamanda Ganime adın · 
dn bir kadını da evlerine gön-
dererek karımın eve dönme
sini bu kadın vasıtasiJe de rica 
ettim. Bunun da şahid sıfatile 
dinlenmesini isterim. Vak• a 
günü evde karımla aramızda 
bir münakaşa geçmiştir. Bun• 
komşularından Hayreddir. duy· 
muştur. Hayreddinin de dinlen
mesini isterim. Mahkemece bu 
dilekler kabul edilerek muha
bakemenin devamı başka bir 
güne bırakıldı. 

-· ..... -·-·-· •-"1· FRANSA DA 
Paris, 14 (A.A) - Ayan ve 

mebusan meclisleri hükumetin 
son kanun layihalarının müza
kere ve kabulü için dün öğlt
den sonra toplanmışiardır. 

Bu sabahtan itibaren teşrii 
meclislerin tatili başlamıştır. 
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fENI ASIR -

Pariste mühim konferans toplandı 
ispanyada Sosyalist cephenin müdafaasını orga

nize etmesine yarıyacak kararlar alındı. 
Yardım çok geniş tutulacaktır 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Asilere karşı harbetmek üzere 
hareket etmiş.. Bu kafile, 

Fransadan ilk gönüllü kafilesi ispanyaya 
20 yaşındaki gençlerden mürekkebtir 

Paris 14 (Ö.R)- lspanyad' 
sosyalist cephenin müdafaasını 
organize et mesine yardım için 
burada bir konferans toplan
mıştır. Be •nelmilel sosya list 
parti'erinin de delegelerini ih
tiva eden bu konferansta ehem
miyetli kararlar ittihaz olun
muştur. Sosya ist partisinin na
şiri efkarı olan "Populaire,. 
gazetesi görüşmelerin hedefi 
sadece demokrasi uğrunda çar
pışan insanlara sempa ti izharın
dan ibaret olmadığım, fakat 
hürriyet mücadelesinde bulu
nanlflrla hükumetlerinin maddi 
yardı ııılarma koşmak İcab etti
ğini yazıyor. lspanyol balkçı1a
rımn şeker, tütün, yağ, bisküi 
gibi şeylere ve bunların da üs
tünde olarak silaha ihtiyaçlar• 
vardır." 

Leon BJumun gazetesi okur
larını, kendi vasıtasiyle teber
rua~ta bulunmağa çağırıyor. 

Gazetenin bu neşriyatı hü
kümetin vaziyetini meşkuk gös
f c> rebileceği cihetle atideki tav-
7 'bi yapmağa lüzüm görülmüş
tür: 

"Fransız Halk cephesi üç 

pa rtiden müteşekkildir. Radi
kaUar - Sosyalistler ve komü
nistler... Halk cephesi hükü
meti bu cepheyi teşkil eden 
partilerin müşterek programım 
tatbik etmekte ise de başvekil 
Leon Blum Sosyalist olduğunu 
unutmamıştır. Ve daima böyle 
kalacaktır. Halbuki Sosyalistler 
lspanyol halk cephesine besle
dikleri sempati yüzünden lspan
yol sosyalistlerine yardım edil
mesini istiyorlar. Binaenaleyh 
bir gazete okurlarını yardıma 

çağırmakta, onların teberrua
hnı toplamakta serbesttir. Hü· 
kumetin hattı hareketine ge
lince sosyalist görüşü Fran
sız siyosetine hakiın olmu'jl 
değildir. Hükumeti teşkil 

eden azaların ekseriyeti bi
taraflık lehinde bulundukların
dan ispanya işlerinde sıkı bir 
bitaraflık siyaseti tefevvuk et-
miştir. ,, 

Yazan: Tok Dil 

- Belki .. 
- Katırcıoğlu nasıl yiğittir? 
- Anlamadım? 
- Sen zaten neden anlar-

sın ki!.. Katırcıoğlu genç mi? 

var!. 
Genç .. Otuz beş, kırklık 

Güçlü, kuvvetli mi? 
Dağa omuz verse devirir. 
Amma da mübalağa ha! 

- Hayır Sultanım, böyle söy
leme, karşıma geçse de, göğ

sünü gerib bana bir üflese beni 
bile yere devirir .. 

- Aman? .. 

Fransız lıariciye nazırı Oviorı Delbos Başvekü Leon 8/11111 eşile 

FRANSIZ SOSY ALISTLE- gönüllü kıtalar ispanyaya gidi- panyadaKolombiya tebaasından 
RININ YARDIMI yorlar. bir çok kimeselerin öldürülmüş 

Paris 14 ( Ô.R) - Fransız Berlin 14 (Ô.R) - Alman bulunmasını ispanya Fükümeti 
sosyalitleri lspanyol sosyalist gazeteleri Fransız sosyalistleri- ne?dinde pratesto etmiştir.Ko-
lerino yapacakları maddi yar· nin İspanyol halk cephesine lombiya hu cinayetlarin mes• 
dımın çok mühim olmasını ar- yardımını şiddetl e tenkid et- ulleri cezalandırılmasını ve taz· 
zu ettiklerinden sendikalar teş· mektedirler. Onlara göre bu minat verilmesini istiyor. 
kilatma dahil bulunanlarla par- hareket ispanyanın bitaraflık Vaşington 14 (Ô.R) - Fila-
tiye yazılı olanların hepsinden kuyudu ihtir;aziyesinde ileri delfiya gazeteleri Amerikanın 
şahıs başına bir iane toplama- sürdüğü aleyhtarı bir mücadele ispanya işlerine ne suretle 
ğa karar vermişlerdir. Böylece mahiyetini almıştır. Bu bakım- olursa olsun müdahale etme• 
on milyonlarca franklık muaz- dan vaziyetin yeniden nezaket mesini tavsiyo ediyorlar. Hatta 
zam bir yardım parası toplana- pc-yda etmesi mehtemeldir. resmi ispanya ile asiler ara-

w h kk k sında bir anlaşma ta..,assutu 
cagı mu a a tır. KOLO ~BIYANIN yapılması için bazı mahfellerde 

Sağların naşiri efkarı olan PROTESTOSU ileri sürülen mütulianın da 
Echo de Paris gazetesi Sosya- Roma 14 (Ô.R)-Kolombiya yersiz ve lüzumsuz olduğun ka· 
listlerin bu kararına şiddetle hükdmetinin Hariciye nazırı Is- nidirlar. 
hücum ederek devletin resmen • • • • • 

bitara_f ol~~ğu bir dav~da Fran- Gizli yardımlar var 
sız mılletinın de aynı suretle 

hareket etmesi bir vazife oldu- E • k • td L 
ğu~ö~·ü~~riZ~R GıDıvoR srarengız şe ı e on-

Paris, 14 (Ô.R) - Sağ ce
nah gazeteleri So8yalist kon
gresinin mukarrerab ile sosya
list gazetelerin neşriyatından 
endişe izhar ediyorlar. Bu ga· 
zeteler Fransız sosyalistleri 
arasında lspanyol halk cephe
sinde asilere karşı harb etmek 
üzere gönüllü kaydının devam 
ettiğini ve 20 yaşında elli ki
şiden ibaret ilk gönüllü kolun 
son günlerde ispanyaya hare
ket ettiğini yazıyorlar. Bu kol 
Tuluzdan hareket etmiştir. 
Karkason ve Perpinyandan da 

Tefrika No: s~ 

bir kahkaha attı. Bu kahkaha
nın arasında söylenen müftü: 

- Çelik gibi! diyordu, çelik 
'b" b' d ' gı ı ır a am ... 

- Peki! şimdi bunları zama
nına bırakalım ve zamanı ge· 
lince benim adımı, emrımı, 
hatta ricamı bildirerek Katır
cıya nameni yaz, çağtralım .• 
Şunu da saaa tenbih ederim ki: 
Katırcı lstanbula geldiği gün 
ilk defa benimle görüşsün .. 
Haber ver! ben onu saraya 
al ırım .. 

Ferman Sultanımın! 

dradan tayyareler uçmuş 
Barselon, 14 (Ô.R) - Fransa tarafmdan gönderilen on alh 

tayyare Barselona gelmiştir. Bu tayyarelerin bedelleri altın para 
olarak ödenmiştir. Barselonda siyasi cinayetler devam ediyor. 

Londra, 14 (Ô.R) - Morning Post gazetesi, son bir hafta 
içinde muhtolif firmalar tarafından inşa edilen 30 bombardıman 
ve avcı tayyaresinin esrarengiz bir şekilde inşa tezgahlarından 
kaybolduğunu haber vermektedir. Aynı gazete ilk verdiği habere 
ilaveten şunları yazmaktadır: 

- Bu esrarengiz hadiselerin l:>azı kimselerin malfımatlan 
tahtında cereyan ettiğini bildiritsek tabii bulmalısınız. Bu tayya· 
relerin hepsi de Londra aedı omundan hareket etmişler ve 
bazıları Madrid hükümetine bazıları da asi karargahlarına 
hareket etmişlerdir. General Frankonun bu tayyarelere daha 
fazla ihtiyacı vardır.,, 

şayı bu badirtden kurtarmak 
elveriyor ... Sen söyle ne yapa
lım? 

Müftü sakalım sıvazladı, ba
şını öne eğdi, bir müddet dü-
şünür gibi oldu, ve başını kal· 
dırmadan: 

- Ne mi yapalım! Onun ko
layı var .. 

- Nasıl? 
- Fazlı paşaya gizlice haber 

salmalı! bu hain Vezirin teklifi 
üzerine Padişahın verdiği erori 
kabul etsin, Girid seferine 
gitsin. 

Amma! orada da hayatı 

- Fazlı paşanın ... Fazlı pa-
şanın hayatı tehlikede hat.. 
Asla ... O kahramandır. 

- Bunu demek istemiyorum. 
Fazlı paşa Giride giderse ev
velce doğmuş bütün kötülük
ler, onun sırtına yükletilecek, 
ona mal edilecektir. 

Şimdi bu vazifeden imtina 
etmekle başı nasıl tehHke içine 
atılmış ise, onu kabul etmesile 
aynı akıbeti kendi isteğiyle 
başına getirmiş olacaktır. Za
ten Faı.h, bunu düşünerek 
reddetmiştir. 

- Makul söyliyorsun, Sulta· 
nım! fakat biraz düşünelim .. 
Fazlı paşa Yedikulede şu bir 
iki gün eza çektikten ve mü-
temadiyen gelen teklifleri 
reddettikten sonı a başım Yedi· 
kulenin kuyusuna uçurtacak 
değil mi? 

- Evet! 
. - Fakat, Girid seferine iş
tıraki kabul ederse böyle olmaz. 

- Nasıl? -

:tanne e 

Bir 
A e 

ası kruvazör 
Şehir teslinı olmazsa Sensehastiyeni 
hombardunaıı edeceğini bildirdi -Cebelüttarık, 14 (A.A) - etmişler ve birçok kimsenin 

ihtilalciler dün mühim muvaf- telef olmasına sebebiyet ver-
fakıyetler elde etmiş oldukla- mişlerdir. 
nnı bildirmişlerdir. Fakat da- Asilerin elinde bulunan Al-
hili muharebeler yakında sona mirante Cervera kruvazörünün 
erecek gibi görünmeruektedir. Saiot Sebastiene gelmiş oldu· 
Zira hükümet kuuvetleri bütün ğuna ve kruvazör kumandanı-
cabhelerde şiddetle mukave- mn şehri yarı geceden evvel 
met etmektedirler. teslim olmadısl• takdirde bom

bardıman edeceği tehdidini 
Seville, Tatouan ve Geutada mutaıammın bir ültimatom ver-

ki radyo istasyonları jaima 1 miş bulunduğuna dair bir şayia 
zırhlısmm ihtilalcilerin tayyare- dolaşmaktadır. 
lerinden ahlan bombalarla ba- ihtilalcilerin tayyareleri lrunu 
tınlmış olduğunu bildirmişlerdir bombardıman etmişlerse de bir 

ihtilalciler Malagaya karşı muvaffakiyet elde edememiı-
bir taarruz haurlamaktadtrlar. terdir. 
Malagadaki bükOmet garnizonu Diğer taraftan hükfımt:t 
ise ihtilal halinde bulunan Gra- kuvvetleri lruna üç kilometre 
nadaya karşı taarruza hazırlan- mesafede kfün Ventasiyi bom-
maktadır. Pek yakında mühim bardıman etmiş olduklarım, 
muharebelere intizar edilmek- ihtilalciler ise. hükumet kuv-
tedir vetlerinin vaziyetinin gayet 

Şimal cephesinde ihtilalciler fena olduğunu beyan etmek-
Saint Sebastieni bombardıman . tedir. 

ransa bitaraf l<alacak mı? 

y r 
Lonrlra, J 4 (Ö.R) - lngiliz hükumeti, Fransız hariciye nazı

rının ispanya meselelerinde bitaraflık için ortaya athğt tezi mu
vaffakıyetle neticelendirmek maksadiyle elinden gelen gayreti 
sarfediyor. Her memleketin bu tez münasebetiyle bazı kuyudu 
ih tiraziye serdetmiş bulunması meseleyi g itt kçe daha müşkül 

kılmıştır. Paris mebafilinde söylendiğine göre mutlak bir bita
r~!lık .. tesisine kat'i lüzum vardır. Zira Fransanın ilim haye bu 
gunku sabrü tahammülü muhafaza edeceği zannedilmemelir. 

Fransada, muhtelif memleketlerden lspanyol asilerine tayyare· 
ler gönderilmekte devam edilmesinin çok vahim bir vaziye\ 
ihdas etmekte olduğu ehemmiyetle lrnydolunuyor. Bu şartlar 
altında bitaraflığa varmak için bütün bu devletlerin samimiyet· 
Jerine ve hüsnüniyetlerine nasıl inanılabilir. Diğer taraftan zaten 
Fransız komünistleri ve bazı sosyalistleri Fransız hükumetine 
bitaraf kalmayı tavsiye etmiyorlar. Bunlara göre bugünkü vaziyet 
içinde bir bitaraflık Jspanyol demokrasisinin faıizme kurban 
edilmesi olur ki bu keyfiyet F ransanm hayati menfaatlerine 
mugayirdir. 

Japonya, hükfınıeti Adis - Ahaba 
elı•.i ini <rt•ri ı·a«rırdı 

~ t°" -:. ~ 
Adis-Abeba 14 (Ö.R) - Japonyanın Adis-Abebadaki sefiri, 

hukômeti metbuası tarafından geri çağırılmıştır. Mumaileyh dün 
Habeş payitahtından ayrılmıştır. 

Adis-Abeba 14 (Ô.R) - Buradaki Italyan hükumeti makamat 
ltalya aleyhinde vukubulan tahrikatın ve dahili bir harbnı 

müsebbibi addettikleri Ras Nasibu ile Valda Maryana aid 
bilumum emlak ve arazinin müsaderesine varar vermiştir. 

Bitaraflık mukavelesi derhal imza 
edilmezse vaziyet götüleşecek 

Paris, 14 (Ö.R) - Bazı devletlerin asilere silah göndermekh 
ısrar etmeler hasebiyle bitaraflık mukavelesi derhal imza edil· 
mezse bu mukavelenin suya düşeceği zannediliyor. Diğer taraf· 
tan SO.!'(ya)İst nazırlar Jşpanyol asilerine tayyareler gönderilme• 
sinden mütevellid infü.llerini gizlemiyorlar. Sosyalistler büyük 
mitingler aktederek İspanyol Sosyalistleri ne karşı tesanüd duy
gularını bildiriyorlar. Sosyalist gençliği arasıuda Ispanyol halk 
cephesinde asilere karşı vuruşmak için gönüllü yazılanların sayısı 
gittikçe kabarmaktadır. 

- Sen söyliyorsun? 
- Sen de biliyorsun! 
- Öyle diyelim .. 
- Kuvvetimiz yerinde ol-

duktan sonra, hazırlığımız da 
tamamlanmıştır. Oğlunun dev
lete karşı ihaneti ve bir devlet 
sahibi olmayışı her kesçe artık 

. gün gibi aşikardır. 
- Eveti 
- Fazla paşa! Girid seferini 

kabul edib, oraya kumandan

lıkla gittikten sonra Vezir Ah
med paşanın gammazlamasına 

kalmadan; biz meydan alacak 
ve oğlunun saltanatını yıkaca
ğız. 

- Bu kadar çabuk olur mu? 

- o :ur mu ne demek, di-
lersen bu gece bile hazırdır 
her taraf .. 

- Doğru!.. Görüştüğümüz 
eyi oldu. Oğlumdan sonra 
Tahta n:lmzed olan sekiz ya· 
şındaki torunum Mehmettir. 
Anası Tarhan; her gun koca
sın n h · 

yaşlara döken bir zavallıd1r. 
Mehmedim Padişah olunca, sal· 
tnnat... Saltanat. .. 

Müftü şiddetle sözü tamam· 
ladı: 

- Senin elinde olacak .. 
Kösem Sultan ayağa kalkh 

gözleri gülerek, bağrına, me• 
melerinin üstüne yumruklarım 
götürerek: 

- Sultanlığım ve saltanatırw 
iade edilecek, yine ben devlel 
sahibi olacağım, yine benim 
emrim, nehyim Devleti aliyede 
hükümran olacak.. Bu ne cazih 
iştir, bnna ben tekrar kavuıa· 
cağım. 

MDftüye hızla döndü: 
- Git! şimdi sen! dedi! ra· 

hat et, etrafa mukayyed olt 
hazırlığımız tamamlansm. Seni 
en başta görmek isterim. En 
mahremim sensin, ağalara ha
ber sal, daha müteyakkaz ol-
sunlar .. Ben gizlice Fazlı pa• 
şa}a haber gönderirim. Yedi· 
kuleden kurtarırım .. 

- • onu l7ar -



ihracatçılarla ofis arasında bir ihtilaf 

ihracatçılar kon ol·· n 
f nd n y pılmasını m 

Şehrimizdeki ihracat tacirle- l'!ri gayesi de jstihdaf edil· ayrı tiplere ayrılması gibi mühim 
rinden bazıları ile Türkofis mektedir. bir vazifeyi görecek adamları 
arasında bir ihtilaf "t.uhur et- Şüphesiz ki lktısad vekaleti ve teşkilatları bulunmadığını da 
miştir. Bu ihtilaf, mahsulleri- bu suretle mahsuHerimizin dış ileri surmektedirler. 
mizin ihraçları esnasında kon- piyasalarda revacmı arttırmak Bu mesele üzerinde biz ka-
trola tabi tutulmak istenmesi ve çirkin propagandalara yer rar almak için lzmir kuru mey-
meselesinden doğmuştur: vermemek, aynı zamanda mah- ve ihracatçılar birliği idare he-

lbracatı kontrol hakkmdaki sulJerimizin daha nefis bir şe- yeti borsa salonunda bir top-
kanun mucibince lktisad Veka- kilde ihracını temin etmek is- Jantı yapmıştır. 

Jeti bu seneden itibaren üzüm temektedir. Fakat lzmirdeki Bu toplantıya Türkofisten de 
incir, yapağı, pamuk ve di- bazı ihracatçılar bunu doğru bir memur iştirak etmiştir. lh-
ğer mahsullerimizin . ihraçları bulmamakta ve bu sene kontrol racatçılar mütalealarını bildir-
esnasmda kontrol edilmesini işi için teşkilat vücude ketiril- mişlerdir. Fakat kat'i bir karar 

· Jd y ·ı · .. k alınamam1<ııtır. ve mahsulümüzün revacma memış o ugunu ı erı surere ,.. 
mani oları aleyhde propagan- kontrol işinin Türkofis tarafın- lhracatçılarm buna dair bir 

rapor hazırhyarak lktısad ve-
dalara zemin teşkil edecek dan görülmesini muvafık bul- kaJetine gönderecekleri ve ay-
derecede ambalajlanan ve tip- maktadırlar. ihracatçılar aynı rıca Ticaret odası nezdinde de 
leri karıştmlan mahsullerin zamanda ihracat mevsimi önü- teşebbüslerde söylenmektedir. 
ihracına müsaade edilmemesini müzdeki hafta içinde başlıya- Haber aldığımıza göre Ik-
istemektedir. lhracatıd kontrolu cağı için böyle bir kontrolun bsad vekaleti ihracat mahsul-
kanunu mucibince yapılacak ihdası yüzenden ihracatın sek- lerimizin kontrolu işini bu se-
olan bu kontrol ile muhtelif mah- teye uğrayabileceğini ve stan- neden itibaren tatbikini muva-
sullerimizin standardize edilme- darizasyon işi için mahsullerin fık bulmaktadır. 
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Şehir 

ark halı 
bir tehdid 

haydutları yakaland!lar 

kumpanyası direktörüne 
mektubu gönderilmiştir 

Haydutlar zabıtanın 
soukkanlılığı savesinde 

tertibatı ve Mösyö 
hazırlanan tuzağa 

J. ' 
ıro nun 
düştüler 

- Baştara/ı ı inci solu/ede -

Bunun için beni dinJeyin ... Ha
yatım çok tehlükededir. Size 
müracaat ediyorum. 250 liray• 
cuma günü saat tam birde ip
lik fabrikası yanında köfteci 
Rızaya muhakkak gönderin. 
Ben oradan alırım. Parayı gön
dermezseniz siz düşünün. 

M. Edmon jiro mektubu alan
ca derhal Emniyet müdürü 
Feyzi Akkora telefonla malu
mat vermiştir. 

ZABITAMIZ UYANIKTIR 
Feyzi Akkor da şehir hay

dutluğuna cür'et eden bu küs
tahların yakalanması için lizım
gelen tertibatın alınması için 
Emniyet müdür muaviui lsmil 
Güntay'a direkbf vermiştir. 

TERTiBAT AL1ND1 

ViLLADAN ÇIKINCA 
Henüz hüviyeti bile bilinmi

yen bu adam parayı ahnca 
villamn kapısından dışarı çık-
mış ve orada taharri memur
lara terafmdan yakalanmı~tır. 

Üzeri aranmce almış olduğu 
paralar ceketinin sağ iç cebin-
de bulunmuştur. Bu adam ev
velce bir kişiyi katil kasdiyfe 
3 yerinden yaralamakla suçlu 
Koko Riza adında biridir. 

Teharri memurları tarafından 
isticvab edilince kendisini bu 
parayı almağa gönderenin Ti
ranlı Hüseyin olduğunu ve ken-
disini Burnova istasyonundaki 
kahvede beklemekte bulundu
ğunu söylemiştir. 

HÜSEYiN NE DiYOR? 
T eharri memurları istasyon 

kahvesinde Hüseyni de yaka-
lamışlarciır. Hüseyin, Halkapı
nardan Riza ile birlıkte bir 
otobüsle Burnovada Edmon 

Jirodon para almağa gittiklerini 
ve bu hadisede alakası bulun
duğunu tamamen inkar etmiş 
ise de Riza tehdit mektubunun 
da Hüseyin tarafından yazal
dığıoı söylemiş ve: 

HABERi YOKMUŞ 
- Benim tehdid mektubun

dan haberim olsaydı villama 
ğitmezdim. Ben iş için para 
alınacak zannett'm onun için 
gittim hiç bir şeyden haberim 
yoktur, demektedir. 

Dün akşam geç vakte kadar 
adli kısım reisliğinde tahkikat 
ve fo~icvaba devam edilmiştir. 

VAR OLSUN 
JZMlR ZABIT ASI 

Şimdiye kadar vukubulan 
bu gibi hadiseler faillerinden 
hiç birini kaçnmamış olan ve 
daima muvaffakıyetten muvaf
fakıyete koşan zabıtamızı başta 
değerli amirleri olduğu halde 
tebrik ve takdir etmek bir 
borçtur. 

Hergün ~:zna:!mml 
~:ı.Tıim:l!lııım Bir fıkra 

Yazan: Eczaa Krmal Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Valansiya 
Oynak, hoppa temposu ile 

bir zamanlar bütün dünyayı 

zıplatan, hoplatan güzel Va
Iansiya; şirr..di lspanyanm ihti
lalı icinde çalkanan sahnesin
de güzel bir fokstrot tutturmuş 
zıplamaktadır. 

Evet Valonsiya bütün dün
yada bir zamanlar şöhret ka
zanmış yüz binlerce çift hop
latmış, oynatmıştı. Valansiya 
kelimesinin hecelerine gömül
müş bir muzik temposu vardır, 
dikkat ediniz, Valansiya keli
mesi mesela Madrid gibi, Ber
Jin gibi, Roma gibi bir şehir 
adı tesiri bırakmamaktadır. Va
lansi;ada düzgün bir hece ol
madigını duyuyor musunuz?Va
Jan dan sonra gelen siyalda uza
yan bir A vardarki arkasından 
oynak bir zil, hoppa bir da
vul kıvrak bir ahenk fışkır
maktadır. Her nedense lspan
yanm şiir ve edebiyat Alemiyle 
salon muaşeretlerinde rolü bü
yük olmuştur. ispanya bir şiir 
ve hayal memleketi gibi Fran
sız darbı mhıillerinde yer bul
muştur. Hayale fazla düşkün 
olanlar ispanyada şato kuru-

yor derler. ispanyalılar yumur
talı şekerli bir ekmek yapmış
lar, İspanya ekmeyi diye şöhreti 
bütün dünyayı kaplamış, mem
leketimizde de Pandispanya 

adiyle şöhret bulmuştur. Son 
senelerin hoppa, havai fokstrot-

larının başma da yine valansiya 
geçmiştir. Valansiya portakal 

Ağaçlarile süslü, şairane bir 
şehircik, his ve hayal sahnele
rini yaşatan bir aşk ovası imiş .. 

Evet bir zamanlar bütün dün
yanın dans salonlarını kaplayan 

oynak, koppa, şuh ve çapkın 
Valansiya şimdi aceba hırçın, 

haşin ihtilalm içinde yine o 
çapkın zilini çalıyor yine oynak 
davulunu vuruyor mu dersiniz ..• ........ _,. 
MAKSlM GORKI MÜKAFATI 

Leningrad' daki edebiyat ens· 
titüsü bin, bin beş yüz ve iki 
bin rublelik 3 Gorki mükafatı 
tesi~ etmiştir. Bu mükafatlar 
her yıl yeni yazmağa başhyan 
muharrirlerin en iyi eserlerine 
verilecektir. 
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Emniyet müdür muavini ye· 
rinde aJdığı tertibatla failleri 
parayi ahrken süçüstü yakala
mağa muvaffak olmuştur. Ha
znJanan 250 lira para numa

raları tesbit edildikten sonra 
bir zabıt varakası tutulmuş ve 
bir zarf ıçme konulmuştu. 

Şild şampiyonası başlıyor 
Edmon Jiro tehdid mektubunu 
almca fabrikadaki arabacısım 

çağırarak köfteci Riza adında 
bir kimseyi tanıyıb tanımadı-

ğmı sormuştu. Arabacı, tanı

dığını ve bunun Halkapınardaki 
iplik fabrikası yamnda köfte
cilik eden adam olduğunu ıöy
lemitti. 

YARIN EViME CELSIN 
Bunun üzerine Edmon Jiro: 
- Bu adama söyle Cuma 

günü tam saat birde Bornova· 
daki evime gelsin, demiştir. 

Dün saat bire doğru taharri 
komseri Tevfik ve taharri me
murlarmdan Hasan Fehmi iJe 
Ağuş Jironun ViHası civarmda 
tertibat almışlardı. 
KAPANA NASIL TUTULDU? 

Saat tam birde uzun boylu 
ve esmer bir adam Villamn 
kapısrna gelerek zili çalmıştır. 
Bizzat Jiro kapıyı açarak bu 
adamı içerı almış ve niçin gel
d:ğini sormuştur. 

Bu şahı<J da kendisine gön
derilen mektupta yazılı olan 
lirayı almağa geldiğini bildir
miştir. Bunun üzerine Edmon 
Jiro içinde zabıtaca numaraları 
evvelce tesbit edilen 250 lirayı 
kendisine sermıstir. 

Pazar günü stadyumda Yavuz futbol 
takımı K.S,K. He bir maç yapacaktır. 

Futbol ajanı Adnanın daveti 
üzerine dün akşam spor bölge 
merkezinde toplanan kulüb 
murahhaslara ıamanında yapıl-
mıyan 934-935 senesi şiJd şam· 
piyonasmın 30 Ağustosta başla
mak üzere yapılmasını karar
Jaştırmışlar ve kur'ayı çekmiş

lerdir. 
Takımların 9 olmas\ dolayı· 

siyle ilk kur'a isabet edecıek 
iki takımın ilk hafta oynaması 
ve galibin asıl maçlara dahil 
o:ması esası kabul edilmiş ve 
çekilen kur'a K. S. K. ile ı• 
Bornovaya düşmüştür. 

Binaanaleyh K. S. K. - Bor-
nova 30 Ağustos Pazar günü ı 
saat 16/30 da halk stadında 1 
krrşılaşacaklardır. Maçın ha- 1 
kemi Fehmi (Altay) dır. Yan ı 
hakemleri Mustafa (Altıoııordu) 
ile Sabri (lzmiı spor) dur. 

Bundan sonra çekilen kura 
neticesi maçlar şu suretle ter
yan edecektir. 

6 Eyllll Egespor - Buca, Al
tınordu - Altay. 

13 Eylul D( mirspor·lzmirspor, 
Ciözt - K - Buca galibi. 

20 Eylül 6 Ey:ül galibleri 

13 " " 
27 Eylul 20 Eylfıl galibleri 

ara.;mda finaJ. ilk maçlarm saah 
14 ikincilerin 16 dır. 

Alsancak stadyomunun tan
zim ve tamirine bu pazartesi 
gününden itibaren başlanaca
cağından şılt maçlara Halk sta
dında yapılacaktır. Eğer Al
sancak stadyomunun tamiri bi
terse dömi finai veya final 
maçlara bu sahada yapılacaktır. 
Bütün bu maçlarm hasılatından 
}'üzde otuzu kesilerek şampi
yon çılrncak takıma verile
celilir. 

* . ,,. 
YAVUZ - K. S. K. 

Fak at şehrimizde durgun 
giden futbol cereyanı asıl bu . . 
haftn yanı yarın yapıla-
cak olan K. S. K. - Yavuz 
takımı maçı ile başhyacaktır 
diyebiliriz. 

Bu maç şüphesiz ki, entere
sandır. Bu iki takımı ilk defa 
olarak karşı karşıva görüyoruz. 
Sonra bahriyemizin futbol kuv
ve 
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-~K MAC ALA 
P ARDA YANLARIN AL Ti 

YAZAN : MI EL ZEVAKO 

-25-
Bu bir kaç sözden sonra bir

birinden ayrıldılar. Giz tektar 
etrafını saranlar arasına koştu. 
Morever kalabalığa daldı. Ağır 
ağır salonlardan geçib Luvr
den çıktı. Aydınlıktan korkan 
bir gece kuşu gibi karanhk 
sokaklarda gözden kayboldu. 

Kraliçe Katerin, Kralın ya
nından ayrılarak tapınma oda
sına girdiği zaman hizmetçi 
kadını Paolaya evvela Moreveri 
sonra da ötekini demişti. 

Kraliçe Moreverle konuştuk
tan sonra hizmetçi öteki adamı 
içeri aldı bu yeni adam kraliçeyi 
selamladı. Karşısında dimdik 
durdu. 

Rengi pek sararmıştı. Par
lak gözleri de bu sarılığı can
Jandmyordu. Başmı öne eğmiş 
bir halde idi. işte bu adam 
Kont dö Mariyak idi. Nihayet 
Katerin: 

- Randevünüzde pek sadık
sınız Kont! Bundan dolayı size 
teşekkür ederim. 

Dedi. 
Kont, kendisini ezen elim bir 

endişenin zebunu olarak: · 
- Evet... O Kadm hakkm

da hakikat hali öğreninceye 

kadar... Çekmeceyi verdiğiniz 
gün bunu vaad buyurmuştunuz. 

Sözlerini söyledi. 
- Azizim Kont, ben de va

dimi yerine getireceğim. Fakat 
Alis dö Lükse karşı aşkınızı 
ne suretle öğrendiğimi arzu 
etmez misiniz? 

- Madam ben öyle bir isti
rab içinde yaşıyorum ki hiç 
bir şeyden müteessir olmadı

ğım gibi mütehayyir de olmı
yorum. Yalnız kuvvetli istih
barat Rervisile hakkımda iyi 
kötü bir bilginiz vardır sanı-

pek sahih olamıyordum, ne ise .• 
Bu sözleri söylemek zamanı 
henüz gelmedi, Siz de bu sır· 
rımı ağzımdan almamağa yemin 
etmiş değiJmiydiniz ya .. 

Kont ellerini bitiştirerek hu
zurunda eğildi. Kraliçe tekrar 
söze ağaz ile : 

- ilk mülakatımızdan sonra 
Alis Dö Lükse olan muhabbe
tinizi öğrendim. Kont bir gece 
siz benim yeni Lonağımın ya· 
nmda ve hemen kulenin di
binde durdunuz. Yammzda 
Navar kraliçesi Jan Dalbere 
Alisin evine girdi. Siz de ora
da beklediniz. O vakıt sizi ıs
tırab içinde bırakan elemi öğ
renmek istedim. Ben Alisi ta· 
nıvordum. Dinimizi terk ettiği 
için kendisine evvelce fena 
muamelede bulunmuştum. Ne 
çare ki taassubum beni pek 
ileri götürmüştü Diğerlerinin di
nine hürmet etmek lazımkeL 

ona fena gözle baktım. Bununla 
beraber Alisin benden nefret 
etmiyecek kadar iyi bir kız 

olduğunu biliyordu1D. Hemen 
ertesi sabah kandisini gördüm 
ve Navar kraliçesi ile neler ko
nuştuğunu öğrendim. 

- Madam, ikinci buluşma
mız o gün olmuştu. Siz beni 

çağırtbmz ve muhabbetinize 
delil olmak üzere altın çek-

meceyi verdiniz ve aynı za
manda bir vaidde bulundunuz .. 

- Eveti Size Alis dö Lüksün 
ne olduiunu söylemek vaidi 
değil mi? Ben sözümde duru
yorum. 

Kont mosmor kesildi. Haki-
min vereceği karan bekleyen 
bir maznun gibi heyecanından 
tirtir titriyordu. Kraliçe birden
bire: yorum. 

- Evet, Kont f Fakat şuna - O gündenberi Navar kra-
iyice emin olunuz ki sizi adım ]içesi size birşey söylemedi mi? 
adım takib ettiriyorum. Nere- - Hiç birşey madam! Yalmz 
ye gittiğinizi, ne yaptığımzı, Alis dö Lüksün evinden çık-
ne düşündüğünüzü öğrenmek bktan sonra ölünceye kadar 
ve icabında himaye eylemek unutamıyacağım şu sözleri söy-
için fevkalade çalıştım. Bu ka- ledi : "Oğlum! Nişanlınızı uzun 
dar bir ihtimamı dünyada hiç uzadıya isticvab ettim. Aldığım 
bir kimse hatta kral için bile cevapJara göre şöyle bir fikir 
göstermedim. hasıl ettim. Bu kızı bir evJad 

Kont bu sözler üzerine he- gibi sevdiğim bir adaman 
yecanh hareketlerde bulundu. karısı olarak ~örmekten nefret 
Katerin gülümseyerek sözüne duyacaktım. Fakat aşk ve sevgi 
devam etti: hiçbirşey dinlemez. Herşeyi 

- Sizi adeta göz hapsine yapmağa ve yaratmağa muk-
aldartbm. Siyasi bir suçlu an- tedirdir. O sizi son derece se-
cak bu kadar takibediJebilirdı. viyor. Böyle derin bir sevki 
llk evvel sizi yakmdan görmek karşısında kad~rinize tabi ol-
isiedim. Fakat karşımda bulun- mumzı söyliyebilirim oğlum f 
duğunuz zaman kendi irademe - Ritmedi -
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Fransız Erkanıharbiye reisi Lehis
tanda temaslarına başladı 

Varşova, 14 (A.A) - Polonya harbiye bakanı dün Fransa 
erkanı harbiyei umumiye reisi General Gamelin şerefine bir öğle 
ziyafeU vermiştir. Bu ziyafette yüksek rütbeli askerlerden başka 
ayrıca dış işleri bakanı Beck 'de hazar bulunmuştur. 
Akşam Fransız büyük elçiliği general Gamelin şerefine büyük 

bir ziyafet vermiş ve bu ziyafeti bir eabul resmi takib etmiştir. 
Varşova, 14 (A.A) - General Gamelin ile general Ridz 

Smygly arasında ilk resmi konferans dün saat 16,30 da başlamış 
v~ saat 19 a kadar sürmüştür. 

Bu konuşma bidayette iki general arasında yalnız olarak devam 
etmiş üilabare topfanhya Polonya harbiye bakam, Po!onya büyük 
erkanı harbiye reisi, Fransanm Varşova ataşamiliteri ve general 
Gamelin refakatındaki iki yüksek rütbeli zabit iştirak etmiştir. 

iki müttefik ordu şefleri arasındaki bu konuşma çok samimi 
bir surette cereyan etmiştir. 

ln1parator ve lmparatoriçe Necaşi daiıııi 
surette lngilterede ıni oturacak ? 

Londra 14 (A.A)- Habeşistan imparatoriçesinin yakında Lon· 
draya gelmesi beklenilmektedir Necaşi ile ailesinin Londra civa· 
rında ikamet etmeleri muhtemeldir. 

Söylendiğine göre, Necaşi daimi surette lngilterede yerleşmeyi 
asla düşünmemektedir. Zira vekayiin günün birinde memleketine 
dönmesine müsaade edeceği ümidini terketmemiştir. 

Hlihazırda Bathda kur yapmakta olan Necaşı 
dönecek ve öyle eme y i · 
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Urla icra Memurluğundan : 
Açı\: arbruıa ile paraya çev

rilecek gayri menkulatın ne ol
dukları: 

1 - Urlanın Markaki boğa
zında şarkan yol garbeu dere 
şimalen yol ve cenuben cebel 
ile mahdut olup içinde iki bab 
harap dam 23 zeytin 3 nar 4 
incir 3 fındık 6 badem ve bir 
kavak ağacını havi dört dönüm 
mamur ve heyeti umumiyesi 
170 lira kıymetinde çekirdek
siz bağ. 

2 - Markacı boğazı mevki
inda şarkan dere ve cebel gar• 
ben yol şimalen Nacı tarlası 

dere ve yağcıJar yola, cenuben 
Naci bağı ile mahdut olub 
içinde 7 aşılama zeytin 3 incir 
4 badem ağaçlarını havi 25 
dönüm 32 zira çekirdeksiz ve 
rezakı mamur heyeti umumi
yesi 640 lira kıymetinde bağ. 

3 - Markacı bogazı mevki
mde şarkan dere ve cebel 
garben emvali metrüke harap 
bağı şimalen Naci bağı ve ke
sik cenuben dere ve cebel ile 
mahdut olub içinde 10 .zeytin 
ağacını havi sekiz dönüm iki 
evlek harap rezakı bağı heye
ti umumiyesi 100 lira kıyme
tiadedir. 

4 - Markacı boğazı mevkiM 
inde şarkan dere ve cebel gar
ben cebel şimalen tarıkihas ve 
tarla cenuben kesik ve tarla 
ile muhdut evvelce bağ olup 
halen 18 dönüm iki evlek iş
Jenmiş tarla içinde 15 zeytin 
ve 1 O incir ağaçlarını havi ve 
heyeti umumiyesi 140 lira. 

5 - Markacı boğazında şar
kan dere ve cebel garben ke
sik ve cebel şimalen kesik ve 
Naci tarlası cenuben kesik ve 
emvali metruke tarlası ile mah
dut olub içinde 4 zeytin 2 ar
mut ağaçlarını havi evvelce 
bağ olub balen 29 dönüm 32 
zira işlenmiş tarla heyeti umu
miyesi 180 lira kıymetindedir. 

6 -- Tekkederesi mevkiinde 
şarkan dere garben yol şima· 
len Naci tarlası cenuben yol 
ile ve dere ile mahdut içinde 
2 zeytin 4 incir bir armut bir 
iğde bir dut ve üç nar ağaç
larmı havi bir bap kule ve bir 
bap hayvan damını havi yedi 
dönüm iki evlek 384 zir..ı çe· 
kirdeksiz ve rezaki mamur bağ 
heyeti umum.iyesi 350 liradır. 

7 - Markala boğazı mev
kiinde şarkan dere garben yol 
şimalen dere ve 2eytinlik ce
nuben Naci ve Kemal bağlan 
ile mahdut içinde a]tı zeytjn 
ve bir incir ağaçlarım havi 
evvelce bağ halen 17 dönüın 

tarlanm heyeti umumiyesi 150 
lira kıymetindedir. 

8 - Markakı boğan mev
künde şarkan cebel garben 
dere şimalen Naci ve Kemal 
bağı cenuben Naci bağı ile 
mahdut içinde 30 zeytin iiç 
incir ve iki badem ağaçlarını 
havi bir kıt' ada alh dönüm 
iki evlek 32 zira harap çekir
deksiz ve 200 lira kıymeti 
muhamme.neli bağ. 

9 - Tekkedereıi mevkünde 
prkao cebel garhcn dere şi
malen Naci ve KemaJ harap 
Amerikan bağı c.eunben Naci 
ve Kemal harap bağı ile mah
dut olup içinde 42 zeytin bir 
incir bir armut bjr ceviz ağaç
larını havi evvelce bağ olup 
halen 24 dönüm bir evlek ve 
279 zira mikdarında ve heyeti 
umumiyesi 360 lira değerinde 
tarla. 

10 - Tekkederesi mevkiin
de şarkan cebel garben dere 
iİmaleo emvali metrfıke cenu
ben Naci ve Kemal harap Ame-
rikan bağı jJe mahdut ve için
de 7 zeytin dört nar iki incir 
bir armut ağaçlarını havi olup 
evvelce bağ iken halen yedi 
dönüm iki evlek ve 94 zira 
tarla heyeti umumiyesi 105 . 
lua değerindt?dir. 
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Akhiaar icra Dairesinden: 

Dosya: 932/587 
Akhisarın tütüncüler banka· 

sına borçlu Y ayköyünden irfan 
oğlu Ruhinin Akhisarm Yayköy 
nahiyesinde 66352 lire kiymeti 
mubammeneli Karşıçayı mev
kiinde 16588 metre murabba
mda ve içinde 90 sak zeytin 
ağacı olan 16 hissede mülki
yet ve 12 hisse hakkı intifaı 
lleyaya köyünün Yatağanyolu 

mevkiinde şarkan dere, gar
ben Hakkı kızı Şakire, şimali 
Yatağanyolu, cenubu muhacir 
Şaban ile Mehmed Ali kızı Ne
fise He mahdud 37600 metre 
murabbaı tarla ve içinde 180 
sak zeytin ağacım haqi 600 
lira kıymeti mubammeneli yer 
bir ay müddetle açıı.k artarmaya 
çıkarılmıştır. 

ihalesi 24-9-936 güne rast
Jıyan perşembe günü saat 15 
de Akhisar icra dairesinde 
yapılacaktır. O gün işbu gayri 
menkule konulan kıymetin % 
75 ni bulduğu takdirde ihalesi 
icra kılıoacakbr. Bulmaz ise 
müzayede 15 gün uzatılarak 
9-10-936 tarihine musadif cu· 
ma günü saat 15 de ikinci ar
tırma yapılacaktır. Bu müza• 
yedede muhammen kiymetiu 
% 75 ni bulmaz ise 2880 nu· 
maralı kanuna tevfikan beş 

sene müddetle tecile tabi tu
tulacaktır. 

işbu gayri menkuller üı:e

rinde bir hak iddiasında b1l1u-
nanlar varsa tarihi ilandan 
yirmi gün içinde vesaiki res
miyeleri ile birlikte icraya mü· 
racaatleri, aksi takdirde hak· 
ları tapu sicilile sabit olma.
dıkça pay!aŞmadann hariç bı· 
rakılacakhr. 

Harcı, dellaliyesi alana aid 
satış peşindir. Açık artırma 

varakası a1ıcıları 1-9-936 tari· 
hinden itibaren açıktır. Fazla 
ıiıalümat almak istiyenlerin 
icraya 932/587 numara ile mü
racaatları i1in olunur. [1672) 

I Y'~Nt AtilR 

lzmir ithalat gümrüğü müdürlü-
ğünden: 

S. Kabm maim kıymeti 
No: adet marka No. L. K. 

Eşyanın Tes. 
cınsı kilo G. N o. 

ı:I CG 
9 cw 10 

.... a .... ::ı t)Ou 
12 

ıbo 
~\O 7 
c.ı er, 
..!~ 8 
- c:ıo ~ ı r 2/5 

Cl.lC::: 6 
1 

W.A.L 
S.P. 
M.P. 3 
H.R.0. 2 
M.j.A. 93 

" 30 
35 S.F.D.1683 130 

M.M. 1617 

Boyalı yazılı resimli 85 99 
demir reklam 

5 Boş teneke O 300 " 
Kesme cam bardak 6 " 
Camam boru 3 500 " 
Biçaksı ağaç rende 179 " 
Biçaklı " " 24 " 
Demir çivi 2946 SOS 81 

Yukarıda yazılı eşya 26-8-936 mcı Çarşamba günü saat 14 te 
aÇık arthrma suretiyle dahile sablamadığı takdirde ayni günde 
de ecnebi memlekte götürülmek üzere satılacağından işine ge
lenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 15-22 2534 (1671) 

Buca yatı orta 
ğünden: 

okulu direktörlü-

1 - Eski yatıh talebemizin Eylü1ün birinci gunune kadar 
kayıtlannı yenileterek ilk taksitler ıoi yatırmadıkları takdirde 
yerlerine yenileri alınacak kendileri açıkta kalacaklardır. 

2 - Son sınıfların bitirme sınavları Eylülün ikisinde, birinci 
ve ikinci sınıfların geçme sınavları yirmisinde, dersler ilkteşrinin 
birinde başlıyacaktrr. 

3 - Yeni adaylarm yuı)ma zamanları: 
Ağustosun yirmisinden Eylülün birine kadar hergün sabahtan 

akşama kadar, Eylülün birinden 15 ne kadar hetgün saat 15 ten 
17 ye kadar. 

4 - Ahnma şartları ve belgeleri : 
Yaşı 12 ile 16 arasında olan her aday cumurluk kafa kağıdı 

(Soy adı ile), iJkokul diploması, yeni almmış aşı ve sağlık raporu, 
başı açık yeni çıkartılmış 6 fotoğraf (kartonsuz) ve beyanname 
için 20 kuruş luk pul ile ege veya ecesile birlikte gelecektir. 

Y atıh keseneği üç bölüde 200 liradır. llk bölü yazılırken ya
brıhr. 2005 numaralı kanun gereğince getireceği belge ile işyar 
çocuklarmdan yüzde 10, kardeşlerden yüzde 15 indirme yapılır. 

Yatılı gereçler listesi okulda asılıdır, yönetkeye başvurulması. 
15-16-18-19-20 2598 (1668) 

lzmir Emrazı Sariye hastanesi baş 
hekimliğinden: 

Hastanemizin 936 Mali yılma ait 9 aylık ihtiyacından miktar 
ve tahmini fiatlan ve muvakkat teminatları aşağıda yazıla ilaç 
ve ekmek 20 gün müddetle açık eksiltmeğe konulmuştur. istek
liler şartnameleri hergün hastane Başhekimliğinden alıp okuya
bilirler. Eksiltme 4 Eyli'ıt 936 CZııma günü saat 11 de tepecikte 
Emrazi Sariye hastanesinde yabılacaktır. Muvakkat teminatlarını 
nakit veya kıymetli evrak olarlk verecek'erin eksiltme gününe 
kadar vilay;et veznesine yatırmaları lazımdır. 

artırma suretiyle sabhğa çıka- Teminat Tahmin edilen fiat Miktarı Cinsi 
rıldı. Birinci artırması 15·9-936 Lira Kr. Lira Kr. 
tarihine müsadif sah günü saat · 69 t 9 922 50 9000 kilo Ekmek 
11 de dairemizde icra edilecek.. 162 64 2169 26 94 kalem ilaç 
tir. Bu artırmada yüzde yetmiş 15-21-27-1 1676 (7) 

be~ n~bet~de bedd verildiği ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
surette en çok artırana ihale • • - lzmlr Beledlyeslnden: 
edilecek aksi halde en çok Belediye kimyahanesi için 
artıranın taahhüdü baki kalmak baş kitiplikteki şartnameye 
şartıyle satış on beş gün daha bağh listede ve 49 kalemde 
uzahlarak ikinci artırması yine yazılı kimyahane alatı alına-
30-9-936 tarihine müsadif çar- cakb. Hepsinin bedeli muham-
şamba günü saat 11 de daire- meni beş yüz doksan yedi lira 
mizde icra edilecektir. Bu gayri 
menkulat birinci derecede ha- Ekzemİn Sivilce, er- iki kuruı ve aşık eksiltme ile 
zineye ipotekli olup üzerindeki genlik, yeni ihalesi 1 • 9 • 936 salı günil 
hakJariyle birlikte satılacaktır. ve eski ekzema ile kabuklu, saat on altıdadır. iştirak için 
ipotek hakları temin edilmezse kabuksuz cilt yaralan için kırk yedi liralık muvakkat te

fenni ve kat'i bir ınerhemdir. 
satış geri bırakılacaktır. Mu- s J s· · ·· b tı · minat makbuzu veya Bankıı 

1• nı· ro !~ır nov e erı 
hammen kıymetlerinin yüzde sınır agrılan, teminat mektubu ile söylenen 
yetmiş beşi nisbetinde de bedel uykusuzluk ilacıdır. gün ve saatte encümene gelinir. 
verilmezse satış 2280 numaralı P 1 ol Eski ve yeni 15 - 19-22-26 1677 (11) 
k fi u m o-ksürüklerde, B l d" IAk k anuna tev 'kan beş senede e e ıye em a ve a arın-

ber nevi gögüs agnlannda d H ı· ~ da · ödenmek üzere geri bırakıla- an a ımaga çarşısın yenı 

cakhr. 
katiyetle şifa verir her ec- yolda 6 sayılı dükkanın sene-
zanede bulacaksınız. 

işba gayri menkulat üzerin· lik kirası 36 lira bedeli mu• 
de hak talebinde bulunanlar ~;z;rzz-~M :zznk~2'> hammenle başkatipliktedi şart-
ellerindeki resmi vesaiki ile G. azara is name veçhiıe bir senelik kirası 
birlikte Ye yirmi gün içinde Gazete, mecmua ve ~ 21181936 Cuma günü saat on 
müracaatlan lazımdır aksi hal- kitap evi ~ altıda açık arttırma ile ihale 
de hakları tapu sicilince malum edilecektir. iştirak için üç Jira-

. Yunan, Fransız, lngiliz, Al· N hk muvakkat teminat makbuzu 
olmadıkça payJaşmadan hariç ı l y l R ~ kalacakJardır. Şartname 7-8-936 man, ta yan, ugos av, o- ~ ile söylenen gün ve saatta en-

meo, Macar ve Arap dille· ' mene gelinir. 
tarihinden itibaren herkesin . d k b 4-8-11-15 2461 (1584) rm e çı an ütün gazete ve K 
görebilmesi için açıktır. Yüzde , mecmuaları size temin eder. N Belediyenin Darağacındaki 
iki buçuk tellatiye ve tapu Her türlü mecmua kitap si· Un fabrikası; senelik kirası bet 
harca müıterive aittir. Müzaye• parifi kabul eder. Fiyatlar bin beş yüz lira bedeli muham-
deye i~tirak etmek istiyenler men üzerinden iki sene müd-

. k ehvendir. "~ 
ıarmameyı o umuş ve luı:umlu Kordon Cendeli !ıanı Nu: 3 ~ detle kapalı zarf artırma ile 
malumah almış ve bunları ta- CZZZZZLYJ./Lf/LZZY",,LZZZZZXJr7ZXl kiraya verilecektir. Şartnamesi 
mamen kabul etmiş ad ve iti- Zayı• ve merbut demirbaş eşya listesi 
bar olunurlar. Müzayedeyede yirmi yedi buçuk kuruş muka· 
girmek için kıymeti muhammi· Iımir Esnaf ve Ahali Ban- bilinde makina mühendisliğin-
nenin yüıde yedi buçuğu nis- kasıoının 2568 defter sıra nu· den tedarik edilir. 
betinde pey akçası veya milli marasında üç hisseme aid 9437

1 
ihale günü 18-8-936 salı günü 

bir banka teminab ibraz etme- 9438 ve 9439 numaralı onar saat on altıdadır • . iştirak için 
leri lazımdır. Daha fazla ma- liralık muvakkat nisse senetle- sekiz yüz yirmi beş liralık mu-
lumat almak istiyenlerı"n daı're- • . . . y . . . 1 vakkat teminat makbuzu veya 

rımı zayı ettım. enısmı a a- banka teminat mektubu ile 
mizin 934 - 744 dosya ile İzmir cağ1mdan eskisinin hükmü ol- 2490 sayılı kanunun tarifi dai-
birinci icra 931 - 5193 dosya- madığı ilan olunur. resinde hazırlanmıı teklifler 
sına ve Urla münadisine mü- Seferihisar Şoför lbrahim ihale günü saat onbeıe kadar 
racaaUan lüzumu ilin olunur. oğlu Hüseyin encümen başkanbğına verilir. 

==; 

lzmirde istirahat arayanlara 

lzmirde modern ve her türlü konforu haiz bir otelde is
tirahat etmek istiyorsanız Kemeraltında hükumet karşısında 

Evli• ya zaJe ote}ı· ne gidiniz O~alarının deni~e 
tam nezareb vardır. Otel11a 

bütün eşyast tebdil ve asri bir şekilde tecdid edilmiştir. Sıcak 
ve soğuk su banyo ve duşları daima ve meccanen saym ı:nüşte-
rilerin emirleri altındadır. 1-15 (1668) 

Daimon cep vantilatörleri 

En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille işler 

bir saatta bir kuruşluk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram 
olup zarif bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında baylar 

cebinde taşır. Herkesin yanında bu1unması 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : h:mirde Suluhan .civannda No. 28-9 Ödemişli 
Hüseyin Hüsnil ticarethanesi 

mi'llm •mBm 
Devlet demiryollarından: 

Aşağıdaki gayri menkulfer 28-8-936 Cuma günü saat 15 de iz.mir 
AJsancakta 8 inci işletme komisyonunda ayn ayn üçer sene için 

kiraya verilecektir. isteklilerin aşağıda yazılı miktarda muvakkat 
teminat vermeleri ve işe girmiye kanuni bir manileri bulunma
dığına dair beyannameferle muayyen vakitte komisyona bizı.:at 

veya tahriren müracaatlan lazımdır. Şarnameler Alsancakta ko
misyondan ve Torbalı ve Ödemiş istasyon yazıhanelerinden pa
rasız ahnır. 

1 - Torbab istasyon büfesi ve platform üzerinde satıcılık 
pazarlıkla kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 900 lira ve 
muvakkat teminat 67 lira elli kuruştur. 

2 - Torbalı istasyonunda Ödemiş şube hattı kenarında altı 
numaralı baraka açık arbrma ile kiraya verilecektir. Muhammen 
kira bedeli 180 lira muvakkat teminat 13 lira 50 kuruştur. 

3 - Ödemiş istasyonunda 11 numaralı yağ fabrika binası 
açık arbrma ile kiraya verilecektir. Muhammen kira bedali 300 
lira muvakkat teminat 22 Üra 50 kuruştur. (4) 15-18 (1674) 

Acele satılık hane 
Bocada istasyon karşısmda . 

Halk sokağında iki kat üzeri
rine sekiz oda ve iki salon ile 
binadan ayrı mutbah, çamaşır· 
hane ve banyoyu havi ve mık
tarı kafi bahçe ile akar suyu 
ve elektrik tesisatım camı ga
yet havadar ve kullanı,h 1-3 
numaralı hane ehven fiatle 
acele saWıktır. 

Talihlerin evi görmek üzere 
derununda oturan kiracıya ve 
pazaarlık için de ev sahipleri
nin vekili umumisi bulunan 
Emirler çarşışmda 27 numara
da Avukat bay Safvete müra-
caatları ilin oJunur. (1669) 
~ iSılii' ~ ~ ~ 

lzmlr Slcllll Ticaret 
Memurluğundan : 

lzmirde Halimağa çarşısında 
46 numarada CiJJov zade Os-
man Fikri unvanı albnda tica· 
ret ve komisyonculuk yapmakta 
iken bu kerre Osman CilJov 
unvanını almış olduğundan işbu 
yeni ticaret unvanı ticaret ka
nunu hükümJerine göre sicilin 
1815 numarasma kayıt ve tescil 
edildiği ilan olunur. (2) 1679 

Kemalpaşa icra memurlu-
ğundan : 935 • 355 

Yeni Asır gazetesinin 14 -
8 - 936 tarih ve 9320 sayılı 
nusbası yedinci sayfasının al
bncı sutununda lzmir hazinei 
maliyesine 9600 lira borçlu iz
mirde keresteci Ziya ve Hasbi 
denileceği yerde Faik denil-

Yayım 
Balçova köyünde 21 kapı 

sayılı dogusu iki komşuya aid 
hususi yoJ, batısı yol, güzeyi 

umumi yol, güneyi Baygı Ay
şeye aid hususi yolla çevrili 
bir ev Hüseyin kızı Zehra ta

rafından senedsiıden yeniden 

adına tescili istenilmektedir. 
Kaydı buJunamıyan bu evin 
mülkiyeti hakkında bu yayım 
gününden itibaren onuncu g(i-

nün birinde tahkikat yapıla
caktır. Hvin mülkivetinde sınt· 

rında herhangi bir aynı hakda 
ilgisi olduğunu iddia eden var 
ise o gün yerinde tahkik me
muruna yahud o güne kadar 

lzmir birinci mıntaka tapu sicil 
muhafızlığına belgelerile bır-

likte müracaatleri ilin olunur. 
[1672] 

lzmlr Slcill ticaret' me
murluftundan: 

lzmirde Kestane pazarında 
42 numarada Kadiri :ıade Meh
med Tevfik unvanı altında za
hire üzerine ticaret yapmakta 
iken bu kerre {Tevfik diri) 
unvanını almış olduğnndan işbu 

yeni ticaret unvanı ticaret ka

nunu hükümlerine göre sicilin 

1816 numarasıda kayıt ve tes
cil edildiği ilan olunur. 



1 - 2054 numaralı kanunla verilen salahiyete müsteniden 
mezkur kanunda yazılı maddelerden kahvenin aşağıda yazılı 
esaslar dairesinde bir elden memlekete ithaline devam edilmesi 
hükumetçe kararlaştırılmıştır. 

2 - Bu husustaki teklifler 7 ilk teşrin 1936 tarihine kadar . 
doğrudan doğruya iktisat vekaletine yapılmalıdır. 

3 - Bu teklifler vekaletçe teşkil olunacak bir komisyon 
tarafından tetkik edilerek icra vekilJeri heyetine arzolunacaktır. 
ihalenin icra edilebilmesi için teklif sahip~erinin en müsait teklifi 
yapmış olmakla beraber deruhde edecekleri işi emniyetle ifa 
edebilecek ehliyet ve iktidarda bulunmaları da meşruttur. Bu 
hususun takdirine ve yaptıkları teklife ve haiz oldukl;,rı ehliyet 
ve iktidara göre talipler arasında işin dilediğine ihalesine ht:
kfımet serbesttir. 

4 - Teklifler, Türkiyenin bütün kahve ihtiyacını tatmin ede
cek mahiyette olacak ve piyasa için herhangi bir darlığı mucib 
olmayacak surette memleket dahilinde en aı 10,000 çuval stok 
bulundurulacaktır. 

5 - Türkiyeye ithal olunacak kahvelerin bedelleri alakadar
Jar10 nam ve hesabına olarak miJJi bir bankada bloke edilecek
tir. Bu para, ancak altıncı maddede yazıla olduğu veçhile sar-
fedilebilecek ve kahve mukabilinde hiç bir suretJe döviz veril
miyecektir. 

6 - Memlekete ithal edilecek kahve mukabilinde memleket 
mahsulüt ve mamulabndan muadil kıymette eşyanın kahvenin 
menşei olan memlekete veya Türkiye eşyasına henüz pazar ol-
mıyan m~mleketlere ihracı mecburidir. 

7 - Memlekete ithal edilecek kahveler, memleket dahilinde 
beynelmilel fiat ve teamüllere göre toptancı tüccarlara sahla
caktır. 

Tekliflerde, beynelmilel teamüle göre tesbit olunacak fiata 
ne niıbette zam yapılmak istenildiği dahi vazıhan gösterilmelidir. 

8 - Hük6met, bu esaslar dahilinde ve üç sene müddetle 
aktedilecek mukavelename hükümlerinin tatbik ni dilediği gibi 
kontrol ettirmek hakkını haizdir. 

9 - Beynelmilel piyasa teamüllerine göre hareket olunmaması 
veya bu piyasa fiatlarından fazla fiatla satış yapılması veyahud 
her hangi bir sebep ve suretle mnkavele ahkamına riayet edil-
memesi hallerinde tarafeyn arasında tahhüddüs edecek ihtilaf 
Hakem vasıtasile halledilecek ve üçüncü hakem Istanbul Ticaret 
Odası Rt:isi tarafından intihap olunacaktır. 

10 - Taliplerin, tekliflerine iktisat Vekaletince makbul ve 
muteber bir Banka teminatı rapteylemeleri şarttır. Bu teminatın 
miktarı teklif yapılırken asgari elli bin lira ve mukavele akte-
dilirken asgari iki yüz bin liradır. Bu son teminat kül halinde, 
müteahhit mukavele hükümlerine riayet etmediği takdirde irat 
kaydedilecektir. (1646) 

15-31-15-31-15-30 

i1 
Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 
Marka her boy Lüks ve ucuz 

bisikletleri ZÜNDAP marka 

motosiklet petromaks lüks fe
ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 

plakları hediyelik zarif saat 
ve kristal Jikor, komposto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncaktan, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamızda her vakıt bulunur. 

• 

No. 156 Balcılar 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

lzmir ziraat mekteoi müdürlüğün-
den: 

Muhammen % 7,5 
Kilo Cinsi bedeli tenıinatı 

Ku. L. K. 
23000 Birinci nevi el<mek 11 189 75 
5500 Koyun eti 35 144 37 
950 Dana eti 25 17 81 

1600 Sadeyağ (Urfa birinci) 80 96 00 
lzmir T arsm okulu 936 yılı ihtiyacı için yukarıda cins ve mik

darları yazılı erzkın 26-8-936 çarşamba günü saat 16 da mek· 
tepte ihalesi yapılacağından taliplerin iğreti teminatını malsan-

dığına teslim ederek makbuzlarını satın alma komisyonuna ver
melidirler. Mezkür erzakın şartnamelerini görmek istiyenlerin 
okul direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

11-15-19-25 2535 

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

1~AZE TEMiZ lJClJZ 

llAC 

HAMDİ NOZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

RADYOLIN 

~ 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 
macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 
sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 
kullanınız, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fırça
lamak lazımj?eldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN 

RESSAM - DEKORATÖR 

Kadri Atamal ve şr. 
İSTANBUL VE MÜNiH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMiSİNDEN MEZUN 

iNŞAAT. DEKORASYON. BOYA VE BÜTUf\I 
T ESiSATI KABUL EDER. 

ŞERlTClLER - 5. 7 - TELEFON 3492 

Bağcılara 
müjde il 

Üzümleriniz için TURAN Y AG FABRİKALARI 
size sureti mahsusada haıırlanmış bir kül arz etmek
tedir. Külün muhtevi bulunduğu potasa miktarı 
% 35/36 garantidir. Yüz kiloluk çuvalı yalnız dört 
liraya satılmaktadır. 

Bir tecrübede bulunmanızı bilhassa tavsiye ederiz. 
Külün eyi derecesile beraber diğer potasalara na
zaran çok elverişli olduğunu derhal anlayacaksınız. · 

Daha fazla malumat almak için lzmir umum acente
liği Nef'i Naci ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Salih Ağa hanı No. 1, 2, 3 
Posta kutusu 224 

Telefon 34&5 lzmlr 

• · .... "' it • • ,• ,..,., .. . . . 

•••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• Neşesiz ve 
Başı, dişleri 

ağrıyor 
Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 
AğnJar 

Romatizma 
NczJe 

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

Grip 

o 

1 
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Karşısmda derhal rac.Jte mecbur olur 

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

Türkiye 
Ş. inden: 

Şeker fabrikaları A. 

Fabrikalarımızda bir sene staj yaphktan ve bu müddet 
zarfında lisan ve fen dersleri için lüzumlu olan hazırlıkların 
ikmalinden sonra sıhhatları fabrika işlerinde çalışmaya 
müsaid 2 .. 3 Jise mezunu her sene kimya mühendisliği 
tahsili için Almanyaya gönderilecektir. 

Staja kabulde fen dersleri notları en iyi ve AJmanyaya 
gönderilmede fabrikada bir ~enelik stajda muvaffak olanlar 
intibah edilecektir. 

isteklilerin 1 - Eylul - 936 ya kadar aşağıdaki vesikaları 
Eskişehirde Türkiye Şeker fabrikaları A. Ş. Genel Direk
törlüğüne göndermeleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi 
2 - Sihhat raporu 
3 - Mekteb şehadetnamesi musaddak sureti 
4 - Olgunluk notları 
5 - 9X12 eb'adında üç boy folografı. 

11--12-13--14-15-16-17-18-19 284/2546 ·BALSAMİN 

Kumral, santın, esmer her tene tevafuk eden yegane 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdan beri kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin 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 BeyoR-lu Istanbul 

lzmir MiUi Emlak Müdüriyetinden: 
Lira K. 

419 Tepecik hamam sokak Kızılçullu C. 21 taj No. lu arsa 135 90 
420 " " " 19 taj No. lu arsa 162 00 
423 Karataş lhsaniye S. 9 taj No. lu arsa 150 00 

Ziraat bankası lzmir şu besinden: 450 Paradiso K•zılçullu 11, 13 taj No. lu barakalı arsa 372 80 
451 Kahramanlar köprübaşı kayıkçı 2 taj No. lu ev 200 00 

Hükumete aid buğdayların Alsancaktaki büyük antrepolara 456 Alsancak Hacıpaşa S. 40 taj No. fu Dükkan halinde 
konma ve çıkarmalariyle nakliyelerin açık eksiltme ile 21-8-936 kullanılan fırın 200 00 
Cuma günü saat on beşte bankada toplanacak komisyon mari- Yukarda yazıh emvalin mülkiyetlerine haddi Jayikile talib 
fetiyle isteklilerine ihale edilecektir. zuhur etmediğinden 10 - 8 - 936 tarihinden itibaren 10 gün 

Taliplerin 20-8-936 akşamına kadar bankada mevcud şartna- müddetle uzahlmasına karar verildi. ihalesi 20 - 8 - 936 Per-
meyi görerek 300 lira teminat akçelerile birlikte mezkür tarihte şe?Ibe günü saat 16 dadır. Ahcılarm Milli Emlak müdüriyetine 
bankad oıalar · - 8-1~9 ____!:::2~57:....:0:.-ı ..... 1.,...,.,..0,..._ _ _._..&&Uı~---.._CJ.__ _________ _ 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

N V. Emlak ve Eytam F,ankasından : Olivier Ve Şü. Paris fakültesinden diplomalı 

oı, tablplerl W. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

depozitosu LİMİTET 
Muzaffer Eroğul Esas No. Yeri No.su 

Yeni Taj 
Mevkii T. L .Vapur Acentası 

BİRİNCİ KORDON REES 
BİNASI TEL. 24 43 

THE ELLERMAN LINES L TD. 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru 17 agus- ı 

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 ıonra Bur
gaz, Varna ve Köstence liman· 
ları için yük alacaktu. 

ORESTES vapuru 31 agus
tosta gelip 4 eylülde Anvers, 
Rotterdam,Amsterdam ve Ham
burg limanlan için yük alacaktır 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
VIKINGLAND motörü 17 

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

NORDLAND motörü 28 
agustosta beklenmekte olup 
yGkünü tahliyeden sonra Rot
terdam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynıa, Goteburg, 
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
SEÇEAVA vapuru 26 a2us

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

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 

acenta wesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 2004-2005-2663 

C0?',.77..T/.777..7....7.77./..7..7.7.2.7-ZZ7.Zl~ 

Hususi muallim 
lkmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
rumuzile Kemeralbnda An· 
kara kıraathanesi ittisalindeki 
tuva et salonuna müracaatları 

9 - 10 
~U./..Z7./.Z/./ZZ.7:72ZZZZLZT/!Z2J. 

Akciğeri olmıyan her hay
vanı öldüren keskin Fiillerin 
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. 

Kullanışh ve dayanıkla Flit 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun· 

ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaş, benzin, 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 

ARKADIA vapuru halen li
manımızda olup Anvers, Rot
terdam, Hamburg ve Bremen 
limanları için yük kabul et
mektedir. 

HERAKLEA vupuru 24 
agustosta bekleniyor, 29 ağus
tosa kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen limanları 
için yük alacakhr. 
~ 

Johnston Varren Lines Ltd. 

JESSMORE vapuru 15 ağus• 

tosta bekleniyor. Liverpul ve 
Anversten yük boşaltarak Bur-

gaz, Varna, Köstence, Galatz 
Sulina ve BraiJa limanları için 
yük alacaktır. 

- .... ••au:&f41•~-
Den Norske Middelbavslinje 

BOSPHORUS motörü 21 
ağustosta bekleniyor. Iskende

riye, Rouen, Havre ve Nor
veç limanları için yük alacaktır. 

•• c>i:I ... 

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

Budapest 

SZEGED motörü ağustos 
nihayetine doğru beklenmek-

tedir, Belgrad, Novisat, Buda
pest, Bratislava Viyena ve Linz 
için yük kabul edecektir. 
~ 

Service Maritime Roumain 

DUROSTOR vapuru 2 ey
lülde bekleniyor. Köstence, Su-

lina, Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 

Budapest, Bratislava, Viyena 
ve Linz için yük kabul ede· 
cektir. ... ~ ... 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde 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 ıehirlerini bizden arayınız. 

(40) renk üzerine Kız markalı meıhur '' Arti ,, kumaş 
boyasını unutmayınız. 

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu ~abunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
uğrasınlar, her halde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

62 Hasan hoca M. Çiviciler sokak 11 3 Dükkan 
136 KuşadasL Davutlar karyesi plaka mevkii bili No. tarla 

137 " " " " " " " 
138 " " " " " " " 
139 " " " " " " " 
140 " il " " " il " 

141 ., " " " " " " 
142 " ,, ,, " " " " 
143 " " " " " " " 
195 Mesudiye M. ikinci kordon 44413 dükkan 
196 ,, ,, ,, 444/2 ev 
198 ikinci Karataı tramvay caddesi 323-323/1 " 
207 Kokaryah tramvay caddesi 983 ,, 
207 /3 11 ,, ,, 983 parsel 3 ahır 

207 /4 il " " 983 " 4 " 
207 /5 " " " 983 " 5 " 
222 Hasan hoca M. Kara Osmanoğlu hanında 26/6 mağaza 

223 " " " 26/8 " 
226 " " " 26115 ,, 
227 ,, ,, ,, 26/32 oda 

228 " " " 26/39 " 
229 Hasan hoca M. Osmaniye sokak 47,49-43 mağaza 

231 ,, " " " 37 33 " 
232 62 62 dükkan 

" " " " 
233 " " " " 45 41 
234 il " " " 64 64 
235 ,, ,, Yol bedesteni 55/12 

Selvili hanında 
236 Hasan boca M.Mirikelam hanında 12/32 
237 11 Mırabıt sokak 23 27 

mağaza 

" 
" 

oda 
dük kin 

252 Karşıyaka Alaybey Salih paşa S. Es.47Y e.49 arsa 
285 Hasan hoca M. Yol bedesteni 47 23 mağaza 

286 " " ,, 41-43-19 
" 288 ,, Bakır bedesteni Es.39Y e.39 
" 298 Buca belediye caddesi Taj 52 dükkan 

299 " " " 54 " 
300 " " " 56 " 
301 " " " 58 " 
302 " " " 60 " 303 Hasan boca M. Yol bedesteni Ye.55/10 oda 

304 " " " 5514 mağaza 

oda 305 " " " 55/12 

306 

309 
310 
311 
313 
321 
326 
329 
331 
341 
348 
349 
350 

Selvili hanında 
Hasan hoca M. Yol bedesteni 
Selvili hanında 

55/10 mağaza 

Hasan hoca M. Kara Osmanoğlu hanı 26/12 mağaza 
,, Osmaniye sokak 25-2 - 21 taj dükkan 

" " " 4 3,, " 
,, Yol bedesteni 83/11 mağaza 
,, Yol bedesteni 65 39 ,, dDkkln 

Bayrakh Bornova caddesinde 73 ev 
Bayraklı Kanarya sokak 5 arsa 
Bornova Bayrakla Bülbül sokak 14 ev 
Hasan hoca M. Yol bedesteni 55/4 dükkin 

,, Mırabıt Ç. Kızlar ağası hanı 25/20 oda 
52/25 " 

25/12 oda n " " Hasan Hoca lll. Mirabıt Ç. Kız-
larağası banın~"'a. 

!352 
i353 
1

370 
1377 

Hasan Hoca M. Osmaniye sokak 
" " " " " 

33 29 mağaza 
33 dükkan 

" " " " " 
" " " " " 

1383 Reşadiye M. Tramvay caddesi Es:983 
İ 389 ikinci Karataş Şehit Kemil bey S. 20 . 
1390 Alaancak Mesudiye M, Zade S. 13 
: 393 Hasan Hoca M. Kazoğ. u Şalvarlı hanı 6317-8 
J394 Hasan Hoca M. Mırabıt çarıısı 25125 
ı 401 Karataş Halil Rıfatpaşa cad. 243 1
1403 Karataş Mahmut Hayati sokak 2/3 
1 404 " .. " " 4 
ı 406 " Hilal sokak 14 
l 409 " Duygu sokak 6 
141 O " Orhaniye sokak 17 
411 " " " 19 

!413 Cedid M. Dündar sokak 3 
j 415 Göztepe Merhum Nevzatbey sokak 7 

1
417 Birinci Karataş Yıldıztepe ve 26/2-26 

Göniil sokak 
'ı 581 lJçüncfi Karataş Halil Rifatpafa C. 349 
582 " " lslahane arkası 8 

16 
35 

7 

1
583 " " " caddeai 111 
591 Toraman M. Bodur Ali sokak 10 12 

1
599 Bornova Yıkık Minare sokak 28 
601 Bornova Kürtömer sokak 35 

f 602 " u .. 37 

" 
mağaza 

ev 
" .. 

mağaza 

" 
arsa 
ev 
" 
" 

" 
" 
" 

araa 

ev 
" 
" 
" 
" 

dDkkin 
" 
" i 603 .. .. " 39/41 

1 h 1 Ç 1 T 606 Ayavukfa Rana sokak 20 n İsar ar ama tı uz- -662291 Ayavukla Topraktape sokak 45 
Karataı Dokuz Eylül sokak 157/13 

ev 

" 
" 

lası mu••du••rıu••g""" u••nden .• 645 Dolaplıkuyu M. Dolaphkuyu S. 113 127 
648 Mahmudiye M. Mumcu zade S. 126 128 
650 Dayı emir M. Dayı emir S. 12 

25 agu UStOS 936 tarihinde baş- 651 Dayı emir M. Yeldeğirmeni çıkmazı 102 
652 Dayı Emir M. Dayı Emir sokak 6 

lıyacak tuz yığınlama işlerinde Ça- 654 Karataş Asansör sokak Es: 23 
660 Bornova Civanyolu 8/10 

lışmak Üzere 1000 - 1200 ameleye 681 lmariye M. ikinci Burç S. 7 
701 ikinci Karataş 9 Eylül S. 112-114· 116 

ihtiyaç vardır. Istiyenlerin şimdiden 10111 " " " .. " 118-120-126 
70112 " " " " " 122-124 

nüfus kağıtlarile birlikte Tuzla mü- 706 Alsancak Mesudiye M. Zanbak s. Es:l8 
707 Hasan Hoca M. Karaosmanoğlu hanı 26/28 

dürlüğüne müracaatları lüzumu 1os " " .. " " 26129 
709 Kasap Hızır M. Arayıcı sokak 3 3 

ilan ulun Ur• 720 Tepecik Sakızlar sokak 38 
14-15-16-17-18-19-20-21 (1664) 2628 

1
724 Tepecik Hilal sokAk 12 

arsa 
ev 

arsa 
" 

ev 
" 
" 
" 

" 
" 

oda 
" 

dük kin 
arsa 
ev 

150 
14 
20 
21 
28 
8 
6 
8 

20 
50 

800 
400 

1200 
260 

OPORTO vapuru 15 aguı1tos 

1936 Londra ve Anversten ge
lip yük boşaltacaktır. 

FLAMINIAN vapuru agustos 
sonunda Liverpool ve Swanse
adan gelip yük boşaltacaktır. 

Deutsche Levante - Linie 

SAMOS vapuru 23 agustos 
1936 beldeniyor. Hamburg, 
Bremen ve Anversten yük bo-

Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

şaltacaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va

p u rfarın isimleri ve ııavJun üc
retlerinin değiıikliklerinden me 
suliyet · kabul edilmez. 

260 ----------------------------;;;,;;;;;o;::---=;:;;;;;;;;;iöiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii--
260 Kapalı zarf usulile eksiltme 
100 

50 Erzurum Valiliğinden: 
150 
26 
30 

260 
280 
120 
420 
80 

130 

40 
70 

158 
180 
360 
30 
80 
40 
40 
40 
40 
35 
30 
30 

100 

40 

l - Eksiltmeye konulan iş Erzurum Erkek Muallim Mektebi 
yapısının bitirilmesidir. Keşif bedeli 242.671 lira 48 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. A, eksiltme 
şartnamesi, B mukavele projesi, C; bayındırlık genel şartnamesi 
inşaata ait fenni şartname, G keşif cetveli, F proje. Talipler 
projeyi bayındırlık bakanlığında, Erzurum bayındırlık müdür
lüğünde görebilirler. istekliler şartname ve evrakı saireyi 12 lira 
on kuruş mukabilind-! ilan mahalleri bayındırlık müdürlüklerinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 Ağustos 936 pazartesi günü saat 16 da 
Erzurum kültür direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için is!ekliJerin 13384 lira mu

vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları 

haiz olup göstermeleri lazımdır. A; 1936 yılına ait ticaret 
odası vesikası, B, bayındırlık bakanlığından en aşağı 150 bin 
liralık nevi inşaat yapılacağına dair alınmış vesika. 

6 - Teklif mektupları: Üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Erzurum kültür direktörlüğüne getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazıla saate 
kadar gelmiş olması ve dLş zarfın mühür mumu ile iyice kapa· 
tılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

7-11-15-19 2502 (1615) 

10 Çarınntı 
70, . 

sso titrenıe 

~ıg bb~ygıb.ndlı.ğa 
6 ıre ır ır 

32 
28 M. llepo 
8 

12 
8 

254 
26 

160 

~gg Eczanesi 
!:~ı .r.v Hükumet 
401 60 sırası 

48 
60 
241 

4s,----------------~~ 14 f 738 ikinci Süleymaniye M. Deşti ban S. Bili No. arsa 11 
60 741 " " Kimilpaşa S. " 11 4 
60 742 " " " Es: 110 " 5 
70 743 " " " Bili No. " 5 
80'744 " il " " " 5 
191745 " " " " " 58 

1746 " " " Es: 150 " 4 
140\747 " " " 120 ev S 

51 ı,748 " " Eşrefpaşa Kire- Bili No. arsa 7 
130 mitçi sokak 

1749 " " " " " 340
1751 " " " Çorak S. " 400 752 .. " " " " 

:gi1s3 " " " .. " 
lOO 755 " " " Şeyahmet S. " 

757 " 11 Aziz ağa sokak " 
160 761 k S M E f 11 1 inci üleymaniye . şre paşa 
200 Şeyh Ahmet sokak 
560 766 Ahmet ağa M. Limoncular S. 

3 781 Karataş Duygu sokak 47 
103 782 Uçüncü Karataş Duygu sokak 55 

1 783 " il .. " 65, 53 
2 785 Karataş irfan sokak 26 

· 11 

43 
63 
30 

" 
" .. 
" .. 
" 
" 

dükkan 
ev 
" 
arsa 
ev 
oda 

8 
6 
5 
3 
3 

31 
3 

140 
40 
30 
4 

25 
35 3 ı 810 Hasan Hoca M. Kara Osmanoğlu 26/41 

hanında 
60 818 Karantina Mısırlı caddesi 318/320 arsa 4 

140 848 Karataş Şetaret sokak 10-10/1 ev 260 
8 860 Mersinli Bornova caddesi Es: 14 kahve 50 

400 873 Şehitler M. Mukaddes Mezar S. 96,98,100 mağaza 1.640 
450 972 Mangaltepe sokak 26 arsa 32 

900 975 Kasap Hızır M. Kuyumcular çarşısı 41 dükkan 90 
976 " .. il " " 43 " 80 

450 Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin 
30 olarak ödenmek üzere satışları 17-8-936 pazartesi günü saat 
30 onda ihale edilmek kaydile açık artırmaya konulmuştur. 

100 istekli olanların hizalarında yazılı depozitoyu veznemize yatı· 
20 rarak artırmaya girmeleri ve yanlarında üçer fotoğraf getirme· 
90 leri ilin olunu... S -1 S (1592) 2428 
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1 ., 
ASiLER, ESiR DÜŞEN KIRK HAV ACI ZABiTi KURŞUNA DiZDiLER 

ükümet kuvvetleri Grenadada 
Asilerle bir mütareke akdetmişler 

isyanı idare eden General Franko ve Mola, Sevilde mühim bir mülakat 
yaparak harekat planını hazırladılar. Malaga limanı bombardıman edildi. 

Paris. 14 (Ö.R) - Asilerle 
hükümet kuvvetleri arasında 

Grenada civarında bir müta
reke aktedildiği bildiriliyor. Bu 
mütarekeden maksat hükümet 
kuvvetleri tarafından ihata 
edilmiş bulunan Grenada şeh
rinden ecnebilerin çıkmalarına 

imkan vermektir. 
Yabancılar tayyare yoliyle 

şehirden uzaklaşmaktadırlar. 
HARBiN SONUNA DOGRU 

Yurgos, 14 ( Ö.R ) - Asi 
kuvvetlerin umumi karargahı 
akşam geç:vakit general Mola
nın yeni bir tebliğini neş

retmiştir. Bunda hükumetçilere 
karşı müthiş bir muzafferiyetin 
Kaı.anılması pek yakın olduğu 
bildiriliyor. 

General Mola Bu zaferle da
hili barba nihayet vereceğini 

ve Madrid' deki hükumetin as
keri generallere idareyi terke 
mecbur kalacağını iddia ediyor. 

SEVILDE ŞENLiKLER 
Sevil, 14 (Ö.R) - Şehir bu

gün baştan başa donanmıştır. 
General Frankonun Sevil şeh
rinde umumi karargahını 
kurmuş ve iiç renkli lspan
yol bayrağının buraya çekil
miş bulunması hasebiyle halk 
tezahürat yapmıştır. Coşkun 

eğlenceler devam ediyor. Sevil 
radyosu asi tayyarelerin Ma
laga şehrini bombardıman et
tiklerini atılan bir çok bomba
lardan hükümetçi askerlerin 
barındıkları kışlalarda yangın

lar çıktığını, hükumete sadık 

filonun en mühim ünitesi olan 
(Jaimes 1.er) kruvazörünün ağır 
surette hasara uğradıiı bildi· 
riliyor. 

Ayni radyo bu kruvazörün 
battığına dair bir şayia deve· 
ran ettiğini de ilave ediyor. 
iKi KUMANDAN GÖRÜŞTÜ 

Şimal orduları başkumandanı 

general Mola, Sevilin bayra
mına iştirak için bu şehre tay
yare ile gelmiş ve general 
Franko ile görüşa.üştür. iki 
asi kumandan arasında, bun· 
dan sonraki askeri harekatın 

esasları tesbit edilmiştir. 
Cebelüttarık, 14 (A.A) -

Biı tayyareden atılan bomba 
Malağa açıklarında bulunan 
Jaime zırhlısına isabet ederek 
mühim hasarat ika etmiştir. 
Gemi batmamıştır. Zırhlının 

şalopelerinden birinin bir çok 
yaralıları karaya çıkardığı gö· 
rülmüştür. 

40ZABIT l<'URŞUNA DiZiLDi 
Seville 14 (A.A) - lhtilalci

lerin umumi karargahı tarafın
dan dün neşredilmiş olan bir 
tebliğde general Molanm ku
mandası altındaki kuvvetlerin 
ileri hareketlerine devam et· 
mekte oldukları ve yakında 

muvaffakıyetlerini ilan etmeyi 
ümid etmektedirler. 

ihtilalciler San Rafael Espi
narın - zaptı esnasında esir et· 
miş oldukları hava kuvvetlerine 
mensub 40 zabit ve neferi 
kıırşuna dizmişlerdir. 

Kranadadan hareket etmiş 
olan asi kuvvetleri süratle iler· 
lemektedirler. 

Burgosdan bildirildiğine gö· 
re, Oraya bir Alman yüzbaşısı 
gelmiştir. 

ya ispanyaya gönüllü ve para 
gönderilmesinin menedilmesi 
hususunun kati surette mene
dilmesini ve aynı zamal•da bey
nelmilel bir kontrol komisyonu 
ihdas olunmasını istemiştir. 

MALAGADA ,, Büyük Britanya Fran•ız pro· 
Tanca 14 ( Ö.R ) - Liman· jesine müzaheret etmek için 

da vaziyet değişmemiştir. İtal- Roma hükumeti nezdinde ikinci 
yanların Savva kruvazörü bu bir teşebbüs yapmıştır. 

sabah Malaga limanına hare- ' ISPANY A ALMAN TA YY A-
ket etmiş ve bu limanda top· RELERiNi VERiYOR 
lanan bir çok ltalyan tebaası- ~! Berlin 14 (A.A) - Siyasal 
nı almıştır. mabafilin teyid ettiğine göre, 

Borgöz 14 ( Ö.R ) - Somo Alman hükumeti Madrid hü-
Sierva ve Guadarama cephele- kumeti tarafından zaptolunan 
rinde mühim bir askeri hare· Alman ticaret tayyarelerinin 
ket başlamıştır. Keşif kolları iadesi şartiyle ispanya işlerine 
mevzii muvaffakıyetler kazan- ademi müdahale hakkındaki 
mışlardır. Fransız teklifine iştirak etmek-

Roma, 14 (A:A) - Son gün- tedir. 
!erde ispanyadan gelmiş olan ,. Yarı resmi bir tebliğe göre, 
mülteciler arasında Katalonya lspanyol hükumeti Alman tay· 
hükümetinin eski dahiliye na- yarelerinin iadesini emretmiştir. 
zırı Dencas da bulunmaktadır. Lizbon, 13 (A.A) - Ascen· 
Denoas Cenövada Garassi ha- sio Gastejon'un kumandası 
pishanesine konulmuştur. Ek- altında bulunan ihtilalcı kuv-
serisi Alman olmak üzere dün vetler Badajoz önüne gelmiş-
ispanyadan Cenovaya 700mül- !erdir. 
teci gelmiştir. ! NIÇIN BiNMEMiŞ? 

FRANSIZ PROJESi VE Bayonne, 13 (A.A) - lspan-
ALMANY A yadaki Fransız büyük elçisi 

Londra, 13 ( Ö.R ) - Roy· halihazırda Zarausda Bulun-
ter ajansı Almanyanın lspanyol makta olan Arjantin büyük 
işlerine müdahale edilmemesi elçisi B. Gracia Mansilla'yı 
hakkındaki Fransız projesini Saint Jean De Luz'da bir Fran-
pek yakında kabul edeceğini sız harb gemisine binmeğe 
tahmin etmektedir. davet etmiştir. 

Halihazırda en büyük müş- ~- B. Gracia !Vlansilla teşekkür 
kül ltalyanın ileri sürmüş ol- Asılcrw başk11ma11da111 Oenenıl /'ranko İspanyol !'aswdnn ve fakat vaki teklifi reddet-
duğu üç ihtirazi kayiddir. ltal· Sevıle f!e/dıifi zaman tayvnuden iıınkerı miştir. 
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Madride civardan yiyecek geldi 
Fransanın ispanyaya mühimmat vereceği ümit 
ediliyor. Sefirler hadisatı yanlış haber vermişler .. 

Madrid, 14 (A.A) - Hüku· 1 
met nezdinde miişavir olarak 
çalışmakta olan lndalecio Ha- ' 
vas Ajansı muhabirine şu be- • 
yanatta bulunmuştur: 

Savaşmallın sonu hakkında 

nikbinim. Fakat bu savaşmanın 
uzun sürmt"si muhtemeldir. Bir 
harbın kısa sürmesi istenıli
yorsa uzun sürecek bir barba 
hazırlanmak gerektir. Şuna 
kaniim ki iki muharib teraftan 
hangisi havalara hakim olursa 
ga'ebe onda kalacaktır. 

Ancak şurasını unutmamak 
lazımdır J..i ispanyanın harb 
malzemesi imal edebilecek olan 
bütün mıutakaları hükumetin 
kontrölü altındadır. ispanyanın 
şima indeki ihtilalcilerin mühim
matiarı yoktur. Bu sebebden 
dolayı general Franko silah ve 
miıhimmat fabrikalarının bulun
makta o!duğu Badajez eyaleti· 
Pi ele geçirmı>ğe uğraşmakta
dır Halihazırda ihtilalcilerin 
silah depoları yalnız F asta bu
luuan depolardır. 

Priet.> Fransı:ı:-lspanyol tica
ret itilafnamesinin Fransanın 

ispanyaya silah ve mühimmat 
vereceğini natık bulundu~unu 

hiikiimrt oıdus11 başkumandanı Qeneıal t<asfello, Soıno Sienada lıateklUı takib ediı•or. Solda kad111 mi/ıs/er. 
söylemiştir. Mumaileyh demiş- 1 -"Fransa taah~üdle~ine ria- j recektir . ., 
tir ki: yet edecek ve bıze sılah ve- Madrid, 14 (A.A) - Sosya· 

MALAGAYA TAARRUZ 
Cebelüttarık 13 ( A.A ) -

Royter Ajansı muhabirinden : 
General Frankonun kuvvet

lerinin Malaga üzerine yapmak· 
ta oldukları ileri hareketi kat'i 
surette başlamıştır. Mitralyöz• 
lerle müsellah 600 muntazam 
askerle topçu müfrezesi Este· 
pana üzerine yürümek için bu 
sabah La Limeadan hareket 
etmiştir. Diğer taraftan beşyüz 
asker ve faşist beraberlerinde 
kamyon, otomobiller ve bir sıh
hiye otomobili olduğu halde 
maniali bir yoldan Esteponya· 
ya varmak için San Reguedan 
hareket etmiştir. 

Bugün öğleden sonra gene· 
ral Frankonun askerleri ile Es
tapona komünist ve milisleri 
harşılaştıkları zaman şiddetli 

bir muharebe vukua geldiği 

tahmin edilmekted!r. 
Burgos, 13 (A.A) - Havas 

Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor. 

lrun mıntakasında asiler 
şehrin üç kilometro yakınında 
bulunan Veutas köyünü işgal 
etmişlerdir. 

Bilbaonun asilere teslimi pek 
ya.kın görülmektedir. 
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list lideri lndaleccio Pricte, 
Bilbaoda intişar etmekte olan 
Liberal gazetesinin bugüngü 
nüshasında ya2mış oldoğu bir 
makalede ispanyada bulunan 
bütün ecnebi devletle m;imessil
lerin hükumete nazik zaman
larda yardımda bulunmamak 
ve memur bulundukları mem
leket efkarı umumiye:;ini al
datmak ve ona istikametini 
şaşırtmak suretile takibetmekte 
oldukları iki yüzlü hattı hare
ketten bahsetmektedir. 

PRIETE bu mümessilleri iha• 
netle itham etmekte ve o su
retle cezalandırılmalarını iste
mektedir. 

Mumaileyh makalesinin so· 
nunda diyor ki: 

- Siyasi mümessillerin bu 
kusurlarından mütevellit hata 
ekseriyetle eski İspanya kra· 
lına merbut olan şahsiyetleri 
yerlerinde ipka etmiş olan muh· 
telif hükumetlere racidir. 
MADRIDE YiYECEK GELDi 

Madrid 14 (A.A) - Dahiliye 
nazırı hükumetin hakim bulun
makta olduğu eyaletlerde ta ı 
bir sükün hüküm sürmekte ol· 
duğunu beyan etmiştir. 

Madride şimali ispanyadan 
mübım miktarda yiyecek gel
miştir. Payitahtta h:ıyat rıor

maldir. Bütün cephelerden bu . 
kabil iyi haberler gelmektediı. 

Saragosse üzerine yütümckte 
o'an hükumet kuvvetlerinin 
kumandanı şu telgrafı çd:miJ • 
tır: 

- Boş yere nüfusca telefata 
sebebiyet vermemek için beta· 
etle ilerlemek mecburiyetinde· 
yiz, Fakat Saragosseun sukutu 
beklenildığinden daha çabuk 
yakındır. 


