
r "\ 
Yirmialtmcı yıl 

No. 6689 

Perşembe 

13 
AÖustos 1936 

r ariş limited, 
kooperatifler 
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retle kendilerine lzmirin tazimatını sunacaktır. 

Başbakanımız panayırı aç
mak için lzmir' e gelecek. 

-----------

Crakya 
Manevraları muvaffakıyetle 

• • sona ermıştır. 
r 

Arslan Yaşar 
Def neden tacı ile milletini 24ün

cülükten 19 unculuğa çıkardı. 
Geçenlerde bu iltunlarda koo· 

'Peratif mevzuuna dokunurken, b:ığcı 
il" 'fııriş limited ~irkcti (üziiin ku· 
ruınu) arasında ,.a ıta~ız bir iş mit· 
llaS<'betiniıı kurulma ını ileri sür
müş, kurumun doğrudan doğruya 

Lagcıdan müha)Cllt )ııpnıosını İs· . Doktor 
tenıiştik.. \alimiz, kooperatif i~ioe Behcet Salih dün Başbakanımızı, vekilleri 

' 

1stnnhul, 12 (Hususi muhabirimizden)- Olimpiyadlarda güre,ş bi· 
rincili~ini kazaıııııış olan kııhraıuan Y aşar'ın başına defni:' el alından 
bir tac takıldı \ ' e Lü) ük mera im ) apıldı. .Kendisine bir zeytin dalı 
't'C ahm lıir madıılya \erildi. O sırada muzikn İAtikliıl marşınm:ı talı· 
) ordu. Tribünlerde hulurıan onlıinlerce lıalk ara~ıııdıı bulunan Türk· 
in, nnıziln iıstiklfıl marşını çalarken hep Jıir ıığızdan marşı süylenıi~
lerdir. Ardan ) nşar·rn, oliıııpiyııdlardn aldıgı lıirincilik derccesh le 
olimpiyadlara iştirak eden elli millet uraı;ınd:ı Tiirki) e ) irıni dördÜıı. 
l'Ülükten 19 nncuhığa çıkmıştır. 

'"rdiği elıemmiyrti , refakatine 
iizüm kurumu ılirckWrilnil ılı> alu-
tak Kemalpaşu'ya kadar giıuıc i 
ile gösterdi. Direktör de lıağcı ile 
temas mes'cleııirıe \erdiği kı} ınlli, 

(kurum· kooperatif) mfinacebetiııi 
kurmakla i hat etti. Biri koopl:'ra
tif .in Lün)<' iııi) rnileştiriyor, diğeri 
de kooperatife e.n l'mni)r.tli i su· 
lıa~ııu açıp bizzat elini ur.atı~ or. 
fıeri ürdüğüıııüz hir tezin ıalı:ık· 
kuk etmiş olııuı ındaıı du)lhığunıuz 
nıauc' i ZC'\ k. lıu ) t ııi müıuı clıctin 

çok İ) i randıman '" t•c·cği hakkın· 
ılnki knt"i eınııiyeıiıııizl" hir kat 
dıılıa artmnktaılır. 

ııı 

"' "' Tariş limited 'irkı>tiııiıı kunı· 
lıı , uııılun ı;;onnı, hıı nıücsı;eııeııiıı 
i tifı .. a) , ı' pi) :ı,.:ı muHızeue~i L:ı
lıuunJ:ııı O) Ol) tıeıığı m iihim rolü, 
ilk <lt'fa Anadolu miinul..ıı :ı etmi.,
tir. Kcz.:ı mu:ıy yen z(imrdcrin 
·kendilerine göre ga) et tııhii- men· 
fc~t endişelerindc11 do~:ııı hazı iti
raz 'c mütolealarına do hu sütun· 
larda mukabele edilmiştir. Çüukü 
'fariş, laalettayin bir firkct olarak. 
yani doğrudan do(;ru:yıı kazanmak, 
kombinezonlar } apmıık, sermayesi· 
ni kabartmak mnk udiyle orta)U 
çıkmış değildir. Ond:ı Je, lct lıi· 

__mayeclli inin rulıu hakimdir. Pi· 
yasa) ı tutmak, mahsule hakkını ve 
kı} metini ,·ermek, ) eııi mahreç· 
lerle hol istihs:ıli de kurtarmak 
gibi belli ba\h hedefll'ri \'ardır. 

Kazanç, en son plfında yer almak· 
tadır. 

Bu hakikat, gcı;en enenin mua· 
tnele .j ile nbit v1nıu~ıur. Dağcı, 

lloğnıclan doğnıya temasa gelmemiş 
olmasına rağmen, onun müsbct 
l'St' derini ,.r. fııyJn ını, kendi ke· 
l' inde görmüştiir. Yuııi, ilk defa 
olıırnk gı·ı;r.ıı yıl, dııır. lıir parça 
}lara girehilcliğine ~ahit olmuştur. 

:Buıul:ı ne ilırııeaıçıııın tı·siri olnıtı~· 
tur, ııt' dı' ılış piya~:ınııı!. Bu, ıım· 
hııkkak ki, T.•ri~in ır~l'kküliiııfin 
'r oudn lııikim olnn tl .. ,. ınııı bir 
J,ı·rc e'dir. 

Simdi Lıı mi.n •<.:clıct, daha 
1 

toplu w c a lı bir yola dôkülmiiş· 
tür. Aş:ı~ı ) ıık.ıı ı orı;:ıııi;:c edilmiş, 
dı•nelıılir .. 

Tari~, koopr.ratifll'rİıı iizünıii· 

hü lıizzaı satac:ıktır. Hiçhir koo
per:ıtif.llıiı;hir lıa~r.ı, nınlısuliirıiın ıle· 

gerinılt·n n~ağ1 fia!le sntılmıyaeıı· 

~ın<lıuı ) iizde ) iiz eııı 'ıı olnınlıdır. 

l-'\'\'dıi ) üzdc 2-5 mutıwa sıl ko
llıisı) onu )iizdc 1,:> nio:hetine dü· 
fiiyor. İkinciai, Tariş, diinya pİ)ll· 
~s.nın bütün lı:ır kederini ve f iat· 
leri, her hafta nıurııaı.nmau, koo· 
Pt•ratiflere bildiree~ktir. \imdiye 
1'adar bö) le birşt>y u"ı olmuş 
ınuduı? Bıı~rı üzilmiiııu satarken, 
hir kmm gihi muta\iı.ltlaıı lın,J..a 
ııc pptıııştır? T.ıkdiı- nlilcıı lıt>r 

lıaurri bir f iata kılr,ı, diııılı· hariri 
" l'•)a a)ı so"I •ren hir H·~ıka, lıiı· 

L11rsıı ı•c,hdi huluııınuş ıııuıluı; 
hın 11 ı " .. 

\'ine clu .. iiıımek t:rrckıir l..i, 
ltıopcr:ıtifiıı karşıınn:ı, ) uk,..c·k C'l'· 

•ııaH•li c·ınniveıli ic:ıLımla · sıkııııı· ,, ' ' . 
ılau, ~ıkıştırıııodaıı. )ıırdım Nııw~c 
~tıılretli bir ııııit'SM.""e ..-ıkı"•r.. () 
lııücsııese ki, lıeın kendi lıe ahına 
lllac·ak, hem de kooperatif hesalu
tırı satacak .. Onun ) arı Je,·letleşmiş 
bir nıilesseııe oluşu da \'ntand ıış 'c 
)(ooperatif lıaklanm garantiye hağ· 
lıyan bir diğer fiıuildir. 

J~ti)oruz ki, kooperatif lcr de 
i)lt temiz nıakeat ve• fırsattan, ayni 
'1ilta ve büeniiniyeti göstererek isti· 
f•de etsinler.. Toriş limitediıı mu· 
~•ffaluyeti demek, bağcının ve koo· 
Peratif in dainıa bir arkaya, hir da· 

- Sonu 3ncü sag/ada-

ziyaret etti, fuar ıçin izahat verdi. 
Doktor Bchcct Uz, dahiliye ve

kili ve parti genel sekreteri Şükrü 
Ka)a ile iktı at ,·ekili Celal Dayan 
da zi) aret Nmi~ 'e fuvar hazırlık· 
ları hakkında maltimat 'enniştir. 

lktısat \'ekilinıi.z Celiil !Bayar, 
yarm f o:tanbul"dan 1zmir·e hareket 
~decektir. lzmir'de bazı tetkikler· 
de bulunduktan sonra Çeşme plaj· 
larınıı giderek fuvar ııı;ıhııcııya ka· 
dıır orada istirahat edecektir. 

Her iki \'ekil de Jr.ınir fuvarına 
} ilksck bir nliika gi>stermcktedir· 
ler. 1staııhul'd.ın furnra geni~ ııılk· 
):tSln i~tirıık edilcr<•ktir. 1\lıtcaıis· 

Tayyare piyangosu -----
35 Bin lirayı, Keçecilerde Mü

sevi İsterya kazandı .. 
1 ~tııııhul l 2 {il usu i) Ta)· 

yarrc pi) aııgo•u dördiiııdi .keşide

siııe lrngiiıı de dl"\iaın eılildi. Kıı 
z:ınıııı ııumar:ılıır şunlaı dır. 

13638 
Onbeş bin lira 

13905 

7 00 lira kazananlar: 
JiO 205 UJ lll2 27r8 

4004 5962 7726 80311 Hı594 
Jl008 12677 1141 15083 16835 
17102 18j67 20273 22582 ~1730 
26751 27311 28121 29293 

tan "dıııı funırn gelerek olıın sirk 
kunıpaııya ı için J 0,000 liralık ılü

viz H~rilıne~i kaimi cılilrııiştir. Fu
'arın ıu:ılıııa llll'ra iminin filme 
Çf'kil ıııcsi kararlaştınhnı~tır. 

"' 12 Bin lira 
Şehrimizde 
kimler kazandı. 

* "' .Mısır lıiiktiııwti fu\'ara re men 15502 24966 Dünkü kc~idede 35 bin liralıl 
i~tirak edecektir. !\Iı~ır lıiikıimeıi .ı.'\unıarJlar biner lira kazandılar. ikraıni)·eyi kazanan 13613 nuwa-

naınına dı~ ticaret ' 'e motori7.ll1 500 lira kazananlar: ralı biletin ahihi Keçecilerde otu-
şıılıe"'i mü ürii şehrimize gelmiş ve 3~2 1077 l 6 IO 1965 221 O ran l\f ii._e,·j fstcrraclır. Ü~ bin Ji. 

Başbakanımızın lzmir'i eski ziyaretleri intiba/arından .. fuvar hazırlıklarına ba~lamıştır. 2912 3229 3979 1559 5179 rayı da Tuzlada fhrnhim kaz.an· 
Ditn beledi) C) e giderek bel celi) c ını~hr. 

Jstaıılıul 12 (Hususi muhabiri- Fuar nçı1ma mcras'mindr Liz· reis Yckili Suad Yurdkoru'yu ziya· 6106 7085 8651 H863 IJ669 
12 

Din lirıı kazanan 
13905 mizden telefonlu) · fzmir fuarı zat Dıı~bakaııımız 1 met fnönii lıu- ı·et ctrııı·aıı·r. Hu "D"' l\fısır lıt·ı• · t"· 12066 12669 13691 13793 1<156H 

... ,_ " "'" numaralı 1'ilctiu sahibi ,ıe Solori ha7.ırlıkları hakkında Başlıakanınıız lunacaklar ve fuan a•'ac:ıklar<lır. r • l 15157 15363 15687 J 5938 16270 
• meti ım·ar yerın< e muvakkat Lir mağnzasmda llrlalı Etcm'dir. lsnıet 1nönü'nı: izahat wrıuck üze· Fuanln lıütiin 11:nh·onlun. billıa"sn · k ı-_ı_ 1 k l 64 75 16914 l 7163 17319 J 74 78 

ı pa'J}'OD zaııtıracu ııu..at gc ece 
re t tnııhul'a ,,.dıui-;. olan İııuir \İl;h,·ct ııavi~oulıınnı lıirer lıirf'r 18254 18562 197i7 19869 20707 A • D w 0 • SCilf! daimi \t'! bÜ)iik bir hina inea vnı o 
},clcdiyı· re ıo.i Behçet l z. bugün zi~nrl't t'1i f'r ck olnıı Bnşbakanımıı, ettirecektir. 20782 21429 28989 21756 21919 gan 
başbakanımızı 7jyarct etmiştir. He- lıilülıara Cc~mc plajlarında bir haf· - 22059 22759 23000 2246536303 22~51 6464 ve Lu"t·r_u .. Kır Jar. 
lcdiyc reisi huı;ün öğleden onra ta J.adar kalarak aile ile istirahat K ızılordu 25274 25623 26195 v T~ a~ 
Ynlova'cla Atııliirk'il ziyaretle fz. edeceklerdir. 26714 26801 26915 27660 2i691 Mı . y; d' 
mirlileriıı tazimat 'c Lağlılıklıınm Fuarda mühim Lir mev udiyet J ,700,000 e mi 27802 28237 anısa Ve O%ga Q 
sunacaktır. gösterilmesi ic;in Ba'ilıakanııu11., bü· 150 lira kazananlar: Vali tayin edildi/er .• 

Bnşlıaknnımız. lic)lıeliadıı'da tün 'ilfiyctlerc bir tıımim gönder· cıkarılacak? 1207 1402 1127 1619 2119 , 
belediye reisini yemeğe alıkoymuş miş ,.c her \ilayetin, 6 ınr:ı :ırsı· Mo:ıkova 12 (Radyo) _ Ko· 3932 4842 4960 6278 107:)3 
ve fuar hakkınd.ı verdiği izcthntı ulusal fuarda ayrı pa\ iyonlan lıu· ınüııist iera merkezi tarnfınclaıı l 2017 12585 14399 14595 1 ı34 7 
dinlemiştir. Başbakanımız, fuar ha· lıınulmıısmı \'(' Lunlnr<lıı o 'ilfi) el Kızılorduııun Lir mil} on üçyiiz 15365 1821 O 19418 20781 21873 
rcketlcrini, hü)ülı.: Lir alaka ile ınamııliiı nı nıasnuatııuıı tC'şhir bintlen l,700r000 adedine çıkanı. 221!!2 22251 2281.5 26116 27137 
kar~ılanıışlanlır. ı·dilıııcı;iııi hilılirıııiştir. ımısrna karar wrilmişıir. 28284 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-····-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· Asiler Tolosa şehrini aldılar. Fakat hükumet 
kuvvetleri bir maksatla bu şehirden çekildiler. 

Madaid' de iki general asıldı. Asiler 
de bütün esir zabitlerin hepsini 

idam edeceklerini bildirdiler. 
---~41•·----------

Madrid civarında hükumet 250 maktul verdi. Asiler Sen Sebasti 
~ 

yan'ın suyunu kestiler. Madrid ve Barselon endişe içindedir. 

Solda lspanga'da asilerin esir ettiği piyade neferler ve saida bombardımanın tesirleri .. 
Sc,·il 12 (Racl) o) - Asi kııv- ve yeniden ha' alaıımak i teıııiş l\fadrid'dt' ) eııideıı başladıj~uıı ilave balarını elde etmiş olan iLi kunct· 

\'ı:tlcre mensup tanarc)er Puclııgos ise de hiikliınet askerleri otorite· etmektedir. )erini çevirmek istiyen hükumet 
şehri iizcrinc lıeynuıınmeler atmı~ leri tnrufındaıı alıkoııulınu~tur. ::ıü hakanınııı Jı:ılıer \erdiğine a&kerleri bir c,·külceyş hareketi 
ye komünistlere şehrin işgal c<lil· .Ma<lricl 12 (A.A) Ne,rt'tıi~i göre mili asknlt•ri şafak söker- olarak Tolo"nyı talıli) e dm işlerdir. 
mek üzere olduğunu \e teslim ol- ııikbin hir tclıliğdc iç h:ıkıınlı~ı keıı Scvillıı şehrj kapılarına var- San Sehastien şehrinin su ihtiyacı 
ınııları lüzunıııııu bildirmişlerdir. lıfiliiıı cephelc nh• kııydedilen mu· nıı.Jıırdır. Henda) eden Havas Ajan· şimdi kuyu 'e depolarla temin 

Tangcr l 2 (A.A) - Asi lıııt· zafferiyetlere Adamu köyü işgali· sına bildirildiğine göre San Sebas· edilmektedir. 
lanna inmek istİ)Cn üç motörlü nin Kordo\'a üzerine yürümek İm· tieıı ile Jruu arasında şiddetli bir Bayon, J2 (A.A)- Asi kunet· 
bir Alman bowbardıman tayyaresi dnıııı verdiğini soylemektedir. mukabil taarruz hazırlanmaktadır. lerio San Schaatiyaıı şehri cenubu· 
yanlıılıkla Madrid eh·anna inmiş ':f ebliğ normal bayat ve çalışmanın Sao Sebaıtien ,ebrinin ıu mem· -Sonıı 6 ıncı sag/ada-

Avni Doian 
fstanbul 12 (IIu~usi muhabiri· 

mizden) - Vilayet parti hn~kanla· 
nndan bazılan \aliliklerc la)İn 
edilmişlerdir. lzmir ve Manisa ,.j. 
}ayetleri parti b~kanı Y ozgad Ay· 
lavı Avni Doğan Mani a valiliğine 
ve Balıkesir pıırti ba~kanı Kütahya 
aylavı doktor Lütfü Kırdar Y 07.• 

gr.d Hılili~iııe tayin edilmi§lcrdir. 
l\ldı'ııeluktnn i tifo cdc·ceklerdir. 
- ~- ---------

Trakya 
Manevraları 
sona erdi .. 

Edime l 2 (A. \) - Trak) ada
ki m:ınl:'nnl:ır ona erdiğinden ge· 
ceyi Edirne'cle geçirmek üzere ge· 
neraller ile' ümuıni müfc1tiş Kazım 
Dirik ve Trak) a ,·ulileri \'iliy<•t 
hududııııcla baş müşııvir Sabri \'C 

Edime Yalisi Şahinhao tarafından 

şehir ıııedhalinde mektepliler, aı;;. 
ker ,.e pek çok kalabalık bir halk 

kitlesi larafindan coşkun tcıahii· 

ratla karşılanmışlar~lır. 

Şehir kenanndao başlanarak 

İstanbul yolunda \'e Saraçlar cad-

- L iit/en çeviriniz -
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DÜŞÜNDÜKLERiM , G T 1 f H b- 1 . ..., 
~--~,~·~P~~-dm~I ünün -~e~~~~_r_a~~~~~a~~e~r~~e~r~ı~~ 

)ar görecek \e insnnlıır nrtık. kitap okumnk )Crinc radyoyu dinlemekle G M k y · ıı r ' 
iktifa edecekler.. t C" • ç k k 

Gene ıı)lıi mulınririn kanaatine güre, radyonun bu şekildeki neşri- e e a sas unan mı e- I' eVZl a ma 
yatı. kitabuı tnkip elliği gaye \'C ::~satlı tahakkuk ettirebilir. • • ve Komutanlar 

Bu, hııkikaten böyle midir~ t b tt 
Şuoıla ittifak etlehiliriz ki, rnclyo, )İrnıinci arın kültür ve propa· ın e eyannam e neşre ı. 

gnncla ııcşriyatıodu başlı Laşınn bir kunet ve bir unsur olmuştur. Kita· 
Avdet ettiler. 

hı, hiı; gitmediği \e giJemiycceği yere. elektirik mevcelerine hiuerek .__ • -• 

götürebilir. Onu ayn.i dnkika içincle, muhtelif i tikamet \'e merkezlerden Halkı kral etrafında birliğe çağırdı. Gazeteler bahalılaşa
dünyaum en ı SlZ yerlerine yayabilir. A) ni zamanda bugünkü insan ti· 

lstanbul, 12 (Hususi mu· 
ha birimizden) - Trakya' da 
yapılan büyük manevralarla 
geçid resminden dönen ge· 

pinin karakteri ,.e onun hayatına 1ınkim olan ~artlar, artık dar zaman- caktır. Haftada 2 gün et yinmiyecektir. 
lan yutarak buıılann içinde fevkalade Ş<') ler yapmak istiyen bir makine 
nıeJeniliği ile mih•azi ) üriimektedir. 

1şten baş kalclıraını)an sanayi amele i iı;in. 
Topraktan yorgun argın dönen çift i~çi i için. kitaba ayıracuk, ne 

'akıt vardır, ne ele nakid?. Ve bir ruclyo makine i, onlar iı;in bir kitap 
d<'ğil, 1>ir küıüplıane kadar fa) <la temin. edl'bilir .. 

Fakat hütün bunlar, Tadyo ne~riyatının. kitap neşri}utıııııı yerini tu
tıı!JiJeeeği mıınnsım \'Crcmez. Kulaktan yııpılnn iktiL:ısın, giizlo yapılan 
iktilıas kadar ınüfid Ye ayni kıymette olabilmesi için, kafa deıliğimiz 
şeyin <le tnıııunıcn otomnbik bir cıhnz olma ı luzınıdır. Kulaktan hafızaya, 
hafızadan muhakemeye \'e şuura, buradan da busu i tahlil ve tetkik liı· 
Loratuvarlanmızn?.. • 

Duıılıır otomatik Lir ekilde Ye saniyeler iı;irıdı• yckdiğcıini takip 
edebilmelidirler ki, radyodaki neşriyatın fikir ilııilesi, dima~ımızda 
lıazmcdilelıilsin, tahlil olunabilsin .. 

Halbuki, gfizlc ı;alışma, nğır. snlim \'C sakin ha\'ası ile insanın maue\'i 
iilcminin kuruluşuna, il'abına en uygun bir şekildir. 

Fikirden s11rfınnzar, hazan, Lir muharririn kendi hususiyetinden çı· 
kan bir kelimenin hile ayn kı} meti varcllJ'. K ülıür, makine siir'at ve 
olom:ıtizmini kalml etmekle beralıcr kendini onun çarıklarına ba~la
nıaktnn uzak \ ' C hu şekilde randıman \'Crıncktcn acizdir. 

Cümlelerin, fikirlerin ii tünde durmak, ona Laşl.:alarından veya 
kendinden lıi~PY \'ermek, ondan tlnlıa hnşka şeyler ve yeni kıymetler 
çı.kurrutı.k, 01111 zcıııınıılıırcn sonra Lir cc\lıer gibi tekrar ortaya koymak, 
ancak ve anı•ıık, iistünıle gözle durulmuş, giizle araştınlmış, hatta gözle 
tekrar tt•krar elenmiş olmakla mümkündür. 

Siııemıı bile, renklerin~, cşkiiline, se ferine \"e yaşntılışına rağmen, 
kitabın kiiltürcl nüfuz ve tesirini doltlunnnktaıı fer ahlnrca uzaktır. Çün· 
kü tem il etti~i c erlerin ruhunu ye hakiki sımm bize Yeremiyor. Ha
fızıınıı7~ muhnkcmcuıiz, kendi 11ilgil<'rimiz onun sür'ati kıırşmnda hnssa
ı;iyet \C kuwetlcrindcn yan yanya ka)bedi}or. Gözle kulak hcraherce 
çalıştıklan halde. kitap üzerinde yalnız başına uğraşan gözlerin rolüııii 

oymyamıyorlar. Çünkü kitalıın ~akin lıa\·n ı, dü~üncliiren yumuşaklıg-ı 

elestiki hususiyeti ve nıane\i seması uılırrda yoktur .. 

Orhan Rahmi Gökçe 

General Franko komünizme düşman 

Hükumet te merhamet
sizce mücadele edecek 

~~~--~-----~~~ 
lron cephesinde şiddetli muharebeler var. 
/ngiliz'ler, Cebelüttarıkta tedbir aldılar. 

Lizbon, 12 (A.A)- Royter 
ajansı tarafından nakledilen 
bir tebliğde General Franko 
muzafferiyet takdirinde lspan
ya'nın ltalya, Portekiz ve Al
man'yada tatbik sdilmekte 
olan kooperatif sistem ve esa
sı üzerine idare edileceğini ve 
lspanya'nın hayatı temin edil· 
dikten sonra askeri diktatör
lüğün kaldırılacağını söyle· 
miştir. 

Burgos, 12 (A.A)- Muvak
kat hükumetin açmış olduğu 
mali yardım listeleri günden 
güne artmaktadır. Bu hüku
mete yardım etmekte olanlar 
lspanya'nın büyük gününe ve 
atisine inanan ateşin "e coş· 
kun mektuplar yazmaktadırlar. 
Bu mektuplar hükumetin kont
rolü altında olan vilayetlerden 
bile gönderilmektedir. 

Madrit, 12 ( Radyo ) -
(Mondo lbero) gazetesi, yaz
dığı bir makalede diyor ki : 

- Madrit hükumeti, kim
seyi affctmiyecek ve bilamer--de imle halk tarafııı<lan co~kun bir 
surette scllinılaııan konuklarımız 

doğru Sarayiı;inc giderek hir müd
det istirahat etmişler \e lrnradaıı 
ziraat hahçeşine giderek şereflerine 
,·crHen ziyafette hazır lıuluııınuş· 
lordır. 

Konuklıır gl'CC) i lıurada geçi· 
recck ve ) nrın sa hah ant 9 da 
Ha\' a'dn )apılacak olun büyük 
gcı;it resminde lı:ızır hulunmıık 

üzere Edirııc'den D) rlııenklıırdır. 

.Muncvralıır Trakya'da derin 
hir ilgi İlf~ karşılıırınıış \e halkta 
büyiik hir evinç uyandırmıştır. 

Biiy ük geçit re~nıinde hazır bulun· 
mak üzere halk Trnk)a'nın her 
tarafıudan ak.ın akın Hav•a'\'a git· 
mektedir. 

hamet, bütün düşmanlarını 
ortadan kaldırıncıya kadar uğ
raşacaktır.,, 

Hiikumet kuvvetlerinin ha· 
şında bulunan madam (Pas-
yonera) da, Madrit hükumeti· 
nin düşmanları temizleninceye 
kadar mücadele edeceğini be· 
yan eylemiştir. 

Enday, 12 {Radya) - iron 
cephesinde hükumet kuvvet-
leri hatlarını biraz daha geri 
çekmişlerdir. 

Oryazun'da şiddetli muha· 
rebeler olmaktadır. 

Madrid hükumeti T oloz' a· 
nın sukutu hakkında henüz 
hiçbir tebliğ neşrctmemiştir. 

Cebelüttarık, 12 (Radyo)
lngiliz harb sefineleri, boğazı 
gerek Madrid ve gerek ası 
harb sefine ve tayyarelerinin 
taarruz ve tecavüzünden mu
hafaza emrini almıştır. lngiliz 
kara sularında lspanyol'ların 
her hangi bir hareketi şid· 
detle menedilecektir. 

lspanyol kara sularından 
geçecek İngiliz ticaret sefine
leri de donanmanın himaye
sinde geçeceklerdir. 

Sevil, 12 (Radyo) - Bütün 
Endülüs ve Estramadura'nın 
asi kuvvetler tarafından yeni 
idare şekli tesbit edilmiştir. 

Asi kuvvetler komünizmin im
hası için büyük bir gayret ve 
şiddet göstermektedirler. 

Saragoza valii askerisi neş
rettiği bir beyannamede halk· 
tan ittihad istemekte ve pat
ronlarla ameleyi mütekabil 
saygıya davet etmekte ve aksi 
hareket edenlerin tecziye edi
leceğini bildirmektedir. 

Burgos, 12 (Radyo) - Asi 

Atina, 12 (Radyo)- Yunan 
Başbakanı general . Metaksas, 
bütün Yunan milletine bir 
beyanname neşretmiştir. Bu 
beyannamede, hükumetin, Yu
nanistan'ın her tarafından mil
yonlarca telgraflar aldığı ve 
bu telgraflarda eski fırkaların 
ortadan kaldırılmasından do
layı memnuniyet beyan edil· 
diği bildirilmektedir. 
Başbakan general Metaksas, 

Komünizmin, Yunan gençliğini 
zehirlemek istediğinden bah· 
setmekte ve neticede bütün 
Yunan milletini, kralın etra
fında toplanmağa davet eyle
mektedir. 

Atina, 12 (Radyo) - Bü
tün Yunan gazeteleri, eylul
den itibaren bir drahmiden 
ikiye çıkacaktır, Hükumet, 
bundan sonra gazetelerin, pa· 
zar günleri çıkmasına da mü
saade etmiyecektir. 

Atina, 12 (Radyo) -- Ame
rika' daki Yunan'lılardan yedi· 
yüz kişi bugün buraya gel
miştir. Başbakan general Me
taksas, gelenleri kabul etmiş 
ve kendilerile hasbihalde bu· 
lunmuştur. 

Atina, 12 (Radyo)- Hüku
met, harice kambiyo gitme· 
mek için salı ve cuma günleri 
bütün Yunanistan'da eti me
netmiştir. Bu iki gün bütün 
kasap dükkanları sabahtan ak
şama kadar kapalı bulunacak 
ve mezbahalarda da hiçbir 
hayvan kesilmiyecektir. 

Atina, 12 (A.A) - Başba
kan Metaksas'ın Yunan'lıları 

milli kalkınmağa davette teş· 
vik eden nutku radyo ile 
neşredilmiştir. Başbakan bu 
nutkunda kralın 4 Ağustosta 
mani olduğu sosyal ihtilali 
hazırlamak istiyen partilerin 
memleket haricinde boğucu 
bir hava tesis ettiklerini söy· 
!emiştir. M. Metaksas milletin 
hürriyeti zencire vuran ve 
partilerle komünizm eseri olan 
istipdattan kurtulmuş olmak
tan kendini ınes'ud addetmesi 
lazımgeldiğini ilave etmiştir. ........................ 

Goadalazara'yı Reinto kıtası 

işgal etmiştir. 
Asilere mensup tayyareler 

bugün hükumet kıtalarına So· 
mosyera'da taarruz etmişlerdir. 
Asi kuvvetler tarafından Sen 
Rafael ve Elopinar mevkileri 
işgal edilmiştir. Müthiş müsa· 
demeleri icabettiren bu işgal

lerde her iki tarafın zayiatı 
pek çoktur. 

Hükumete mensup iki tay
yare asilere iltihak etmişlerdir. 

Londra,· 12 (Radyo)- Ce· 
neral Frango bir Portekiz 
gazete muhabirine: 

- İsyanın hedefi, cumü
riyet rejimi aleyhine değildir; 
sade komünizm aleyhinedir. 
İspanya'nın Moskova'nın ida· 
resinden kurtarılması elzemdir. 
Demiştir. 

Enday, 12 (Radyo) - To
laza asi kuvvetler tarafından 

işgali üzerine memurlardan ve 
halktan birçoğu San Sebas
tien' e iltica etmişlerdir. 

--------Roma, 12 (Radyo) - Ve- hükğmeti, 10,600,000 drah· nel ·kurmay başkanı Mareşal 
nizelos fırkası rüesesası, M. milik bir. tahsisat kabul etmiş· Fevzi Çakmak ile diğer ko-
Metaksas'm diktartörlüğü aley- tir. Ve bu tahsisatla ameleye mutan ve generallerimiz ma· 
hinde değildir. yardım edilecek sıhhi mesken· nevraların bitmesi sebebile 

Atina, 12 (Radyo) - Yunan Ier yapılacaktır. İstanbul'a gelmişlerdir. 
~~~~~====-==============-~~~~- \..~~~~~--~-~ 

Uzak Şark'ta harb Şükür 
ueniden alevlendi. Kurtul~.~a~ı-z!_ 
~ Ankara da ıkı bu. 

Japon, Mançuri kuvvetleri ile 
Mongollar faaliyete geçtiler. 
Pekin, 12 (Radyo) 

metinden ilerliyerek 
etmişlerdir. 

- Mançuri kuvvetleri, Suiyan istika
Suiyan · Pekin şimendifer hattını işgal 

Pekin, 12 (A.A) - Çin kaynağından haber verildiğine göre 
Sdha ilinin Mongol kuvvetleri Suiyan hududunda tecemm[i 
etmeğe devam etmektedirler. 

Suiyan kuvvetleri de müdafaaya hazırlanmaktadırlar. Tientsin 
garnizonu kumandanı Japon generalı Tashiro yüksek zabitler· 
den mürekkep bir konferans toplanmıştır. Gelen ecnebi sey· 
yalıları bazı Japon kuvvetlerinin Algan yakıninde bulunan 
Shangpeiye geldiğini söylemektedirler. 

yük radyo mer
kezi kurulacak! 
Ankara, 12 (Hususi ınuha· 

birimizden) - Ankara' da biri 
kısa ve diğeri uzun dalgalı 
iki büyük radyo merkc7.İ ku· 
rulacaktır. Bu merkezleri ku· 
racak olan Hollandalı nıüta· 
hassıs, istanbul'a gelmiştir. 
Yakında Ankara'ya gidecek 
ve işe başlıyacaktır. Hüku
metce radyo makinelerinin 
gümrük resmı de indirilecektir. 

Şanghay, 12 (A.A) - Mareşal Şang·Kay·Şek refikası ile C. Londos 
beraber Kanton' dan buraya gelmiştir. 

it 1 H b . t 'd 3 Nihayet a ya a eşıs an a güreşi kabul etti 

Yeri'• ordu teşk·ıı edı•yor lstanbul, 12 (Hususi muha-
• birimizden) - Ağustosun 23 -----------

Bunların yekun kuvveti 100,000 
kisi tutacaktır. 

' Londra, 12 (Radyo)- Mareşal Graçyani'nin doğu Afrikanın 
beş eyaleti vali ve k•ımandanlarile akdettiği içtimaa gazete
ler büyük bir ehemmiyet vermektedir. Bu toplantıda Habeş· 
yerlilerinden üç kolordu teşkili görlişülmüştür. Bu ordulann 
yekun kuvveti 100,000 kişiden ibaret olacaktır. 

Bu kuvvetler İtnlya'da askerlerin yerini tutacaklardır. Bun· 
!ara Somalı ve Eritreli askerler de iştirak edecektir. Hcıbeş
ierden bilhassa Gala'lı olanlar alınacaktır. 

General Gamelen Varşo 
vada hararetle karşılandı 
Anlasılan sudur ki, Lehistan -, ' 
Fransa dostluğu bozulmamıştır. 

Varşova, 12 ( Radyo ) - Lehistan'la sulhün muhafızı 
General Gamelen Viyana'dan olduğunu yazmaktadırlar. 
buraya bu sabah gelmiştir. 
Fransız ordusu erkanı harbi
yei umumiye reisi, istasyonda 
Lehistan hükumetini idare 
eden askeri ve sivil bütün 
erkanı tarafından karşılanmış· 
tır. Bunlar arasında Fransa'nın 
Varşova sefiri de var idi. 

General Gamelcn Avrupa 
oteline misafir olunmuştur.· 

Varşova, 12 ( Radyo ) -
General Gamelen'e burada 
fevkalade bir istikbal merasi
mi yapılmıştır. Bu vaziyet, 
Lehistan siyasetinde ve F ran
sa 'ya karşı Leh dostluğunda 
değişmiş hiçbirşey bulunma· 
dığını göstermektedir. 

Muhafazakar Çaz gazetesi : 
"Fransız ve Leh generalle

rinin müzakereleri çok samimi 
olacakttr ve iki millet dost· 
luğunu takviye edecektir.,, 

Sosyalist Robadni gazetesi 
de general Gamelen'in vazi
yeti ıslah için gelmesini al
kışlamaktadır. 

Lehistan gazeteleri, kuvvetli 
bir Fransa'nın kuvvetli bir 

Leyleklerle 
Kartallar harbı 
Gene carpışıyorlar !. 

. ' lstanbul, 12 (Hususi mu ha· 
birimizden) - Afyonkarahi
sar'la Sandıklı kazası arasında 
Leyleklerle Kartallar arasında 
bir muharebe başlamıştır. İki 
taraf da birbirine girmiştir. 
Ölen Kartal ve Leylek çoktur. 

Amerika'da hu
lbubat azlığı var. 

Vaşington, 11 (A.A) - Zi
raat nezaretinin tahminine gö
re, bu sene mısır rekoltesi 55 
senedenberi görülmemiş dere
cede zayıf bir rekolte olacak 
ve buğday rekoltesi de ancak 
Amerikanın kendi ihtiyacına 

elverecek miktara baliğ bulu
nacaktır. Mısır rekoltesı 1 mil· 
yar 439, 135,000 buğday re
koltesi de 632,745,000 busel 
tahmin olunmaktadır. Bu nok
sanlığa sebeb kuraklıktır. 

ün de Yunanlı pehlivan Cim 
Londos, İstanbul F estiva\i mü· 
nasebetile güreşlere devam 
etmekte olan Türk pehlivan· 

larmdan birinciliği alacak peh
livanla güreşmeği kabul et
miştir. Bu güreşe ehemmiyet 
verilmektedir. 

İstanbul gazeteleri 
neler yazıyorlar? 

lstanbul, 12 (A.A) - Yu
nus Nadi Cumuriyet gazete· 
sinde İktısad Vekaletinin, bir 
el ve evişleri sanayii sergısı 

açmak hususundaki teşebbü· 
sünü büyük takdirle karşılıyor 
ve büyük sanayiin ehemmiyet 
verildiği şu devinde küçük 
sanayiin ihmal edilmediğine 
bu teşebbüsü delil telakki 
ediyor. 

Tan gazetesi, yüksek ziraat 
enstitı1sü mezunlarının kafile 
halinde ve her bir kafile ba· 
şında bir hoca olduğu halda 
kö) lere dağıtılmaları hakkın
daki haberi takdir ile karşı· 

layor ve memleketin ziraat 
kalkınması için bunu çok mu· 
vafık buluyor. 
Asım Us Kurun'da Trakya 

manevralarının muvaff akiyctle 
neticelenmesinden büyük ku· 
manda heyeti kadar bütün 
memleketin sevinç duyduğunu, 
ve Türk milletinin kahraman 
ordusu ile iftihar edebilece
ğini söylüyor. ----

Geri cekilen . " 
lngiliz tayyareleri 

Londra, 12 (Radyo) - iki 
f ngiliz tayyare filosuda dün 
Adenden bir şileb ile ingil· 
tcre'ye · alınmıştır. 

Avukat A. Ulvi 
Bir müddettenberi rahatsıı 

bulunan arkadaşımız Ali UI· 
vi iyileşmiş ve yazıhanesine 
devama başlamıştır. 
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Dayak yüzünden - -
bir kişi öldü. ŞEHiR HABERLERi 

-------
Bir kilo incir yüzünden zavallıyı 

döverek öldürmüşler. 
Tepecik ile Altındağ köyü 

arasında dayak atma yüzün
den bir ölüm vak'ası olmuş
tur. Üç gün evel lzmir'li İs· 
mail, Ramazan ve Konya'lı 
Cavid admda üç kişi, Tepe
cik'Je Altındağ köyü arasında 
Mustafa oğlu Rasim'in, bu 
sene kiralamış olduğu incir 
bahçesine giderek bir miktar 
İncir toplamışlar ve yimeğe 
başlamışlardır. O sırada bahçe 
sahibi Rasim, bu üç kişinin ya
nına gelmiş: 

civarda bulunan bir yere> v. 
türüp dövmekte devam <

!erdir. 

Yidiği müthiş dayağın te.,i
rile mecalsiz bir halde yere 
serilen Rasim, memleket has· 
tanesine getirilmişse de orada 
ölmüştür. Yapılan muayene
sinde Rasim'in yidiği dayağın 
tesirile öldüğü anlaşılmış ve 
bu şekilde rapor verilmiştir. 

Vak'a failleri, tutularak di.in 
adliyeye verilmişlerdir. Hadise 
tahkikatına ehemmiyetle de
vam edilmektedir. Ölen Ra
sim'in beş çocuğu vardır. 

Kilovat tarifesi 
18,5 kuruşa 
indirilecektir. 

Elektrik kilovat tarifesinin 
yeniden tesbiti için toplanmış 
olan kilovat tarife komisyonu 
miiznkcrelerini bitirmi~tir. Ko
misyon azasının bir ~ısını 
şimdi 19 kuruş olan kılovat 
ücretini 18,5 kuruşa indirmek 
hususunda ısrar etmişlerdir. 
İmtiyaznamedeki formiilün tat
biki mes' clesinden ihtilaf çık
mış ve iki taraf ta noktaina-
zarlarını bildirerek yazmış ve 
imzalamışlardır. Kilovat ücre
tinin tesbiti mes'elesinde son 
kararı Nafıa Vekaleti vere
cektir. Haber aldığımıza göre 
kilovat tarifesi 18,5 kuruşa 
indirilecektir. 

- Neden benden isteme· 
diniz, ben size en iyilerini 
toplayıp verirdim, hem gök 
İncirleri toplamışsınız, hem de 
başka zararlar da yapmış· 
sınızdır. 

Demiştir. Bunun üzerine İs
mail, Ramazan ve Cavit, hah· 
çe sahibi Rasime çıkışarak ; 

- Bize yasak yoktur. Ca
nımız İncir istedi, geldik. 

Coprağa Gömülen 
Paralar Uf;muş? 

Demişlerdir. Rasim de : 

Mehmed Ali'nin 257 Lirasının ye
rinde Yeller Esiyor .. 

- Mal benim değil mi ? 
Müsaadesiz hiç kimse alamaz 
ve herkese yasaktır. Cevabını 
vermiştir. Bu sözlerden kızan 
üç kişi, Rasim'e taş atmışlar-

. dır. Başına rastgelen bir taş 
yüzünden Rasim yaralanmış 
ve bayılarak yere düşmüştür. 

Cumaovası nahiyesinin Güner köyünde mühim bir hırsızlık 
vak'ası olmuştur. Araplı Seyyid Ali oğlu Mehmed Ali, sene
lerdenberi çalışarak (257) altın lira biriktirmiş ve bu parayı 
köydeki topraktan odasında çit arasına gömmüştü. Evelki gün 
paralanm saymak istemiş, fakat yerinde olmadıklarını görünce 
büyük bir felaket karşısında kaldığını anlamıştır. 

O sırada ayni bahçede bu
lunan Rasim'\n, iiç kardeşi 
hadise yerine gelmişler ve ba
şına su dökmek suretile Ra· 
sim'i ayıJtmışlardır. Fakat Ra
mazan, İsmail ve Cavit, ayı· 
lan Rasinı'i tutarak fena hal
de dövmüşler ve müdahalede 
bulunan kardeşlei"ine de da
yak atmışlardır. Bununla da 
iktifa etmiyerek Rasim'i o 

Derhal karakola müracaat eden Ali, paralarının çalındığını 
bildirmiş ve komşusu kayınbiraderi Hüseyin'le karısı Ayşe 
Mcryem'dcn şüphe ettiğini söylemiştir. Çalınan yere gömülü 
paraların meydana çıkarılması için zabıta, çalışmaktadır. 

Kaliforniya'nın 
Tompspns üzümü --------

...... ~ ............ ... •• 

İlaçsız ve güneşte nasıl istihsal 
edilmektedir? 

Odemiş'te 
Bir otomobil 
Kazası oldu .. 

Ôdemiş'te bir otomobil ka
zası olmuştur. Şoför Mehmet 

Kaliforniya'nın Tompsons 
markalı üzümleri ncv'inden 
iizüm yetiştirmek için Manisa 
bağcılarından bazıları işe baş
lamışlardır. Alınanya'da hal
kın çok rağbet ettiği bu nevi 
üzümlerden istihsal edilecek 

oğlu Ali'nin idare ettiği 73 
olanları, üzüm kurumu, piyasa 

numaralı otomobili, Meşrutiyet fiati üzerinden satm alarak 
mahallesinden geçerken Mus-
tafa oğlu 11 yaşında Hasan Almanya'ya ihraç edecektir. 

Almanya'daki ithalat evle· 
adındaki çocuğa çarpmış ve rinin, pekçok istedikleri bu 
çocuğu ağır surette yaralamış- nevi üzüm, şimdi Kaliforniya-
tır. Şoföriin, dikkatsizlik yü- dan Almanya'ya ithal edile· 
zündcn kazaya sebebiyet ver- mcmekte<lir. Çünkü Amerika 
diği anlaşılmış ve yakalanarak hükumeti, kliring anlaşmasına 
adliyeye verilmiştir. Yaralı, yanaşmamakta ve peşin para 
Memleket hastanesine kaldı- ile iş yapmak usulünü takibe 
rılmıştır. devam etmektedir. , .. , 
Türkiye iş ve ziraat banka
ları üzüm kurumu Ltd. şir
ketinden 

Üzüm yetiştiren mıntakalarda müteşekkil kredi koopera
tiflerine bir kolaylık olmak üzere kurumumuz tarafından iz. 
mir borsasında bir satış biirosu tesis edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre lk
tısad vekaleti standardizas· 
yon mulahassısı doktor Bade, 
Ankara'da iken çarşıdan bir 
miktar çekirdeksiz üzüm almış 
ve balkonunda kurutmak su
retile Kaliforniya'nın Tonpsons 
markali üzümü gibi kırmızım
tırak renkte lizüm istihsaline 
muvaffak olmuştur. Potasa ban· 
dırılmadan güneşte kurutulmak 
suretile istihsal edilen bu nevi 
üzümleri güneşte onbeş gün 
tahta veya sergi kağıdı iize
rıncle temiz bir şekilde kurut
mak lazımgelmcktedir. Bu su· 
retle elde edilen üzümler, si
yah kuru üzume çok benze
mekte iseler de renkleri kır
mızımtraktır. 

Bu şekilde üzüm istihsali, 
memleketimizin bu güzide mah 
sulüne mühim müşteriler bu. 
lacak ve üzüm ihracatımız ar· 
tacaktır. 

Beygir ür.kUnce lsa 
'JüşmUş ve yaralanmış. 

1 Seydiköy ile Sarnıç çiftliği 

Fuar 
hazırlıkları .. ---... ··---

Ciüzelyah'da bir 
otobüs kazası. Tenzilli tarif eler 

İnhisarlar kantarcısı Muharremin tat~i~ edilecek .. 
Kultur parkta fuar hazırlık· 

başı tekerlekler altında kaldı. !arı hummalı ~ir şekilde de· 
vam etmektedır. Fuar 1 ey· 

Dün öğleden evci Güzel· 
yalı'da Sokoni benzin deposu 
önünde bir otobüs kazası ol
muştur. inhisarlar idaresinde 
kantar memuru olarak çalışan 
Muharrem, sabahleyin vazife

sine gitmek üzere Güzelyalı' da 
otobüs beklemekte idi. O sı· 
rada Göztepe semtinden Gü· 

zelyalı'ya doğru giden 465 
numaralı otobüsün, önünden 
karşı tarafa geçmek istemiştir. 

Fakat otobüsün sür'atini he
sab ec:!e:niyen Muharrem, an

sızın çarpan otobüs yüzünden 
yere düşmüş ve otobüsün te
kerlekleri başını ezerek Mu
harrem 'i ağır surette yarala
mıştır. Otobüs şoförü Şevket 
adında biridir. Y =ıpılan tahki
kata göre kazaya hem Mu
harrem, hem de şoför Şevket 

İncir Ambalajı 
---·· --

sebebiyet vermişlerdir. 
Şoför, dikkatli davransaydı 

kaza olnııyacaktı. Bunu diğer 
yolcular bu şekilde söylemek· 
tedirler. 

Muharremin, birdenbire cad
denin bir tarafından diğer ta-

rafına ğeç.meğe kalkışması da 
kazanın sebeplerinden birini 
teşkil etmiştir. Ağır yaralı olan 

Muharrem, memleket hastane
sinde tedavi altına almmıştır. 
Fakat yarasının vaziyeti teh
likeli görülmektedir. Tahki
kata müc'd ·iumumi muavini 
Mümtaz Yılmaz tarafından de· 
vam el mrra'<ladır. Belediye 
makine ve elektrik mühendisi 
Hurşid'e, otobüsün makinesi 
tetkik ettirilmiştir. Bu tetkike 
aid rapor bugün adliyeye ve· 
rilecektir. 

Ne cirkin? 
' .... 

Malzeme idhal hak- Bir kızı zor
kı kuruma verildi .. la kacırdılar .. 

Kuru incirlerin ihracında 
konulan kutu, zenbil ve seleton 
ile diğer ambalaj malzemesi
ııin muvakkat kabul suretile 
ve serbest dövizle dış mem
leketlerden getirilmesine İkti
sad Vekaletince müsaade edil
diğini ve bunun için 30,000 
liralık serbest döviz verildiğini 
dünkü sayımızda yazmıştık. 
lktisad Vekaletinden dün şeh
rimiz Üzüm Kurumu müdür
lüğüne gelen bir telgrafta incir 
ambalajı malzemesinin serbest 
dövizle memlekete idhali mü
saadesinin Üzüm Kurumuna 
verilmiş olduğu bildirilmiştir. 
Bu gibi malzemeyi getirtecek 
tüccarlar, Üzüm Kurumuna 
müracaatle getirtmek istedik
leri malzeme miktarını bildi
rerek lazım gelen muameleye 
tevessüle ba~lamışlardır. 

Kavakdere 
köyü cinayeti 

Seferihisar kazasının Kavak
dere köyünde ayan Hasanı 
öldürnıekle maznun lsmailin 
muhakemesine dün ağırcezada 
devam edilmiştir. Cinayetin 
işlendiği yerin vaziyeti hak
kında ehli vukuf tarafından 
yapılan tetkikatta görülen bazı 
noktalar iizerine ehli vukufun, 
şahit sıfatile mütalealarına 
müracaat edilmesi ve istic
vabları geçen celsede karar
laştırılmıştı. Fakat dün ehli 
vukuf gelmemişti. Mahkeme 
heyeti, tekrar celblerine ka
rar vermiş ve muhakeme baş
ka bir güne bırakılmıştır. 

• 
Ôdemiş'in Bergi nahiyesine 

bağlı Semit köyünde çirkin 

bir vak'a olmuştur. Bozoğlan 

kızı Fatma'nın evine gece Hacı 

Fakı oğullarından Mustafa oğlu 
Tahir, küçük A\i oğlu Salih 

v~ Er Süleyman oğlu kavuşan 
Mehmed baskın vererek, fat-

ma'yı zorla kaçırmışlar ve 
kirletmişlerdir. Yapılan takib 
neticesinde bunlardan Tahir 
yakalanmıştır. 

Diğerleri araştınlmaktadır. 

Cesme' de birini kar-
~ 

nından yaraladılar 
Çeşme kazasında Akdeniz 

kahvesinde bir vak'a olmuş
tur. Garson Zaim fsmail oğlu 
Mehmed Ali, anlaşılamıyan 
bir sebepten aralarında çıkan 
kavga neticesinde Ali oğlu 
Şemseddin'i bıçakla karnından 
ağır surette yaralamıştır. Ya
ralı, İzmir memleket hastane· 
sine getirilmiş ve tedavi altı
na alınmıştır. Suçlu yakalan
mıştır. 

Şaraplık üzüm 
mübayeası 

inhisarlar idaresi, lzmir ve 
havalisinde yetişen nefis şa
raplık çekirdeksiz üzüm mü
bayeasına devam etmektedir. 
Satın alman üzümlere inhisar 
idaresi kilo başına 2,75 kuruş 
fiat vermektedir. On gün sonra 
misket üzümleri kemale gele
cek ve o vakit inhisar idaresi, 

lulde açılacak ve 22 eylülde 
kapanacaktır. Devlet demir
yollan tarafından fuar müna· 
sebe~ile tatbika başlanacak 
olan yJzde 50-80 arasında 
tenzilatlı tarifenin tatbikine 
15 ağustostan itibaren başla· 
nacaktır. Bu tenzilat fuar ka
pandıktan 15 sonraya kadar 
devam edecektir. Fuar müna· 
sebetile halkın lzmire gelme
leri için ihdas edilen ucuz 
halk biletleri de 23 ağustos
tan itibaren verilmeğe başla· 
nacaktır. 

•• 
Uzüm Piyasası 
Ayın on yedi-
sinde acılacak .. . 

Üzüm piyasasının Ağustosun 
15 inde açılacağını yazmıştık. 
Haber aldığımıza göre piya· 
saya kafi miktarda fazla üzüm 
gelmemiş olduğundan piyasa· 
nın 17 Ağustos Pazartesi günü 
açılması muvafık görülmüştür. 
Ayni gün bazı ihracatçıların, 

limanımızda vapur bulunacak 
olursa ilk partiyi ihraç için 
hazırlık yapmakta oldukları da 
kuvvetle söylenmektedir. 

Valimiz .. 
Odemiş'ten geldi 

Üç gündenberi Ödemiş ha
valisinde bulunan vali Fazlı 
Güleç dün otomobille şehri
mize dönmüştür. Valimiz, bir 
çok teftişlerdt! bulunmuştur. 

Yolunu kesmişler 
Menemen kazasının Sasallı 

köyünde bir vak'a olmuştur. 

Mehmcd oğlu Hüseyin ve kar
deşi Recep, ayni köyden Hü
seyin oğlu Mehmcd'i önüne 
geçmek suretile sopa ile dö
ğerek ağır surette yaralamış
lardır. Yaralı, lzmir memleket 
hastanesine kaldırılmış ve suç· 
!ular yakalanarak adliyeye ve· 
rılmişlerdir. ----
T aris lim"ited, 

' 
kooperatifler 

•• •• ve uzum .. 
-Başı 1 inci sahi/ ede

yanağa alıip olııı ı:ıı d.~nıektir. ) ani 
hizz.ıı onun nıtıvaffakıycıi demek
tir. l~in mcuuu \ "C icalıı her iki 
tnr3fı el ele \ererek çalıfmağı 

cmrcdi)Or. 
Kooperatifçi \C bağcı bil· 

melidir ki, süzüııii amimiyetle 

SÖ) li) dJilccc~i, hakkrnı konu~up 

ıııüııakıı,ıı cdclıilcı·~i lıir ti'şckkül 
ile kıır;nlıışıııı~tır. 

Üzümlerini delaletimizlc satmak istiyecek olan kooper 
lere azami kolaylık gösterilecek ve fazla masraf ile k~ 
tahmilinden ictinap edilerek malları en uygun şartlarla sa -
lacaktır. 

Satışlar mallar1ıı1 kurumumuza sevkedecek kooperatiflerin 
arzu ve talimath.ırı dairesinde yapılacaktır. 

Kurumumuzla muamele yapacak olan kooperatiflere 

arasındaki yolda bir vak'a ol
muştur. Hayvanla Seydiköy' den 
Sarnıç çiftliğine gitmekte olan 
Mehmed oğlu lsa'nın önüne 
çıkan Girit'li Ahmed, lsa'yı 
tehdit etmiştir. Ahmed'le lsa 
arasında evvelce geçen bir 
kavga yüzünden Ahmed kin 
beslemekte idi. İsa' nın yolunu 
beklemiş ve tehdide kalkıştığı 
sırada bindiği hayvan, ürkerek 
·İsa'yı yere düşürmüştür. lsa'nın 
sağ kolu çıkmıştır. Ahmed 
zabıtaca tutularak hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

Tarlada Nazmiyi 
Ağır yaralamış ... 

İzmir'in Cumaovası nahiye· 
sinde Keler köyü muhtarı 
Veli'nin tlitün tarlasında bir 
vak'a olmuştur. Saim oğlu 
Nazmi ile Kilizman'lı Ahmed 
arasında kavga çıkmış, Ahmed 
bıçakla Nazmi'yi omuzundan 
ağır surette yaralamıştır. Kav
ga tütün ktrma meselesinden 
çıkmışbr. 

~·apacağı hususi tip misket 
şarabı için misket satın al
mağa başlıyacaktır. 

Çeşme'de diğer bir vak'a 
Çeşme kazasının Çiftlik kö

yünde oturan Seyfiddin çavuş 
oğlu İşmail'lc kardeşi Haşim, 
henüz anlaşılamıyan bir sebep· 
ten dolayı gene bu köyden 
Ferhad oğlu Şakir'i bıçakla 
yaralamışlardır. Yaralı İzmir 
hastanesine getirilmiş ve suç
lular yakalanarak adliyeye ve
rilmişlerdir. 

Ayni zamnnılıı biz şuııa knniiz 
ki, tutulan ) ol, mü ıalı ili ) cpyeni 
lıir teşkilatlnnmııya do~nı götüren 
yoldur. Hiiyük crrnııyeli bir şir· 
ketle kooperatifler nrn 111da ) apı· 
lan 'e t'ııasJnn lıilahara tl:ıha f!C· 
ni,letilecek olan hu aola.ma. Türk 
mü talı ili için hck:lcdi~inıiz te~ki· 
liitlanmanııı ta kemli i olacaktır. 

lı;tih alin plliııla,ıınlıh~ı \C ıe,ki· 

l:itlanclırılclı~1 lıu :ı ırda satışın Ja 
ona mii\ nzi gitme i ga) et t:ıbiidir. 

Bu netice)i kat'i)ctlc bckli)ehiliriz. 

her hafta muntazam bir surette piyasa temevviicatı hakkm
da malümat verilecektir. 

Bu hususta taleb edilecc'k masraf ve koınusyon müfredatı 
bervechi atidir: 

Yiizde bir buçuk komisyon, çuval başına beş kuruş ardiye, 

hakiki simsariye ile zaruri masraflar. . .. .. . 
Delalctimizle satılmak üzere gönderılecek uzumlerın paçal-

lanmamış ve kuru olması şarttır. Mal gönderecek koopera· 
tiflerin muvazzah adreslerini bildirerek şimdiden kurumu
muzu tahriren haberdar etmeleri rica olunur. 11-12-13 2536 

•miiiiiiiiillıiiiiıiılıııiııiıııiııİıiıl-.. ............................ ... 

Hükumet ve kurumun bu faa· 
liyeti inkieaf ettikçe, bağ çubuğu· 

mm dibirıdeıı ve sergiden yıllarca 

eli boş dönmüş olan Türk bağcısı· 
nııı da ) iizii gülecekıir. 

O. Rahmi Gökçe 
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Ne istiyorsun? Dedi ve po
lise bir sandalye gösterdi. 

Polis hastanedeki vaziyeti 
müdüre anlattı, hu kızın, ma. 
hut dosya dolayısile aranmakta 
olan kız olduğunu sandığını da 
ilave etti. 

Müdür: 
- Hemen beni bulmıya 

geldiğiniz için çok iyi hareket 
ettiniz biz de hemen bu işe 
el atarız!. Dedi. 

Ve bitişik bir odaya açılan 
kapıyı açtı, hususi katibine: 

- istintak esnasında yüz
başı Buagemon'a Pibulet'in 
eşkalini tespit ettirmiştim; de-
ğil mi? Diye sordu. 

- Evet .. 
Müdür, polisten aldığı eş· 

kali, Hanri 'nin istintak esna-
sında söylediği cşkale tatbik 
etti. Ve: 

- Ta kendisi .. Eşkal tama
men birbirinin aynıdır! Dedi. 

Polise dönerek: 
. - Bize iyi ve sağlam bir 
ıp ucu temin ettiniz, mükafa
tınizı göreceksiniz! Dedi. 

M. Pietri katibine: 
- Dük Lodovik'ten bu kı· 

zın hakiki ismini sormanızı 
söylemiştim, sordunuz mu?. 
Diye sordu. 

- Dük'ün nezdine üç defa 
memur gönderdiğim halde 
kendisini bulmak mümkün ola
mamıştır! 

- Pekala, evine bir mek
tup birakılmadı mı?. 

- Malumatım yok, müsyü 
lö Direktör! 

Müsyü Pietri yumruğunu 
masa üzerine vurdu: 

- Bu dairede asabiyet ve 
hassasiyet yok, Her işle ben 
meşgul olursam, belki bir iş 
yürür! 

Bir kağıt a larak şunları 
yazdı : 

Müsyü Lö Dük; 
Tahkikat esnasında M. Hanri 

Dö Buagemon bana bir genç 
kızın ismini verdi. Bu kızı, 
yüzbaşının nezdine zatıaliniz 
getirmiş olduğunuz için hakiki 
ismini ancak siz bileceksiniz. 
Bu kız dün gece kendisini Sen 
nehirine atmış ve kurtarılarak 
Böjon hastanesine yatırılmıştır. 

Kızın yanına gitmenizde fay
da olacağını söyler ve ismi
nin de bize bildirilmesini rica 
eder saygılarımı sunarım. 

Pietri 
Polis müdürü bu mektubu 

bir zarfa koydu ve katibine: 
- Bana nöbetçi polisler

den birisini çağırınız. Dedi. 

Biraz sonra gelen polise, 
M. Pietri: 

- Bu mektubu süratle Dük 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve haşyazganı 

Haydar Riişdii ÖKTEM 
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DASILl\1JŞT1H 

İspanya işlerine .ademt'müdahale mes'e
lesi etrafında devletlerin müzakereleri. 

93 .. mişlerdir. 
iki ltalyan tahtelbahiri ·Evvela ltalya, .ondan sonra 

Almanya cevap verdi. 
Lodovik'e götürecek ve vere· Roma, 12 (Radyo) _ ltal· 
ceksiniz. Mektubun kendi eline 
verilmesi ve cevap almak ta 
şarttır. Alacağınız cevabı bana 
mümkuıı olan süratle getirme· 
)isiniz! Dedi. 

-5-
6 Mayis akşamı Dük Lodo· 

vik giyinmiş ve giderken hiz· 
metçisine: 

- Ben madam H".>rtans 
Şnayder'in nezdindeyim. Fev· 
kalade bir hadise ol~rsa bana 
haber verirsiniz! Demişti. 

Dostunun nezdine 8 de gel
mişti. Burada Halil bey, Kora 
Pearl, Kont Tör Dö Pen, Kont 
Loriston, Vikont Fiç Ceymis 
ve Marki Goliffet ile buluşa· 
caktı. Dostların hepsi de top
landıktan sonra, yimek için 
sofraya oturdular. 

Sofrada günün siyasi mese· 
lelerinden bahsedildi. Bilhassa 
gizli dosyanın sirkatı meselesi 
üzerinde çok duruldu, zavallı 
Pibulet'in akibeti . iizerine en
dişeler izhar edildi. 

Bu sırada, salon hizmetçi· 
!erinden birisi Dük Lodovik'e: 

- Müsyü Lö Dük! Dedi .. 
Sadece sizin elinize vereceği 
bir tahrirat hasabile sizi bir 
polis görmek istiyor! 

Dük, Hortans'tan müsaade 
alarak kalktı, intizar salonuna 
geçti. 

Polis kendisine mektubu 
verdikten sonra cevap bekle

yan Bahriye bakanlığı Habeş 
harbı iptidasındanberi kızıl 
denizde bulunan iki tahtelba· 

------hiri geri çekmiştir. 
Şatranç müsabakaları ; 

Londra, 12 (A.A) - Not- Al ' b i l ' k • • •d• Uef 
tingham şatranç müsabakaları 1 many a nın ceva ı ıta ya nın ının aynı ır. n~ 
dün açılmıştır._ tı~ turun en iki tarafa artık silah vermiyecekler. Fransız na-
heyacan1ı netıcesı Lasker'in 

35 dakika içiııde en genç zırları fevkalade bir toplantı yapacaklar. 
Amerika'lı üstat olan Reuben· p . ( R ) 1. 1 F · · · k d'l arıs, 12 adyo - ta - karşılamaktadırlar. ransız teklıfının elde etme 
tine tarafından mağlup e 1 

• ya'nın ve Portekiz'in Fransa'ya Le Jour gazetesinin Roma istediği gayeye ulaşılmasına 
mesi olmuştur. 1 cevabi notaları müzakeresine , muhabiri talya'nın Fransız mani olacağı mütaleasındadır. 

iane vermişler 
ltal- başlanmıştır. teklifine muvafakat etmiş ol- Bu gazete diyor ki: 

Poma, 12 (Radyo) - Müzakereler çok dostane duğunu kaydetmekte ve ltal- Şayet Fransa müzakeratı 
yan kamuk enstitüsü M. Mus- devam etmekte ve bir ademi ya'nın fspanyol vekayii karşı- bir itilafa ulaştırmağa muvaf· 
solini'ye imparatorluk ihtiyaç· ff k t 'ht' l' kt sın da göstermiş olduğu sog"' uk fak olmıyacak olursa Fran· 
larına sarfedilmek üzere 400 muva a ·ıye 1 ımı:t 1 yo ur. , . . k ğr 

Bütün devletler ispanya' daki kanlılığa işaret etmektedir. sa nın ışın a amete u aması 
bin liret vermiştir. dahili harbe hiç bir harb le- Bu gazete diyor ki: takdirinde serbestii hareketini 

ltalyan Veliahdı: vazımı vermiyeceklerdir. İtalya sükunetini muhafaza istirdat edeceği suretinde ev· 
Bolçano, 12 (Radyo) Berlin, 12 (Radyo) - Nas· etmektedir. Fakat lakayd de- velce derıniyan etmiş olduğu 

İtalyan veliahdı buradan ge- ld ihtirazi kayıt mucibince bu 
Çerek Sanrosure sarayına git- yonal C!!ylung gazetesi di- ğ·i ir. serbestisini istirdat etmesi 

yor ki: Bilakis sol cenah gazetc-
miştir. lazım gelip .gelmiyeceğini tet· 

"Fransa'nın İspanya işlerine leri Roma ve Berlin'in kasdi kik etmek üzere nazırlar bir 
Arjantin'de komonizm: d · "d } ı h kk d k l k · · ki 1 d a eını mu a 1a e a ın a i o ara ışı savsa ama arın an toplantı yapacaklardır. 

Boinos Aires, 12(Radyo) - gayretinin hiçbir kıymeti yok· endişe etmektedirler. Londra, 11 (A.A) _ Mu· 
Arjantin hükumeti tarafından tur. lngilterc de buglin Mos- Dudenet Le Journala di- hafazakar gazeteler İspanya 
komünistler hakkında mühim kova'nın ispanya işlerine olan yor ki: vekayiinin ne gibi akisler 
tedbirler ittihaz Pdilmiştir. Ko- nüfuz ve müdahalesini görmüş İtalyan'lar va kıt kazanmak hasıl edeceği mes' elesinde sü· 
rentes eyaletinde bir hareket ve anlamıştır. " istiyorlar. Asilere miihimmat kutu ihtiyar etmektedirler. 
vukua gelmiş ve komünist ku- Paris, 12 (Radyo) - M. Hit- yetiştirmek için icabeden müd- Halbuki liberal gazeteler 
lübleri dağıtılmıştır. ler Berlin'e dönmüştür. Mad- detçe müzakereler yapıla- Almanya ve ltalya'nın lspan· 

Fransa - italga ' rid'de Alman ticaret tayyare- caktır. yol işlerine müdahale edilme-
Roma, 12 ( A.A ) - Dış !erinin tevkifi hadisesi tesviye Ôvr gazetesi, Almanya ile mesi hakkında Fransa'nın 

işleri bakanı Kont Ciano ile edilmiştir. Bunun için Fransa- İtalya'nın ittihaz etmiş olduk· teklifi mucibince bir itilaf ak-
Fransız büyük elçisi Kont dö nın İspanya işlerine ademi lan hattı hareketin ayniyetine dine mani olan hattı hareket· 

diğini söyledi. 
Dük Lodovik hemen 

vahı yazdı: 

Shambrun Fransa ile ftalya müdahale notasına Almanya- işaret etmektedir. Bu gazete leri dolayısile endişe izhar 
şu ce· arasındaki ticari münasebet· ' nın cevabı geç kalmıyacaktır. bu işte gösterilecek betaetin etmektedirler. 

lerin yeniden tesisi hakkındaki Almanya'nın ispanya sula-

Müsyü Lö Direktör, 
Pibulet'in hakıki ismi Anais 

Següre'dir. Bu akşam da has
taneye giderek kendisini göre
ceğimi mukabil saygılarımla 

muahedeleri imzalamışlardır. rında bulunan filosu amiralı O/impiyadlarda fut bol temasları 
Japon profesörü; Barselon'a gitmiş ve tayyare 

arzederim. Lodovik 
Cevabı polise verdikten sonra 

salona döndü ve misafirlere: 
- Pibulet bulundu! Dedi. 
Ve bir iki cümle ile vaziyeti 

izah etti. 
Hortans: 
- Ne için intihara teşeb

büs etti!. Yoksa, Dosyanın 
si. katı ile alakadar mıydı?. Di
ye sordu. 

Misafirlerin hemen hepsi de 
genç kızın yeis ve nevmidi 
ile teşebbüs ettiği intiharını 
bir itiraf telakki ettiler. Fakat 
Kora, Pibulet'e çok emin idi; 
ve bu meselede Lüsi' den şüp
helenmekte olduğundan genç 
kızı şiddetle müdafaa etti ve: 

- Bize büyük bir vazife 
düşüyor. Hakiki mücrimi mey
dana çıkarmalı ve bu masum 
kızı şüpheden kurtarmalıdır. 
Dedi. 

Dün lstanbul' dan şehrimize işini halletmiştir. 
gelen Erzurum vapurile Japon Paris, 12 (Radyo) - Alman 
profesörlerinden Koş - Okobu cevabı bugün sefir Kont Vel-
şehrimize gelmiş ve lmir Pa- set tarafından Fransa'ya veril-
las'a inmiştir. miştir. Cevab ltalya cevabının 
is panya kra hnm tekzibi aynidir. 

Roma, 12 ( A.A ) - Dış 
Viyana, 11 (A.A) - Voerth işleri bakanı Kont Ciano bazı 

gölü üzerinde bulunan Poert· noktaların görüşülmesi şartile 
schach'a gitmekte olan eski Fransız ademi müdahale tek· 
ispanya kralı bu sabah gaze- l"f" · ı· 1 h k 1 ını ta yan Ü umeti tarafın-

tecilere, tayyare ile gizlice Is- dan kabul edildiğini Fransa 
panya'ya gitmek tasavvurunda büyük elçisi Kont dö Chamb· 
olduğuna dair çıkan şayiaların 

1 

run'e bildirmiştir, 
yalan olduğunu söylemiştir. Londra, 12 (A.A)-lspanya 

S ovget tayyarecileri işlerine ademi müdahaleye dair 
Nevyork, 12 (A.A) - Le- Lizbon ite Londra arasında 

vanovsky ve Levsenko adlı yapılan görüş teatilerine de-
Sovyet tayyarecileri Alaska'da vam edilmektedir. lngiliZ°hü-
Junan'a varmışlardır. kumeti şimdiye kadar müte-

Yalanl addit defalar tecdit edilmiş 
Buenos Aires, 12 (A.A) • olan 1373 anlaşmasına 5adık 

Arjantin mehafili, Arjantin hü- , kalacaktır. 
kumetinin ispanya hükumeti Moskova, 12 (A.A) - Sov· 
ile asiler arasında hakemlik yet hükumeti lspanya'nın da-
yapmak için müracaatta bu- hili işlerine ademi müdahale 

ı unduğu hakkındakı' haberlerı' hususunda Fransa tarafından 
Ve bilhassa Dük Lodovik' e 

dönerek: yalanlamaktadırlar. yapılan teklife iştirak ettiğini 
------ bildirmiştir. 

- Şimdi, polis müdürünün 
gösterdiği lüzum veçhile senin 
hemen hastaneye gitmekliğin 
lazımdır! Dedi. 

Hazırlanırken, Dük Lodovik 
Kora'ya hasloneye kadar be· 
raber gelmesini teklif elti. 

Koıa bu teklifi memnuniyetle 
kabul etti ve: 

- Memnuniyetle! Dedi. 

Kora ve Dük hususi araba 
ile hastaneye vasıl oldular; 
hastane müdürüne polis mü
dürlinün mektubunu gösterdi· 
ler. Nöbetçi doktor Kora ve 
Lodovik'i hastanın yanına gö-
türdü. 

-Sonu var-· 

İngiliz-Mısır Paris, 12 (A.A) - Seville 
neşretmiş olduğu haberlerde 

anlaşması Fransız hükümetinin ispanyol 
asilerine karşı mücadele et
mek arzusunda bulunan kim
selerin g(.inüllü kayıt rdilmc· 
lerine müsaade etmiş oklu

--······---Kahire'de parafe 
edilmiftir. 

lskcnderiye, 12 (A.A) 
Mısır delegasyonunun lngiliz
Mısır anlaşmasını imza etmek 
üzere perşembe günü Londra· 
ya hareket etmesi muhte
meldir. Askeri ahkam ile Su
dan'a aid olan ahkam Kapi
re' de parafe edilmiştir. Kald
tülasyonlar hakkındaki ahka
mın da bugün imza edilmesi 
muhtemel görülmektedir. 

ğunu bildirmektedir. 

Bu haber henüz teyit edil
memiştir. Eğer teeyyüd ede
cek olursa müstakbel f spanyol 
hükumeti ile Fransa arasında 
birçok müşkülat çıkacaktır. 

Paris, 11 (A.A) - İspanya 
vekayii dolayısilc sağ cenah 
gazeteleri Fransa hükumetinin 
bitarafane bir hattı hareket 
ittihaz etmesini memnuniyetle 

Peru'nun Avusturya'ya 
karşı galibiyeti sayılmadı 
Peru gençleri tezahürat yaptılar. ltalyan

lar Avusturya'lılarla karşılaşacak! 
Lima, 12 ( A.A) - Peru

n'un Avusturya üzerinde ka
zandığı futbol galibiyetini fe
sih eden karar üzerine cumur 
başkanı Peru spor delegasyo· 
nuna Berlin olimpiyatlarını 

terketmek emrini vermiştir. 
Berlin' de verilen karardan mü
teessir olan halk Lima sokak-
larında protesto nümayişlerin· 
de bulunmaktadır. 

Lima 12 (A.A) - G ençlik 
Berlin olimpiyatlarında Peru 
futbol takımının turnovadan 
çıkarılması hakkındaki kararı 

protesto etmek üzere muaz
zam bir miting tertip eylemiş 
ve 20,000 talebe sokaklarda 
tezahürat yapmışlardır. 

Başkan Bcnavides tezahü· 
rakılara sükun tavsiye etmiş 
ve hükumetin bütün Ameri-
kanın tesanüdü ile Peru'nun 
spor çerefini müdafaa eyliye
ceğini bildirmiştir. 

Berliıı, t 2 (A.A) - Onu 
alıkoymak için yapılan tcşeb
biislcre rağmen olimpik ve 
Peru olimpik oyun)arıııa işti

rak eden Peru delegasyonu 
bunun sırf sportij mahiyette 
bir hareket olduğunu ileri sü· 
rerek olimpiyatlardan çekil· 
mcğe karar vermiştir. Dele
gasyon Paris'e gidecektir. 

Berlin, 12 (A.A) - 4 X 200 
bayrak yiizmc müsabakası: 

Birinci Japonya 8 dakika 
51, 5·10 olimpiyad ve ayni 
zamanda dünya rekoru, ikinci 

Amerika 9 dakika 3 saniye, 
üçüncü Macaristan 9 dakika 
12 3-10 

Jimnastik tahta at üzerinde 
eksersiz: 

Birinci Frey (Almanya) olim· 
piyad şampiyonu, ikinci Mack 
(İsviçre) gümüş madalya, üçün
cü Bachman (fsviçre) Bronz 
madalya. 

Serbest eksersiz: 

Birinci Nies (İsviçre) olim· 
piyad şampiyonu, ikinci Valter 
(lsviçre) gumuş madelya, 
üçüncü Frey (Almanya) ve 
Mack (İsviçre) bronz madalya. 
Bu son ikisi evelce de bera· 
bere idiler. 

Hokey müsabakası: 
İsviçre 5-1 Danimarka'ya 

galip gelmiştir. 

İstanbul, 12 (Hususi muha
birimizden ) - Dünya fudbol 
şampiyonluğu için finala kal
mış olan ltalya ve Avusturya 
milli takımları yarın ( bugiin) 
Berlin' de karşılaşacaklardır. Bu 
müsabakaya büyük bir ehem
miyet verilmektec.Jir. 

A merika 
Avrupa işlerine 
Karışmıyacak !. 

Vaşington, 12 ( A.A ) 
Hariciye nezareti dün akşanı 
Amerika'nın Avrupa işlerine 
hiçbir suretle karışmıyacağını 
bildirmiştir. 
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Birinci Fransova 
BÜYÜK TARiHİ TEFRiKA 

61 Çeviren: F. Şemseddin Benlioila 

Madam, Şarlken'le sekizinci Hanri'nin 
arasını açma ... ğ=:;..a_m_u_vaf fak oldu .. 

Kralın valıdesini Paris'te hiç 
sevmiyorlardı; bu paytahtta 
bütün muhabbet ve' hürmeti 
kraliçe ile veliahda hasredi
yorlar, kral validesine bir kıy
met vermiyorlardı. Bunun için 
ve ltalya'ya daha yakın olduğu 
için Madam Liyon'a yerleş
mişti. Kızı Margriti de buraya 
getirilmişti. Kızını, güzelliği, 
gençliği ve tatlı dilile kalpleri 
teshir eden Margriti, Madam 
dış işleri idaresine memur et
mişti! Maamafih, yanhrında 

Paris'e mensub asılzadelerl~ 
parlamento erkanından birka
çı, Liyon valisi vesaire vardı; 
Madam bunlarla ara-sıra mem
leket işlerini müzakere edi
yordu. 

Memleket içinde fesatçı ve 
bozguncular boş durmayor
lardı. iki kadının saltanatına 
tahammül edemiyenler kral 
hanedanından olan dük dö 
Vandom'un zihnine girmek ve 
kral ilan etmek istediler. Fa
kat dördüncü Hanri'nin ceddi 
olan bu kibar adam bunlara: 

- Efendiler.. Geçirmekte 
olduğumuz anlar çok tehlike
lidir, bunun için ben Liyon'a 
gideceğim ve naibi hükumet 
olan madamdan emir ve di
rektif istiyeceğim. Validei-.kra
li esasen kralı kurtarmak ça
relerini aramak üzere Fransa
nın hakiki ve sadık evladını 

davet etmiştir. 
Sözlerile mukabele etti. 
Validei krali, akdettiği mec· 

lisin başına dük dö Vandom'u 
geçirdi. Dük, ordunun beka· 
yasını topladı, mümkün olduğu 
kadar esirleri mübadele etti, 
bir kısmını para ile satın aldı. 
Napc l 'deki deniz kuvvetini 
geri aldı, ve Burgonya'yı mü
dafaa için mümkün olan ted
birleri yaptı. 

Validei krali lngiliz kralına 
bir sefir gönderdi, ve esir olan 
bir kralın topraklarına tecavüz 
etmemesini rica etti. 

Sekizinci Hanri, Burbon'dan 
korkuyordu; bu adamın kuvvet 
bulmasını planları için muzır 
görüyordu. Bunun ıçin, muta
vassıt sıfatile iki muharib hü
kumdar arasına girdi ve esir 
~ralın serbestisinin SC1dece pa
ra mukabilinde olmasını ve 
bunun için arazi terk mes' e
lesinin mevzuubahs edilmeme
sini teklif etti, Şarlken şimdi
den Felemenk'e sahipti, ve 
lspanya ile Almanya arasında 
Fransa topraklarından bir yol 
elde elmeğe çalışıyordu. Bu, 
Sekizinci Hanri'nin hiç işine 
gelmezdi. 

Ve Şarlken aleyhine esir 
kralı kurtarmak için sar
fedeceği mesai için birbuçuk 
milyon ekü, ve Polonya ile 
Gine kontluklarını istedi. 

Validd krali, Fransa' dan 
bir karış toprak ayırmak ve 
başkasına vermek hakkı olma
dığını cevab olarak bildirdi. 

Beri taraftan da, paraca 
pek fena sıkıntıda bulunan 
Şarlken de sekizinci Hanri' den 
nişanlısının cihazını istemeğe 
başlamış ve ısrar ediyordu. 

Zaten sekizinci Hanri de 
yeni ve müstakbel damadı 
gibi züğürttü; bunun için kı

zından evel Şarlken' e bir para 

bile vermiyeceğini bildirmek 
mecburiyetinde kaldı. 

Şarlken de bunun üzerine 
Portekiz kralının kızını 
milyon altın cihazla iste 

Şarlken'in bu hareket. 
kizinci Hanri'yi kızdırdı, ve 
kızını dul kalan birinci Fran
sova-ya nişanlamak teklifinde 
bulundu. 

Madam, bu teklifi muva'ık 
görmüş gibi hareket etti, çok 
mahirane bir müzakereye giri
şerek lngiliz kralını Şarlken
den büsbütün ayırmak yolla
rını temine çalıştı; ve maksa
dına da, peşin para vermek 
suretile vasıl oldul 

Madam ıçın para bulmak 
pek güç bir iş değildi; birkaç 
zengin sarrafı, bir iki harb 
yüzünden zengin olmuş adamı 
hapse atmak, mallarını ve pa· 
ralannı zapt ve müsadere et
mek para bulmak için kafi 
bir teşebbüstü! 

Bu suretle sekizinci Han
ri 'yi doyuracak ve Fransa'ya 
yardım ettirecek vasıta bu
lundu! 

Margrit vekayii bütün tafsi
latile mahpus ve esir karde
şine bildiriyordu. 

Şark hududunun müdafaa 
ve muhafazasına sevkedilen 
ordu, Suab'dan girmiş ve 
Möz nehri sahillerine kadar 
ilerlemiş olan 20,000 Luteri
yen köylüsünü geri defetti, 
bunlar, tam müsavat, mülki
yet hakkının lağvını ve emlake 
müşterek tasarruf istiyorlardı! 

Bu hadise Madamın otori
tesini kuvvetlendirdi; şehirler 

ve bilhassa Paris yeniden yar
dıma başladılar, Paris bütün 
servetile Madam'a yardıma 
koştu. Bişinci Fransova'nın fe
laketi, vatanın tehlikeye düş
mesi, zenginlcıin menafiinin 
halele uğraması, Fra"lsa' da it
tihad ve ittifak husule getiri
yordu. Sokaklarda münadiler: 

- Krala yardım ediniz!. 

Diye bağırarak dolaşıyor
lardı. 

-Sona var-- - - --
Mani~a elektrik 
ve kooperatifi 

Manisa 11 (Hususi) - Ma
nisa' nm belli başlı ihtiyaçla
rından birini teşkil eden elek
trik işini yeniden konuşmak 

ve son bir karara bağlamak 
için şehir meclisi yarın fev
kalade bir toplantı yapacaktır. 

Kooperatif 
§ - Yabancı memleketlere 

üzüm ihraç eden ve 723 or· 
taktan müteşekkil bulunan 
Manisa bağcılar kooperatifi 
esas mukavelenamesinin bazı 
maddelerinin tadil ve tebdili 
için bugün halkevi salon 
fevkalade bir içtima yap. 
istenmişse de ortakların ::
giler dolayısile fazla mcşgu 
olmaları yüzünden ekseriyet 
hasıl olamamış ve içtima 
27-8-936 perşembe günü saat 
11 re bırakılmıştır. 

'I Nöbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Kemeraltında Hi

lal, Güzelyalı'da Cüzelyalı, 
Tilkilik'te Eaik ve Eşrefpaşada 
Eşrefpaşa eczaneleri açıktır. 

B •• •• t h J • k • f tayf anın grevi •• 
U g U ll U ll e 1 e S 1 • Kaptan ;:;~diler ine 

• Almanya /talya'nın yardı-Yiyecek vermedi .. 
.
1 

. h b l h Singapur 11 (A.A) - Pre-
mı ı e yenı ar a nası a- sident Hayes adındaki Ame-

l F 
, rikan gemisinin 64 kiş: ~en 

zır anıyor ve ransa nın ibaret olan mürettebatının ve. 
• f • d • ? bilhassa makine dairesinde 

vazıye ı ne ır. çalışan tayfanın grev ilin et
miş oldukları bildirilmektedir. 

Yukarıda Loid Corc, müteveffa Aristidi Briand fle Mareşal Foşla beraber, 
aşağıda müntehipleri ile kanuşurken 

Busene olduğu gibi geçen Hitler Almanya' sı, ne ba-
sene, Almanya'nın ilkbaharda haya olursa olsun cihangirliğe 
bir harp ihdasına çalışacağı ve Fransa'yı ezmeğe karar 
söylenmişti. Esasen cihan sul- vermiştir. Bu maddi müşkül-
hunu Avrupa merkezinden ler karşısında Habeş harbın-
bozmak istiyen Almanya ile f dan istifade ederek İtalya'ya 
İtalya' dan başka hangi dev· yakınlaşmıştır. 
let var? ltalya ile Almanya,aı asında 

Bu iki devlet, ellerinde ateş, bugiin tecavüzi bir ittifak var-
barut fıçısını ateşlemek için dır. Almanya bu suretle Fran-
her zaman hazır bir halde sa'nm nisbeten müdafa~ız 
değil midirler? , olan İsviçre ve ltalya hudud-

Geçen sene, Almanya nın )arından hücum imkanını elde 
i~i tal~~. gö~müş hazari 5~0 etmeğe çalışmaktadır. Harb 
bın kışılık bır orduya malık kısa bir zamanda ilan edil-
olduğu muhakkaktı. Buna mu· 
kabil Fransa'nm hazari ordusu 
ancak 350 bin kişi idi. 

Bundan başka Alman'ların 

15 santimetre kalınlığında bir 
zırhı delecek mermi, 3000 ki
lometre mesafeye kadar sari 
hasta~ık mikropları saça~ itecek 
bir hava fişengi , dakikada 
1000 defa ateş eden bir tü
fenk, yeni bir ölüm şuaı, da
kikada 1400 defa endaht ya
pan bir mitralyöz icat ettik
leri de ilan edilmişti. 

Loid Corc bu hususta yaz
dığı bir makalede harb başka 
bir vak'aya kalacaktır. Hitler 
harba girişmek zamanının he
nüz gelmedigini biliyor ve bu 
deliliği yapmıyacaktır. 

Çünkü yalnız başına Fran
saya hücum ve galebe ede
cek kuvvete malik değildir. 

Bir Alman askeri 
Fakat Fransa'nın tedafüi teş
kilatı, belki de gayri kabili 
zapt derecededir. Büyük ci· 
han harbmda alelacele vücuda 
getirdiği teşkilatla Kayser Vil
hem 'in ordularını durduran 
Fransız ordusu, şimdiki hari
külade teşkilat ve istihkam
larla Alman''arın Fransız hu
dutlarına yaklaşmasına bile 
meydan vermiyecektir. 

Rusya ordusu da Almanya· 
yı tehdit eden bir ordudur; 
küçük Çekoslovakya da Al
manya için bir tehlikedir. 

mese ve Alman'lar bu yarı 
açık cephelerden Fransayı 
istila fırsatını bulmasa bile, 
Fransa'nın miidafaa cephesi 
genişlemiş, Fransa için Şark 

cephesine hasredeceği kuvvet
rin bir kısmını bu genişliyen 
kısma tahsis mecburiyeti ha
sıl olmuştur. 

Fransa'nın en emin olan 
Pirene (ispanya] hudutlarını 
da tehlikeli bir hale ~okmak 
için ispanya kraliyetçi ve fa
şistlerinin resikara gelmesi 
için İtalya ve Almanya şim
diki ispanya ordusu ihtilalini 
de hazırlamışlardır. Fransa 
eenub hududu için de bir 
kuvvet hazırlamağa, bu hu
dudu da azami fedakarlıkla 
tahkime mecbur kalınca, şark
ta Almanyanın karşısındaki 
Fransız kuvvetleri yanya dü
şecektir. 

Grevin sebebi verilen emir
lere itaat etmek istemiyen 
makinist hakkında inzibati 
tedbirler alınmasıdır. 

Geminin evelce mukarrer 
olduğu veçbile bugün yola 
çıkması şüphelidir. Kaptan 
grevcilere yiyecek içecek ver-
memiştir. Bunların çoğu para

sız olduklarından yiyecek veıaire 
satın alamamaktadırlar. Bina
enaleyh Amerikan konsolosu· 
na müracaat etmişlerdir. 

Aç grevciler dün akşam 
rıhtımda sıra halinde toplan· 
mışlardı. 

Muhaceret idaresi tarafın· 
dan vaki müracaat üzerine 
kaptan bunların gemiye gire
rek uyumalarına müsaade et-
miştir. 

İzmit 
Vilayetinde ruamla 

mücadele .. 
İzmit, 12 (A.A) - - Vi· 

layetinin muhtelif kazalarında 
üç aygır 257 boğa, 49 manda, 
149 koç, 165 teke ve tay ki 
ceman 625 hayvan baytar mu
düriyetince köylere gönderilen 
baytarlık tarafından eneme 
ameliyesine tabi tutulmuş ve 
hayvan neslinin ıslahına mani 
olan teşekkülah bozuk hay· 
vanların faaliyeti cınsiyelerine 

nihayet verilmiştir. 
Hayvanlardan insanlar ge· 

çerek hem insanlann ve hem 
de hayvanların ölülerine scbebt 
olmasından dolayı çok muhlik 
bir maraz o!an ruam ha~1alı
ğmm sirayetinin önüne geçil
mesi ve hasta hayvanların öl
dürülmesi maksadile baytar 
müdürlüğünce köy ve kasa· 
balarda 2197 at sekşen sekiz 
katır ve beşyüz onyedi merkep 

baytarlar tarafından muayeneye 
tabi tutulmuş ve 9 başta bu 
hastalık görüldüğünden be
delleri verilerek hayvanlar öl
dürülmüştür. 

Fransa'da Fransa harb vukuunda bir 
buçuk milyon askeri hududa 
bir anda sevkedebilir; bu kuv
vetin arkasından iki milyon· 
luk ihtiyat ordusu da hemen 

Yakalanan Alman bom Harb silahlarının 
' • Millileştirilmesi • •• 

hududa gidebilir. 
bardıman tayyaresidir! Paris, 12 <A:~>- sayıa~ı~ 

kurulu harb sılahlannın mıllı· 
Bundan başka Fransa ci

handa en kuvvetli top kuvve
tine maliktir. Fransanm malik 
olduğu tank kuvvetile -belki 
Rusya hariç olmak üzere· hiç
bir devlet boy ölçüşemez. 

Bir harb vukukunda Rusya, 
lngiltere, ltalya Almanya aley
hine hareket edecektir. Çe
lcoslovakyanm da yarım mil
yon kuvveti vardır, seferde 
b1;1 kuvvet bir milyon iyi ta
lim görmüş asker haline ge-

------- ----------------
Yanlışlıkla indiler, tekrar kaçtılar, fa

k at benzinleri bitti, tutuldular. 
Madrid, 11 (A.A) - Bir 

Alman tayyaresi bu aym do
kuzunda. Madrid yakininde 
kain Barajozda yere inmiş ve 
hemen cenubi garbiye doğru 
havalanmıştır. Tayyare biraz 
sonra Barajoz mmtakasında 
kain Azagada yere inmiştir. 

Hükumet kuvvetlerine men
sup birçok tayyareciler tay-

yareyi yakalamışlardır. İçinde 
üç Alman ile bir lspanyol 

Madrid, 11 (A.A)- Hususi 
menabiden alınan haberlere 
göre, Junker tipinde üç mo· 
törlü bir Alman tayyaresi 9 
ağustosta Madrid civannda 
Barajar mevkiine inmiş, ora
dan derhal kalkarak müteaki
ben benzinsizlik dolayısile Ba
dajor vilayetinde Oruagada 
yere inmeğe mecbur kalmışbr. 

ebilir. Almanya Streza kon
eransından evel bir barba 
girişifBe onda bir ihtimalle 
galib gelemez ve feci surette evela Madrid civarında yere 
ezilir. Demiştir. inmiş olduklarını, çünkü bu 

şehrin general Mola'nın elinde 
olduğu zannında bulundukla
rını beyan etmişlerdir. Bunlar 
hata ettiklerinin farkına varır 
varmaz indikleri noktada ha· 
valanmışlar ise de benzinleri 
tükenmiş olduğundan Azaga
da yere inmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Tayyarenin bir lspanyol üç 
Alman' dan mürekkep müret
tebatı hükum~tçi tayyareciler 
tarafından tevkif olunnuştur. 

Başbakan M. Giral gazete· 
cilerin bu husustaki suallerine, 
tam malumat almadan hiçbir 
cevap veremiyeceğini bildir
miştir. 

Bugün de Avrupa'da harb 
tehlikesi vardır; buna Memel 
mes' clesi mi, ls~anya hadise
leri mi, müstemleke davası mı 
sebep olacak bilmeyoruz. Fa
kat Almanya gene birşeyler 
homurdanmakta ve... Akıllara 
sığmayacak kadar büyük feda
karlıklarla silahlanmaktadır. 

M. Giral hadiseler karşı
sında nikbinliğin &iin geçtikçe 
artmakta olduğunu aynca ila
ve etmiştir. 

leştiriimesi projesini münakaşa 
etmeden kabul etmiştir. Say· 
lavlar kurulunun finans komis
yonu divanı muhasebatta bir 
yüksek finansal kontrol komi· 
tesi kurulmasına dair pro~eyi 
bazı tadilatla kabul etmiş ve 
Fransa'nm ecnebi memleket
lerindeki mallan hakkındaki 
yeni talimatnameyi tasvib et· 
miştir. 

Sosyal Yardım 
lzmit, 12 ( A. A. ) - 16 

Ağustos 1936 Pazar gü• 
nü halkevimiz sosyal yardım 
şubesi tarafından çocuk esir· 
geme kurumu menfaatına lzmit 
spor sahasında büyük pehli
van güreşleri yapılacaktır. Gü
reşin bütün hazırlıkları bitm· 
tir. Bu güteştlere memleketi
mizi11 ünlü pehlivanları iştirak 
edecektir. 

Yine o gün T. S. K. bölgesi 
amatör güreşçileri tarafından
da aynca güreşler yapıl~caktır. 
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Başka türlüsü olamaz: Akli 

selimimizden beklenen budur, 
Ben böyle demekle mesela: 
iki bik sene önce ( Tasit ) in 
tarihinde dediğinden başka bir 
şey söylemiş olmiyorum. 

Roma'hlar, muharebe ettik
leri Barbarlarla olan münase· 
betlerinde: Onların silahlarına 
karşı durmanın, ilahi ve insani 
kanunlara, caniyane bir ısyan
dır, diye düsünüyorlardı. 

Şimdi : "Alman'lar bu bo
yuduruğa layıktı,, diyorlar .. 
Farzedelim ki öyle... Hem 
böyle olduğuna inanmıyanlarm 
bile böyle görünmeleri gerek
tir. Düşmana gidip te vatan
daşlanmızdan şikayet edersek 
düşman bizi daha adi ve ha
kir görür. 

VJ - Felaketimizin sebep
lerini yukarıda zikrettik. Bu, 
Alman devletlerinin hepsine 
de racidir. Eğer bunlardan bi
rini daha fazla mesul etmek 
lazım ise bu : Ben daha iyi 
yapacağım diyerek diğer A l
man d evletlerini, ida c işinden 
atarak kendisi alandır. O za
man bu hataları yapanların 
aleyhinde söz söylemeyip tc 
bugün iş işden geçtikten sonra 
söyliyenleri doğru } ol da gör
mem. Bugün böyle diyorlar. 
Amma o Zcıman mevki ikti
darda olanların, bir kemiğe, 
meddahlıklarını yapıyorlardı. 
Felaketimizde : Asilzadelerin, 
nazırların, generallerin, herşey 
olup bittikten sonra söyleme
sini bilen siyasi muharrirlerin 
kabahatlerini de unutmıyalım. 
O muharrirler ki iktidar mev
kiinde olanları meth, düşen
leri zemmetmekten başka bir 
şey bilmezler. 

Bununla bf"raber, böyle ya
zanların bundan maksatları
nın : " İstikbalde bir daha 
böyle yapanlar olmasın " ol
duğuna da hükmedilebilir. Bu 
takdirde bu, yalnız, ihtiyatsızca 
bir hareket olui. 

Eğer hareketleri tasvip edi
lebilse biz de hüsnüniyetlerine 
verirdik. Çünkü bizim acı fe
laketlerimizde ; sadece ışın 
başında olan birkaç adamdan 
değildir ; devlet makinesinin 
hepsinin görüşlerinden ve ha
talarından doğmuştur. (Zama
nenin fikri, o zamanın ha
taları, cehalet, zaaf, çekingen
lik, ahlak ve adat, bunların 
hepsi birer sebepti). Belki hü
kumetler, şehirlerden daha az 
kabahatlidir. Vatandaşların he
pisi, hatta bugün ateş püskü
renler bile, şunu itiraf etme
lidirler ki öyle bir durumda 
onlar da başka türlü yapa
mazlardı. Aşırı fenalık veya 
ihanet edenler azdır. Başımıza 
gelmiş şeyler için sebep ol
mak üzere muhakeme ve ce
saret noksanlığı kafi gelir : 
Bu, öyle bir hatadır ki herkes 
bundan tertemiz çıkamaz. Bir 
sosyete yüksek bir kuvvete 
malik ise, azalarından her bi
ri de öyle kuvvetlidir. 

Şunu ilave edelim ki bu 
bapta her vatandaşa mesuli
yetini yükletmeğe kalkmak, 
istikbalde bir daha böyle şe
ye diişmemeğe kafi değildir. 
Yapıları hata bilinir ise, bir 
daha bundan çekinmek müm
kündür. Fakat insan kendini 

düzeltmezse namütenahi olan 

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

(Yann) lar, başka hatalar geti
rebilir. 

Biz ; ancak kökten değiş
mekle kendimizi kurtarabile
ceğimize kaniiz. Eğer ateş 

püsküren muharrirler, bize bu 
hususta yardım etmek niye
tinde iseler ; işi hüsnüniyetle 
yapmakta olduklarına inanırız. 

Bu karşılıklı ithamlar ; ta
mamen acamicesine, faydasız 
ve yanlış birşeydir ı Bizi ec-
nebi karşısında kirlettiriyor ; 
ve ona bizim ahlaki değeri
mizi ve durumumuzu öğreti-
yor : Yoksa o, bizi bu kadar 
fena sanmaz. Eğer pratik ha-
yatta biz bu derece tecrübesiz 
görünürsek ; ( Hakim millet ) 
olmanın iyiliklerini bilmezler, 
diye hakkımııda hüküm veri-

' yorıar. 

içimizden bazıları ; ecnebi : 
Bizde kanuni olmuş olan (Sırf) 
lığı kaldırdı diye, bize servet 
ve bir vatan getirdi derneğe 
kadar vardılar. Bırakın bu 
istihzaları . .. Bunlar eski met-
tahlığın bir aksi sedasını an
dırıyor ... 

Hiçbir Avrupa milleti bizim 
gibi hareket etmez : Ecnebi 
hakimiyetinin iptidasından iti
baren, eski hükumet adamla
rını, vatandaşlarımızı itham 
etme, yeni efendileri aşırı 

methetme .... 
Bu utanılacak hareketten, 

yalnız mesulleri bırakıp, ma
sumları nasıl kurtarmalı ? Bir 
yol vardır : Böyle yazılar ba
sılmamalı ; böyle muharrirleri 
kimse okumama\ı : Vakit ge
çirme, boş bir tecessüs, geve
zelik, eski mevki sahiplerinin 
düştüğünü görmek zevki için 
dahi olsa .. 

- Sonu var -

Muğla da 
Doktorların iyi 

bir teşebbüsü 
Muğla, 12 (A.A) - Vali 

ve parti başkanının teşebbüsü 
ile toplanan serbest ve memur 
doktorlar sıtma mücadelesi 
bulunmıyan yerlerde sıtma 
ile mücadeleye karar vermiş
lerdir. 

Doktorlar bu ödevi parasız 
ve bir memleket İşi olarak 
yapacaklardır. Bu ödevin ya
pılmasına perşembe günü baş
lanacak ve doktorlar ilaçları 
köylünün ayağına götürecek
lerdir. 

Parti başkanı ve valinin hu 
teşebbüsü büyük bir ilgi uyan
dırmıştır. 

Fransa 
Hududa asker 
Tahşit ediyor .. 

Henday, 12 ( Radyo ) 
Fransız erkanı harbiyesi, li
panya hudutlarında asker tah
şit eylemiştir. Bu hareket, 
ispanya hadisatının ehemmi
yet kcsbettiğine delalet et
mektedir. 

Moskova'da siyasi 
bir tevkif 

Moskova, 13 (Radyo) -
Japonya- sefarethanesine men
sup iki kavas, sefarete ait bir 
takım evrakı hamilen yolda 
giderlerken, Rus zabıtası tara
fından tevkif edilmişlerdir. Ja
pon sefiri, Rus hükümeti nez
dinde protestoda bulunmuştur. 

Haberleri .. 
-Başı inci sahifede -

oun yirmi kilometre öte inde bu
lunan Tolosa şehrini zapteıtiklc•rini 
söylemektedirler. 

Lizbon, 12 (A.A) - Rad
yo kulüb Burgos'taki asiler 
hükumetinin, şayet Madrit hü
kumeti dün Barselon divanı 

harbi tarafından idama mah
kum edilmiş olan general Go
ded ile general Burriel'in ce· 
zalarım tahfif etmediği tak
dirde şimdiye kadar esir edil
miş ve şimdiden sonra esir 
edilecek olan hükumete sadık 
zabitleri idam edeceğini haber 
vermektedir. 

Barselon, 12 (A.A) - Asi 
general Goded ile Burriel 
bugün idam edileceklerdir. 
Dava esnanında bu iki gene
ral isyanın cumuriyet aleyhine 
müteveccih olmayıp ispan
ya' da hüküm sürmekte olan 
anarşi aleyhine müteveccih bu
lunduğunu beyan etmişlerdir. 

isyanın gayesi iktidar mev
kiinin kızıl diktatörlüğün eline 
geçmesine mani olmak idi. 

Burgos, 12 (A.A) - Havas 
Ajansının muhabiri lspanyol 
vatandaşlarının isyan rüesa
sının davetlerine icabetle para 
ve mücevherlerini Burgos hü
kumetinin açmış olduğu iane 
sandığına götürmekte ne de
recde istical etmekte -olduk
larını kaydetmektedir. Yalnız 
Cumartesi günü iki milyon 
paceta iane dercedilmiştir. 

Paris, 12 (A.A) - Selahi
yettar mehafil ltalya hüku
metinin ispanya işlerine mü· 
dahale edilmemesi hakkında
ki itilafnamey ecnebi memle
ketlerde gönüllü kaydedilme
sini ve iane toplanılmasını 

meneden bir madde ıthal edil
mesini istemiş olduğunu teyit 
eylemektedir. 

Paris, 12 ( A.A ) - lsveç 
hükumeti lspanya'ya harp mal
zemesi verilmiyeceğini harici
ye nezaretine bildirmiştir. 

Felemenk hükümeti buna 
mümasil bir karar almıştır. 

Norveç hükumeti diğer dev
letlerin de iştirak etmeleri 
şartile lspanyol işlerine müda
hale edilmemesine müteallik 
itilafa iştirak edeceğini Frsnsa 
hariciye nezaretine bildirmiştir. 

Hendaye, 12 (A.A) - Za
raus mevkiinde mahsur kalmış 
olan Arjantin büyük elçisi 
sağ ve salim olarak Saint 
Jean dö Luza gelmiştir. 

Lizbon. 12 (A.A) - Asiler 
henüz Badajoza varamamış
lardır. Fakat daha şimdiden 
yüzlerce kadın ve çocuk Por
tekize iltica etmek üzere nehri 
geçmekte, bunların kocaları, 

babaları ve karddşleri ise asi
lerin artık gecikmesi ihtimali ol
mıyan taarruzlarını Badajoz et· 
rafında tevekkülle beklemek
tedirler. 

Vukua gelecek muharebe
nin çok şiddetli olacağı tah
min edilmektedir. Albay Cas
tejonun kumandası altındaki 
asi kuvveti Badajoz üzerine 
yürümektedir. Bu kuvvetin ba
taryaları, tayyare ve mitral
yözleri vardır. Fakat madrid 
hükumetinin kendilerine yar
dımda bulunacağı suretindeki 
vaidlerine rağmen milis kuv
vetleri silah ve mühimmattan 
mahrum bulunacaklardır. 

Madrid, 12 (A.A) - Da
hiliye nazırı dünkü günün sü
kunet içinde geçmiş olduğu

nu beyan etmi~tir. 
Yarbay Sandino milis kuv-

"ZINGAL,, Parkeleri 
En modern ve en son sistem usulle fırınlanmış ve kurutul
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Asi kuvvetlerin sabahtan

beri lrun 'a taarruz ettikleri 
zannolunmaktadır. Bu sabah 
bijtün cephe hattı boyunca 

vetlerinin Saragosse istikame
tinde ilerlemekte olduklarını 

beyan etmistir. 
A. D. C. gazetesi bu kuv

vetlerin Saragosse'e 10 kilo
metre kadar yaklaşmış olduk
larını yazmaktadır. 

Madrid, 12 (A.A) - Ha
vas ajansının Guadarrama cep 
besindeki muhabiri, dün vazi
yette bir güna değişiklik hasıl 
olmamış olduğunu, maamafih 
yakında mühim bir taarruz 
hareketinin yapılmasının muh
temel bulunduğunu bildir
mektedir. 

Barselon, 12 ( Radyo ) -
Muhakemesi biten general 
Godes ve Burget dün verilen 
karar üzerine bu sahah kur
şuna dizilmiştir. Bunlar Bar
selon askeri ısyanının muhar
rik ve müşevviki addedilmiş
lerdir, 

Madrid, 12 (Radyo)-Mad
rid İngiliz konsolosu İngiliz 
tebeasma lspanya'yı terket
melerini bildirmiştir. 

Burgos, 12 (Radyo) - Asi 
kuvvetler karargahı umumisi 
Badakos'un general Franko 
tdrafından işgal edildiğini bil
dirmiştir. 

Burgos, 12 (Radyo) - Dün 
Aragon cebhesinde vukua ge
len harb hakkında resmi teb
liğ neşredilmiştir: 

Madrid-e mensub kuvvetli 
bir kıta Bel Site üzerine iler
lemekte iken asilere mensub 
bir kıta karşısına çıkmıştır. 

Şiddetli bir müsademeden 
sonra Madrid kuvveti firara 
mecbur kalmıştır. Firariler 200 
maktul ve pekçok harb leva
zımı bırakmışlardır. Bunlar 
arasında 20 mitralyöz da var
dır. Bu zafer, asi kuvvetlerin 
1 O kilometre daha ilerleme
sini temin etmiştir. 

Burgos, 12 (Radyo) - To
loza zaferinden sonra Sen 
Siyastiye'nin vaziyeti de teh
likeye düşmüştür. 

Asiler şehrin sularını kes
mişlerdir. Ceneral Mola Sa-
ragora' dan Burg~sa dön
müştür. 

Madrid, 12 (Radyo)- Res
mi gazete, kükumet elinde bu
lunan şehir ve mevkilerin 
isimlerini neşretmiştir. Ve ay-
ni gazetede harp mıntakaları 
da tesbit olunmuştur. 

Burgos. 12 (Radyo)- Ge
neral Franko'nun yeni kuvvet 
ve silahlarla Madrid'e taarruz 
hazırlığında olduğu haberi 
Madrid ve Barselon'da endi
şe uyandırmıştır. 

General Franko ve "'eneral 
Mola Madrid 'i bugünlerde 
zaptedeceklerdir. Ayni zaman
da diğer yerleri de işgal ede
cekler ve temizliycceklerdir. 

Asi kuvvetlerin şimdiye ka
dar topladıkları iane 12,000,000 
Peçeta altına baliğ olmuştur. 
Dün isimlerini vermiyen üç 
zengin sadece 3 milyon Peçeta 
vermişlerdir. Bir fakir de bü
tün serveti olan 25 Peçeta'yı 
vermiştir. 

Taahhüd miktarı çoktur. 
Cenubi Amerika ve Filipin'de 
ve Latin Amerika'da da iane
ler toplanmaktadır. 

Paris, 12 (Radyo) - Fran
sızlar Madrid hükumetine 20 
yeni tayyare daha satmışlar

dır. ispanya hükumetinin al"" 
dığı Fransız tayyarelerinin ye
kunu 35 tir. 

Sağ cenah meb'usfarından 

M. Javiye Valad meclise bir 
takrir vermiş ve bu hadisenin 
tenvirini istemiştir. 

Paris, 12 (Radyo) - Paris 
gazeteleri. kabinenin vermiş 

olduğu karar hilafına olarak 
Fransa'dan Madrid hükume
tine yeniden tayyareler veril
miştir Sağ cenah gazeteleri 
bu hadiseyi Fransa'nın ver
diği söze ademi sadakati şek
linde telakki etmektedir. 

Paris, 12 (Radyo) - iki 
İspanyol tayyaresi Burjeye dün 
öğleden sonra vasıl olmuştur. 
Bu iki tayyare 2255 kilo altın 
almış, avdet etmişlerdir. 

Eski bir nazır diyor ki: 
Pampelune, 11 (A.A) -

Lerroux kabinesinde adliye 
nazırlığında bulunmuş olan 
Don Rafael Ayzpun Havas 
Ajansı muhabirine beyanatta 
bulunarak, hükumet kuvvetle
riyle asi kuvvetleri arasında 

cephe hattının şu suretle tah
dit edilebileceğini söylemiştir: 

Ganarnier yakininde Fran
sız hududu Huesco, Siguenza, 
Apienza, Segovia, Avila, Pla
ciezca, Caceres, Badajoz, Ti
renle, Decanfos, Sevilla, Cor
doba, Malaga 

Eski nazır son günlerde va
ziyetin değişmemiş olduğunu 

beyan etmiştir. Şurası kayde
dilmek icabeder ki yukarıda 
çizilen hatta hukumet kuvvet
leri Oviedonun şarkındaki 

biitün havaliye ta Fransız hu
duduna kadar hakim bulun
makta ve esirler de Granda 
havalisini işgal etmektedirler. 

M. Ayzpun general Mola
nın Madrid'e tecavüz etmek 
için cenuptan gelmekte olan 
general Franko'nun kuvvetle
rini beklemekte olduğunu söy
lemiştir. General Franko sev
kulceyş noktai nazarından pek 
o kadar ehemmiyetli olmıyan 
şark havalisfoi ihmal ederek 
kumandasındaki Faslı kuvvet-

leri lspanya'nın cenubi şark ha
valisini tahşid etmiş olup şi
mali garbiye doğru ilerlemek
tedir. 

M. Ayzpun Madrid'in pek 
yakında şimalden ve cenuptan 
ayni zamanda tehdit edilmesi 
muhtemel bulunduğunu ilave 
etmiştir. 

Başvekilin beyanatı: 

Madrid, 11 (A.A) - Baş
vekil gazetecilere beyanatta 
bulunarak, hükümet kuvvetle
rının vaziyetlerinin günden 
güne salah bulmakta oldu
ğunu söylemiştir. 

Hendayc, 11 (A.A) - Ha
vas ajansı muhabirinden : 

bir topçu düellosu başlamış
tır. Bu taarruzun general Mo-
lanın Tolosayı ele geçirmek 
için Guipuzcoa mıntakasında 
icrasına girişmek tasavvurunda 
bulunduğu kat'i hareketin baş
langıcı olması muhtemeldir. 
Çünkü Guipuzcoa' daki asi 
kuvvetler iyi talim görmüş cf
rattan olup Hornalde iyi ten
sik edilmiş hava kuvvetlerin-
den yardım görmekte.dirler. 
Maamafih asi kuvvetler Ispan-
ya' nın cenubunda beklenilmi
yen bir takım muvaffakıyetler 
elde etmeleri ve yahut gene
ral Franko'nun Madrid istika-
metinde yeni bir ileri hareketi 
yapması takdirinde general 
Mola'nın taarruzunun tehir 
edılmesinin ihtimali vardır. 

Erzurum'da 
Nafıa işleri .• 

Erzurum, 12 (A.A) - Na
fıa vekaleti müsteşarı yanında
ki heyetle beraber şehrimize 
geldi ve üçüncü umumi mü
fettişle nafıa işleri etrafında 

görüştü. Memleketin imarına 
aid işleri konuşmakta bulun
dukları bir sırada müsteşar 
muharrimize şu izahatı verdi: 

Sivas-Erzurum hattı inşaa
tını görmek için devlet demir
yollan inşaatı dairesi reisi ve 
bu kısmın inşaat müdür ve 
mühendislerile birlikte Sıvas
tan itibaren hat boyunu taki
bettik. Sıvas-Erzurum ve Ma-
latya hattının birleştiği Çetin
kaya istasyonuna kadar ray 
döşenmesi bitmiş olduğu için 
Nafıa vekili Ali Çetinkaya'nın 
maiyetinde olarak ayni heyetle 
bu istasyona kadar geldik. 
Vekil oradan Malatya istika
metine ve Divrigi'ye kadar 
Erzurum yolu üzerinde yapılan 
inşaatı tetkik ederek Sivas'a 
avdet ettiler. Biz de oradan 
ayrılarak hat boyunu takıben 
Erzincan'a gittik. Ve oradan 
da buraya geldik. 

Divrigi 'den Erzincan' a seya
hatı mız iki gün sürdü. Bura-
ları Sıvas-Erzurum hattının en 
güç ve en arizalı parçalarıdır. 

Bu kısım üzerinde Frat'ın dağ
lar arasında sıkıştığı Çaltı bo
ğazı hemen geçilmiş gibidir. 
Onbeş kilometre uzunluğunda 
ve içerisinde 5 kilometre tu
lunde tuneller açmak mecburi-

. yeti olan Atmi boğazına kazma 
ile saldırılmış bulunuluyor. Bu 
boğazı aşmak Erzurum' a var
mak demektir. Bu itibarla de
miryolu 1937 de Divrigi'ye 
ve 1939 da Erzincan'a ve 
1939 Eylulünde de Erzurum'a 
varacaktır. 

.dele ika' da 
' Askerler arasmda 

Komünist propagandası 
Brüksel, 12 (Radyo)-Ordu 

askeri komisyonu Belçika as
Keri arasında yapılan menfi 
ve komünist propagandaları 

üzerine tetkikatta bulunmuştur. 
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Ms. Mv. Sa. Al. komisyonundan: 
1 Hava kıtaatınnı (1400) lira bedel keşifli kara nakliyatı 

açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 
2 ihalesi 21 ağustos 936 cuma günü saat onbeş bu-

çukta lzmir'de kışlada MST. MV. satın alma Ko. nun
da yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi (105) liradır. 
4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sikı: göstermek mecburiyetindedirler. 
6 Eksiltmiye iştirak edecekler 2490 sayılı kanununun 

2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı 
vesikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale 
saaatinden evel komisyonda hazır bulunmaları. 

5 9 13 18 2483 

Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
Tahmin bedeli Muvakkat teminat 

Kıtası Cinsi Kilosu ihale Ta. gün Saat Lira Ku. Şekli 
Isparta Un 241000 25/8/936 salı 17 2169 12 kapalı 
Denizli Yulaf 313000 26/8/936 çarşamba 17 1292 5,5 " 

1 - Eksiltmeye konan yukarıda kıtaları yazılı un ve yulaf 
gösterildiği üzere eksiltmeye konuldu. Teminat mik
tarı ile ihale günleri gösterilmiş olduğundan yevmi 
mezkiirde ihaleden bir saat evvel teminat mektupla
rını komisyona vermeleri. 

2 - Her iki maddenin ihalesi yukarıda gösterildiği üzere 
Isparta satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 
Şartnamesi kanundaki formüle göre bedelle hergün 
görülebilir. 11 13 16 19 2560 

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

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

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

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

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

30 3 8 13 2372 
Mst. Mv. Sat. al. Ko. dan: 
1 - Bergamadaki kıt'at ihtiyacı için 300 ton saman 18/8/36 

sabahı günü saat 14 de açık eksiltme ile Bergama 
askeri satın alma binasında satın alınacaktır. 

2 - Saman tarihinde bedeli 1500 liradır. 
3 - Birinci teminatı 112 lira 50 kuruştur. 
4 - istekli olanların birinci teminatlarını Bergama maliye 

veznesine ihale zamanından evvel teslim edeceklerdir. 
5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için hergün komis-

yon açık olduğu ilan olunur. 29 4 8 13 2375 
-~M .... s-t.--:Mv. Sat. al. Ko. dan: 

1 - Bergamadaki kıt' aat ihtiyacı için elli sekiz ton arpa 
19181936 çarşamba günü saat 1 O da açık eksiltme ile 
Bergama askeri satın alma binasında satın alınacaktır. 

2 - Tarihinde bedeli 2320 liradır. 
3 - Birinci teminatı 174 liradır. 
4 - istekli olanların birinci teminatlarını Bergama maliye 

veznesine ihale zamanından evvel teslim edeceklerdir. 
5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için hergün komis-

yon açık olduğu ilan olunur. 29 4 8 13 2377 

Mst. Mv. Sa. Al. komisyonundan: 
Cinsi Miktarı 

kilo 
Saman 115520 

1 - Uşakta bulunan askeri kıtaat hayvanatının yukarıda 
cins ve miktarı yazılı bulunan 10 aylık saman ihtiyacı 
açık cksiltmeğe konulmuştur. 

2 - ihalesi 25 ağustos 936 tarihinde salı günü saat 16 da 
açık eksiltme ile Turgutluda askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün satın alma 
komisyonunda görülebilir. 

3 - Muhammen fiatı bir kuruş yirmibeş santimdir. 
Teminat muvakkatesi 109 liradır. 

isteklilerin belli gün ve saatte Turgutlu askeri satın alma 
komisyonunda bulunmaları. 11 13 16 18 2565 

Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
26-8-936 çarşamba günü saat onbeşte Ankarada M. M. ve

kaleti satın alma komisyonunda kapalı zarfla ihalesi yapıla
cağı Anadolu gazetesinin 1 1-8-936 tarih ve 6687 No. lı nüs· 
hasile ilan edilen muhtelif yerlerde yaptırılacak olan ondört 
yeraltı tankları inşaatının keşif bedeli 149946 lira 79 kuruş 
olmayıp 144959 lira 76 kuruş olduğu ve ilk teminatının 8747 
lira 34 kuruş olmayıp 8497 lira 80 kuruş olduğu tashihen 
ilan olunnr. 

M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan: 

• 
Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan: lzmir sicilli ti- 1 B d 1 
1 - Mst. Mv. nin (292) lira (50) kuruş lağım kanalı inşa- orsa a 

atına talip çıkmadığınden eksiltme on gün uzatılarak caret memurlu-
ihalesi 21 Ağustos 936 cuma günü saat onda lzmirde OzUm satışları: 
kışlada Mst. mv. satın alma komisyonunda yapıla- gu., ndan: Ç. Alıcı K. S. K. S. 
caktır. 29 S. Gomel 9 50 9 50 

lzmirde Mimar Kemalettin 2 - Teminat muvakkate akçesi (22) lira (2) kuruştur. 4 M. j. Taranto 9 50 9 50 
caddesinde muamele yapan 33 

3 - Şartname ve keşifnamesi hergün komisyonda görüle-
bilir. Akseki ticaret bankası Türk 521514 

4 - istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve- anonim şirketinin 29• l l •935 521537 
tarihli sirküleri ticaret kanu-

sikalarını ve bu işi yapabileceklerine dair İzmir nafia Zahire sahşları: 
nu hükümlerine göre sicilin 

fen heyetinden ihaleden en az sekiz gün evvel ala- Ç. Alıcı K. S. 
1 1811 numarasına kayt ve tes· 

K. S. 
5 15 
4 25 
4 25 

cakları eh iyetname vesikalarını komisyona göstermek 408 Buğday 5 125 
mecburiyetindedirler. cil edildiği ilan olunur. 20 Ton bakla 4 25 

5 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki lzmir sicili ticaret me- 22 Bakla 4 25 

d 
murluğu resmi mühü· 

ve üçüncü ma delerinde ve şartnamesinde yazılı ve· 5 B. pamuk 44 75 
rü ve F. T enik imzası 

44 7 
sikalan ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saa- -----------• · l - Sirküler. • l tından evvel komjsyonda hazır bulunmaları. lzmı·r sı·cı·ı ,· tı·-

M M 1 k Akseki ticaret st. v. sat. a. o. nundan: 

Cinsi 

(lsterlize 

Miktarı 

Kilosu 

Beher kilosu-
Tahmin edilen nun tahmin Teminatı mu· 
mecmu tutarı edilen fiati vakkate akçesi 

L. K. K. S. L. K. 

edilmiş) süt 36000 4680 00 13 00 351 00 
Yoğurt 32400 4212 00 13 00 315 90 
Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 
Açık eksiltme 29/ ağustos/936 cumartesi günü saat 1 O da 

" " " .. .. " " 10130 da 
1 - Mst. Mv askeri hastanesinin yukarıda cinsi ve mik· 

tarları yazılı iki kalem süt ve yoğurt ihtiyacı iki kıt'a 
şartname ile ayrı ayrı açık eksiltme suretile münaka· 
saya konmuştur. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda iz
mirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 Şartnameleri kergün komisyonda görülebilir. 
4 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesi

ka göstarmek mecburiyetindedirler. 
5 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve
sikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saa
tinden evvel komisyonda hazır bulunmaları. 13-18-22-27 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaat hayvanatının (88200) kilo kuru ot 

ihtiyaeı açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 
2 - ihalesi 29 Ağustos 936 cumartesi günü saat on ikide 

lzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutan (3307) lira (50) kuruştur. 
4 - Teminat muvakka1e akçesi (248) lira (7) kuruştur. 
5 - Beher kilo kuru ot için üç kuruş yetmiş beş santim 

fiat tahmin edilmiştir. 

6 - Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler ticaret odasına kayıtlı olduklarına dair Ve

sika göstermek mecbJriyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye iştirak edecekler [2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kalan ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saa
tinden evvel komisyonda hazır bulunmaları. 

13 18 22 27 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan: 
1 - Yol yapısı Ankarada harp okulu yollarının yapılması 

pazarlığa konmuştur. Keşif tutan 22359 lira 43 ku· 
ruştur. Keşif proje ve şartnamesi bedeline karşı inşaat 
şubesinden alınacaktır. ihalesi 19/8/936 çarşamba günü 
saat 11 de yapılacaktır. ilk teminat 1677 liradır. Ek
siltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
maddelerinde istenen belgelerle birlikte bayındırlık 
bakanlığından alınacak ehliyet vesikalarını pazarlık 
günü ve vaktinde M. M. V. satın alma komisyonuna 
getirmeleri. 12 15 

Balıkesir Türk hava kurumu 
başkanlığından; 

1 - Balıkesirde hükumet caddesinde Uray kurağı karşı
sında Türk hava kurumuna ait arsaya yeniden bir iş 
evi yaptırılacaktır. 

2 - iş evinin keşif bedeli (10594) lira (41) kuruştur. 
3 - 10/8/936 gününden itibaren (20) gün müddetle kapalı 

zarf usulile 31/8/936 pazartesi günü saat 15 tc Balı
kesirde Türk hava kurumu binasında talibine ihale 
edilecektir. 

4 - Plan ve fenni şartnameler beş lira mukabilinde müra
caat edilecek şubelerden alınabilir. 

5 - Fenni şartları öğrenmek istiyen isteklilerin Ankarada 
Türk hava kurumu genel merkeze fstanbul, lzmir baş· 
kanlıklarına müracaatları. 13 19 2579 

bankası caret memurlu-
Türk anonim şirketi gu., ndan.· 

Sermayesi: 500,000 Türk 
lirasıdır. lzmir' de Mimar Kemalettin 

Merkezi: İzmir caddesinde muamele yapan 
Şubeleri: Ödemiş, Aydın Akseki ticaret bankası Türk 
Telgraf adresi: Her yerde anonim şirketinin 8-8-936 ta-

( AKBANK ) rihi ile tasdikli sirküleri tica-
Genel imza listesidir. ret kanunu hükümlerine göre 

Bu liste bundan önceki sir- sicilin 1812 numarasına kayıt 
külerimizi battal eder ve ve tescil edildiği ilan olunur. 

onların yerine geçer. 1 Sirküler 
Akseki ticaret lzmir sicilli ticaret memur-

luğu resmi mührü ve H. Te-
bankası nik imzası 

Yönetim kurulu üyeleri Sirküler 
Hasan Fehmi Serter Başkan 

D M t f B · B k V Genel muhasebe direktörü r. usa a engısu aş an . 
Hasan Fehmi Üye Bay Faik Onural'm bankamız· 
Dr. Raşit Boratav " dan ayrılması dolayısile haiz 
Mehmet Kamil " olduğu ımza salahiyeti refe· 
Abdullah " dilmiş olduğundan yerine bi-
Ali " rinci derecene imza selahiyeti 

Not _ Yazı, sayış işleri ile muhasebeci muavini bay 
kasa ve yörür hesapları ilgi· Selahettin Altınörs tayin edil
leyen bütün kağıtlar ile ha- miştir. Aşağıda yazılı imza 

nümunesinin nazarı dikkate valeler çekler ve bütün ban-
ka işlerine ait kağıtlar birisi alınmasını ve keyfiyetin 2 inci 
birinci derecede olmak üzere teşrin 935 tarihli umumi sir
en az iki imzayı taşıyacaktır. külerimizin beşinci sahifesine 

A k 
kayt ve işaret buyurulmasını 

kse İ ticaret ve bu sirküleriınizin alındığı-
bankası · nın bildirilmesini rica eder 

Adın'a imzaya yetkili sonsuz sayğılarımızı sunarız. 
yönetim kurulu Akseki ticaret bankası 

Birinci derecede imzalar: idare meclisi başkanı 
Hasan Fehmi Serter H. Serter 

Yönetim kurulu başkanı imzası Genel muhasebe direktörü 
H. Serter Selahettin Altınörs şu su· 

Dr. Mustafa Bengisu retle imza edecektir 
Başkan vekili imzası S. Altınörs 

M. Bengisu Umumi No. 6675 
Hasan Fehmi Hususi No. 2-154 

Üye imzası Akseki ticaret bankası ta-
H. Fehmi rafından ibraz edilip H. Ser· 

Dr. Raşit Boratav ter ve S. Altınöz'ün litoğraf 
Üye imzası imzalarını havi işbu sirküler 

Raşit N. Boratav nüshasının daireye alıkonulan 
Mehmet Kamil tasdiksiz nüshasına uygun ol-

Üye imzası duğu tasdik kılındı. Bin dokuz 
M. Kamil yüz otuzaltı senesi ağustos ayının 
Abdullah sekizinci cumartesi günü. 

Üye imzası lzmir üçüncü noteri Tahsin 
Abdullah Amur resmi mührü imza 

Ali namına okunamamıştır. 

Üye imzası 8 Ağustos 1936 
Ali Altmış kuruşluk pul 

Akseki ticaret 
bankası 

lzmir merkezi 
Adına imza etmeğe yetkili 

olanlar 
Birinci derecede imzalar: 

Faik Onural 
Genel sayış direktörü ımzası 

F. Onural 
ikinci derecede 

...................... 
1 Hususi No. 2/177 
j işbu sirkülerin dairemizce 
alıkonulan 29/teşrinisani 935 
tarih ve 9877umumi numaralı 
nüshasına uygun olduğu tas
dik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz altı senesi ağustos ayı· 
nın sekizinci cumartesi günü. 

Cinsi Miktarı Teminatı Fiati Şartname ihale Günü Saatı ihale şekli 
Tayyar Evin 

Kasacı imzası 

lzmir üçüncü Noteri resmi 
mühürü Tahsin Amur 
namına imzası okuna

mamıştır. 
Metre Lira parası Kş. tarihi 

Arka çantalık bez 21.500 1209.40 75 00 25/8/936 Salı 11 Kapalı zarf 
Portatif çadır bezi 100.000 : 150.000 6875 75 565 25/8/936 Salı 15 " " 
Mahruti çadır bezi 150.000 : 180.000 9800 95 835 26/8/936 Çarşamba 11 " " 
Yazlık elbiselik bez 400.000 12.250 55 1100 27/8/936 Perşembe 11 " " 
Portatif çadır bezi 150.000 6875 75 - 565 27/8/986 Perşembe 15 " " 
Yazlık elbiselik bez 350.000 10.875 55 965 29/8/936 Cumartesi 11 " " 

1 - Eksiltmelere gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleri yukarıda miktarlari yazılı ilk 
teminatları ile teklif mektuplarını ihale saatlarından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. nuna vermeler .. 

2 - Yukarıda yazılı malzemenin şartnamelerini hizalarında yazılı bedeller karşılığında almak ve örneklerini görmek isti· 
yenlerin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 8 13 18 22 2516 

Tayyar E. 90 kuruşluk pul 
Umumi No. 68704 8-ağustos-9 36 

Devlet Demiryollarından: 
lzmirde 1 Eylülde açılıp 22 Eyliilde kapanacak olan pa

nayıra ve 9 Eyliil kurtuluş bayramına iştirak edecek yolculara 
ve panayıra gönderilecek eşyanın muayyen miktarına geçen 
sene yapılan mühim tenzilat bu senede tatbik olunacaktır. 

Tenzilatın tatbik edileceği tarihlerle şartlar hakkında istas· 
yonlardan tafsiıat alınması. 344/2547 11 13 



"DUNA,, vapuru 7 ağus
tosta bekleniyor. BELGRAD, 
NOVESSAT , KOMARNO, 
BUDAPEST, BRATİSLAVA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 
kabul edecektir. 

• ları için yük alacaktır. Hamdi Nüzhet 
"GANYMEDES,, vapuru 22 

ağustosta beklenmekte olup 1 s 1 h hat 
yükünü tahliyeden sonra BUR-
GAS, VARNA ve KÖSTEN-

~~tır'.imanlan için yük .ı.- Eczanesi 
"ORESTES,, vapuru 31 

ağustosta gelip 4 eylulde AN
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacakt1r. 
SVENSK ORIENT UNIEN 

"VIKINGLAND,, motörü 
17 ağustasta gelip yükünü 
tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG, BREMEN, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG OS
LO, ve ISKANDİNA VY A li· 
manian için yük alacaktır. 

"NORDLAND,, motörü 28 
ağustosta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, CO
PENHAGE, DANTZIC, GDY
NIA, GÖTEBURG, OSLO 
ve lSKANDINA VY A liman· 
ları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITİME 
ROUMAIN 

"SEÇEA VA,, vapuru 26 
ağustosta gelip 27 ağustosta 
PiRE, MALTA, MARSIL YA 
ve BARSELONE hareket ede-
cektir. 

Küçük salepçi hanı 
karşı&ında 

- ·. . ı: . ·~ ~.- . . . :.· .. .· . • : . . . • .. ' 

Sınai kimya mühendis 
liği tahsili için Alman
ya'ya talebe gönderi -
lecektir. 

Türkiye şeker fabrikal<ırı A. 
Ş. inden: 

Fabrikalanmızda bir sene staj yaptıktan ve bu müddet 
zarfında lisan ve fen dersleri için lüzumlu olan hazlrlık
larm ikmalinden sonra sıhhatleri fabrika işlerinde çalış
maya müsait 2-3 lise mezunu her sene kimya mühendis
liği tahsili için Almanya'ya gönderilecektir. 

Staja kabulde fen dersleri notları en iyi ve Almanya
ya gönderilmede fabrikada bir senelik stajda muvaffak 
olanlar intihap edilecektir. 

isteklilerin 1 eylül 936 ya kadar aşağıdaki vesikaları 
Eskişehir' de Türkiye şeker fabrikaları A. Ş. genel direk
törlüğüne göndermeleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi 
2 - Sıhhat raporu 
3 - Mektep şahadetnamesi ınusaddak sureti 
4 - Olgunluk notları " " 
5 - 9X 12 eb'adında üç boy fotografı 

l 

\ 
Yolcu ve yük alır. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 

~~ ... ~· A'ft. A _ 
2ci kordonda tahmil ve tahliye 
binası arkasında Fratelli Spcr-
co vapur acentalığına müraca
at edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 
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KASE 

NEDKALMiNA 
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Gümrük muhafaza genel ko
mutanlığı Istanbul satın alma 

i komisyonu başkanlığından: 
1 1 - Muhammen bedeli 25379 lira olan 942 kaput ve 1868 

takım kışlık erat elbisesi pahalı görüldüğünden yeni
des 17 /8/936 pazartesi günü saot 15 te pazarhğl ya
pılacaktır. 

2 - Şartnamesi 127 kuruşa komisyondan alınır. 

3 - f steklilerin 1904 liralık teminatlarile komisyona gel-_ 
meleri. 29 3 8 13 2346 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava askeri sat. al. komisyonundan: 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı olup Münakasaya konulan 

3100 kilo irmiğin 10-8-936 pazartesi günü saat 10,30 
da yapılan pazarlığmda beher kilosuna verilen (onbeş 
kuruş yetmiş beş santim) fiat komutanlıkca pahalı gö· 
rüldüğünden yeniden pazarlık suretile satın alınacaktır. 

2 - Paşarlığı 15-8-936 cumartesi günü-fsaat 10 da vapı· 
Jacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 496 lira olup muvakkat temi
natı 37 liradır· 

4 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri sa· 
tın alma komisyonuna gelmeleri. 2600 

Burnava askeri sat. al. ko. nundan: 
1 - Tümen merkez kıt'aları ihtiyacı için 6,000 kilo kuru 

fasulya pazarlık suretile satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 15-8-936 cnmartesi günü saat 11 dedir. 
3 - Umum tahmin tutarı 480 lira olup muvakkat teminatı 

36 liradır. 
4 - Şartnamesi komisyonda görülebi1ir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnava'daki Satın alma 

komisyonuna gelmeleri. 

Bayındırlık direktörlüğünden; 
3640 lira 52 kuruş keşif bedelli lzmir- Seferihisar yolunun 

O+ 000- 11 + 925 inci kilo metroları arasındaki şosenin esaslı 
onarılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları 
teminat ve ehliyet vesikalari1e birlikte ihale günlemeci olan 
27 Ağustos 936 perşembe günü saat onda il daimi encüme· 
nine gelmeleri ilan olunur. 2590 

Bayındırlık direktörlüğünden; -
4000 lira 8 kuruş keşif bedelli Türkeli - Foça yolunun 

15 + 000-26+ 807 inci kilometroları arasındaki şosenin esaslı 
onarılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları 
teminat ve ehliyet vesikalarile birlikte ihale günlemeci olan 
27 Ağustos 936 perşembe günü saat onda il daimi encüme· 
nine gelmeleri ilan olunur. 2591 
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Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri rahatsız 
olanlara, tansiyonları yüksek bulunanlara doktorlar yalnız bunu tavsiye ederler. Pürjen Şahap 


