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lzmirin kalkınma 
tarihinde bir lx 
dönüm noktasıdır ~ ç 
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Umumiyetle yerleşmiş bir ka
naat vardır: lzmirin coşkun bir 
bnreket kaynağı haline geldiği 
günler, bütün Garbi Anadolu
nun aym coşkunluğu, heyecanı 
kendi içinde duyduğu günlerdir. 
Bilakis, lzmirde hayat sönükse, 
lzmir coşkunluğunu kaybede· 
rek durgunlaşmışsa bölgenin 
inkişafında durgunluk var de 
mcktir. Bu bakımdan lzmirin 
vaziyeti, Ege bölgesi için, has
s_s b:r barometre vazifesini 
görür. 

Son yıllar, şehrimizin ekono
mik inldşaf tarihi için pek par
lak sayılmıyan yıllardı. Iş hac
mi genişliyc~eği yerde daral
mağa yüz tutmuştur. Fakat bu 
durgunluk sebepleri, başka 

sahalarda inkişaf ümidlerini ta
kıyacak sebepler değildi. Şeh-
rin hayatiyetini eyice duymuş, 
enerjilerini yoklamış bulunmak 
ona kaybettiklerinin fazlasıyla 
kazandırmağa yeterdi. 

işte Arsıulusal lzmir fuvarı 
böyle uzağı gören bir düşün
cenin mahsulüdür. Ve muhak
kak ki, bu şehrin kalkınma ta-
rihinde bir dönüm noktası sa
yılacaktır. Fuvar, tüccara, müs
tahsile, işçiye yeni kazanç ve 
iş sahaları hazırlarken Garbi 
Anadolunun kalkınma hevesini 
de hızlandıracaktır. f 

Devlet Arsıulusal Izmir fuva
rına büyük ehemmiyet veriyor. 

Bütün şehirlerimizin, bütün 
sanayi müesseselerimizin pana
yırda temsil edilmiş olmalarını 

arzu ediyor. Taki, Fuvar, mü
tevazi varlığı içinde büyük bir 
davanın timsali olarak görün
sün.. lktısadi bünyemizin kud
retini ve canlılığını göstersin .. 
Şehirlerimiz arasmda geniş 
kaynaşmalara cesaret vermiyen 
rejyonal bazı düşünceler yerine 
güzel yurdumuzun tesanüd şuu
rundan kuvvet ve refah toplı
yacağmı anlatsın.. Fuvar, bu 
sene, bu yüksek hedefine kıs
men varmış bulunacaktır. Trak
yayı, lstanbulu, Bursayı, Ana
dolunun bir çok şehirlerini tem
sil eden pavyonlar bütün Tür
kiyenin şuurlu alakasmı lzmir 
üzerine çevirecektir. 

Doğuda ve iç Anadoludaki şe
hirler lzmiri. hatta bütün Egc-.yi 
tanımak imkanmı bulacaklardır. 
Bizim bu tanışıklığa ne kadar 
çok ihtiyacımız olduğunu an~ 

lntmağa bilmem ki lüzum var 

mı? Şehirlerimiz var ki, Eg~ 
üzüm ve incirlerinin medhioi 
işide işide kulakları dolmuştur. 
Fakat kuru meyvalanmızın yüz
lerini bile görmemişlerdtr. lstih
sa!atımıza iç pazarda istıhlalc 
sahaları hazırlanmamış bulun· 
masının bir sebebi de bu vu
kufsuzluk, bu kayıtsızlık değil 
midir? 

Bir üzüm ve Jncir memleke
tinin iç pazarda istihlak ettiği 
kuru meyve miktarı yabancı 
memleketlerde nüfus başma 

- Son11 2 ınct sahı/eae -
Şevk.el. EU.ı---.tn. 

Londra 21 (Ô.R) - Mosko
vadan bildiriliyor: 

S Stalin, Voroşifof ve arkadaş-
lara gibi mümtaz Sovyet rica-

!'\ line suikastlar tertib edere 1ı.. 
So\·yetler birliginin idaresin: 

N ele almak istiyen tedhişçilerin 
~ muhakemeleri ehemmiyetli b:r 
N şekil almışdır. Çok esaslı de
N )illere istinad eden kararname 
N bu bulanık bndisenin gizli saf · 

~ 
1 
' 

Halk. Sovyet ricaline kıymak 
üzere tertibat a1an bu adam
lardan o derece geniş bir nef
ret hissi duymuştur ki kendi
lerini parçalamak üzere müsa- ~ 
ade istemiştir. 

Tedhişçilerin faaliyete geçiş
leri 932 senesinde başlar. O 
zaman Troçkist ve Zinovyefist 
Jer birleşik gayelerini tespit 
ederek beraberce hareket et
meği kararlaştırmışlar ve faa
hyete geçmişlerdi. 

1931 Senesinde Troçkist 

halarım ortaya koymuş: suikasd 
N şebekesi elemanlarmm bütün 
~ vazifelerini meydana çıkarmış-

dır. Sovvet ef[r.ri: Stali11, Molotof ve Voro Uo/ - soun altına sav/ada -
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ÇEK DEVLET REiSi SöYLIYOR 

"Alman yanın devletimize suikast 
yapacağı iddiasını saçma bulurum,, 

1 ALMANLAR ASABiLEŞTiLER 

Kameron hidisesi Hitler 
bayrağına hakaretmiş .• 

....................................................... • • • ······················································= :··································· •••.................................... , • • • 
"BugUn Avrupanın göbeğinde on beş mllyonluk bir devlete dokunmak i: Alman filosu kumandanı, yeni bir flddet hare- : 
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Çekoslovak Cumur ıeısi Bencs, Rorr.allJ'a krail}'le göıiiSüj'or. 

PJ'8g, 21 (A. A ) - Cumur 
reisi Benes yanında başbakan 
olduğu halde şarki Bohemyada 
yapılacak man~vraJarda ha11r 
bulunmak üzere hareket et
miştir. 

Bu manevralara yilz bin ki
şiden fazla bir kuvvet iştirak 
edecektir. 

Prag. 21 (A.A) - Benea şi

mali Bohemyada yapmış olduğu 
bir turne emaınnda Zclzeny 
Brodda bir nutuk söyliyerek 
şöyle demiştir: 

" Almanyanın devletimizin 
mevcudiyetine suikast edeceği 
iddiasını saçma bulurum.,, 

Müşarünileyh şu sözleri ilave 
etmiştir: 

- Sonu 3 ncii Sayfada -

Dmtzla11d 
Roma, 21 (Ö.R) - lspanyol 

sularındaki Alman filosu ku· 
mandam, lspanyol filosu ku
mandanına şu telgrafı gönder
miştir: 

- "Yeni bir şiddet hareke-
tine karşı musamahaya asla 

k11ı vazbıii 

mütemayil değiliz. Kumandam 
altmda bulunan bütün kuvvet
lere, gemilerimize karşı yapı-
lacak her dürlü haksızhklara 
şiddetle mukabele etmelerini 
emrettim." 

- Sonu 6 ıncı salu/ede -
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Almanya, 
teşebbüse 

Italya ve 
müzaheret 

Lehistan bu 
edecekleı" 

Peşte, 21 (A.A) - Hıristi
yan fırkası şefi Kont Jean Zi
ohy, küçük çiftçiler partisi şefi 
Bueck liaıdt ve kont Bethlen 
beyanatta bulunarak ezcümle 
şöyle demiştir: 

1 - Avrupa Faşist ve Fa
şist aleyhtarı olmak üzere ikiye 
ayrıldığı takdirde Macaristan 
faşistlcr:nin yanıbaşında bulun
malıdır. 

2 - Macaristan, Alman, 
Avusturya itilafının neticesi 
olrak ltalya ile Almanya ara-
sında hasıl olan mukarenetten 
istifade ederek Italya, Avustur
ya, Almanya, Lehistanın Tria
non muahedenamesinin yeniden 
gözden geçirilmesi lehinde teş-

Esla Macar lıaşvelallelinden 
Kont Bellllell 

riki mesaide bulunmalarını te-
mine uğraşmalıdır. 

Kont Bethlen bugün Peşli 
- Sonu 3 ncü sayJtıda -

ham ve tahvillar tekrar yük
selmeğe ba~fadı. Merkez Ban-
kası hisse senedlerine 88.5 lira 
istekli çıkmışsa da satıcı olma-
dığından muamele yapılama
mıştır. 

Ünitürk te yükselmektedir. 

Yaşıyan 
ölüler lıstes .. 
l'"abariyor 
Istanbul, 21 (Yeni Asır muha

~ırinden) - Sigorta sahtekar· 
lığı tahkikatı ehemmiyetli bir 
safhaya dahil olmuştur. Yaşı· 
yan öJüler liştesi gittikçe ka
barmaktadır. Yaşıyan mesud 
ölüler! arasında bir belediye 
memuru, Beşiktaşta oturan bir 
tüccar ve daha dört kitinin 
bulunduğu anlatılmıştır. 

Yunanistan mali davayı her şeyden 
önce bir masraf meselesi addediyor 

ç:;s:: *'' ,. 

Atilwdan /Ju matızma 

Atina, 21 (~.A) - Meslek J kongresinin son celsesinde söz 
mensupları ile san'at erbabı - Sollu 3 ü11cii salliJrde -



Sanne 2 

Fuvar 
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lzmirin kalkınma 
tarihinde bir 
dönüm noktasıdır 

- Baştaıaıı buinc'! say/ada
:stihlak edilen miktann yüzde 
onunu bile bulmazsa bundan 
derin tee ür duymamız İcab 

etmez mi ? Ayni sözleri diğer 
bölgelerin mahsulleri için de 
söyliyebiliriz. işte fuvar bu 
tanıtma işinde en mühim 
rolü oynıyacak, iç pazarda 
şimdiye kadar uyandırılmamış 

olan bir harekete vücud vere
cektir. 

Bilhassa ~uvarı hayırJı et
leriyle açacak olan Başvekili
mizin b.mirden dünv.aya hitabı 
hem panayırımızın Yatanşümul 

olan ehemmiyetini tebarüz et
tiracek, hem de bizimle geniş 
münasebetleri olan memleket
lere Beynelmilel lzmir Fuvarı· 
nın Türk pazarlariyJe en emin 
ve en muvaffakıyetli bir temas 
sahası olduğunu hatırlatacaktır. 

Filhakika Fuvara iştirak 
eden yabancı milletlerin sayısı 
azdır. Fakat biz şuna kaniiz ki, 
lzmir F uvarının bütün Türki
yeyi kucaklıyan bir varlık ha
line geldiği anlaşılınca, gelece~ 
yıllarda, bu alaka hendesi nis
betlerle artacaktır. Fuvarımız 

geçen seneye kadar bugünkü 
şeklini almış değildi. Yani şe· 
hirlermiz, ikhsadi varlıklarını 
Fuvarımızda temsil etmek lü
zumunu duymamışlardı. Bu iş, 
devletin muvaffakıyetine çalış
tığı büyük davalar arasına gi· 
rince lzmir F uvarmm hudutlan 
da genişledi. Dr. Behcet Uz'un 
yorulmak bilmiyen bir azimle, 
sonsuz bir memleket sevgisiyle 
geceli gündüzlü mesaisi, temas
lan, teşebbüsleri lzmirin bu şe
refli eserine günden güne yük· 
seJen bir kıymet verdirdi. 

Mütaaddid yazılarımızda ıs· 
rarla kaydettiğimiz gibi, lzmir 
Fuvarı candan benimsenmelidir. 
Güzel şehrimizin parlak yarın
ları üzerinde çok mühim rol
ler görmeğe namzed olan pa
nayırın muvaffakıyetine yardım 

etmeli, • kabil olduğu kadar 
muhteşem, azametli bir eserin 
vücud bulmasına bütiin hüsnü 
niyeti, bütün samimiyetiyle ça
lışmalıdır. 

Sevk.e"t Bilgiıı 

•• 

Uçüncü 
Dil bayramı 

\.1 

programı 

1 - lstanbulda Dolmabahçe 
sarayında açılacak olan üçüncü 
büyük Dil kurulteyı münasebe
tiyle 24-Ağustos-936 pazartesi 
günü saat 13 de Halkevinde 
bir tören yapılacaktır. 

2 - Törene Halkevi müdü
rü Hüseyin Avni Ozanın Dil 
inkılabı hakkındaki bir söyle
viyle başlanace ktır. 

3 - Avni Ozandan sonra 
bölge san'at okulu Türkçe öğ
retmeni irfan Hazar eski ve 
yeni dil hakkında bir mukayese 
yapacaktır. 

4 - Avni Ozan dil Gakkın
da yazdığı bir manzumesini 
okuyacaktır. 

5 - Ankara dil, tarih, coğ
rafya fakültesi talebesinden ba
yan Muhadder tarafından bir 
söylev veriJecektir. 

6 - lzmir muallim mektebi 
mezunlarından Raif Altıok tara
fından bir manzum okunacaktır. 

7 - Söylevler bittikten son
ra saat 14 de Dil kurultayı 
açılma tör enine ait söylevler 
radyodan dinlenecektir. Bu su
retle de birinci günün törenine 
son verilecektir. 

8 - Akşam Halkevi babçe-

r- ıv-
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Piyasa yükseliyor Bağcıların dikkat •• •• gozune 

Dün üzüm borsasında 
Hararetli sabşlar oldu 

Çekirdeksiz üzüm eri 
kurutma usulünün izahı 

Üzüm kurumu da yakında piyasaya 
çıkarak ehemmiyetli miktarda 

mübayaatta bulunacaktır 

lkhsad Vekileti mütehasısla
rından Dr. Badenin potasaya 
batırılmadan tompson usulü ile 
natürel çekirdeksiz üzüm kuru
tulması iç.in lecriibe1er yaptığını 
yazmışbk. T arit kendi hesabı
na 80 w 100 dönüm bağ almış 
olup ayni tecrübeyi yapmakta
dır. ıBu usulle kurutulan üzüm- ı 
!erimize fazla rağbet gösteri
leceği umulmaktadır. T arış bu 
maksadla bir beyanname bas
hrarak bağcılara dağıtmağa 

başlamıştır. Bunda çekirdeksiz 
üzümün potasasız nasıl kurutu
lacağı aşağıdaki şekilde iyzah 
edilmektedir: 

Üzüm borsasında hararetli 
satışlar olmuş ve piyasada bu
lunan (2000) çuval kadar üzüm 
tamamen satılmıştır. Piyasaya 
dün yeniden üzüm gelmediği 
için bugün erkenden iizüm gel· 
diği takdirde satışlara devam 
edilecektir. Dün inhisarlar baı 
müdürlüğüne umum müdürlük
ten gelen emir üzerine inhisar
lar idaresi tarafından da piya
sadan kuru üzüm mübayaasına 
başlanmıştır. inhisarlar idaresi 
Soma imali için aşağı mallar
dan bir mikdar satın almış, fa. 
kat bunu gören tüccarlar der· 
hal satışı hararetlendirerek 
piyasadaki aşağı mallan da ta
mamen satın almışlardır. 

Şimdiki halde piyasada yeni 
mahsul üzümden hiç kalmamış-

tır ve dünkü hararetli satış ile 
yeni mal gelmemesinin tesiri 
olarak üzüm piyasasında ilk 
güne nazaran 50 ifa 75 santim 
arasında bir yükseklik görül
müştür. Bugün de mal gelmi· 
yecek olursa fiyatm daha yük-
selmesi muhtemeldir. Üzüm 
kurumu henüz piyasaya çıkıp 
mübayaata başlamamışbr. Ya
kında üzüm kurumu da piya-
saya çıkarak Avrupanın muh
telif merkezlerinde yapmış ol
duğu satış teşkilatına yeni mah
sul kuru üzüm göndermek 
üzere ehemmiyetli mikdarda 
mübayaada bulunacaktır. 

Tarış üzüm tipleri Avrupada 
bir çok istiklal piyasalarında 
tutunmuştur. Onun için yeni 
mal üzerinede siparişler gel
meğe başlamıştır. 

1 - Üzümler tam kemale 
erdiği, yani iyice ballandığı 

zamana kadar beklenecektir. 
2 - Bu üzümler asmadan 

kesilip sergi yerinde hazırla
nan tahta tepsilere veya sergi 
kağıtları üzerine bandırma ame
liyesi yapıll'ladan serilecektir 

ilk mahsul Mezbahalar 

3 - Güneşin kuvvetine göre 
8-10 günde salkımın üst yüzü 
tamamiyle kuru ve alt taraf
lannda hafif bir yeşillik görü
lür. Bağcı bu salkımları altüst 
ederek güneş görmeyen taraf
larını de güneşe çevirir Bu su
retle üzümler 4·5 gün sonra 
tamamiyle kurumuı olur. 

Dün Vikiııglant 
vapurile gönderildi 

lıtveç bandıralı VikingJant 
vapuru evelki gece muhtelif 
ihracatçılara ait mühim mıktar
da ilk üzüm ve incir yükliye
rek Avrupa limanlarına hareket 
etmiştir. ilk mahsulün gece 
vapura yüklenmesini temin için 
gümrük başmüdürlüğü ve liman 
işleri idaresi müdürlüğü bazı 

memurlarını gece çalıştırmıt 
tüccara kolaylık göstermiştir. 

Vapur iki eylülde Londraya 
varacaktır. 

Vapur .ilk incirden Hamburg 
için 16250 kilo, Stokbolm için 
720 kilo, Rotterdam için 7585 
kilo, Anvers için 98661 kilo, 
Amsterdam için de 18600 kilo 
ki cem'an 141416 kilo yükle
miştir . 

ilk üzümden de Hamburg 
için 47187, Anvers için de 
12792 kilo olmak üzere 59979 
kilo yüklemiştir. 

Yarın da Ulises vapuru Ji-
1 

manımızdan Avrupa limanları

na hareket edecek ve mühim 
mıktarda üzüm ve incir gö
türecektir, 

ilk mahsulü lzmirden dün
ya pazarlarına nakletmek şerefi 
Sperko acentesine mensub olan 
vapurlara düşmüştür. 

Tütün çardağında 
kanlı bir kavga 
Değirmendere nahiyesinin 

Ahmedbeyli köyünde Mehmea 
Palanın tütün çardağında Ab
basoğlu Sami ile Osmanoğlu 
Naci arasında kavga çıkmış, 

Sami bıçakla Naciyi sağ omu· 
zundan ve koltuğu altından 
tehlükeli surette yaralamıştır. 

Yaralı derhal Memleket has
tanesine getirilmiş ve vak'anın 
faili tutulmuştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sinde umuma ait olmak üzere 
(danslı açık hava konseri) veri
lecektir. Konsere başlamazdan 
evvel Dil bayramının büyüklüğü 
hakkında Kültür direktörlüğü 
dairesi sekteteri Kemal tara
fından ufak bir hitabe yapıla· 
caktır. Konserler dört gece 
devam edecektir. 

...... ~,,1-1.t.J &I~ 

...... 
Yıllık varidat istatis
tikleri hazırlanıyor 

Vilayet ve kazalardaki mez
bahaların yıllık varidatları hak· 
kında bir istatistik hazırlan· 
mağa başlanmıştır. 

Bu istatistiğe göre lzmir 
mezbahasmıo 930 senesindeki 
varidatı 1712091931 de 151401 
lira, 1932 de 144825 lira, 
1933 de 139429 lira, 934 de 
145.622lira ve 935 de del80.395 
liradır. 

935 yılında lzmir mezbaha
sının varidati diğer yıllara na
zaran çok yükselmiştir. 

Tice mezbahasının varidatı 
935 yılında 12,729 lirayı bul
muştu. Daha evvelki seneler 
varidatı bu miktardan aşagı
dır. 

Ödemiş mezbahasının 935 
yılındaki varidatı 10358 liradır. 
Daha evvelki senelerde ise 
5000 lirayı geçmemiş bulunu
yordu. Son yıllarda mezbaha 
varidatının artmış olması hal
kın hem fazla Et yemekte ol
duğunu ve hem de mezbaha
larda kesilen etlere fazla rağ
bet ettiğini göstermektedir. Bu 
noktadan ayrıca memnuniyete 
şayandır. -- -
:Eınniyet direktörü 

Şehrimiz emniyet müdürlü
ğüne tayin edilmiş olan Kartal 
kaymakamı Salahiddinin yarın 
lstanbuldan lzmir vapuriyle 
şehrimize geleceği haber alan
mıştır. 

4 - Güneşte kurutulmuş 

olan üzümlerde yeknesaklığı 
temin için sergiden kaldırılan 
üzümler, bir arada ve yığan ha
İinde çardak, anbar veya sun
durma gibi listü kapalı yer
lerde ovalanmadan ve çöpleri 
ayrılmadan bir müddet daha 
bırakılır. Bu suretle çok kuru
muş olan tanelerle, nemli kal
mış olan taneler aynı derecede 
kurumuş olur. 

5 - Üzümler böylece kuru
tu!muş olduktan soora mor bir 
renk alırlar. 

6 - Bu tarzda kurutulan 
üzümlerin bandırma masrah ol
madığı gibi cihan piyasalann
daki istihlaki günden güne art
maktadır. 

7 - Kaliforniyada bu usulde 
kurutulan üzümlerin miktan 
100 bin tonu geçmekte ve bun-
lar gerek Amerika ve gerekse 
Avrupa halkı larafındc.n sofra
larda çerez olarak sarf edil
mektedir. 

8 - Birleşik Amerika şim-

. diye kadar bu üzümlerden mü
him bir kısmını AJmanyaya 
ihraç ediyordu. Almanya ile 
Birleşik Amerika arasında ya
pılan ticari muamelelerde para 
tediyesi usullerinden çıkan ih
tilaflar dolayısile Almanlar bu 
tarzdaki uzum ihtiyaçlarını 

memleketimizden temin etmek 
istiyorlar ve diğer üzümlere 

• 
28 ağustos cuma 

Günü T A Y Y A R E sineması senenin en güzel film
leriyle yeni mevsim için kapılarını açıyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Baştan başa yeniden tamir ve telvin edilmiş olan : 

Tayyare Sinenıası 
Önümüzdeki mevsim için piyasada mevc~t en ~ü~sek, en 

büyük ve en ~üzel filmleri tamamen ani,aJe etmıştır. 

i ara;· ·s~n;·~··:·iVffŞ~f ··st;ogof 
Bunların arasındadır. Bilhassa müteaddit renkli filmler 

herkesi hayrete düşürecek güzelliktedirler. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iLK PROGRAM ..... ? ? ? 

nazaran yüksek fiyat veriyor
lar. Almanyanın mühim ithalat 
firmalarından bazıları bunun 
için iktisat vekaletine müra
caat etmişlerdir. Alman firma
larının bu tekliflerini bu sene 
derhal karşılamak için üzüm 
müstahsillerimizin kurutacak
lan oirer veya ikişer çuval 
üzüm lzmirde Tariş üzüm ku
rumuna gönderilecektir. 

9 - Manisa vilayeti müstah· 
silleriııin bu tarzda kurutacak
ları üzümler gazete ile ilin 
edilecek günde her müstahsil 
bulunduğu kasabanın istasyo
nuna mallarım getirecek ve bu 
mallar lzmire sevkedilmeden 
evvel Manisa Amerikan asma 
fidanlıklar müdürü bay Reşat 
tarafından, lzmir vilayeti dahi
lindeki müstahsillerin üzümleri 
de doğrudan doğruya lzmir 
üzüm kurumunda muayene edi
lecektir. 

10 - Tarış üzüm kurumu, 
yukarıda izah olunan usule gö
re eyi kurutulmuş üzümleri 
temizleyib ambalajladıktan son
ra Almanyaya ihraç edecek ve 
bu yüzden elde edeceği parayı, 
temizleme, ambalaj, nakliye ve 
sair masrafları çıkarıJdıktan 
sonra hiç bir komisyon almadan 
müstahsillere verecektir. 

11 - Bu hususa dair fazla 
malümat almak istiyenler lzmir
de Bumova bağcılık istasyon 
şefliği ile Manisa'da Amerika 
asma fidanlıklar müdürlüğüne 

müracaat edebilirler. 
12 - KaUforniya tarzında 

kurutulmuş üzümlerin nümune
leri Türkofis lzmir şubesinde 

Tariş üzüm kurumunda, Manisa 
Turgutlu ticaret odalannda, 
Manisa asma fidanhğı ve Bor
nova bağcılık istasyonlarında 
mevcuttur. 

'.' 
Mektepler 

Orta mekteplerin 
kayıd muamelesi 

devam ediyur 
ilk mekteplerde kayd ve 

kabul muamelesine bir Eylül· 
dan itibaren başlanacaktır. Or
ta mekteplerle liselerde ve 
ticaret lisesinde dünden itiba
ren başlanmış olan kayd ve 
kabul muamelesine 15 Eylülda 
son verilecek ve 1 T eşriniev· 
velde de derslere bas!anacaktır. 

Maarif v~kaleti ı;mir Orta-
mekteblerine busene fazla ta
lebe müracaat edeceğini naza-
ndikkata alarak ortamekteb 
ittibaz edilmek üzere Buca yo-
lunda Kançeşmede eski Fran
sız yetimhanesi olan binayi 
kiralamıştır. Göztepede de kız
lara mahsus bir ortamekteb 
açılacağı için büyük bir bina 
kiralanmışbr. 

Kültür Bakanlığından gelen 
emir üzerine lzmir erkek mu-
allim mektebi Balıkesire nak· 
ledilmek üzere hazırlığa baı-
lamıştır. Emre göre, muallim 
mektebi binası lzmir erkek 
lisesi müdürlüğü emrine veril
miştir. Ortamekteblerle lisele
rin ne şekilde açılacağı ve 
hangi binanın kız veya erkek 
ortamektebi ittihaz edileceği 
hakkında henüz vekaletten 
tebligat yapılmamıştır. Bu teb· 
ligata göre, Kültür Direktör-
lüğü lazımgelen değişiklikleri 
ve yeni mekteb açılma işlerini 
yoluna koyacaktır. 

•• 
~OŞEMDEN 

Sigaralar 
Tütün inhisar idaresi, mamu

latınm arasında; üveği evJad 
kabilinden, sigaralar çıkarıyor ... 

Allah var ya! Ben sigaraya 
müptela bir adam değilim, kırk 
yılda bir, bir sigara alırsam, 

baftalarea içer, savururum. Za
man gelir ki; bir Bafra siga
rası alınm, zaman gelir, aklıma 
eser; Yenice sigarası ahrım, 

ekseriyetle de : Halk, birinci 
nevi dedikleri sigaraları alırım, 
ilerisini gözüm ve kesem tut
maz .. 

Bafra aldığım, Yenice aldığım 
vakitler paketin ikinci sırası 

üstünde bir kart bulurum. 
"Şikayet:eriniz varsil, sigara

nın numarasiyle şu adrese bil
dirin., 

Kabilinden birşey ... 
Yenice sigarası ikramiyeli 

sigara imiş diyorlar, aldığım 

her pakette ikramiye nnmara
sım bulmak şöyle dursun, ikra
miyenin nice olduğunu, nice 
olacağtnı izah eder birşey bula
mamıştım. Şimdi orası lazım 

değil... Lazım olmamasına rağ
man noksan bir iş ama işin 
aslı, sözümün masdar~ bu değil... 

Madem ki kutulara sokulmuş 
her sigara için; onu içenlere 
bir şikayet hakkı veriliyor ve 
bu şikayet kakkı bir kartla 
tevsik ediliyor. Neden kutuya 
girmiyen sigaralar hakkında 

aynı hak behşedilmesin? 
Ben sigara tiryakisi olmadı

ğımı anlattım, fakat bu iş sıgara 
tiryakisi olmaktan ziyade halk 
sevgisine, halk mefhumuna da
yanan ve bağlanan bir mesle
dir. 

Enala mıdır, nedir bir siga
radan sonra, o sigarayı içen
lere şikayet hakkı veriliyor da, 
ondan aşs.ğılarına verilmiyor. 

itiraz edecek cevaplar, be
nim indimde makbul değildir, 
Zira; alasını içen de tiryakidir, 
ednasım içende... Ala dedik
leri sigaralardan aşağı gelen 
sıgaraları "halk,, ıçın yapıyo
ruz, tütün inhisarı; bu aşağı 
sigaraları içenlere de şikayet 

hakkını vermedikçe. 
- Ya?! Bu böyle imiş, şi

kayet etmeden içelim, zira bizi 
dinlemezler .. 

Diyemezler mi ? Derler ve 
diyorlar da ..• Fakat bunu söy
letmek caiz mi? 

itirazlar beyhudedir. Numara 
tahtında şikayet ve dilek iste
niyor, şikayete, söze davet 
cdilmiyenler, içtikleri sıgaradan 
nemli idi, nemsizdi, odun gibi 
idi, de~ildi, patlamışh, patla
mamıştı diye söz söylemek, şi
kayet etmek, meram anlatmak
tan nevima menediliyor •. 

Tiryakisi olmadığım bir nes
ne hakkmda bu kadar söz: 
söyler meram anlatabilirim ... 

Varm, fehmine siz varın .. 
TOKDIL 

• l!I • 

Muallimlerin 
terfi listesi 

lzmir merkez ilk mektepleri 
muallimlerinden son senelerde 
muvaffakiyet ve çahşkanhklan 
görülen 165 muallimin Bareme 
göre birer derece terfileri 
Kültür Bakanlığınca kabul 
edilmiş ve bu muallimlere aid 
Jiste ~ehrimiz Kültür direktör
lüğüne gelmiştir. Terfi ettirilen 
muallimlerin kıdem ıamlan 

vilayet bütçesi tasdik edildik
ten sonra verilmeğe başlana

caktır. 
Ticaret liliesi müdürü 

Ankara ticaret lisesi müdür
lüğüne tayin edilmiş olan şeh
rimiz ticaret lisesi müdürü 
Abdullak Akerin yerine tayin 
ediJen Adana ticaret mektebi 
müdürü Nail şehrimize gelmiş 

ve yeni vazifesine başlamıştır. 



.......... , ... 
·==== 
ÇEK DEVlET. 

REiSi SöYLiYOR 
••••• 

- Baş tarafı 1 ina lahi/ede -
Bugün Avrupanın göbeğin

de bulunan 15 milyon nüfusa 
sahip bir devlete dokunmak 
A vrupada hiç kimsenin arzu 
etmediği bir felakete meydan 
vermek olur. 

Bizim Avrupa siyas~timiz hiç. 
bir veçhile Almanya ile olan 
münasebetleri meselesini kat'i 
surette halletmeği işkal edecek 
mahiyette değildir. Bu aylarda 
Lokarnocu devletler aras;nda 
yapılacak müzakereler her hal
de Avrupanın sulh ve asayişe 
kavuımasına nail olabilecek her 
türlil maniayı ortadan kaldıra
cakbr. 

Benes Avrupalı dört unsu
run yani Lehistan, ltalya, Al
manya ve Sovyet Rusyamn siya
setleri gözönüne alınarak tayin 
edilmiı olan Çekoslovakyanın 
harici siyasetinin istikametinde 
ısrar etmiıtir. 

Benes sözüne devamla de
miıtir ki: 

Biz.im Moskova ile olan mü
nasebetlerimize dair ortaya 
atalan hayal mahsul& haber
ler tamamiyle hususi mak
aadlarla tasni edilmiıtir. En 
miibim mesele bizim Alman
ya ile olan münasebetlerimiz 
meselesidir. Ve bir Fransız, 
Alman anlaşması Çekoslovakya 
için hayati bir ehemmiyeti ha
izdir. Paris ile Berfin arasında 
bir itilaf husulü Berlin ile Prağ 
arasındaki bazı müşkülleri ken
diliğinden ortadan kalkması 
demektir. 

SAN' AT 
Erbabı kongresi 

· Baştarafı 1 inci salıijede -
alan başbakan Metakaaa. kon
rn •ftlllmna ftl'lllaye ve işi 

bir araya toplayan en eski sos
yal sınıfı teşkil ettiklerini söy
lemittir. 

Baıbakan kongrecileri, Kon
gre esnasındaki masailerinden 
dolayı tebrik etmiı ve hllk6-
metin yardımını kendilerine 
vadetmiıtir. 

Atiaa, 21 (A.A) - Baıba
kan muavini ve finans bakanı 
Zavitsianos Nevyorkta çıkan 
Atlantis gazetesinin muhabiri 
ile bir görüıme yaparak hü!lô
metin ekonomi siyasası hakkın· 
da kendisine ıu izahata ver• 
mittir: 

- Biz finansal Problemi, 
Bir masrafları azaltma problemi 
olarak tellkki ediyoruz. Biz 
henüz bir araşbrma devresin
deyiz. Ve bu devre mun sllr
miyecektir. Bir ay sonra tama
miyle hazar bulunacak ve ik
tisadi tedbirlerle bütçe muva-

YENi· ABDI 

Son Telgraf. Haberleri 

Türk .. Italyan muahedesi , 
Teklifi de reddedildi 

Müzakereler neticelendi.Yeni ticaret ıeş~k .. x:~:iı; ~~k!~;e,;8::: 

lngiliz 

....... 
NAiP HORTY 
ViYANADA 

••••• 

:muahedesini iki tarafta imza etmişler 
1 

panyada dahili harbın bastırıl

ması için bir tavassutta bulun
mağı istiyen lngiliz teklifini de 
Uraguvay'ın ayni mahiyetteki 
teklifi gibi reddetmiştir. 

- Sonu 1 inci sahifede -
Naplo gazetesinde neşretmiş 

olduğu bir makalede Avustur
Y" ve Macaristan hükumetle
rinin Tuna havzasının yeniden 
tensikine müteallik bir prog
ram tanzim etmeleri lazımgel
m ekte olcJuğunu ve bu program 
ltalya, Almanya ve Lehistan 
tarafından kabul edildi~i za
man Trianon muahedenamesi 
nin yeniden gözden geçirilme
sini tacil etmek imkanının hasıl 
olacağını beyan etmektedir. ' 1 

l 
1 

Roma, 21 (Ö.R) - Ankaradan bildiriliyor: 
Türkiye - ltalya arasında yeni ticaret mua

hedesınin akdı için devam eden müzakereler 
tam bir anlaşma ile neticelenmiş ve bu gün 
parafe edilen yeni muahede imzalanmıştır. 

Bu muahede Türkiyenin Almanya ile akdet-

miş bulunduğu ticaret muahedesinin hemen he
men aynı olub klering esasma dayanmaktadır. 

Sanksiyooların tatbikinden sonra Türkiyenin 
bJoke kalmış olan aJacakları muayyen bir nis-
bet dahilinde ltalyanın fazla ihracatile ödene
cektir. 

Istan bulspor 
Edirnede 

1Türkiyede şenlik yapılacak 
Edirne, 21 (A.A) - lstanbul 

spor iki maç yapmak üzere bu 
akşam şeherimize gelecektir. 

Edirne spor kurumu ve spor
cuları arkadaşlarını karşılamak 
ve istirahatlarını temin için 
hazırlıklara başlamıştır. 

Diğer taraftan Eckbardt kü
çük çiftçiler partisinin bir top
lantısında yapmış olduğu be
yanatta, Macaristandaki Alman 
tehlükesinin pek ufak olduğu
nu göstermeğe gayret etmiştir. 

Mumaileyh demiştir ki: 

Başvekilimizin panayırda söyliyeceği 
nutuk iktisadi bakımdan mühimdir 

Maçlar Cumartesi ve Pazar 
günleri yapılacakhr. 

Aygır deposu 
Belgrad 21 (Yeni Asır)- lstanbuldan bildiri- !anacaktır. yapılıyor 

liyor ; Belgrad 21 (Ô.R)- lstanbuldan telefonla ah· Tekirdağ, 21 (A.A) _ Mu-
Dost ve müttefik Türk ulusunun Boğazlarda nan bir habere göre Türkiye batvekili lsmet ratlı nahiyesine bağlı inanlı 

askerlik ve siyaset bakımından yeniden hikim Inönllnün lzmirde Eyliinün ilk günü söyliyecek- aygır deposunda bu yıl 75,000 
olması şerefine bütün Tiir.kiyede yeniden şen• leri nutuk, Türkiyenin iktisadi ve siyasi gaye- lira aarfiyle modern bir aygır 
likler hazırlanmışbr. Şenlik hazırlıklarını ytıksek lerini aydınlatacaktır. Eylülün ilk günü ismet deposiyle bir inek ahın yapı· 
Türk makamları kontrol etmektedir. Büyük ıen- loönü lzmir panayırını açacaktır. Türkiye baı- lacaktır. Projeleri hazırlanan 
liklerin yapılacağı gün, Tnrk meçhul askerinin vekiline, mümtaz hariciye vekili Dr. Tevfik bu binaların inşaatına yakında 
mezarına çelenkler konulacak ve saygıyla selam- Rüştü Aras lzmir seyahabnda refakat edecektir. başlanacaktır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sporcular Istanbulda Başvekilin tensibiyle 

- " Mademki Hitler Avus-
turyanın istiklalini temin etmiş
tir, şu halde Macaristan için 
hiçbir t~blüke yoktur"" 

Peıte 21 ( A.A ) - Naib 
Horty yan1nda yarbay Bruns
vick olduğu halde bir kaç glln 
kalmak üzere Avusturyaya git.· 
mittir. Avusturya hükumetinin 
daveti üzerine ıimali Tirolda 
tertib olunan ava ittirik ede• 
cektir 

Naib intibah olunduğu 1920 
senesindenberi ilk defa olarak 
hariç memlekete seyahat et
mektedir. 

Turgutlu Sporcuları on binlerce Japonyanın iç siyaseti 
• d k J d h kk d } k } Odasının pavyonu Jnsan vapur a arşı a J a 10 a a Jnan arar ar Turgutlu kasabası ticare~ ve 

- sanayi odası Turgutlu beledi-
y M . r Ah d ı Tokyo, 21 (A.A) - Başbakan Hirotanın finans bakanı ile yesi ile müştereken fuvarda bir 
aşar ve ersın 1 me omuz ar yaptıgı• görü•me üzerine Japonyanın yeni iç siyasası tebellür et-

y pavyon kiralamış ve burada 
Üzerinde vapurdan İndirif di(er. mit bulunmaktadır. B.u si~asanın_ en milhim nokta!arı !unlard_ır: teşhir edeceği Nefis üzüm ve 

1 - Kara ye deoız mdlt miôafaa kuvvetlerı budçelerının 
ISTANBUL 21 ( Y eai Aur Muhabirinden ) - Berlin olimpi- arttınltnası. malaaulleriniD bir brötirünü 

yatlarına iştirak eden güreşçilerimizle Basketbol, deniz sporları 2 _ Mali lcanunlarda reform yapılması. tabettirmek, bu arada pavyo-
ve bisiklet kafilelerimiz bugün Romen bandıralı bir vapurla li- 3 _ Tecim ve endüstrinin inkiıafı. nun diğer birtakım ihtiyaclarını 
manımıza geldiler. Bunlardan baıka hükumet sivil bavaCJhğın inkişafı, ders sene- temin eylemek üzere buraya 

Vapur bayraklanmızla donanmııtı. On binlerce insan spor- lerinin arttırılması, umumi ııhhatın ıılihı, ve tecim borçlannın 
cularımızı hararetle karıılamışhr. Karıılayıcılar arasında Kamutay tahkimi için birçok tedbirler tasarlanmaktadır. 
baıkanı ve bir çok meb'uslar vardı. Spor teşekküllerini ve ku· 
lüpferi temsil eden heyetler vapura giderek sporcularımıza bli
ketler vermişlerdir. 

Sporcular halkın coıkun ve sürekli tezahtırab arasında karaya 
ayak bastılar. YAŞAR ve Mersinli Ahmed halkın omuzlan 
Ostünde karaya basmıflardır. Futbolcu kafilemiz de yarın sabah 
( bu sabah ) şehrimize gelecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
zenesinin temini hususundaki 
mesaimize başlıyacağız. 

Tekaüt listelerini yeniden 
gözden geçirecek ve uzun 
müddet devlete hizmet etmiş 
olmıyanların tekaut maaşlarını 
keseceğiz. F evkalide masraf
ları bütçeden kaldıracağız. Ve 
bu gibi masrafları ancak fev
kaladf' varidat sayesinde ihti-
yar edeceğiz. Baylelikle büt
çeyi finansal komite tarafından 
eskiden tesbit edilmiı olan 

hudutlar içinde tesbit etmeye 
muvaffak olacağız. 

Hühümetin alacağı finansal 
tedbirler sayesinde drahmi 
kuvvet bulacaktır. Bu hususta 
biç bir endite yoktur. ............ 

ölen yok 
Madrid, 24 (Ô.R) - Tole

do'da Alkazar'ın isiler tara
fından bombardımanmda hiç 
bir nUfus zayiatı o!mamı,tır. 

Iktısat vekiletinde 
Yeni teşkilatın esasları mühimdir 
Ankara 21 ( Yeni Asır ) - Iktısat vekileti teşkilatında bazı 

tebeddtıller ve yenilikler yapılacağı anlaşılmaktadır. Yeni teşki
latta lktısat vekaleti müsteıarhiının fevkinde bir umumi kltiplik 
ihdas edilecektir. Aynca deniz ticaret mOdOrJOğOyJe TOrkofiste
ki bazı servisler de b;rleştirilecektir. Umumi katipliğe Faik 
Kurdoğlunun ğetirileceği zannedilmektedir. 

Tekirdağında 1800 göçmen evi 
yapılmasına karar verildi 

Tekirdağ, 21 (A.A) - Bu yıl Tekirdağ bölgesinde 1800 göç
men evi yapılması kararlaştınlmış ve evlerin inşaatı mühendis
lere verilmiştir. Inıaatı hızla ilerliyen bu evler şimdiden sonra 
gelecek göçmenlerin vakıt geçirmeden yurdlandırılmasına yara
yacaktır. 

iki memurunu göndermiıtir. 
Turgutlu pavyonunda bilhassa 

toprak ürünleri teşhir edile
cektir. 

TUrkotls mUdUrU 
· Bir buçuk aydanberi hasta
liğını tedavi ettirmek üzere 
lstanbulda bulunan Türkofis 
müdürü Ziya Orgun tamamen 
eyileımiıtir. Yarın lzmire ge
lec~k ve vazifesine başliya

cakhr. 

Sarhotluiun sonu 
Tepecik Sürmeli sokak da 

Kadrioğlu Cemal ile Hasanoğlu 
Sezai sarhoş bir halde umum
baneci Şamlı Meleğin evine 
girerek orada nara atmak ve 
Meleği dövmek, cam karmak 
gib; hareketlerde bulunmuşlar 
ve yakalanmışlardır. 

,----------~.---------------.. sezişi yaratması iycap etmiş 
miydi? 

yordu: Loransın şu on beş glin• 
lük ziyareti evi şenlendirmemiş, 
bilakis hoşnutsuzluk havasını 
milzminleştirmişti. Loransa gfi_
cendiği muhakkaktı? Fakat bu 
gücenmenin hakiki sebebi ne 
idi? işte onu kendisi de tayin 
edemiyordu. Belki de onu mli
teesıir ed~n, bayatta en çok 
sevdiği kadmdan bile şüphe
lenmeğe sevkeden şey onun 
çabuk değişmesi, Paris muhiti
nin esrarlı tesirine tAbi olarak 
köylll ruhundan uzaklaşması 
idi. Fakat bilhassa ona gücen
mesinin sebebi, ruhunda yarat
hğı şüphe izleri idi. 

rek bir kin havası yarattığı 
zannedilebiliıdi. Hele konser 
gecesi, Loransın kendi recasına 
mukabelesindeki şiddet yeniden 
bir bıçak yarası gilii tazelen
mişti. 

Demek ki itinde bir şey öl
müştü. içinde bir yara koto· 
rize olmuş, şifa bulmuştu. bi
rinci Emmanuel artık onun ol· 
mak istemediğini, bil'akis ya
şamak istediğine kani. idi. 

SAFI AŞK 
- 74 - TUrkçeye çeviren: R. B 

hemen hemen val'ır gibi oldu

ğu saadete kavuşamıyacaktır. 
Kederli çehresinde ıteTimli bir 
tebessüm belirdi: Yahudi Maya 
doğru ilerleyerek: 

- Aziz mösyö dedi. Henüz 
yemek yemediğinizi umarım. 

Biz de henüz sofraya oturmak 
üzereydik. Bu akşam misafiri
miz olur musunuz? 

Loransm kendisine minnet
tarlıkla baktığını gördü. Bu 
davetten o kadar memnun ol
muştu ki yaptığı gayrete müte
essif olmadı. 

SAFI AŞK 
Loranıın son sözü şu olmuş

tu: " Annen için iyi düşün .. 
Daha mesud olmak için onun 
yardımına muhtacız.,. 

• etiacl -· 

kika evvel vagonun kapısını 

kaparken Loransın söylediği 
bu a6zler hila kulağında oğul
duyordu. Bu tavsiyeyi yapmak 
için son dakikayı beklemişti. 
Belki de Viyö Kontiye gelişi 
bu tavsiyeyi yapmak içindi. 
Genç adam istasyondan çıkar
ken iki gündenberi kalbini ke
miren şüpheler Şimdi derin bir 
ihtizar duygusuna terki mevki 
etmişlerdi. Sevdiği kadmı daha 
bir defa terketmiş bulunmanın 
kalbinde evvelki kadar derin 
acılar uyandırmayışına kendi· 
si de hayret tdiyordu. Loransın 
yine Parise gideceğini, orada 
yeni kurulan hayata kanpca• 
ğını biliyordu. Faka~ bu 00 beı 
gllnlük buluşDJadan. sonra ki •i._ ·çiade cteria bir beler 

Viyö Kontideki salonun ka
pısını kapattığı zaman en ve
fakar dostu Puvaldölu ile kar
ıılamııtı. Hayvan efendisinin 
çehresindeki hiiziln alimetin
den endiıelenmişcesine havladı. 
Ayakları dibinde yaltaklandı 
durdu. Emmanuel sadece te
bessOm etti. Loransın yanında 
olduğu müddetçe düşlineme
diği şeyleri timdi yalnızca dü
şünecek, kendi vicdanının se
sini iyiden iyiye dinliyece1!ti. 
Artık çehresini kontrol etıııeğ'e, 
gözyaşlarını durdurmağa mec
bur olmıyacaktı. Nihayet uza
yan bir sessizliğin can sıkıntı
sını dağıtmak için söz söyle
meğe de lüzum görmiyecekti. 

Bakışlariyle duvarları, mob
leleri, pencereleri gözden ge· 
çirdi. Kafasına gelen baza fi
kirleri uzaklaıtırmağa çalıştı. 
Fakat bp srayıet beyhude ol
muttu. Zira blittbı bu eıya, her 

- Yalancı diyordu .. Yalancı .. 
Artık onun her halinde, söz

lerinde, ..tavırlarında, yaşayışın
~a, düşüncelerinde riyakar bir 
ıkiliğin bakim bulunduğuna kail 
olmuştu. Emmanuel bu düşün
celerinde o kadar ileri gidi· 
yordu ki ıu son on ay içinde 
ruhunda toplanan b&tiin hayal 
inkisarlannın, teeuürlerin, acı-

blCWD ede· 

- Hayır onu artık daha az 
seviyorum. Ona çok daha az 
inanıyorum. 

Emmanuelin düşüncelerini, 
muhakemelerinde vardığı bük
mii bu kısa cümlede bülAsa et
mek kabildi. Koltuğuna oturdu. 
Sönen ateıi bir küçük luvılcımla 
canlandırdı. Köpeği ayaklan 
dibinde uyuklamağa başlamıştı. 
ilk saatların şahidi şimdiki ib· 
tizar dakikalarının da sessiz şa
hidi bulunuyordu. 

Emmanuel şuna dikkat edi
yordu. Hükümlerinde ne kadar 
sert davranırsa davransın ken
dini kontrol eden, hatta hü
kiimlerini kısmen cerbeden bir 
ikincl Emmanuel daha vardı. 
Ve bu iki varhk birbiriyle mü-
cadele halinde idiler. Acaltn 

-- bclar kulda ~ 

- Yaşamak... Fakat böyle 
gece gündüz düıünmeğe yaşa· 
mak denir miydi? 

Mazideki ruhumu artık bu· 
lamıyacağım. Şimdi yaşamak 

istiyorum. Başkalan gibi ya
şamak, hayattan kabil olduğu 

kadar çok zevk a'arak yaıa

mak istiyorum. Dirseğini dizle
rine dayadı. Çenesini avuçları 
içine aldı. Ateşin alevi gözle
rini yakmaktaydı. 

-- Yaşamak.. . Hayatın sırrı, 

muhakkak ki karşılaşdığımız 

tartlara intibak edebilmekte, 
cesaretimizi kullanarak o ıart-

ları en iyi ıekle ifrag etmekte

dir. Yapmak imkansız olan 

ıeye ıaplanmak değildir. 



. Saalle 4 .. 
"' dlsft lltttVZ : 

ir Sükunet levhcısı 
Iranda tuğyanlar Akhisarda bir cinayet 

eylipzedeler menfaa- Çitten atılan bir kurşun 
_e iane cetvelleri açıldı lbrahimi yere serdi 

r"izlenen mel'un 
apandisitin maskesi t. 

( Bu maskeyi bize kaldırtan tek ve yanılmaz a
11 

rana gelen yabancı kadın.arın da Bu cinayette Haticenin intikamını 
işaret, o minim"ni halaskar (Kontraktür) bir çarşafla gezmeleri yasak edildi almak istiyenlerin parmağı mı var? 
kıymetli hayat daha kurtarmış oluyordu) rfabran 18 (Ôzel) - Iranın meşrutiyetinin yıl dönilmünde Akhisar, 21 (Özel) - Bük· J 

yazan: Dr. Mualllm ( .nali garbisinde bazı yerlerde sarayda gündüz yapılan resmi nüş köyünde bir cinayet ol-
ABDI MUHTAR vuku bulan tuğyanların felaket- kabulden başka parlamento muştur. Hadise hakkında şun-

-·-Bütün bu verdiğim izahattan 
görülüyorki apandisitin muhte
lif ekilleri vardır. Apandisitin 
hayab tehdit etmeden seneler
ce sinsi aiusi işleyen şekillerin
den, birdenbire alevlenen ve 
hastamn hayabnı birkaç saat 
içinde tehlükeye düşüren ekil
lerine kadar muhtelif nevileri 
vardır. 

Sinsi sinsi işleyen ıekilleri
nin de, her an alevli ve mühlik 
safhaya girmesi de her daim 
ihtimal dahilindedir. 

Fakat gösterdiği şekil ne 
olursa olsun hastalık hep "Apan 
disit" dir. lltihabb olduğu vu
kuflu bir muayene ile teşhis 
edilen her apandis ameliyatla 
çıkarılmalıdır. Verdiğim izahat
tan anlaşılıyor ki: Apandisit her 
zaman şiddetli ağnJar, ateşle, 
sancılar ve kusmalarla kendini 
aöstermesi lazımgelmeı. 

Gazeteniz okuyucularının bil
hassa bu noktayı zihinlerine 
yerleştirmelerini ehemmiyetle 
tavsiye edeceğim; Çünkü, 
çok defa apandisit teşhisi koy· 
duğumuz hastaların münevver 
veya yan münevver muhitinde 
bize ~yle bir itiraz ediliyor. 
"Doktor, hastada ateş yok, kus
mak yok, şiddetli bir ağrı yok. 
Ba na•l apandisittir?. diyorlar. 

Düşünemiyorlar ki onların 

mesleği yabancı kafalarına biJe 
kendini empoze eden bu itiraz, 
doktorun kafasında elbette ki 
lizımgelen cevabı ile karşılaş
mış ve susturulmuştur. 

Fakat onlann işte bu düşii
nüt tarzıdır ki: Çok defafar 
bir çok hayatların sönmesine 
sebeb olan teehhüriere nsile 
oluyor. 

Bu hususta bizim l'lalkımma 
bizim aramıma yaşıy- ecne-

biler arasında hiç bir fark yok
tur. Bu münasebetsiz itirazı, 
doktorlarımıu arbk kimsenin 
yapmaya cesareti kalmasın diye 
Ron günlerde tesadüf ettiğim 
yeni ve güzel bir vak' ayı an
edeceğim. 

Şehrimi:ıdeki Avrupaltları 
susturan bu vak'anın bizlere de 
ders olacağını tahmin etmek
teyim. Şu vak'ayı dikkatle ta
kib ediniz. 

Bundan bir ay evvel şehri
mim. tamDmJ, simalarntdan bir 

Frensız gendnin evine müsta
celen çağınltyorum. Şu vak'ayı 
anlatıyorlar: 

Hasta sabahleyin terli iken 
iki bardak soğuk su içmiş, bir 
kaç dakika sonra karnı ağn

mış. Ağrıya dayanamamış eve 
gelmiş ve bunun için beni ça
ğırmış. Şimdi ağrı da hafifJe
miş. işte vak'a denilen şey 
budur. 

Benden istediği şey de bir 
ilaçla kala hafif ağnyt geçirt .. 
mekliğimdir. 

Hastayı yabrıp muayene 
ediyorum. Kamından elimi ha
fif bir temasla geçiriyorum. 
Benimle keyifli keyifli konuşan 
hastama bir d~kika sonra çok 
ciddi bir haber işi eğe hazır 
olmasuu öyliyarum. Hasta o 
kadar kendi sıhhatı dan emin-
di ki ciddi bir sima maskesi 
altında kendisine latife ettiğimi 
zannediyordu. 

Möyö, "şimcli ameli1at ola
caksınız apandisitiniz vardır 
diyorum,.. 

Hasta korkacak birşey ol· 
madığma o kadar emindir ki, 
hiç korkuya kapılmadan hem 
gülüyor hem de fikrimi açar 
ümidiyJe bir de irşadda bulu
nuyor. "Doktorum diyor bu 
gördüğünilz hal beş ay enel 
Marsilyada da ba ma geldi. 
O gün " Monako ,, prtnsinin 
doktoru da otelde bulunuyordu. 
Beni o muayene etti ve kar
nıma sürülmek iizere bir yağ 
verdi. Ve ben de o ytğ ile 
rahat ettim gitti. Siz de o ya
ğın reçetesini lütfedin de ben 
de büroma gideJİln dedi •. 

Hastanın, vaziyetinin ciddi
yetme buırtanmadığmı görünce 
derakab şu cevabı verdim. 
"Size Monako preruainin veya 
Almanya imparatorunun dok· 
tofunun ne dediği beni alaka
dar etmez. Sizde bugün bir 
apandisit vardır ve prensin 
doktoru sizi muayene ettiği 

zalDaJI dalli Aad.e olan Jİae 
apandisitti.,. Ben iki saat sonra 
tekrar gelip sizi ameliyat ettt
receiim. Dostlarınız veya var· 
salar akrabalarınızla bu iki saat 
içinde mii.ıakereni:d bitirmiş 

olunuz." 
iki saat sonra hastanın ya

nma geldiğimde ha.tada 31,S 

, . ' 
KANLI ELMAS 

1 e/11ka sayısı: 5 M.ACEJM ROMANI ' ............................ "' 
~1.J.zce<l.e:n. çe-vl.re:n.: Sezai. Şad.t. 

C va yarallJ1 temin elti: "Namusum üzerine 
9tiz ••rlyorunt. Kaznu bulacağlm ••• " - ·-·- -Robjon fena halde idi. Ya- da.o varcblar. Kap•J• binat 

rası m6temadiyen kanıyordu. Njio Sien kendisi açb. Çinti.Di.aı 
Ca•a yerde dura• tabancasmı yüz.il san bir maskeden fark• 
aldı, Amerikana uı.attL saıdı. En dikkath göı bile ~ 

- Alın şunu. Ben yaralıyı bir hissi ba yüz üzerinde fark 
karşıdaki gazinoya götürece- ede.mezeli. 
ğim. Siz de arkamdan gelir et· _ Arkadaşınızm yaralanma-
rafı koUarsınız. 

- Demek bu heriflerin bir sına çok müteesir oldum. Mis· 
daha hücum etmek ihtimali ter Cak, acaba yarasa ağu mı? 
var!.. Cava cavap vumedi. Rob-

- Her halde .. Fakat bu se- jonun biraz evvel SÖ):lediği 
fer... söıJeri hatırlıyordu. "Bili istis-

Cava sözünü bitirmedi ve na her Çinli ve Malayla benim 
yere eğilerek Rt>bjon'u kuca- amansız düsmaoımdır ... Doğru-
ğına aldı. Njio Sien'in kahve· ca kahvenin arka kısmındaki 
sine doğru yürüdüler. kira ile tuttuğu odasma çıktı. 

3 TehlUke Yaralıyı yatağa yabrdı,. Genç 
Kahveye hiçbir hidise olma· erikalı ordu: 

zedelerine dağıtılmak üzere bina ve bahçesinde de iki gece ları öğrendim: 
ŞalUnşah l 00,000 yüz bin, veli- merasim yapılmııtır. Bu köyden Hatiboğlu ibra· 
ahd 30,000 otuz bin riyal iane PASTOR ENSTiTÜSÜ bim sabah namazı vaktında 
vermişlerdir ve halk ta iane Sıhhiye bütçesıode inşaat için tütün tarlasına gitmeğe hazır· 
defterleri açmışlardır. kullanı lan iki milyon riyalin lanmış ve evinden çıkmışhr. 

IRAN MEBUSANINDA dört yüz bin riyali Tahrandaki Kapınm önünde oyalanırken 
Otuz bir yıldan beri yani Iran- Pas tor enstitüsünün tevsi ve is- evının üst tarafında bulunan 

da Uk parlamentonun çıktığın- lahma tahsis edilmiştir. çitler arasından bir el silah 
dan bugüne kadar mebus bu- Tahranla mühim bazı şehir- patfamıı ve çıkan kurşun lb-
lunan ve iktisadi işlerde İsa· lerde bir çok caddeler asfalt rahimin kafasına isabet ederek 
betli reyleriyle tamnmış bul nan olarak yapılmıştır. Asfalt cad- derhal ölümüne sebebiyet ver• 
Hacı Mirza Aka F erşinin ve- deler inşaatı glinden güne ço- miştir. O esnada makti\ltin ya-
fah dolayısiyle mebusanın son ğalmaktadır. mnda karısı bulunmakta imiş-

••••••••••••.-•••••••••••••••••••••••••••• 
celsesinde parlamento reısı ÇARŞAF YASAK liğ edilmiştir. 
Akay lsfendiyari müessir bir Iranı ziyaret veya seyahat NAFIA INŞAATI 
hitabe irad ederek nutkunu fU maksadile hariçten gelecek ec- Müteaddit binalardan mürek-
suretle bitirmiştir: 11 Dün zatı nebi tebaası müslüman bayan· kep olan Tahran şimendifer 
şahane ölen milfet vekili hak· Jarın lranda bulundukları müd- istasyonunun başlıca binalan 
kında emin bir adam idi,, bu- det zarfmda ya şimdiki Iran tevsi edifmiştir. Şimdi tali de-
yurdular. Ben bu beyanata kadınlan gibi asri keyinmeleri recedeki binafar inşa edilmek-
fazla birşey ilave edecek deği- veya asıl ve hakikt milli kıya- tedir. 
lim. fetlerile germeleri, kat'iyen Tahran telefonlannın otoma-

1905 de ilan olunan Iran • çarşaf giymemeleri lüzumu teb- tik yapılması işi başlamıştır. 
..................................................................................................................................... 
derece hafif bir sıcaklıktan gibi kapımın zili çalanıyordu. sel gibi terler dökerek müthiş 
başka birşey yoktu. Elinde bir "Hasta mosmor kesilmiş, ha· bir ameliyah her dürlü takdi-
"Gringuar" gazetesi, pencerede rarer derecesi .. 41., e çıkmış rin fevkinde ve insan göğsünü 
vantilatör yanında madamlar beş dakikadanberi bütün vücu· iftihula dolduran bir muvaf-
keyif getiriyordu. dü titriyormuş. kıyetle bitirdiler. 

Bu defa da evde toplanan Hastanın yanma geldiğimde " Çıkan apandis, bir apan· 
kadın erkek ecnebilerin sual karısı ağlıyor, akrabaları titri- dis değil, bir apandis azmam, 
yağmurlarına muhatab oluyo· yor aman doktor ne lazımsa bir apandis ayısı idi. " İşte bu 
rum. '"[loktor hastada ateş yo~ hemen yapınız, siı ne kadar kadar mülhit bir apandisitin 
Kusmak yok, ağrı yok, hiçbir haklı imişsiniz diyorlar. insanın içinde acıklı bir ölüm 
şey yok böyle apandisit olur Hemen telefonu Sadık Ah· facıası hazırlarken, hastanın ıa-
mu? Bu ne biçim apandisittir? mede ameliyathaneyi hazırla- hiren hiç bir şey duymaması, 

Kısa kesmek için sert dav· masını rica ettim. Ameliyat mızah gazetesi okuy•rak rad-
randım. Mösyöler sizinle çeae için kimi istiyor sunuz dedim? yo dinlemesi, birinci kordona 
yarıştıracak vaktim yoktur. Bu Akşamki konsultasyonda e· bakan şahane bir pencerenin 
keacli biçiminde bir apandisit- liyatın bir saniye bile tcehhü- karşısında vantilatör r&rgir-
tir. ~e yabancı mantıklarıoızla re: müsaadesi olmadığını ve bu lariyle keyf getirmesi, içer-
vaklt geç.İlmekte inad ederse · teehhüre asla ve kat'iyyen ra- de hazırlanan CSJftm ka!trga· 
niz. hastanız yann alqaa öl- zı olmadığım bağıra ~ağıra söy- smı hastada bu kadar şli· 
müı bulunacaktır. lüyen operatör Ali Rızayı iste- rane gizlenmiş bulanmasını 

Bu korkunç ihtar iizerine diler. Onu da telefonla uyan• gören hastanın b6tün akraba 
dırdım. 

Aklıisar müddetuuıumısi 

se de sabahın alaca karanlı· 
ğında silah atanın kim oldu· 
ğunu farkedememiştir. 

Hadiseye Adliye vaz'ıyed 
ederek şu neticeyi almıştır: 

iddiaya göre maktul lbrahim 
bundan altı ay evvel küçük 

oğlu Ömeri t~vik ederek ayna 
köyden Hüseyin admda birisi
nin kızı Haticeyi öldürtmüştü. 

O zaman baba oğul tewkif edi
lerek Manisa Ağırceza mabke· 

mesine gönderilmişti. Muhake
me neticesinde lbrabim beraet 
etmiş, oğlu Ömer de mahkiim 
olmuştu. lbrahimin beraet ede
rek köye dönüşü iki ay ol
muştur. 

Bu defaki cinayetin, maktul 
Haticenin babası Hüseyin, ni
şanhaı Mebmed ve Mebmedin 
eniştesi Süleyman taraflarından 
intikam kasdiyle i~lendiği tah
min olunduğundan adı g eçen 
maznunlar zan altına alınmış ve 
haklarında adliyece daha derin 
talıkikata başlanmıştar. 

•••••••••••• 

bepsindea soğuk bir laaşiyet •e clostlan somadan farkına 
Orpermesi geçti. Size yarım Aradan yarım saat geçme- vardıkları mütbiş muhataranan Cumaovasi nahiyesinin Dere 
uat müsaade ediyorum emni· mişti hastada ateş düşmüş., tit· verdiği derin bir korku ile bil- köyünde Yusuf kızı 15 yaşında 

Kaçınlmış mı, 
kaçmışlar mı? 

reme geçmiş, bötüa rahatsız· fiil ~ ;;. .. v · b L. 

Yet ettigv iniz Türk ve ecnebı" ki gurm~9 Ye ogreDIDlf Unr Dudu aynı köyde Mehmet og" lu lı ar tamamen, amma bu de- •- ..ı. 
doktorlardan kimi isterseniz nuyor .. rga. Stifeymen tarafından kaçınf-

fa tamamen geçmişti. Bütiia ba sülcia ve süldi11et 
çağ1rınız ve bir konsoltasyon H d L __ k •· _ı_L mışhr. Yaprfan sıkı takib ne· 

asta a ua at 1 ..... teee- levhası altına gizlenen mel'un 
yapınız; fakat çabuk olunuz di h L • d ticesinde ikisi de tutulmuş ve 

Konsoltasyon yapıldı. Aile 
yine ioad ve ıMarda devam 
ettiğinden ertesi aabab tekrar 
görüşülmek mere ayrıldık. 

sils e ace epsi oır ea aıne- apapdisitin maskesini bize kal-
dedim. liyattan vazge~tiler. adliyeye teslim edihniştir. 

A d ek dırlan tek ye yanılmaz işaret ... -·----·-·-·-· ·-·" 

Ayrılırken hastama dayısına 
şu ilatarda bulqndum. "Sabaha 
kadar başmna bir felaket ge· 
IUıe mesuliyet aileniz"ndir." 

Gece aaat onda eve geldim 
yatbm. Gece yarısmdan iki 
nat 90ltnt ,,w.m..tu inİyonDUf 

- Acaba yeni bir hadise 
çıkahilir mi? 

- Çıkabilir mi deiil mutlak 
çıkacak. Yoksa korkuyo: mu
sun? 

- Korkmak mı? Korksa 
idim sokakta imdadmııa gel
mezdim. 

Cava dudaklarını büktii : 
- Madam. ki korkmıyorsun. 

bari ıu işte bana biraz yardım 
et. Kapınm emniyet kolunu sür 
arkasına kulağına daya, dinle. 
Eminim ki iki dakikaya kadaı 
buraya gelirler. Lakin içeriye 
girmeğe teşebbüs edilmedikçe 
tehlüke yoktur. 

Sonra karyolada hareketsiz 
yatan Robjooa döndü. Zavallı
nın yiizii bembeyaıdı. Damar· 
ları gerilmiş, dudakları büzül
müştü. Ensesindeki yaradan 
durmadan kan akıyordu. Cava 
kanı kesmenin imkwa oldu~ 
ğunu aııladı;. Fakat ilitiyaden 
karyolaum baş ucunda duran 
bir havluyu ıslatarak yaralıDID 
ensesine koydu. 

pan isit t mil aldatıcı o mini mini hatasklr 11Kontrak- M 
oyunlarını yapıyorda. Soa bU tür" bir kıymetli hayat daha emur aranıyor 
ültimatöm Yerdim şai•k aöldi- kurtarmış oluyord\I. Yazı makinası pek eyi kul-
yordu. Sür'atli olmak şartiyje • lanır ve seri yazar bir az da • • 
bir konsultasiyon taleplerine Hamiş: Ümid ederim ki "arhk Pransızca bilir bir Baya lü~um 
daha mu•afakat ettim hiç kimse ateşi ve ağnsı vardır. 

Hasta hemen ameliyat naa- yoktar diye apandisit teşhisine istekliler ikiıaci kordonda Ş..-
sasına nakledildi. Soa derece İll&Dılllamak zafletinde bulua• hin zade sokak No. 18 Akmet 
çetin ve berbat bir apandisit maya bu vak'ayi işittikteaa •OD· 
karşıSJnda operatör Ali Rıza ra cesaret edemiy«eklerdir. 
Yec kartı1smda ope.ratör Mitat, - Bitti -

- Robjon r. 
Yataktaki adam hiç bir laa

rekette bulunmadı. Cavacak 
bir kaç deia daha seslendi 
isede cevap alamadı. E;ildi 
dikkatle muayene etti. 

- Fena, dedi. Zavallı adam 
gidiyor. 

Hemen doiaba · kottu. Bir
şişe konyak aldı, geldi. Damla 
damla baatanın aiııaa aktth. 
Bir iki dakika sonra bütün 
tesiri görindü. Ezra Robjo· 
nun kirpiksiz göz kapakları 
ya\1aŞ yavaı kıpırdadı. Boş 
gözferle etrafa bakb. Sonra 
Cavayı gördü. Dudaklarını kı
pırdattı. Birşeylc.r söylemek 
istiyordu. Kelimeler ağzmdan 
teker teker ve güçlük.le dö
küldü: 

- Bu ... Sefer •.. Yakaladılar .•• 
Ca .. va ... 

- Maalesef, seni kurtarmak 
istedim fakat geç kaldım. La· 
kin anlıyamadım seni niçin 
vurdular? 

muş oJacaklar .. Kolumdaki planı 
almak istediler. 

- Bundaa llODra eaa ben
den kimse alamıyacak. merak 
etme. 

- Minah'yı bulacaksın. 

Bu sarada oda kapıauwı dı· 
şmda hafif bir gürültü old11. 
Cava Cak laastayı IOll demiPcle 
üunemek İçİD yerinden kıpu· 
damadı. Elindeki konyak ıişe .. 
siaden biru daha yaıaluu• 

ağsma döktiL Zavallı adam 
yutmak için oğTafb. M••affak 
olamadJ. Koayak şerit halinde 

ağzının kenarından boynuna 
doğru aktı. Ca•a yaralıyı te
min etti: 

- Namusum üzerine söz 
veriyorum. Kızını bulacağım. 

Hasta soo bir defa daha 
konuşmak istedi. Yattığı yer• 
den hafifce doğrulda. Sonra 
birdenbire yıkıldı, kaldı. 

Cavacak bir iki dakika ka
dar hareketsiz ölüyü seyretti. . 

Ragıb üzümcü Ticarethaaesiae 
müracaat etsinler. 

S-4 1-4 (1753) 

kad..,.... yanapasıoı i~aret 
etti. 

- Merak etme. kapıyı "kt
rıp girmeğe cesaret edemez
ler. Şimdi burada bizim yapa
cak bazı işlerimiz var. Bir an 
eYYef ontan bitirelim. 

AmerilcaJı hayretle ölüye ba· 
y .... 

- Ne diye ö&dircliler bu 
zavlltyı? 

Cava eğildi ö!üoün soL ko
luau astı. Dövme harita mey· 
dana çıkmıfb. · 

- itte bunu elde etmek için. 
Selini yavaşlatarak Ameıi· 

kalının kulağuta fısıldadı : 
- Şimdi mesele bu planı 

Çinlilere kaptırmadan buradan 
kaçırabilmek. Tabii bizi bura· 
dan ölü ile beraber dışarı 
bırakmazlar. Halbuki bu plan· 
lar da fevkalade lazım ... 

Amerikalı derhal atıldı: 
- Çok kolay, dedi. Cebimde 

son sistem bir fotokraf makinas• 
Resimlerini çekib a.Wlannı yok 
ederiz. 
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lngiliz kralı Korf oda 
Elen ve ln~ili kralları Korfo adasın
. da samimi bir mülikat yaptılar. 

ehemmiyet veriiiyor. Bu mülakata 
müddet Korf oda kalacağı tahmin 

Kralın bir 
ediliyor 

Atina 21 ( Ye
ni Asır ) - Dün 
akşam Nablin ya
tile Korfo adası

na gelen logiliz 
kralı Sa Majeste 
Sekizinci Edvard 
halkın hararetli 
tezahüratile kar
şılanmıştır. Yat 
limana girdiği za
man kordon boyu 
Ingiliz ve Elen 
bayraklarile süs-
lenmişti. Beyaz 
patiskalar üzeri
ne renkli afişlerle: 
- " lngiliz krala 

Elen sularma hoş 
geldi. Uğur ge
tirdi. Halk ken-
dilerini saygıyla 
selamlar ,, 

ibareleri yazılmıştı. Bir müd
det yatta istirahat eden kral 
akşam geç vakıt bir spor el
bisesilc karaya çıkmış ve ken
disini Yunan kralı Sa Majeste 
beşinci Yorgi selamlamışhr. iki 
kral arasındaki samimi ve sıcak 
mıısafabayı halk alkıılarla kar
şılamışhr. 

iki kral, veliabd bulundukları 

Kral F,orise 
tazimat 

Sofya, 21 (Ö.R) - Beynel
milel talebe kongresi buradaki 
toplantısına nihayet verirken, 
Berlinde bulunan Bulgar kra
lına bir tazimat telgrafı gön
dermiştir. 

Pasaport harcı 
V arşova, 20 (A.A)- Ecnebi 

pasaportlarından ş:mdiye kadar 
a mmakta olan 400 zilotilik 
resim bir emirname ile 80 zi
lot iye indirilmiştir. 

ilk pamuk presesi 
Bayındır, 21 (Yeni Asır) -

Hüseyin Karaoğlana aid ve 
Yahya Kerim fabrikası istib
salat~ndan ilk pamuk presesi 
bugün Bayındırdan piyasaya 
~önderildi. 

Yazan : Tok Dil 

- Haytr, uykum yok amma, 
vücudum yorgun, dinlenmek eyi 
geliyor. Sen uyuyacak mısın? 

- Bilmem .. 
- Kızanların silahları ta-

mamını? 

- Neden sordun? 
- Hayır, bir şey için değil, 

hani kurşunları falan yerin· 
demi? 

- Akyakalı, şehirden bize 
bir çok cephaneler getirdi, 
efelere dağıttık .. 

- Benim hissem ? 

İngiliz kıou bit motör gezintisinde 
sırada Londrada uıun müddet kralın hemşireleri de hazır bu-
arkadaşhk etmişler ve spor mü- lunmuştur. 

sabakalarına devam etmişlerdi. Kral geceyi yatında geçir-
miştir. 

Onlann arkadaşlıkları çok es- Atina, 21 (Ô.R) _ Gazete-
kiden baılar. 

fer, iki Kralın Korfoda yaptık-
lngiliz kralının Korfo ada- farı mülikab büyük bir ehem-

sında ikametinin uzun süreceği miyetle ilk sahifelerine geçir· 
söylenmekte ise de bu hususta mişlerdir. Bu mülakatın büyük 

kat'i bir şey söylenememekte· neticeler doğuracağından bah· 
dir. Kar11lama merasiminde sediliyor. ........ 
Arjantin hükumeti esirlerin mübade

lesi hakkında bir teklif yaptı 
Pariı, 21 (Ö.R) -Boennos Ayres hüklimeti Madrid hükumeti 

nezdinde bir teşebbüste bulunarak asilerle bükumetçiler arasında 

esirlerin mllbadelesini teklif etmiştir. Bu teklif katliamların önü· 
ne geçmek maksadile ve tamamen insani bir düşünce ile ya
pılmışhr. 

Şayed Arjantinin teıebbiisll iki muharib tarafça kabul edile
cek olursa, devletler daha umumi mahiyette bir anlaşmaya var· 
mak için gayretlerini arhracaklardır. 

Lejyon Etranjere gönüllü yazılan 
zabitler Burgos'tadır 

Burgos, 21 (Ö.R) · - Şehrin bayab nor~aldrr. Halk arasında 
Alman ve ltalyan zabitleri dolaşmaktadır. Bunlar Lejyon 

Etranjere gönüllü yazıldıklarını söylüyorlar. Asi askerlerden bir 
çoklarının ellerinde, kurşuna dizilen hükfım~tçilerin elbiselerin-

den kesilmiş k•ımar parçaları birer hatıra olarak bulunmaktadır. 
Uzaklardan silah sesleri geliyor. Bunların kurşuna dizilen 

komünistler olduğu zannediliyor. 

Tefrika No: sa 

Keseler ne oldu dersin ? 
DaR-ıttık ya ! 
Ha 1 Haf Anladı"", yor

gunluk.. Dostum, yorgunluk .. 
Aklımdan her şeyi kaçırdı. Sa
hi biz onları fukara köylülere 
dağıttık. 

Desen a ! Bize bil' şey kal
madı. 

- Bir tek kör akçemiz bi
le yok .. 

Katırcı Hayda.nn bağrına bir 
şaplak indirdi : 

- Kahpe deli ! 
• 

nun melaikesi ipek kanatlarile 
ikisinin de gözlerini sıvazladı, 
göz kapaklarını birleştirdi. 

Gece yarısı bayii geçmişti. 
Ay g\ k yüzünden ayrılmağa 

yüz tutmuş, ufuklara doğru 

çehresini yan vererek sarkmıştı. 

Efelerin ateş yaktıkları y_er~ 
dört beş hayalet sinsi sınsı 

sokuldu. 

•• •• non sırtlarında 
1Tarih, lnönü sırtlarında Türk çocuklarının 

sessiz sadasız bir yeni muvaffakıyetini 

·Guksa 
••••• 

Dün Napoliye geldi 
Napoli 21 (Ô.R)- ltalyanıo 

Habeşistana karşı harbin da
ha bRşlangıcında Italyan ordu
suna iltihak ederek milli Ha
beş cephesini sarsan Haile Se
lase Guksa diin Napoliye çık· 
mıştır. Guksa MussoJini ile 
görüşmek için Romaya gitmiş
tir. Venedik sarayında mera
simle karşıtanacağı ve Mu11so• 
lini ile miilakatının Habeşistan· 
da çetelerin tenkili ile alika
dar bulunduğu zannediliyor. 

Tevkifler 
Bayon, 21 ( Ö.R ) - Pıimo 

dö Riveranın diktatörlüğü es
nasında hükumete iştirak et
miş olan bir generalle bir yar .. 
bay bugün tevkif edildiler. 
Bunlar, bir aydanberi gizlen
dikleri odada yakalandılar. 
ifadelerinde tuna1rnz \•ardır. 

Yunan bankası-
nın bilançosu 

Selanik, 20 (A.A) - Yunan 
bankasının haftalik bilançosuna 
göre bankanın altın ve döviz 
karşılığı şimdiye kadar müte
madiyen azalıyordu. Hühüme· 
tin tedbirleri sayesfode son 
hafta içinde 40,000,000 darah
mi kadar artmıştır. -

Basmahane posta 
binası 

Basmahane semtindeki Posta 
ye telgraf şubesinin Sadık bey 
otelinin bitişigine naklolundu
ğunu yazmıştık. Şimdiki bina 
iyi bir Posta şubesi haline geti
rilmiş ve bütnn noksanlar gi
derilmiıtir. 
Karşıyakadan Basmahane şu

b~sine maaş terfiile neklcdil
miş olan Müdür Saliheddin 
posta ve telgraf islerinin 
daha muntazam bir çerçeve 
dahiline konulmasını temin 
ıçın tahsisat istemiş ve bu 
isteği merkezce yerine geti-
rilmiştir. Bu tahsisatla da· 
irenin bütün ihtiyaçları te
min edilmiştir. Daire eskiden 
küçük bir bina içinde iken 
halk müşkülat görmekte idi. 
Şimdi bu semt iyi bir posla 
şubesi kazanmış bulunmaktadu. 

Blslkletle çarptırmıf 
Karşıyakada Banka soka

ğında Ahmed oğlu 12 yaşla-
rında Cavid bindiği bisikleti 3 
yaşlarında ismet oğlu Metine 
carptırarak yaralanmasına se
bebiyet vermiş ve yakalan
mıştır. 

larının ucuna basarak, yavaş t 
yavaş ilerlediler .. Birisi: 

- Buradalar. 
Diye mırıldandı .. 
- Göremiyorum! Diye birisi 

cevab verdi, öteki elini uzatıb, 

ileride karma karışık yatan 
efeleri gösterdi: 

- işte .. 
- Dönelim! 
Fısılhlar başladı: 
- Hayır l Yerlerini iyice 

görelim! 
- Onlar mı acaba? 
- Sus! 
- Dönelim 1 Haber verelim, 

tam zamamdır. 
- Bu fırsat ele geçmez ! 
Fakat tam bu sırada: 
- Bu fırsat sabiden ele 

geçmez 1 
Diye arkalarından korkunç 

bir haykırma belirince, hepsi 
de irkilib, döndüler. Bu; gözünü 
uyku tutmıyan Katırcıoğlu idi. 
Sokuldu, önündeki ikisinin 
omuz'arını tutarak dehşetli bir 

daha kaydetmeye hazırlanıyor 
Türk yurdunda, uçuş aşkının 

ilk piyonyeleri, şimdi Inönün
dedirler. 

Tarih, lnönü sırtlarında, Türk 
çocuklarının sessiz sadasız bir 
yeni muvaffakıyetini daha kay
detmeye hazırlanıyor. 

lcab ettiği zaman bu başarı
nın kanatlı ve yıldırımlı ola
bileceğini dünyaya göster
mek elimizdedir. 9 Eylülde 
kendilerini imdada çağıran 

bir yurt parçasına kanatlılar 

gibi koşan Türk atlılarının ço
cukları, ilerdeki 9 eylüllerde 
maddeten kanatlı olacakları 

için nasıl yetişecekler, kim 
bilir ? 

Bu büyük mucize, en büyü
ğümüzün. en sevgili arkadaşına 
yazdığı gibi; vatanın makus 
taliini yendiğimiz, milli inanın 
mUbarek kıldığı lnönü sırtların
da hazırlanıyor. 

Kendi geleceklerini yap-
mak ve yurdun geleceğin
de yer almak için hazırla
nan Türk çocukları yurda 
daha yararlı olmak yolunda 
ödevlerin en önemlisine hazır 
butunn:ak için mektep tatil
lerini fırsat bildHer: bir yeni 
derse, bir güzel spora, bir eş
siz eğlenceye koştular. 

Bir geminin içinden rahat 
bir deniz bütün ufııklarını bir 
anda süzer gibi, bir tayyarenin 
içinden anayurd topraklarını 

tam kuş bakışı He seyretmek 
ve ona tam inan kalbiyle bağ
lanmak; ne bulunmaz fırsat bu. 

Kendilerini bildikleri gün
deoberi, tertemiz ve henüz at
sız ihtiraslarla çırpınıp duran 
genç kalpler, daha ~dmı ko
yup açığa vurmadıklan istek
lerinin gelip kendilerini bul
c\uklarını görerek huzura ka
vuşacaklar, uçmak heves ve- id
diasiyle ana kanatların altında 
çırpanıp yavru kuşlar gibi, 
boşuna cabalama ve avun
ma günlerinin artık geçtiğini 
ve ufuklara . açılabilecekleri 
günün pek yakın olduğunu 

görerek sevinecekler. 
Yükselmeyi ve aranmayı, so· 

yunun ve huyunun icabı, 
ta doğutlarından amaç edin
mit genç ruhlar, bir nevi 
miraç muc'zesine kavuşacaklar; 
mistizmin hiç bir iz taşımıyan 
hakiki ve sürekli bir erişile ge
lişecekler; " bunu istiyormuşuz, 
bunu bekliyormuşuz; büyiilde
rimiz ne iyi fırsatı verdi " di
ye sevinç ve şükran keşfetti, 
ve tam zamanında bize bu du
yacaklar. 

Türk çocukları, yurtlarınm ve 
kendilerinin ~eleceii için duya-

-Vayyyl 
- Vay ya! Vay ya! Fırsat 

güzel değil mi ? 
Akabinde, sağ elinin iki par

mağını ağzma sokup çığlıklar 

saçan korkunç bir ıslık çaldı 
ve birdenbire bağırdı; 

- Kaçmayın 1 Kaçanları kö
peklere dağıtınm. 

Aradan geçen vakıt dakika
ya ulaşmadan, bu şiddetli ıslı
ğın tesiriyle bütün efeler kalk
mış, dağa kadar gelen bu ön
cüleri kavşırmıılardı. 

Her eğlendiği yerde bir esir 
mağarası arayıp, bulan Katır
cıoğlu: 

- Haydaroğlu dedi! Sen ça
buk kızanları silahlandır, Ak
yakahoğ!u sen de bu hAinleri 

karşıki mağaraya götür, yanına 
bir iki kızan al! Bunları ne 
yap, yap söylet!. 

• f • • • • • • 

Bir ayı ini gibi dar mağaraya 
sokulub beş on efenin tüfek 

vu.zlara efe-

geldikleri yükselme, ilerleme. 
sevinçli ve ııhhatlı olma duy
gularının henüz hakkile anla
tamadıkları destanlannı kanat
ların bestesi ile göklerin maYİ 
enginliklerine karşı lnönü sırt· 

Jarında terennüm edecekler. 
Artık "biıim toprağı:nız,, de
di~imiz zaman duyduğumuz 
heyecanı duyarak "bizim gök
lerimiz,, demesini bilecekler. 

Yüksele yüksele, uça uça bir 
takım hasis ve baki hislerin 
ne kadar zavallı olduğunu, 
ne kadar kendilerine yaraı
maz olduğunu anlıyacaklar; 
olgun insan olmaları için daha 
az zaman gerekecek, dikkat· 
leri artacak, disiplini tanıya

cak ve sevecekler; aziz Türk 
ihtilaline daha çok layık vatan
daşlar o'masını bilecekler ve 
becerecekler. lnönü sırtlann
daki dersler, sadece birkaç yüı 
genci uçuculuğu ogrenmesi 
gibi aslında emsalsiz bir ka
zanç olar; bir sade netice ver
mekle kalmıyacak; Türk ço
cuklarının ruh olgunluğunu 
karakter kuvvetini, vatansever
liğini geliştirmek bakımından 

da •~n güzel bir tatbikat ve 
telkin vesilesi teşkil edecektir. 

Ulkülü inanışlı teşebbüslerini 
bilgili ve becerikli eleman· 
larla, inkılap yıllarına ve 
inkılap atmosferine yaraşır 
bir hız ve irade ile, haki
kat yapan Türk bava kuruma
na, sade yurdsal korunma ba· 
kımından değil, ulusal terbiye 
bakımmdan .da teşekküre borç
luyuz. 

Zihniniz ve yolunuz açık ol
sun, sevgili Türk gençleri. 

B.K. ÇACiLAR 
••• 

Yavuz maçı 
Pazar günü yapılacağını yaz· 

dığıınız futbol maçı için Alta1 
ve Göztepenin Yavuz takımın• 
karş1 müşterek çıkaracakfarı 
takım Halk sahasında dün so
ekzersizini yapmıştır. Bu maça 
çok ehemmiyet veriliyor. Yavuı 
takımının kuvvetli çıkacağı 

tahmin edildiğinden yarın Al· 
sancak stadyomu birçok futbol 
meraklılariyle dolmuş buluna-
caktır. • 

Mevsim spor hareket ve he
yecanlarının başlangıcı olan bu 
maçın muhitte uyandırdığı ala
kayı iyi kullanabilmek için her 
iki kulüb idarecileri birkaç 
gündenberi hazırlıklarla meşgul 
bulunmaktadırlar. 

Yarın Olimpyadlardan döne
cek olan Göztepeli Fuad ve 
Hakkının da bu maçta yer 
almaları muhtemeldir. 

lt:r yapmadıkları ezayı bırak
madılar ve söylettiler: 

- Kendilerini takib ıçıo 

kuvvetli bir müfreze dağın Etek 

köyünde bekleyorlar, gecenin 

bu ıssız deminde yerlerim ta

yin ettikten ve döndükten sonra 

derhal baskın yapacaklarmıı. 

. . . . . . . . 
Dağ yolunu bekleyenler bir 

şey görmediler. 

içerideki itiraflar fazlalaıbll 

Köyde onlan bekliyenler, oa· 
lar geri dönerse biicum ede

cekler, efeleri gafil avlayacak
larmış ... 

Bu haberler, bir kaya üstün
de silahlarını tutan Katırcıoğlu 

ile Haydaroğluna varıııca, Ka
tırcı bir kahkaha saldı. 

- Bırakın ! Öyle ise onlan. 
Yanıma getirin .. 

-Somı Var-
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Arsıulusal gençUk teş Hatları her yıl ta H aylarında 
gençlerin seyahatlerini tertib ediyorlar. 

~------··----..----~~-Hamburg, 18 (Özel) - Ber- deniz içinde suyu iki tarafa 

linden Hamburga 4 saatta va- ayıran kapıların açılmasiyle 
ran eksperese nasıl yetişebil- kabı). 
diğimizi anlatmadan geçemiye
ceğim: 

Tren Berlinden tam yediyi 
34 geçe kalkmakta imiş. Biz-

. 
tf 

Hamburg Berline nazaran pa

halı. Bu hal bütün seyahlar 
üzerinde hissediliyor. Berlinde 

·.--

.. 

ltomb111gtan bır manzma 
Jerin bundan haberi olduğu Postdama giderken, vapurda 
halde, artık bizde hastalık ha- rastladığım v~ yahudi olduğu· 
line giren gevşeklik burada da nu sandığım bir doktor, Al-
kendini gösterdi. Ancak otuz, manyanın bugünkü ğünde yüz-
otuz iki dakikada varılabile- de otuz nisbetinde pahalılaşt&-
cek olan istasyona, az vaktı- ğmı söylemişti. Bunu piyasala-
mıza rağmen yavaş, yavaş gi- rın yükseldiginden sonra Al-
derken, trenin, bizi beklemi- manyaya gelen bizler pek 
yeceğini düşünmüyor değildik. farkedememiştik. Bugün görüş-

Nihayet istasyon göründü, tüğüm, burada oturan bir Türk 
saat da yediyi 32 geçiyor. işte dostum bu halin gayetle doğ-
o saniye bir gürültüdür koptu: ru olduğunu ve bütün mevat 
Aman treni kaçırıyoruz ! Her- üzerinde, bu pahahlığm olimpi-
keste bir çabukluktur başladı; yatların sonuna kadar devam 

sanki de az evvel sallana, pul- edeceğini söyledi. Şu halde va-
lana istasyona doğru gidenler ziyeti şu suretle hülasa edebi-
bizler değilmiş gibi. Trenin liriz: 
kaçhğını mı sanıyorsunz? Al-
danırsınız. Trene güç bela ye
tişebildik, fakat zayiat olarak 
4 aded bavulu istasyonda bı-

• rakmak şartile. 
Hamburg'da bizi karşılıya

cak olan Alman Gençlik T eş
kilatıo dan bir B. vagonumuzu 
geç bulmasından dolayı trenden 
inişimiz, binişimizden daha 
tuhaf oldu. Bu sefer trende 
guruptan on kişi kaldı ki itk 
trenle bize iltihak ettiler. Öyle 
binişi, böyle iniş temizler an-
cak. 

Hamburg muhakkak ki, Ber
Jinden şehircilik itibariyle çok 
aşağı. ilk nazarda, sokakların
da, pislik ve kağıd parçaları 

görmek kabil. Bu ne kadar 
gezdikçe o kadar göze bat
maktadır. Burada gürültü, Ber
line nazaran pek az. Harabur
gun bu hali lzmire ne kadar 
benzemekte. 

Hamburgun bir ticaret limanı 
olduğunu söylemek bilmem 
fazla olmaz mı? Bunu ilk mek
.teb talebesi bile bilir. Yalnız 
benim nazarı dikkatimi celbe
den nokta, buranın, yabancılara 
bir geçid mahalli olmasına rağ· 
meo, belediyesinin, en kalaba
lık yerlere bile, eşya yığanlara 
mani olmamasıdır. Ticaret ve 
bilhassa ihracat şehirJeri, ki 
bunlar zenginliklerini bu iki 
membadan alırlar, şehircihkten 

ziyade bu iki ehemmiyetli nok
taya parmak basarak hareket 
etmelidirler. Hamburgun, ya
nında bir köy kalan lzmir, ne
den böyle hareket etmesin. 
Acaba onların yo!u mu yanlış? 

Hamburgun muazzam gemi 
tamir tezgahlarım kiraladığımız 
bir karo ifc gezdim. insan bu
rasım gözle görmezse bir tür
lü hayalinde canlandıramaz. 

Koca, koca 3000 \'eya 4500 
tonluk gemilerin kızağa çekil
miş vaziyetteki halleri ne kor
kunç. Bu tezgahlar, deniz iç~n
de bir göl manzarasını veri
yor. Çünkü içeri girebilmt:k, 

Bütün Almanya, gelen ecne
bilerin registcr mark olarak ka
zandıkları icarı biçe indirmek için 

bir vücut olmuş. Yabancılar bu 
ağ içine bilmeden kendilerini at
makta ve ucuz eşya alıyorum 

diye sevinmekteler. Böyle an-
1nlaşarak, hep birden harekete 
geçilmek ne kadar çok karşı· 

lanmağe değerse hissettirme
den kazık atmak ta o kadar 
zordur. 

Hamburszda, Berlinde, rasla
yamadığım bir şey gördüm. 
Çarşıda gezer iken uğradığım 
bir mağazada şöyle bir iJan 
vardı: 

0 Yabudiler buradan alışveriş 
edemezler ve içeri girmeleri 
memnudur.Jt 

Hamburg balkı, Berlininkine 
nazaran çok pejmürde. Halkı 

' de şehirde mevcud amele faz
ı lalığı buna sebeb olmaktadır. 

Hamburgda ·misafir olduğlA
muz yer bir mektep gemisidır. 
Burada lngiliz, Norveç, Dani· 
markala, kızlı erkekli bir kala
bahk var. inzibat ve disiplin 
her şeyin üstündedir. Almanya, 
lngiJtere, ltaJya v. s. devletler 
aralarında, gençlerin tanışması 
için bir gençlik teşkilata vü
cuda getirmişler, her yıl tatil 
aylarında her memleket ayır
dığı gençleri diğer memlekete 
gönderiyor. Böylelikle gençler 
kendi ceplerinden para sarfet
meden, başka memleketler gö
rüp bilgi ve kültiirlerini yük
seltiyorlar. Buraya gelişimiz, 

Türkieri de bu teşkilata davet 
meylini faz!alaştırclı. Eğer bizim 
Maarif vekaletimiz müsbet bir 
cevap verirse, bizim de bu 
teşkilata girmemiz, gençlerimi
zin tekamülü noktasından çok 
faydalı olacağını sanıyorum. 

Yarın Lcipzige hareket edi
liyor, lzmirin güneşini, üzüm 
ve incirini özledık. Bura ya
nında cennet olan memleketi· 
mize selamlar. 

llehmed Ü ter 

VER\ ASI 

SUÇ ULA 
A ETTiL R 
•••••••••••••••••••••••• 

- Baş tara/ı bırincı sahıJede -
Smirnof Berline gittiği zaman 
Troçkinin oğluyla görüşmüş ve 
Almanyadaki bulunduğu müd
detçe, daima T roçkinin adam• 
lariyle temaslar yapmışhr. O 
zaman iki ayrı şebeke halinde 
çalışan Troçki ve Zinovyef ta
raftarları, Sovyet Rusyayı idare 
eden mümtaz şeflerin Sovyet 
davasını başaramıyacaklarmı 
ümid ederek fırsat bekliyor· 
lardı. Fırsat düşünce ve Sovyet 
ricali gözden düşünce Troçki 
memlekete dönecek, Zinovyef 
de buna iltihak ederek hüku
meti ele alacaklardı 

Bu zorba tethişçiler bekle
dikleri fırsatın zuhur etmedi
ğini ve hadisatın kendilerini 
yanılttığını görerek tetbiş grup· 
lan kurmuşlar; bu grupların 

başına birer şef tayin ederek 
faaliyete geçmişlerdi. Bu sui
kasdlarda baş vazife Zinoviye
findi. O nerede bulunursa bu
lunsun; daima halkla temasını 
muhafaza edecek ve halkı ze
hirlemeğe, Sovyetler şefleri 

aleyhinde fesad çıkarmağa çalı
şacaktı. 

Suikastteki en büyük vazi
fe de onun omuzlarında idi. 
Kisof ve Stalini onun tayin 
edeceği adamlar öldürecek
lerdi. Ve Stalioin ölüm tarihi 
olan 936 senesi Eyhilünün üçün 
cü gününü tayin etmişlerdi. 
Maksad ölüm yolile Stalini yol
daşhktao uzaklaştırmaktı. 

Elde edilen evrak ve mek
tublar arasında Zinoviyefin; 
Troçkinin el yazılı mektubları 
vardır. Evrakta Stalinin :smi 
sık sık geçmektedir. 

Fuvara -·-Daha on beş bin lrallk 
yardımda bulunuldu 
Fuvarda inhisarlar pavyonu

nun inşaatı bitmek üıeredir. 
Yakında inhisarJar mamulatmın 
pavyona yerleştirilmesine baş
lanacaktır. Sovyet pavyonu in
şaatı bittiğinden dünden itiba
ren Sovyet mallarının pavyona 
konmasına başlanmıştır. 

Başbakanımız ismet lıiönü· 

nün fuvara karşı gösterdikleri 
yakın alaka neticesi olarak 
Dahiliye Vekaleti bütçesinden 
Fuvar komitesine 15 bin lirahk 
daha yardımda bulunulmuştur. 

Bu suretle Iktisad Vekaletince 
yapılmış olan 25 bin lirrhk 
yardımla birlikte yardım yekfı· 
nu 40 bin lirayı bulmuştur • 

Izmirlilerin fuvardan istifa
deleri çok büyük olacaktır. 

ı ı • • ı ıı r 

Tütün Limited 
lzmlr piyasasından mU

hlm miktarda tutun 
satln alacaktır. 

Tütün ihracatiyle meşgul ol
mak üzre kurulan Tütün Limi
ted şirketi bu mahsul yılında 

lzmir piyasasından mühim mik
tarda tütün mübayaa edecek
tir. Şirketin müdürü bugünler
de Alihisara gelerek tütün va~ 
ziyetini gözden geçırecek; on
dan sonra da lzmire gelecektir. 

Tütün Limited şirketi, bu 
yıl tütün piyasasının açılışında 

müessir bir rol oynayacaktır. 
Haber aldığımıza göre tütüPler 
haz1rlanmaktadır. Piyasanın pek 
yakında açılmasına intizar edi
liyor. 

11111••~ 

Dinamitle oynarken 
Cumaovası nahiyesinin Göre

ce köyünde Mustafa oğlu 15 
yaşında Mehmed dağda keçi 
otlatırken bir dinamit bulmuş 
ve bunu demir zanniyle taşlara 
.vurmağa başlamıştır. O sırada 
dinamit · patlamıştır. Mehmet 
iki elinin parmaklarından yara
lanmıştır. Yarah çocuk tedavi 
için lzmir Memleket hastane~ 

sine getirilmiştir. 

·• ·-·····-· 

Asıl mühim bir nokta da bu 
aybaşında Simirnofun iştirakile 
yapılan gizli bir toplantıdır. 
Bu toplantıda konuşulanlar 

tamamen tesbit edilmiştir. Şa· 
hid ifadeleri herşeyi meydana 
çıkarmıştır. Troçkistler ve Zi
noviyefisler şuna kanidirler ki, 
kendileri re'sikara geçtikten 
sonra memleketin şeklini ka
milen değiştirerek daha emin 
içtimai nizamlarla halkı kendi
lerine ısındırmak mümkündü. 

Ruam mücadelesi 

Bütün bu hayal programları 
tatbik sahasına konulurken ted
hişçi gruplar Rusya toprakları 
içinde faaliyetn geçtiler. Bir ta
raftan halkın arasına yayılır
kan diğer taraftan tedhişlerle 
vaziyetten istifade edeceklerdi. 

TEDHiŞÇİLER 
Tedhişçilerin birleşen merke

zi, suikastlerde rol alacak ad
ları tesbit etmişti. ( Bu adları 
havi liste henüz ele geçme
miştir. ) Troçkiye karşı hazır

lanan harek~t giinü evvela 
münakale ve muhabere va
sıtaları tahrib edileceti. Sov
yet balkının bll7.uruı:u bozmağa 

matuf olan bu hareket, Sovyt 
hükümetinin dikkat ve basireti 
sayasınde kuvveden fiile çıka
rılamıştır. 

ZINOVYEFıN IFADESI 
Zinovyefin ifadesi bazı ser

best cumlelerle ve yan itiraf
larla öoludur. Zinovyeff 
kararnamenin 250 inci sayfa
sında yazıh ifadesinde tedhiş 
hareketlerini tekzib etmemiştir. 
Önce harbiye nazırı Voroşilof 
yoldaş için hazırlanan suikast 
932 • 933 yıllarında tatbik edi
lemediği için müniisib bir za
mana tehir edilmişti. 

iTiRAFLAR 
Londra, 21 (Ö.R) - Mosko

vadan hildiriliyor: 
Smirnof bildiklerini itiraf 

·etmiş ve Berlinde Troçkinin 
oğluyla yaptığı temasları anlat· 
mışlır. Suçlu, terrör hareketine 
iştiraki kabul ettiği hakkındaki 
ithamı reddetmiştir. 

Staline karşı hazırlanan sui· 
kasd hareketinde parmağı ol
duğu zannedilen eski hariciye 

Vilayetin muhtelif kazalarile 
nahiyelerinde ruam mücadele
sine eh~mmiyetle devam edil
mektedir. Mücadele sistematik 
bir tarzda yapılmaktadır. Ev
velce şarbon hastalığı görül-
müş olan ·yerlerdeki hayvan
lara da koruyucu şarbon aşısı 

tatbik edilmiştir. Fakat aşıya 
yeniden ihtiyaç hasıl olmuş ve 
Tarım bakanlığından iki litre 
aşı istenmiştir. Bu aşı gelince 
bir çok koyun, keçi ve sığır
lara da tatbik olunacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
komiser muavini, bugün gaze
tecilere beyanatta bulunarak 
suikastlarla münasebeti olma-
dığını ve müttehemlerden hiç 
birini tanımadığını soylemiştir. 

Komiser muavini sözlerini şu 
cümle ile bitirmiştir: 

- "Ben tedhişci değilim,.. 

Moskova, 21 (Ö.R) - Troç
kinin ele geçen bir mektubu-
nun sureti neşredilecektir. 

iFADELER 
Moskova 21 (A.A)-Suikasd 

maznunlarının isticvaplarına de· 
vam edilmiş ve Smirnof Zinov· 
yef, Kamenef, Ürackovski, 01-
berg Yurin tethiş teşkilatı ve 
faaliyetleri hakkında izahat 
vermişlerdir. 

Maznunlardan Olberg ve 
Yurin Troçkinin direktifleri da-
hilinde tethişçilerin Alman za
bıtasının yardımı ile çalışmış 
olduklarım tafsilatiyle anlatmış
lardır. 

Roma. 21 (Ö.R) - Sovyet
ler ittihadı dahilindeki suikast 
failJerinin muhakemesine bugün 
de devam edilmiştir. Türkme-
nistanda da tedhişçilerin bir 
merkezi meydana çıkarılarak 
birçok kimseler tev~if . edil
miştir. Parvda bu yem suıkast-
çıların davası da yakında baş
Jıyacağını yaııyor. 

A ANLAR 
Asabileştiler 

• ••••••••••••••••••••••• 
- Baştara/ı ı inci sap/ada -
Berlın, 21 ( Ö.R ) - Alman , 

gazeteleri, Kamerun adlı Alman 
vapuruna karşı hükumete ta· 
rafter lspanyol harb gemileri
nin hareketıni bir "korsanlık" 
hareketi şeklinde tavsif etmek
te ve bu tecavüzün Akdenizde 
Hitlerin sancağına karşı bir 
hakaret teşkil ettiğini yazmak
tadırlar. Şimdilik bütün gürül
tüyü koparan gazetelerdir. 
Devlet reisi Hitler Bavyerada 
istirahatte olduğundan hadise 
hakkında henüz Almanyanın 
re:smi vaziyeti öğrenilmiş de
ğildir. 

Hitlerin kararı ne olacaktır? 
llkönce Madriddeki Alman 

büyük elçisinin bu vak'ayı şid
detle protesto etmek için emir 
alacağı muhakkaktır. Almanya 
kendi bayrağına karŞı yapılan 

hareketin mutantan bir şekilde 
verilecek tarziye ile ortadan 
kaldırılmasını, Kamerun vapu
runda araştırmalar esnasında 

yapılan tahribat ile vapurun 
yolunda devamıoa mani olun
masından ileri gelen zararların 
tazminini istiyecektir. 

Berlin siyasi mahafilinde sa
rahatla beyan edildiğine göre, 
Alman vapurlarına karş' bu 
kabil tasaddiler devam ederse 
Akdenizdeki Alman filosu mü
dahale etmek ve lspanyol barb 
gemilerine ateş açmak için 
emir alacaklardır. 

Almanya bu kabil hareket
lerden lspanyol hükümetini 
mes'ul tutmak niyetindedir. 

Paris 21 ( Ö.R ) - Siyasi 
mehafil Kamerun hadisesinden 
müteessirdır. Bu meselenin bi
taraflık formülü üzerinde bir 
anlaşmayı tehir edeceği zanne· 
diliyor. Bununla beraber Al
manyanm souk kanlılığını mu
hafaza edeceği ve mesuJiyetle
rio tayini imkansız olan bir ha
dise üzerinde h3ddinden fazla 
ileri giderek vaziyeti bir kat 
daha vahimleştirmiyeceği umu
luyor. 

Tenca, 21 (Ô.R) _:_ Berlin
den gelen haberlere göre is
panya hadiseleri üzerine Ak
denize inen Alman barb filo
sunun başamiralı Kamerun ha
disesi üzerine lspanyol gemi
leri amiralına bir nota gönde
rerek Kameruna karşı yapılan 

mııamelenin denizlerin serbes
tisi prensibine tecavüz oldu
ğunu ve bir daha bu kabil 
hareketlerin tekerrürüne göz 
yumulmıyacağını, Alman harb 
gemilerine tahlükeye düşen 

Alman ticaret gemilerini silahla 
müdafaa için emir verilmiş ol
duğunu bildirmişlerdir. 

22 Ağu tos 1936 

adri ökçe 
1 •••••• 

Bursa vilayeti tahsilat 
şefi ol u 

Vilayetimiz defterdarlığ tah· 
silat şefi Kadri Gökçe bir de· 
rece terfi ile Bursa vilayeti tah· 
silat şefliğine tayin edildiği ha
ber alındı. Mumaileyh vilayeti· 
mizde bulunduğu müddetçe 
merkez ve kazalar tahsilat işle• 
rini mükelleflerin ödeme kabi· 
Jiyetlerini gözetmek suretiyle 
iyi bir şekilde takib ederek 
halkın ve memurların teveccü· 
hünü kazanmış genç bir mali· 
yecimizdir. Yeni vezifesinde dt 
muvaffakıyetinin devamını di .. 
feriz. 

. -·····-· 
Zafer bayram! 
30 ağustos Zafer ve Tayyare 

bayramı merasimi için zengin 
bir program hazırlanmaktadır. 

Bu sene Zafer ve Tayyare bay
ramında lzmirlilerio son sene 
içinde orduya hediye ettikleri 
sekiz tayyarenin ad koyma 
merasımı de yapılacaktır. 

Ta liye edildi 
Kordonda deniz sporları 

yurdu önünde l{endisinden ayn 
yaşıyao karısı Nuriye Canan'ı 

karalayan Bandırmalı Ibrahim 
müstantikliğe verdigi bir istida 
ile tahliyesini istemişti. Müs
tantiklik yaralanma hadisesi 
hakkındaki raporu nazan dik· 
kata alarak lbrahimin tahliye-
sine karar vermiştir. -

" 1 ••••••• 

iki köylü 
&özlerine kestlrdlklerl 

bir kızı kaçırmak 

istemişler 

Torbalı kazasında Mehmed 
Ali kızı 16 yaşında Ferdaneyi 

iki köylü zorla kaçırmak iste
mişlerdir. Kır bekçisi müteca• 
vizlerin hareket'erine mani o( .. 
mak istemiştir. Bunun üzerine 

iki azılı bekçiye hücum etmiş
lerdir. Bekçi vaziyete hakim 

olarak kızı kurtarmış ve vak'a 
failleri kaçmışlardır. Bunların 

yakın köyler halkından olduk
ları anlaşılmıştır. Tutulmalan 

için bir jandarma müfreze si 
hareke!e geçmiştir. 

•J. • • • • • • 

Çocuğu kazaen 
öldürmüştür 

Balçova köyü civarında Ah

med adında altı yaşında bir 
çocuğu kırda Keçi güderken 
kurcaladığı av tüfengioi ateş 

aldırarak öldüren lbrahim as
liyeceza mahkemesinde 6 '2Y 
hapse mahkum edilmişdir . 

''//.Z//,.7./h'J'.. ~'//L//7./.72/..7.J 

~ HUSUSi OTOMOBiL KUL
LANANLARIN NAZARI Berlin 21 (A.A) - ispanya 

sularında bulunmakta olan Al- " 
DlKKATINE 

man harb gemilerini değiştir
mek üzere amiral Bobnun ku
mandası altında yeni harb ge
mileri hönderilmiştir. 

Bu filo amiral Fon Spee 
zırhlısı ile Nurenberg ve Leip
zig kruvazörlerinden ve dört 
torpitodan mürekkeptir. 

Londra, 21 (A.A) - ispan
ya elçisi dün akşam ve öğle
den sonra Eden ile iki müla
katta bulunmuştur. 

Bu mülakatta A!manyamn 
ispanyaya verdiği nota dahi 
görüşülmüştür. 

Paris, 21 ( Ö.R ) - Alman
yanın Madrid maslahatgüzarı 
bugün başvekil Jirald'ı ziyaret 
ederek Kameron Alman vapu
runda lspanyol filosu zabitlerinin 
yaptıkları araştırmaları şiddetle 
protesto etmiş ve fimabad bu 
kabil hareketlerden lspanyol 
hükümetiııin mes'ul tutulacağını 
bildirmiştir. 

Almanya, Akdenizdeki kuv
vetlerin\ yeni harb sefinf'leri 
göndermek suretile kuvvetlen· 
dirrne ve karar vermi tir. Bu 

Ehven fiatla 
satlık Oto 

521 modeli beş kişilik 
Fiyat marka Kupa ve yalnız 
on dokuz bin beş yüz kilo
metre yapmış ve bir elde ve 
kemali itina ile kullanılmış 
adeta yepyeni denilebilecek 
bir vaziyette bir Oto 
satlıkhr. 

Istiyenlerin Alsancak va
pur iskelesi karşısında 
numaraya müracaatlar1. 

S-6 1-3 (1721\ 
VZ7/././///J.Z7Z7.L;r//////7./., 

kuvvetler bugün Kiyelden ha
reket edecektir. 

Berlin 21 (Ö.R) - Alman 
gazeteleri Kameron hadisesini 
vesile ittihaz ederek Fransa ve 
Sovyet Rusyaya hücumlar yapı
yorlar. Fransız gazeteleri bu 
hücumların tamamen yersiz ol
duğunu, Fransanın Kameron 
hadisesini müessif bir hadise 
olarak telakki etmekten geri 

1 
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Bu 8ider Salonda bir bom

ba gibi patlamlfb. Her ne ka
dar dokuzuncu Şart bunlan 
gülerek söylediyse de ba gü
lüşte bir mana vardı. Hü1molar 
bu söze alınmıılardı. Amiral 
tok bir ta vırla: 

- Zab haşmetpeaahilerinin 
lütfen fikirlerini izah edecek
lerini limid ederim. 

Kral mosmor kesildi. Gözle
rinden ateş fışkırdı. Belki ana
sı Katerinin ifşa ettiği sır ağ

zından kaçacaktı. Kraliçenin 
renksiz yüzünü görünce kendi
ni toparladı. Kraliçe giilümsi
yerek: 

- Amiral hazretleri, Dök 
Danjoyu takib etmeğe hazırlan
manız ispanya kralını da mnn
hezim etmeğe karar vermeniz 
icab ediyor ..• 

Sözlerini töyledi. 
Kral ayni zamanda Kolini'nia 

kohından çekerek : 
- F elemen kteki bu hazırhk 

nedir ? Orada katliam olmuş 

değilmi ? On ekiz bin Hükao
n• öldürüldüğünden m&luma
bmz varma? 

Diye bir kapye çekti. 
- Evet. hepsinden malama

bm var. Fakat Franaa kralınm 
nllfuz ve kudreti •resinde u 
zaman içinde ba mlttbif bt
lilmın hini alamleceğimizi 
umuyorum. 

- Çabuk olunuz amiral bu
retleril Diğer h&k6metlerin de 
ba katlilma c1r• et etnieleri 
muhtemeldir. 

Kral ba sizleri homurdana
rak aöylemifti. Kolini banda 
laiç bir mabat 1eZ111edi.Çtbddl 
bal ba banttan çok memnuu 
aôridJorcl& 

Dokuzuncu Şarl, orta salona 
koşmuş tahta doğru yürüyordu. 

Derken damın icra edildiği 
bitişik salonda bir velveledir 
koptu. Bu gürliltO, neı'e ve 
llriirdu mütevellit değil; bo
ğuk bir inilti idi. HtlknoJarm: 

- Kraliçe ölüyor! 
Feryadı ayyuka çakıyordu. 
Kralan Kolini ile fiir Ronsa-

rın arumda talatma otmacaj1 
henglmda Kont d6 Manyak 
da NaYar kraliçNiai balmaflu. 
Tam ba sarada yamada bir 
alaJ Jantiyum olarak kraliçe 
Katerin da Midiçi dahi ağv 
ağır tebe•'Urale Jaa Dalbereye . 
doğru ytiı lid&. 

jan Dalbere ise oğlunun te· 
refiae Yerilen bu mllumerede 
yapılan fUUnm: laareketlerdea 
bir netice çakannağa çahfa1or
du. Etrafmda bahmaaı.r çeh
resinin sarardığını prmllşlerdi. 

Jan Dalbre bazan ricado
Jun baz gibi keaiJdiiiai Ye ba
zan ateşler içinde yandığını 
hiuediyordu. Sunanla beraber 
sebebini anlayamadığı bir hu
tahğa alamet olan bu itiraza 
pek o kadar da ehemmiyet 
vermiyordu. Y almz gözleriyle 
oğlu Hanriyi anyor ve onu bu· 
lunca endifeli nazarlarla takib 
ediyordu. Kraliçenin bu hali 
Haminin nipnlııı Marpit'ia 
bile gözünden kaçmamlfb.Kra-
liçeye yaklaşarak yanı sesle: 

- Nede• korkuyorsunuz 
madam? Emin olunuz benim 
nipnlıma hiç bir kimse yan 
gözle bakamaz. 

Dedi. 
Jan Dalbre, Margonun bira

deri dokuzuncu Şarl üzerindeki 
nüfuzunu biliyordu. Bunun için 
sustu ve biraz sükünet buldu. 

Bu konuşmalar esnasında 
kendisine doğru ilerliyen kont 
dö Mariyakı gördü. Gülümsedi 
ve elini uzatb. Etrafındakiler 
çelı::ildi. Kont ta kendisine uza
bJan eli öpmek üzere sevinçle 

ile~· 

Fakat kraliçe mosmor ke
ıildi derhal elini aln111a aonra 
boğazına götürdü. Alnmdan 
soğuk terlerin akbğ'ım, gözJe
rinin karardığanı hissetmiıti. 
Birdenbire arka üstü düıtü. 
Mariyak sapsan kesilerek : 

- Hava! Bir parça sul Kra• 
liçe fena oluyor 1 

Diye bağırClı. 
Bunu müteakip fer1atlar, ka

dınların baykıraşları başgöster
di. Heyecan ile titreyen bi ka
dın sesi: 

- Aman yarabbi 1 Sevgili 
yeğenime ne oluyor? 

Dedi. Bu sözleri aöylüyen 
Katerin Dö Midiçi idi. Telaşla 
Jan Dalbereoin üzerine doğru 
eğildiği görüldü. Ve : 

- Çabuk l Çabuk ! Doktoru 
çağırmız r 

Diyordu. Lilrin Katerinin kul
landığı küçük bir fişe sayesin· 
de Navar kraliçesi biraz ken
dine gelerek : 

- Bir şey değil.. Hararet.. 
Heyecan... Sizmisiniz aziz ev
lidım ?l 

Sözlerini kekeledi. Mariyak 
çok kederli ıidi. 

- Madam sizia reriııize ben 
lleyürı. 

Dedi. Ba anda Doktorda 
kraliçeyi maayeae etti. Jan 
Dalbere ise; 

- Ölüyorum oğlaml Oğlumu 
girmek isterimi Oh ramyoruml 
Ellerim ramyor diye haykırdı. 

Bir çok kimseler Huriyi 
aramak lzere koşarlarken 
Doktor da kraliçenin ellerini 
tatta. Jan Dalbere ikinci defa 
bayıldı. Katerinin tekrar kok
lathğı iiicın tesiri olmadı. Han
ri de Jetiftİ geldi. Aauanı 
ölüm döşeğinde gördü. Müthiş 
surette sararak Doktorun ko
lundan tuttu. Y avaı ve kor
kunç bir seste: 

- Hakikati söyleyiniz! Doğ
ru liyleyiniz! Validem ne hal· 
dedir? Dedi. 

Son derece heyecanlı olan 
Doktor çaşkınhkla ve tedbir
aizcesine: 

- Ölmek lzeredirt 
Sizlaü soyledi. 
Banan herine Huri diz ç6-

kerek ._eaini lmcaldadı. Hmç
lonldarla aflamağa bafladı. 
Birkaç adam geri çekilerek 
düşmemek için bir direğe da
yanan Mariyalnn da ısbrabı 
pek ziyade idi. 

Katerin ellerini gizlerine g6-
tlrerek: 

- Aman yarabbi! •e miitlüı 
feliketl 

Diye bağırdı. 
Bu kara haber, ze•k Ye safa 

içiade çıalayaa Lun sarayını 
sarsmıı gibi idi. Bütün höknü
ler teessilrden bir ıaz bile .ay
Jiyecek baJde değildiler. Koliai 
yetif li. Konde, Andelo Ye di
ğer hökna rftesa11 da Na•ar 
krabçasmm etrafıada toplanllllf• 
&ardı. Dokuz•cu Şarl ba ha
beri duyunca çok üzüldü. Ba
tını önüne eğerek yüksek sesle: 

- Artık mlumere hitam 
buldu! 

Dedi. 
Katerin heman oğlunun ya

nına sokularak kulağına: 
- Bifikis 1 Eğlence bundan 

sonra ba,liy or 1 
Sözlerini söyledi. 
Yirmi dakika sonra, Lu.r 

Hrayındaki bütün ışıklar söne
rek bir sessizlik bildim aiir
meğe baıladı. Yalnız kapılarda 
bulunan nöbetçiler üç misline 
iblig edilmif ti. 

Katerin ile Rojiyeri, her ikisi 
de sararmıı oldukları halde baş 
bata vererek yavaı sesle ko
nu1117orlardı. Müneccim : 

lngiltere kimin tarafını tutmalı? 

Daily Telgraph diyor ki: Bir 
lngiliz-Alman ittifakı imkansızdır 
Bir gazete de ''Bitaraflık tereddütten iyidir,, diyor 
l•giltereain A•rapa işlerinde 1 

alecaia Yaziyet, ve bitaraf ka
lamayarak herhaagi bir miida
baleye mecbur kaldığı takdir
de kimia tarafım tutması İcab 
ettiii lagiliz pzetelerinde aak 
sık •-kaplara mevzu olmak
tadır. lngiliz kamoyaııun, lagil
tereain menfaatleri bakımından 
bu kadar bayati bir meselede 
ne kadar 1 aynlıklara ve aykı
rıhklara döıtüğiinü göstermek 
için aıağıda birkaç misal ve
riyoruz: 

BiTARAFLIK TERED
DuDDEN EYiDiR: 

The N cv 8/aleswıen and Na&n 
gazdesinde, R. T. Prutt fazıror: 

Bugünkü İngiliz hükıimeti, ne 
kadar iyi niyet sahibi olsa da, 
kollektif emniyeti tekrar tesis 
edemez. Çünkil kollektif emni
yet, memleketimizin itibanna 
bağlıdır; ve bu itibar ise şim
dilik ölmüttiiı'. 011un içindir ki, 
lngiliz hükumetinin. bundan 
bayle, bir ittifak siyaseti takib 
etmekten başka birtey yapa
mayacağı ileri '90rftl6yor. 

imdi, tecrfıbe bize öğretiyor 
ki. böyJe bir politika takib edil
diği zaman en büytik teblüke 
teredd6d etmektir. 1914 de, 
Fransa, eğer lngilterenin yar
dımını ummamış olsaydı, ülti
matomu daha kolayhkla kabul 
ederdi, Ye Almanya da, lugiliz 
bitaraf Jıpaa itimad etmemiş 

olaaydı ·bayle bir iiltimatom 
pndermezdi. 
Şu dakikada, lngilterenin 

devlet adamları o kadar itibar
dan düşmüşlerdir ki, arhk Av
npada .&dmlhe glYwek 
kim1e kahlia•ııbr, Ye tarafı
mıalaa bir mldaliale yapdmak 
imkanı bazen bir taraf, bazen 
de diğer taraf için bir teıvik 
bynağıdir. Anupa dcıYletleri 
aacak kendi meafaatlarma olan 
.. yi hatubyacaklanhr: Fransa 
1914 6, Almaayada aon aylar
daki tereddtUlerimiD. 

Onun içindir ki, lnriliz hii
ktmetine kalan tek kati poli· 
tika, bitaraflık siyUUMLr. Mn
tecavize kal'fİ lngiliz m&daha
leıinin katiyeti sulhu temin 
edeceği doğru ise, bu m8da
hale husasnda bagOnkil te
reddld6tı _. için, daha bl· 
ylk bir tehlike tef kil ettiji 
de muhakkaktır. 

lngiltere antikomibaist bloka 
brıı olmalıdır. 

Muhafazakir Daily Telgrap1i 
gazeteaiade Sir W arden Chil
cott yamyor: 
Şu sual sorulmaktan geri 

kalınıyor: •InıUtere ae ya~ 
malıdır? Kimin tarafını tutma
lıdır? Ben de .. na dilflnlyo
rum: eter eliadea gelirae her 
feydea önce Domioyonlarla 
bağlanaı 11klqtırmals ve Avru· 
pada herbansi bir kombiaezo
nMn datmda lralma•dır. Fakat 
eğer bir de•letin veya bir de•· 
letler blokaa yaaında mevki 
almaya mecbar kallna, hiç ol
mazsa bolfeYiuıle m&cadele 
edenlerin yanında yer almalıchr: 
Almanya, ltalya, japonyL 

BiR INGILIZ - ALMAN 
ITTIFAKI IMKANSIWIR 

Daily Telerraf razeteaiade 
A. Colin K1arham yanyor: 

Daily Telegrapb'a gönder
diği mektupta Sir · \Varden 
ChiJcott, birçok lnriJizlerin te· 
reddütsGz reddedecekleri bir 
tezi m&dafaa ediyor. ffiJAaa 
olarak meaele fUdar : 

Yeni bir Avrupa harbmcla, 
sonradan bir komlillizm aaltı· 
nma maruz kalacak bile ollak. 
aeae ... zaffer aca~ imi· 

lngiltert harielye 11azm Eden 
diyle, lngiJterenin Fransa ve 
Rusya ile ittifak etmesi mi 
lazımdır? 

Yoksa, 1914 denberi and
la,malara çekinmeden tecaYlz 
etmiş ve müttefiklerden, iade 
etmeğe niyetli olmadığı, y&z 
milyonlarca borç almaş oldu
ğuna hesaba katmadan, Avru
panın en kuvvetli devleti olan 
Almanya ile mi birleşmelidir? 

Pratik bakımdan, Fransa ile 
lngiltere arasında biç bir ticari 
rekabet yoktur; ve Almanyanın 
liedef tuttuğu da F r~z sö
m~eteri değildir. Bana kar
şılıt"t , Almanyanın lngiltereden 
istiL~ceği pekçok şeyler vardır. 
O~un içindir ki, Almanyanın 

tarah~a geçtiğimiz ve Alman
ya da himayemizdea emin ola· 
rak, birden bire bizden meseli 
Belçikanın ve Manı limanlan
nın kontrolu gibi eo olmayacak 
şeyler istediği takdirde, nasıl 
reddedebiliriz ki ukeri bakım
dan kıyaslanmıyacak derecede 
üıtüu bir devletle karşı karşı
ya kalmıı olacağız ? 

Yukarda zikredilen iki hal 
şeklinden birincisi daha açıkça 
çok daha mtlreccah giirtlnüyor: 
Buuunla beraber, gtinthı birinde 
A nupada sulhu muhafaza ede
bilecek olan bir Fransız - lngi
liı: - Almaıa ittifakı vücuda ge
tirildiği &Üla Avrupanan diğer 

tanflanaa bqa ka11aa kala
biliriz. 

TEAHHÜD ALTINA 
GIRMIYELIM 

Mulaafaı:akir Obaerver ga
zetesinde L. Ganen yanyor: 

Hiç bir lagiliz hllrumeti, fim
diye kadar, bu kadar ••bim 
bir ••ayete k&111 kopaak mee
bariyetiade kalmlf dejildir. 
AYnpa mHta, blytlk alçide, 
lagiüz h6k6metiDİll ceuret Ye 
feruetine bağhclır. Vanlacak 
hedef larihtir. Anupayı yeni 
bir harbna kAb--clan kurtar
mak. Anupamn prkıaclald bA
c:liaeler aeticuinde lngilternin 
Almanya aleyhinde bir harba 
ıir•ceiini F ranaa dllfi1nmekte 
ve Sovyet Rusya ummaktad11. 
Bizim Arib bir taahblld albna 
girmemiz iateniyor: Bizim So•· 
yetler Birliiine karp hiçbir 
huaumetimiz yoktur ve Litvi
aofun Paria ve Londradaki 
m&bim rollDD inkar etmiyoruz. 
Biz, hiçbir egoist maksat takib 
etmiyoruz. Sulh tek hedefimiz
dir. Bu, ~ ile sallı de
mektir. Ba • ..ı van
nlabilir? 

lngilterenin rolü ne olmalı
dır? Hiç şüphesiz ki, herhangi 
bir sebeb, ve herhangi bir 
devlet için, körü körfine Al· 
manya ile harbetmeğe karar 
vermekle bu hedefe vanlmaz. 
Fakat muhakkak olan şudur ki, 
logiltere ne Rusya için Alman
ya ile, ne de Almanya için 
Rusya ile harbedecek değildir. 
ALMANYA VE iT ALYA iLE 
Aşkın muhafazaklr Daily 

Mail' de Lord Rotbermere di-
yor iri: 

Hakikatleri hesaba katmak 
lizımdır. Avrupa vaziyeti sü
ratli ve esasla değitiklikler ge
çirmektedir. Milletlerarası kıy
metler bir zamandanberi ta
mamen değişmiştir. Bazı zayıf 
devletler kuvvetli olmuşlar, ve 
bazı kuvvetli devletler göz g6re 
göre kuvvetten düşmektedirler. 

Bütün bu evolusyon, millct
leraraaa münuebetlerde derin 
sarsıntılar hasır etmjştir. Orta 
Avrupada vukua gelen deği
şildikleri heaaba bile kat
mıyorum. Almanya. ileri doğ
ru hamlesinde, etrafındaki 
bntün devletleri cazibesi al- · 
tana almak yolundadır. Fran
sa, artık gerek askerlik 
ve herekse diplomasi sahasın

da Almanya ve ltalya tarafm
dan geride bırakılmııtır. 

imdi bu değişiklikler, bizim 
de dıı politikamızı değiştirme
mizi İcab ettirecek mahiyette
dir; ba politika bem aa.bet ve 
realiıt olmalıdır: Rusyanıa öl
dürlcl nilfuıu altında kalan 
Nemleketlerle we banlar ara•n
da Fransa ile bOth sa•imi 
mlinuebetleri keame&yia. Ve 
nihayet politikamız, Anupada, 
ltalya ve Almanya ile bir uz
laflD8J• cloira temayll etmeli
dir. -

REALPOLITIK'IN 
TEHLOICELERI 

Ne•• Letter gazetai de di
JfH ki: 

MiUetler cemiyetini, Slav!an 
ve Romealeri terkeder~k salhu 
kazanabilecetimizi aman "Real
politik" taraftarlan, milli bGkô-
aietin içinde nlifuz kazanır gi
bidirler. lngiliz halkına nadiren 
bu kadar mahir bir tuzak ku
rulmuıtur. Gelecek sonbahar
dan CSnce, lngiliz kamoyunun 
Milletler cemiyetine bağhbk ve 
koUektif emniyet gibi eski ide
allerini terkederek yeni g6rüş 
tanına iltihak etmesi imklnıız 
değildir. 

Ortaya ıöyle bir sual ahi· 

.. ...... 
• 1 • 

Borsa Raberl ri 
DDn BOPsaela 

Yapılan Sa1ıt1ar 
~ 

az Om 
Çu. Atıcı Fiat 
519 M. j Tatanto 1 50 14 
4S5 Jiro ve şft 6 50 11 
342. Vitel ve şü 7 25 15 50 
179 H z Ahmed 7 15 12 75 
150 inhisar idaresi 6 87 7 
142 Ş Riza Halef 7 75 1 l 25 
103 H Alanyalı 7 75 9 

97 D Arditi 7 50 9 25 
88 J Kohen 9 50 11 50 
81 K A KAı:tm 7 12 75 
76 Mustafa Beı 8 50 8 SG 
35 Y E Bencuya 7 50 9 
30 Y 1 Talil 8 10 
28 R Kohen 7 8 75 
27 Talat Erman 8 50 11 
24 Koop ittihat l 1 50 11 50 
22 P Paci 8 50 9 
11 F Abdullag 11 50 11 50 
9 J Goıden 10 75 11 
5 M Arditi 8 SO 8 50 

2422 Yeldin 
3902 Eski yekt\n 
6324 Umumt yekftn 

lncı .. 
Çu. Alacı Fiat 
1022 Tütsli t. incir 8 
406 A Haydar Na 7 
377 ltzl A Fesçi 1 25 
351 B S Alazraki 8 50 
311 A Muhtar 7 
28~ Ş Remzi 8 
63 M j Taranto 9 
17 S SOleymano 8 25 

2832 Yekun 
1872 Eski yek6n 
4704 Umumı yekün 

Zahire 

9 
13 
9 
9 
9 
9 
9 
8 2S 

Çu. Cinsi 
1096 Bujlday 

603 Bakla 
935 ton bakla 

Fiat 
4 25 6 -ıs 
24 s 5 

221 Kumdarı 4 75 5 125 
25 Fasulya 7 50 7 SO 

115 8 Pamuk 43 43 
12 Ken palamut 500 500 -·-Zabıta haberleri: 

B"ğday hlrsızı 
Ödemiş kazasının Çatalyol 

mabaUeainde oturan Salih oğla 
lbrabimiD duyannı delmek su
retiyle evine giren bir hırsız 
tarafından iki çuval buğday 
çabamqdır. Y aprlan tahkikatta 
hu•darıa Haaaa oğlu Muu ile 
Ahmed oğlu Durmut oldukları 
anlaşılmış ve tutulmuşlard.r. 

Uçurmu,ıar 
lluacat gtmrlğiillde aabar 

memura Aziz oğla Halid yüz. 
numaraya gittiğinde hali pen
cereaine bırakbğı bit saati ile 
bir kösteği çahnmafbr. 

Kayıfl• yaralanmıf 
Şebidlerde Şark sanayi iplilı 

fabrilıasnida Filbeli Ş~baa oflu 
Mehmed çahfmakta olan ma· 
kineyi dardarmak için kaYlf' 
boş kasnağa almak isterken 
kayıt ba91na çarplDlf ve yara
lanmı,tır. 

Bıç•ll ;ekmı,ıer 
Balcılar caddesiade Abaa· 

oğlu hanında Şaşal soyu depo· 
sanda çalışan Hasan oğlu Meb· 
med Hftsnl ile işsiz takımından 
Kadri oğf u Mustafa su indir
me me11elesi11den kavga etmi•· 
ler ve Mustafa diğerine bwçak 
çekmittit. 

Bir kaza 
Alaybe1de tuaaae öniade 

Akif oğlu lsmail adındaki ta· 
laıs Abdurrahma11111 aşçı dik· 
lciaında maıa &zerinde ekmek 
keserken bıçak ltaymış ve ya· 
nında bulunan demirci Osma
nan sağ elini kesmifdir. 

.................................... . .... 
maktadır: Milletler cemiyeti na
mına Almanyaya kar,ı Sovyet
ler birliğini müdafaaya mı ha-
zırız, yokıa yakın menfaatleri· 
miz hesabına Milletler cemiye-
tini feda ederek, Rusyaya 
karşı Almaoyaya mı yardım 

edeceiiz? 
Bu suale •verilecek cevab., 

mevcud siyasal partilerin temel 
tatı olmabd1r. 



Sahife a 
E 

lzmlr bele~Uyeslnden: 
1 - Beher takımı on alh 

liradan dokuz yüz yirmi sekiz 
lira bedeli muhammenle baş

kitiblikteki şartname ve nu
mune veçbile elli sekiz tak•m 
elbise yaptırılacaktır. Açık ek· 
siltme ile ihalesi 8-9-936 salı 
günü saat on altıdadır. iştirak. 
için yetmiş liralık muvakkat t.e
minat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatta encümen"! ge
linir. 

2 - Beher adedi iki lira
dan yüz on altı lira bedeli 
muham:nenle başkatiblikteki 
şartname ve numune veçhile 
elli ı:ıekiz aded ~apka yaptırı
lacaktır. Açık eksiltme ile iha
lesi 8-9-936 sah günü saat on 
altıdadır, Iştirak için dokuz 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile ~öylenen gün ve sa· 
atta encümene gelinir. 

3 - Beher çifti beş buçuk 
liradan 319 lira bedeli muham
menle başkitiblikteki şartna• 
me ve numune veçhile 58 çift 
fotin yaptırılacaktır. Açık ek
siltme ile ihalesi 8-9-936 salı 
günü saat on altıdadır. iştirak 
için yirmi dört liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatta encümene 
gelinir. 

4 - Beher adedi on beş 
Jiradan sekiz yüz yetmiş lira 
bedeli muhammenle başkitib
likteki şartname ve numune 
veçhile 58 aded palto yaptırı
Jacakhr. Açık eksiltme ile iha
lesi 8-9-936 salı günü saat on 
altıdadır. iştirak için altmış 
altı liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

5 - 58 sayılı adanın 326 
metre murabbaındaki 14 sayılı 
arsası, beher metre murabbaı 
200 kuruştan 652 lirn bedeli 
muhammenle başkatiblikteki 

Milli emlak müdürlüğünden: 
S.No. 

Doktor 

Kemal atir 
SARAÇOOLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ,·apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

~ya llU "> * 

DOKTOR 

Hulüsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra ikinci Beyler 
sokaRında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul ede~ (3436) 

şartname veçhile 8-9-936 salı 
günü saat on altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir, işti
rak için kırk dokuz liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve ~aatta encü· 
mene gelinir. 
22-25 - 29-4 94 [1725] 

Belediye kimyahanesi için 
baş katiplikteki şartnameye 

bağlı listede ve 49 kalemde 
yazılı kimyahane alatı alına-

cakh. Hepsinin bedeli muham· 
meni beş yüz doksan yedi lira 
iki kuruş ve açık eksiltme ile 
ihalesi 1 - 9 - 936 salı günü 
saat on altıdadır. iştirak için 
kırk yedi liralık muvakkat te
minat makbuzu veya Banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatta encUmene gelinir. 

15---19-22-26 (11) 1677 

421 Bornova Türkmen S.59 eski 31 taj No.lı Ev. 
438 Buca eski Karoça yolu yeni yıkık kemer paradiso 

Buca caddesinde 56 eski 1 yeni No.lı 919 metre 
murabbaı tarla 

439 Bayraklı taksim S. 18 eski ve taj No. lı Ev 
440 Bayraklı Mahmud B.S. 6 taj No.lı Ev 
442 Alaybey Şadiye yeni şehit Cemal So. 25-27 eski 

23-1 kapı 23 taj Nollı evin 3-20 hissesi 
443 Bayraklı Burnovn caddesi 32-34eski26-28 taj No.lı 

dükkan ve ev 
445 Yemiş çarşısında 49 kapu 45 taj No.Jı ve sağır S. 1000 00 

46 eski No.lı Mağaza 
449 Bornova Türkmen S. 16 eski ve taj No.lı dükkan 
452 Mersinli Halkapınar Bornova C. 8 eski 14 taj No.lı 

kahvehane 
453 Alsancak Şahamet S. 16 eski 14 taj No.lı ev 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 

tertib tasfiye vasikasiyle ödenmek üzere on beş gün müddetle 
arttırmaya konulmuştur. İhalesi 7-9-936 pazartesi günü saat 16-
dadır. Alıcıların Milli emlak müdüriyetine müracaatları. 

22-29 84 (1722) 

'7.7,7;~7..7.7.//7/L//:/LL/.LLLZ/.//LJ 

G. Mazarakis 
Gazete, mecmua ve 

kitap evi 

Yunan, Fransız, ln~iliz, Al
man, ltalyan, Yugoslav, Ro
men, Macar ve Arap diJJe- ~ 
rinde çıkan bütün gazete ve 
mecmuaları size temin eder. 
Her türlü mecmua kitap si
parişi kabul eder. Fiyatlar ~ 
ehvendir. ~ 

f(oıdon Cendeli ham Nu: 3 ~ 1 
f'/7.77777/././///7/7//7 /.7:7..ZJ'Z/).; .. ~ 
Do tor operatö; ' 

Merkez hastanesi 
Operatörü 

Hastalarını hergün saat 3 
ten 6 ya kadar lkınci Beyler 
sokak şerbetçi karşısı No. 81 
de kabul eder. 
Telefon muayeııehane 3315 

T eJefon evi 3203 

YEHf ASlrt ' 1 

RAD.YOLIN 

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 fuça
Jamak JazımS?eldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN 

RESSAM - DEKORATÖR 

Kadri Atamal ve şr. 
1ST AN BUL VE MÜNIH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMİSİNDEN MEZUN 

iNŞAAT. DEKORASYON. OYA VE BUYUN 
1 ESISATI • KAlJUL EDER. 

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 bulunması 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 Ödemişli 

aa Aluatoe 1eae 
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Başı, dişleri 
v 

agrıyor 
Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 
Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

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

Grip 

•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
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Karşısında dc;-hal r6c.lte mecb~ J· o!ur 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, Lokanta 
gazino hulasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo-
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta
kil oda veriJir. 

Fiyatlar Banyo üzere jnsan başına 

karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına ) atak
sız 1 ind 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri 
Kemahh Ahmed Hamdi ve All Balcı 

, .. 
-- .ı 

lzmirde i.:tirahat arayanlara 

.. 

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

E ı • d l ı· g1diniz Odalarının denize 
. V ~ya Za ~ 0 e lOe tam nezareti vardır. Otelin 

bütün eŞyası tebdil ve asri bir şekilde tecdid edilmiştir. Sıcak 

ve soğuk su banyo ve duşları daima ve meccanen saym tııüşte-

rilerin emirleri altındadır. 7-15 (1668) 

. . . ·- _,.-;~\ .. :·: . :· .. , , .. ,. :.. - \• . . ~ ~-.,a 

1 L A N 
lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapınar

daki kumaş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Mezkur· fabrikanın metnnet ve 
zarnfet itibarile herkesçe malum olan mamulalmı muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan satış yeri : Birinci kordoo No 186 
Şark halı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yü_nlü maJlar pazarı F. Kandemiro ~ lu 
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ratelli Sperco 
Vapur Acenta~ı 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
ULYSSES vapuru 17 agus- ı 

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

GANYMEDES vapuru 22 
agustosda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Bur
gaz, Vaıoa ve Köstence liman
ları için yük alacaktır. 

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

SVENSKA ORIENT Lımen 
VJKINGLAND motörü 17 

agustosta gelip yükünü tahli
yeden sonra Rotterdam, Ham
burg, Bremen, Copenbage, 

Dantzig, Gdynm, Goteburg, 
Oslo ve lskandinav limanlanna 
hareket edecektir. 

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

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
SEÇEA VA vapuru 26 agus

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 TELL[ 
SPERCO vapur acentalrğına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
N avlunlardaki ve hareket ta
rihle rindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 
ry-...zzzzzZZ7Y..ZZZ/Jil2Y.i zg atı. 

Hususi muallim 
ikmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri süratJe im
tihana hazırlamr. Telefon 

Akciğeri olmıyan her hay
vanı öldüren kMkin Ftitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla sahhr. 

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

Kullanışlı ve dayanıklı Flit 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun-

ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, asidfinik, 

· karaolin ile göktaş, benzin, 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
HERAKLEA vupuru 24 

agustosta bekleniyor, 29 ağus
tosa kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen limanları 
için yük alacaktır. 

ARTA vapuru 5 eylülde bek
leniyor. 9 eylüle kadar Anvers 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men 1 manian için yük ala
caktır. 
~ 

Den Norske Middelhavslinje 

BOSPHORUS motörü 21 
ağustosta bekleniyor. lskende-

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

SARDINIA motörü 20 ey
lülde bekleniyor, 25 eylüle ka
dar Le Havre, Dieppe, Dün
kerk ve Norveç limanları için 
yük alaeakhr. 

----··~~·~Johnston Varren Lines Ltd. 

JESSMORE vapuru Liverpol 
ve Anversten yük getirerek 
tahliye etmiş ve gitmiştir. 

... 181 .... 

S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- 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, 
Komaroo, Budapest, Viyena 
ve Linz için yük kabul ede
cektir. 

•• ®-t• 
Vapurlann 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 zehirlerini bizden arayınız. 

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

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu sabunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
uğrasınlar, her halde memnun olacaklardır. Te'efon: 3882 

• • • . , ... ~ ' .'L - ' . ~. . ,.,, 
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lzmir Tecim lisesi direktörlüğünden: 
1 - Öğrenci kayıt ve kabulüne 20-8-1936 tarihinden itibaren 

başlanmıştır. 

2 - Okula kabul edilecek öğrenciler: 

A - Lise kısmına mesleki derslt'rden imtihanla orta okul 
mezunu kız ve erkek öğrenciler. 

B - Orta kısma ilk okul mez!lnu kız ve erkek öğrenciler. 
C - iki sınıflı akşam kız kursuna kız öğrenciler. 

3 - Okula alınacak öğrencilerin <!fağıdaki belgeleri getirme- ı 
leri lazımdır: 

A - ilk veya orta okul diploması. 

B - Hüviyet cüzdanı. 
C - Sıhhat raporu ve aşı kağıdı. 
Ç - 6 aded 50X6 büyüklüğünde fotoğraf. 

4 - Eylül mezuniyet, kabul ve bütünleme smaçlarına 2-9-1936 
t arihinde başlanacak ve 20-9-1936 tarihinde nihayet verilecektir. 

S - Derslere 1-10-1936 tarihinde başlanacaktır. 
22 ?5 26 28 29 91 (1724\ 

Bağcılara 
müjde il 

Üzümleriniz için TURAN Y AG FABRİKALARI 
size sureti mahsusada hazırlanmış 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 oldugunu derhal anlayacaksınız. 

Daha fazla malümat almak için Izmir 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 

lzmir ithalat gümrüğü 
ğünden: 

S. Kabın malın kıymeti Eşyanın 
No. adet marka No. L. K. 

t 35 S.F.D.1683 130 
M.M. 1617 

cinsi 
Demir çivi 

Tes. 
kilo G. No. 

2946 505 81 

Yukarıda yazıla eşya 26-8-936 ıncı Çarşamba günü saat 14 te 
açık arttırma suretiyle dahile satılamadığı takdirde ayni günde 
de ecnebi memlekte götürülmek üzere satılacağından işine ge
lenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 15-22 2534 (1671) 

KREM BAL SAMİN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi 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 Beyo,Z.lu lstanbul 

Türk spor kurumu lzınir bölgesi 
başkanlığından: 

Alsancak Stadının geniş ölçüde tamir ve islahı için 27 Ağus· 
tos 936 Perşembe günü saat 13,30 da pazarlık suretile ihale 
yapılacaktır. Talip olanların o gün Beyler sokağında C . H. P. 
bina~mdaki bölge merkezine gelmeleri ve bölge katibindeki plan 
keşifname ve şartnamelerin hergün tetkik edilebilecej!i ilan olunur. 

21-22 78 (1714) 

Olivier Ve Şü. • Paris faklffiesinden diplomalı 
LlMiTET 01, tabipleri 

Vapur Acentası l\f ıızafler Eroğul 
BİRİNCİ KORDON REES Kemal Çetindağ 

BİNASl TEL. 24 43 Hastalarını her gün sabah 
THE ELLERMAN LINES L TD. saat dokuzdan başlı yarak 

OPORTO vapuru 15 agu!'tos Beyler - Numan zade S. 21 
1936 Londra ve Anversten ge· numrah muayenehanelerinde 
lip yük boşaltacaktır. kabul ederler. 

Telefon : 3921 
FLAMINIAN vapuru agustos Cuma ve salı 8 den lO a 

sonunda Liverpool ve Swanse-
kadar memleket hastanesinde adan gelip yük boşaltacaktır. 

Deutsche Levante - Linie şaltacaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va-

SAMOS vapuru 23 agustos purların isimleri ve navlun üc-
1936 bekleniyor. Hamburg, retlerinin değişikliklerinden me 
~remen ve Anversten yük bo- suliyet kabul edilmez. 

Çarpıntı 
titreıne 

baygınlığa 
birebirdir 

Hükumet 
sırası 

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

TAZE TEMiZ 

llAC 
ucuz 

HAMDİ NUZflET 
• Sıhhat czanesı 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu ham karşısında 

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

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk ilemini şaşutmış herkesi hayret içinde bm,k.mışbr 
F emin en Dişi Maskülen Erkek 

iki cins koku 

Hilitl eczahanesi 

( Baharçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonhatıra ) { Menekşe ) 
( Akşam güneşi ) { Leylak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokuları 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is-
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacakbr. Zevk, 
Sanat, bilR"i taklit kabul etmiyor vatandas l 

Arsıulusal lzmir Fuarı 
riyasetinden: 

komitesi 

1 - Pavyon satışına 25 Ağustos 936 akşamına kadar devam 
edileceğinden bu tarihten sonra vukubulacak müı acaatlar kabul 
edilmiyecektir. 

2 - Tutulmuş olan pavyonlar inşa ve dekorasyon işlerinin 29 
Ağustos 936 akşamına kadar bitmiş olması lazımdır. Bu tarihten 
sonra hiç bir suretle inşa işine müsaade edilmez. 

3 - 30 vt 3 l Ağustos günleri pavyonların tanzim ve eşya 
serimi işlerine tahsis edilmiş olmakla fuara iştirak etmiş olan 
ekspozanların hazırhJdarını bu tarihlere göre ikmal etmeleri rica 
olunur. 

4 - Evlerinde müsaid yerleri olub fuarın devamı müddetince 
J.ıansiyon halinde kiraya vermek istiyenlerin ev adresleriyle oda 
ve yatak adedi ve yatak fiatlerini Fuar bürosuna müracaat ede-
rek kaydetmeleri ilaa olunur. 20·22-25 59 (1710) 
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Silah ara ambargo kararı Pariste memnuniyet uyandırdı 

ltalyan h ırlığı şüphe uyand rdı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fransanın Afrikadaki müstemlekele.ri bakımından 
ispanyada faşist bir hükômete mani olunması isteniyor 

Paris, 21 (Ö.R) - Italyanın 
cevabı hakkmda henüz hiç bir 
haber yoktur. Ke Dorsey ma
hafilinde endişeler pek fazla 
değilse de yerıi karışıklıklar 
çıkmadan bitaraflık projesinin 
tasvibi isteniyor. Mamafih Şigi 
sarayı ile (ltalyan hariciye ne
zareti} Ke Dorsey (Fransız 
hariciye nezareti) arasında gö
rüşmeler devam ediyer. 

PARIS MEMNUNDUR 

Paris, 21 (Ö.R) - Payitaht 
diplomatik mahfilleri lngilterede 
Board of Trade'in lspanyol 
muhariplerine giden silahlar 
üzerine ambargo vazeden ka-
rarı büyük memnuniyetle kar
şılanmıştır. Şayanı dikakkattır 

ki, bu karar, lngiliz hükume· 
tince bir taraflı olarak alınmış
tır. Gazeteler bu tedbiri bari- 7 o/edoda Elkazar sarayına giden JOI bir lıatabe lıaline gelmişur M uhteli/ vulerden 7 o/edora asker sr.vkiratı bıitli11 hızıylc tleram elmrklcdir 
ciye nazırı Eden'in eseri sayı- beslediği derin teveccüh lber· de bir ihtiJAl çıkacak olsa asi· etmekte olduğunu yazıyor. haberleri tekrar mevzuubahs şimdi Fransanın cevabını 
yorJar. ya yarım adasındaki kıtal kar- ler üzerine yürümek için İs- FRANSIZ TEKLiFiNi etmekte ve bunları kat'i olarak !emektedir. 

bek· 

FRANSA HATA MI şısmda harketsiz kalmasına panyol toprağından geçemiye· KABUL EDENLER tekzib eylemektedir. PARISTE 
EDiYOR? manidir. Aynı zamanda Fran- ceğiz, Bu bizim için düşünül- Paris 21 (Ô.R)- Lituvanya- Fdvaki Italya bazırhL..larda Paris, 20 (A.A) - Dış ba-

Raris 21 ( Ô.R ) - Leon sanın ispanyadaki hayati men- mesi iycab eden hayati bir Letonya • Estonya hükumetleri bulunmaktadır. Fakat bunu kanı Delbös ispanya biıyük 
Jouhaux "Populaire" gazete- faatlan da iktidar mevkiinde noktadır.,. . ispanya işlerine ademi müda- münhasıran her ihtimale karşı elçisini kabul ederelc kendisiyle 
sinde yazdığı bir makalede olan hükümete yrdım etmesini Di)?er taraftan Öeuvre gaze- hale hakkındaki Fransız for- hazır bulunmak için yapmakta- uzun müddet görü mü tür. 
Fransanın ispanya işlerinde ta- İcab etmektedir. tesi Houa'nun sendikalara da- mülünü aynen kabul etmişler- dır. Ve Paris ile Roma arasın· Tanca, 21 (Ö.R) - ltalyanın 
J..ib ettiği bitaraflık siyasetinin Madridde bir Faşist bükü- bil bulunan dört milyon işçiyi dir. da müzakerelerin devam ettiği Tanca mümessili Tanca lima· 
hatalı bir yol olduğunu yaza- metinin teşekkülü müstemleke- temsil ettiğini ve büyük küt· ITAL YA HAZIRLIK ltalyamn bir anlaşmaya varmak nında bulunan Fransız - ltalyan-
rak diyor ki: "Sosyalist Fran- lerimizJe aramızda bir maniadır. lenin mümessili sıfatiy)e Fran- YAPIYOR hususundaki kat'i azmini gös- Portekiz harb gemileri kuman· 
sanın lspanyol milletine karşı Şimali Afrikadaki kolonilerimiz sanın en hayati işlerini idare Roma, 20 (A.A) - Salahi- terir. danları şerefine bir ziyafet ver· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• yettar mehafil Italya aleyhinde Italya AlmanyanınkiJere ben- miştir. Kor diplomatik bu ziya-

Asiler ha a a a t d hariçte çıkarılan bedhabane zer yaptığı kuyuduihtir aziyeye f ette hazır bulunmuştur. 
~n a ···············~-······························· ···················································································· 

Sierra cephesindeki h b . Id Amerika nota veriyor ar çetın o u , 
ettiği ~öyle iyor ispanya hadise erine müdahale akasi kuvve ler · . ' rca 

Roma, 21 (Ö. 
R) - Meksiko
dan gelen haber
lere göre Madrid 
hiikumeti bir çok 
harb tayyareleri 
satın almak için 
Meksiko küku
nıetiyle müzake
reye girmiştir. 

Tanca, 21 (Ö. 
R) - Sansebas
tiyen cephesinde 

. hnrb devanı edi
yor. Katalanın 

ayrılma taraf
darlarıyla komü-
nistler ar asında 
ihtiJaf çıktığı söyleniyor. 

ASiLER MUHASARA 
ALTINDA 

Burgos, 21 ( Ö.R ) - Asi 
tayvareler lrun havalisini bom
bardıman ettiler. General Fran
ko Toledonuo Alkazar kısmın
da hükfımetçiler tarafından 
muhasara edilmiş olan asi gar
nizonu kurtarmak için Badajoz 
dan T oledoya asker gönder· 
miştir. 

HÜKÜMETÇILER İLERLiYOR 
Cadiz 21 (A.A) - Bir asi 

tayyaresi dün akşan bir hükü
met denizaltı gemisini batır
mıştır. 

Seville 21 (A.A) - Seville 
radyosunun bu sabah haber 
verdiğine göre. Guadaluppa 
kalesi bu Aabah asiJerİn eline 

lftikıimetrılrr M a1ork adasma 
düşmüştür. 

Madrid yakınında bulunan 
Suatrovento:i hava üssü men· 
supları bu sabah hükumete 
aleyhtar bir vaziyet almışlardır. 

Madrid, 21 (A.A) - Gırna
taya doğru yürümekte olan 
bükümet kuvvetleri bu vilayet 
dahilindeki ileri yürüyüşlerine 
devam etmektedirler. 

SeviHe, 21 (A.A) - Seville 
radyosunda söz söyJiyen gene
ral De11ano mukabelei bilmisil
lere mukabelei bilmisille cevab 
vereceğini ve Kanarya adala
rının milliyet perverJey elinde 
bulunduklarını söylemiştir. Gt:· 
neral şunlara ilave etmiştir: 

- Elimizde bulunan kuvvet
ler bu hafta içinde Madridi iş· 
<':al etmemize kafidir. 

rıkamor/ar 

ASiLER RlCAT EDiYOR 

Madrid 21 ( A,A } - Kabi-

ne Cumhur reisinin başkanlığı 
altında toplanmıştır. Toplantı-

dan sonra Giral matbuata bu 
içtimaın vaziyeti hakkında isti
şare için yapılmış olduğunu 

söylemiştir. 

Harbiye bakanı hükümet 
kuvvetlerinin Sierra Guadarra-

mada asi mevzilere muvaffakı
yetli taarruzlar yaptıklarını ve 

burada bir asi kolunu mağliib 
ettiklerini söylemiştir. 

Asiler mühim miktarda harb 
levazımı bırakmış!ardır. 

Naval, Periel yakınları da 
asilerden tamamiyle temizlen
miştir. Sierra cephesinde asi
IP.r ricata baslamıslardır. 

kındaUroge' nin teklifikabuledilm · yQr 
V <ışington, 21 ( A. A ) -

Amerika hükumeti bugün Mon· 
tevideo kabinesine bir nota gön
dererel· ispanyadaki dahili 
harb mer.clesinde tavassutta 
bulunmanın Amerika için im
kansız olduğundan hahis!e bu 
husustaki teessürlerini bild:re
ccktir. 

Bu notada Amerikanın ana
nevi siyasetinin Avrupa işleri· 
nin haricinde kalmak olduğu 

hatırla blaca ktır. 
Hariciye nezareti bu notayı 

tan1im etmeden evvel Arjantin, 
Brezilya, ve Şifi hükumetleri 
ile mlişaverelerde bulunmuştur. 

Bu hükümetler de ispanya 
meselesinde her hangi bir te
şebbüste bulunmağa muarız

dırlar. 
Rio De Janeiro, 20 (A.A)

BreziJyanm Uraguay ile hüku
metinin yapmış olduğu teşeb
büse cevap verirken ispanya
daki dahili harbe bir nihayet 
verdirmek maksadiyle yapıla
cak bir tavassutun ihtilalcilerin 
mubarib sıfatını tanımak oldu
ğuna işarel edeceği tahmin 
edilmektedir. 

Yine tahmin olunduğuna 
göre, Brezilya lspanyol va
kayiinin Avrupanın vaziyeti 
üzerindeki akisler, dolayısiyle 
hali hazırda tavassutta bulun
m~k icin sarfedilecek 2ayret-

RUZVELT 
Ierin mevsimsiz olacağını bildi
recektir. 

Bununla beraber Brezilya 
hükumeti Uruguayın teklifi bü-

tün Amerika milletlerince müt
tefikan kabul edildiği takdirde 

kendisinin de onlara iltihaka 
amade bulunduğunu bildire· 
cektir. 

Montevideo, 20 ( A.A ) -
Hariciye nazın B. Espalter ga-

zetecilere beyanatta bulunarak 
Uraguayın ispanyaya müteallik 

olan teşebbüsünün iyi anlaşıl
mamış olduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh demiştir ki: 
Muharibler arasında hukuki 

bir tavassutta bulunmak mev• 
zuu bahis değildir. Yapılmak 

istenen teşebbüs Amerikan hü· 
kumetlerinin dahili harbe niha-
yet verecek bir hal çaresi bul· 
maya çalışmalarıdır. 

Espalter uzlaştırma yolları 

ile b:r sureti hal bulmak miim-

kün olduğunu çünki iki mu· 

haribin tarafında cumuriyetçi 
hükumetin şekillerini kabul 
etmekte olduklarını ve mınta-

kavi muhtariyet meselesinin 
lspanyol vahdeti çerçevesi 
içinde halledilmesi mümkü!l 
olduğuna kail bulunduklarmı 
•öylemiştir. 


