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lngiliz k_rall 
Sekizinci Edvard lzmir'i teş

rif edecektir. 

Panayırımız, hepimizin istediği ,e.. r v 'Komünistler, Averof'u 
kildeJcanh ve hareketli olacaktır.. Bogazlarda daberhavaedeceklermiş. 

Şarbay fzmir'liler namına Y_e~irejimintat· Yunan a!!leles.ine Rusya 
bıkıne başlandı. para gonderıyormuş 

Atatürk'ü davet etti. ıAltınkum ve civarı Anad~l~ '!i~nsının muha_b~ri,yanlışhaber 
-----------Başbakanımız pa!layırı açarken bir nutuk irad 

edecek, Hariciye, lktısad, Dahiliye ve Adliye Ve
killeri ile birçok meb'uslar şehrimize gelecek .. 

1 tanhul, 18 (Hususi) Dun 
\ alova'va ,;idert>k hın ıık Ş• fi ııi1. 
tarafından kabul hu\ urul.ırt "" l..en· 
llılc•rine İzmir lıalknnıı hu retlerini, 
!le\~İlerini \f' eaygılarmı bildiren 
bele diH· rei~iııiz doktor Behçet Sa
hh bııgun \:tpurl:ı ehriınııdt>n hı· 

rekct eınıi,tir. \arın lzmır"de hu· 
lunncakıır. 

Doktor Bchı;t>I Salıh"le konu · 
tuııı. Bana ~ :ıı tıroı he) ın:ıt:ı gore. 
rdsiııiz, \.tatürk"u lznıir"lıll·r ıı:ı· 

uuna ıh\iel etoıi,..ıir. Puna~ ırııı ~il· 
fiil reı niııi bıuat ba~Lakanımız 1,,. 
met Jnonü )apncak \t' Jnünü hu 
Vt? ıle ıle Lir uuıuk iradedeeekıir. 

Aı;ılnta m~ra imimle lzmir, dev
lt-l t'"rkanıPdan birı;oğunıı da sine· 
sinde toplı) acaktır. lktısaı ,·ekili 
ile adli)e \ekili, dabili)e '\ekili, 
hariciye \iekili le birçok mebuslar 
lsmir'e gidecek.lerdir. 

Pana) mn tam bir eser olarak 
iopaı ve ikmali için 256,000 lira 
aarfedilecektir. 

Hariçten gelecek olan .eyyah· 
lana ott'llerdc yer bulamıyaeaklan 
da dilşünillmiiştür. Aileler nezdin· 
41e te9ebhüşatta bulunulncek \ie 
..,,_blann pan iyoner olarak C\'• 

,._. kaloıalan rica ve temin edi
lecektir. Bu huıuata da eauea le· 
...... y.plaufllr. t.a.abal da hiıı-

Ha midiye 
• 

Gemisi lzmirde! 
Hamidiye kruvazörüıniiz dün 

öA(eden soma limanannza gelmiş 

\e Yavuıı: ıı:ırhhmaz ile torpidolan· 
mızın buluodu~n mahalde demir
lt'miştir . 

Atatürk ve ismet lnönü 
Jerce lı.iti ile bir tenezzüh \apuru 
kalkacaktır. Bu vapur hmir'e ~t'· 
lince otel vazifeııioi görecektir. 

Şehir tİ)alro undan 50 l.itilik 
bir operet he)elinin panayıra gd· 
mesi de lemin edilmitıir. 

ltalyanlar, fudbolda olim 
piyad şampiyonu oldu. 
lskrimcilerimiz son maçta da yenilerek 

taafiyeye tabi tutuldular . 
• 

İstanbul, ıs (Hususı ınuhabirinuaden) Bcrlin olimpiyadlannda kı· 
hç miaab.kalarma dev.m edildi. Takımımız, birinci turda pi.ip geldi· 
ğiuden 14 devletle birlikte ikinci tara kalmıştı. İkinci tarun ilk müsa· 
baka91nı Lehistan'la yapmış ve kaybetmiştik. Bugün son müsabakayı da 
kazanamadığımızdan taııfiyeye tabi tutuJduk. Şimdi altı devlet üçüncü 
tura kalmıştır. 

Berlin, J 5 ( Radyo ) Bugün. İıal)a · Avu tuıya futbol ıakımlan 
arasında olimpiyad şampiyonluğu maçı )apıldı. Maç., 1-1 berabem bitti. 
Bunun üzerine hakem oyunu yanm saat tenıdit etti. İtalyan'lar ilk da· 
kikalarda bir gol yaptılar ve maçı 2-1 kazanarak, l 936 on birinci olim· 
piyad futbol şampiyonluğunu kazandılar. Avusturya ikinci, Norveç 
üçüncüdür. .......... ~·~ ............. ~ ...................................... ~.-·~·-·~· ........ ~ ................ ~ ....................... . 

Troçki'nin idare ettiti bir 
komplo meydana çıkarıldı. 

Rusya'da suikasd
ler hazırlamışlardı! -1934 te Kirof Yoldaşı da bunlar öldür. 

müıler. Muhakeme 19 afu•toata .. 

400 kişi tevkif edildi. 

Ali Rana 
Şark seyahatına 

çıkıyor 
İstanbul, 15 (Hususi muha· 

birimizden) - inhisarlar vekili 
Ali Rana, yakında şark vili· 
yetlerimizde bir tetkik seya· 
habna çıkacak, vekalete aid 
işteri teftiş edecektir. 

Riç Simigli 
Bu grub hariçte bulunmakta olan Lehistan orduları 
Troçkinin doğrudan doğnı)a tali-
matı ile harelı.et etmekti• ve devlet başkumandanı oldu. 
ve parti reisleri all"yhioe ıuikaııdlar 
hazırlamakta idi. Varşova, 15 (Radyo) -

Lehistan ordusu generalleri 
heyeti bugün umumi mufettiş 
geperal Riç Simiğli'ye mare· 
şallık unvanını verecektir. Bu 
unvan evelce de Mareşal Pil· 
sudeski'ye verilmişti ve Le· 
histan orduları baş kuman· 
danlığı mahiyetindedir. 

yasak mıntakadtT. verdıgı ıçın hudud harıcıne çıkarılmıı. 
lstanbul, 15 ( Husasi 

mulıabirifnizden) - Ça
nalclc.ale, Karadeniz boğaz
ları ile, Marmara denizin
de, bügünden itibaren geni 
boğazlar muahedesi ahka
mının tatbikine başlandı. 

Dün gece yarısından son

ra boğazlar .. an ge~en va
puı lar,geni mukavele mu
cibince kontröl edildiler. 

Marmara ve Çanakka
le' de birçok yerler, /starı· 
bul'da da Altınkum ve 
cıvarı mıntakai memnua 
ilan edildi. 

\.. ../ 

Celal Bayar 
Doğruca Çeşme'ye 

mi gidecek? Roma l; (Rad) o) '\ unaoi · Son gunlerdc hi~bir &iyaaet 
tanda komüııietlerin mutauwer ha- adamı hak.kında takibat yapılma-

Jper yatı ile İstanbul'dan bare- rekitlan hakkında elde e,"il.m ma· mııtır. Yalnız 36 komünist tevkil 
ket ettiğini )azdığımız ikbaat \eki· liımata göre; komünistler umumi edilmitıir. 
limiz Celil Bayar'ın İzmir'e ne Ya• bir grev ilin etmekle beraber A\e- Posla ve telgraf muhaberabaa 
•- ı · b 11 rof :ıırbhunı berhava edecekler ve a.it ge eceği e i değildir. Çünkü ;ansör konulduğu da tekıı:ip edil-
bazı yerlere uğrayacak ve tetkikat daha birçok ıuikudlar yapacaklar- miştir. '1'.alnız Yugoslavya ve Tar

dı. Yunan komilnİ8tlerine Sovyet· 
yapacaktır. lerin paraca yardım edildiAi de kiye ajanslanııın mümeeailleri yaa• 

Bir habere nazaran, Celil Ba· anla.lmıttır. ht haber verdikleri için hudut .... 

Yar yatla dnıt..•ca "-me'ye gı"decek A ( rici edilmiflerdir. -e·- ...,..'I tina 15 Huausi) A.tina 
e bir middet idinthanen sonra ajansı Yunanistanın dahili vasiyeti Atiua, 15 (Huaud) 
Jsmır e gelip boradaki i 1 rle ali- hakkında ecnebi gazetelerde ~ıkan donanması öblr gün 
kadar olacaktır. şayialan tekzip etmiştir. manevraya çıkacalr.hr • 

.................................................... ~ ........................................................................ ~ ....... . 
Malaga'da ô.ailer tarafından bombardaman 
edilen 1 inci Ceymis zırhlıaı iki parça oldu .. 

Madrid'in bugün düşmes · 
muhakkak görülüyor. 

~~~--~-------~ 
F ranko, ''Vaziyete tamamen hakim bulunuyoruz., 

• 
Diyor. ispanya peliahdı Viyanajta geldi. 
. -

Paso Biyanko'da çuk fiddetli bir muharebe oldu. Hiikiim 
kflfJvetleri hududu geçerek Portekiz topraklarına girdiler. 

Sağda milis ilci icadın •fer, 
İstanbul 15 (Busuei) Paris-

len gelen en son haberlere göre, 

Madrid tehri dütmek ütıeredir. Asi 
kuvvetlerin bu gece tehre girmesi· 
ne an-bean intiaar olunmaktadır. 

. 

Nida lspanga•da taggare bombardumanından intihler. 
Madrid l 5 (A.A) - Başvekil 

hükumet kuvvetlerinin Cordobanın 
55 kilometre şimalinde bulunan 
Poseblaneayı aldıklannı bildir· 
mittir. 

Bir casıu ,.6ebsi oar 
Hendaye 15 fA.AJ - Do ..... 

bir rivayete gore, Saint, jeua 0.
Luıı:da biler h.,..bıaa çalı.- llİr 
casm tqkilih bulunmak.tadar. h 

1 apılan ıahkikaılıi sahil ol
oıuşıur ki, hu grub l 9.l2 de Troçki 
vt- Zino\ ief in talimatı uzerine ve 
Zino•iev, Kamunef, E'·dokimof, 
Bakaef, Smimof, Mirieko\ ski ve 
di~f'r basılanndan teşekkül etmiş 
ve Leoingradda 1 ilk Unun 1934 
öldür6len Kirofnn katli Troeki Zi· 
noviev •e hu gnmun merkez ko
miteıi tarafindaa tertib olUlllllUflur. 

İtbamuame Sovyet middeiumu· 
mw tarafındaa taedik olunmuı ve 
Ali mahkemenin aakerl kollejine 
tevdi olunmuttur. 

TedhiKilerin muhakemesi 19 
ağusto&ta baflıyacaktır. 

lngiltere kralı, Yunan 
prensesi ile evlenecek. 

Rahat IS (A.AJ Havas ajan· 
91 muhabirinin bildirdiline göre, 
.A.iler birkaç &a•t efiren bir çar· 
pıımadan sonra Jılalagaya 40 kilo
metre m •saf ede bulunan Marbella· 
yı ıı:aptetmi§lerdir. Ve birçok top. 

teılr.ilitın 1ahip oldugu bir oto 
bil Uilett haberler göndermek l 
metre tuJü mevcele çahpcak 
kilde radyo terliballnı bais ı.m ... 
maktadır. 

lılakamat biittln tüpheli .,..._. 
ııkı lıU tarallut alboda tutmaktadır 

1934 .Ae öldüriil.n lc.ontii· 
nüt partui ileri gelenle

rinden Kiro/ Yoltlaı 
Motkova 15 (A. A) Sovyet· 

ler birliği dahili komieerlili, Troç
ki Ye Ginovie91t taraf'lan bir ted· 

laitçiler '"""' merdau ~ıftır. 

İstanbul 15 (Hususi) - Troçki 
komploaana menınb 400 kişi tevkif 
edil mittir. 

İstanbul 15 (Hmuai) Bildn 
ovyet gazeteleri, hük.dmet ve parti 

reielerine karşı ıuikaadlar tertib 
ettikleri anlaplan ve tevkif edilen 
Troçki taraf tarlannın idam edil
metiai iatemektedirler. 

• • 
Prenses fren Korfoda'dır. /ngiliz 

kralı da oraya gidiyor. 
lıtanbul, 15 (Hasmı mubabirimiaden) Akdenia'de huıuıi yatilf' 

eeyüat etmekte olan lngiltere kralı sekizinci Edvard'm Korfo adamna 
~elecep Te Yanan kralmın bunda bulanan kız kardeıi preneee freni 
ile tanıpp e\'lenecep eöyleniyor. 

Roma, 15 (Radyo) - Yunan premealerbıden İreui ile Katerina bu
glbı Korfo'ya hareket etmiflerdir. 

külliyetli miktarda mühimmat al
mıılardır. 

Hük6met kunetleri tam bir 
bozgun halindedir. Malrga yolu 
ekaerisi yabancı lejyon askerlerin· 
den mürekkep olan iei kul vetlere 
açak bulmımaltadır. 

Diğer taraftan Uç bi kolunun 
Badagoja yakl8fb&ı ve bu tehrin 
yakında tealim olacatı haber veril
mektedir. 

17 PtqJGZ lcrırıanu dizilmif 
• Va~ 15 (A.A) Vatiba 
ecsanenni idare eden F ete S.. 
Fratelli papulann.n lspanyacla 
aldJclan bir habere göre, B.....ıo,t 

civannda Calasellu tatil kampında 
bnlonan arkadqlannda 17 
milisler tarafından kurtuna dı 
mittir. 

--3ona 6 llf CI .. ,.. ' 
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~;~~;;~'.;; :~~~~~.~ !!~il~ç~!~yu- j~~-cBl.!!!_:~;_~u-·_·~-n~~iı~·~n~~---~.I~~._e~~l~-g:~r~-:-a~~f~~~l-~-~l~a~~b~_~_r_l_e_r_i __ l 
\aya vermek i ti} or. Kadro clulmn~, kabııl edemi} orlar. Kadın da 'apura S • • J • • 
biDİ)Or ve hü)iik bir )Ci iı:inde; çocugunu ılcnize Olı)Or. Kenılisi )aka· ıyasi vazıyet ansızın aeğışmış. 
!anıyor, çocuk to kurtulu)or. ı -

Dizici arkada~lar murettiplıaue~:· lın hadi e'i münaka~a edİ\·orlar. Lord Eden ve Haıı·f aks 
içlerinden bir kı .. mı: ' ' 

Yuva, e~er hu }R''ru) u kabul et eydi hirşcy olını) acaktı! 

... u~~.~'.!=~1.~~::.~~~:ı.; ... ıni k·::: .... ho,kolan •• ,.r .. dan d. a.,; Londraya çagv ırıldılar. 
llıidisc, dallı budaklı bir fadaılır. İçtimai ceplıhleri de \ar, ruhi 

ccl'heleri ele! Bu ana, kemli )a\TU!iuou öldürme~c tcşehbiı ten suçhıılıır. • ---·--.--

Fakat o aua)U 8Cl)Onlm. Çünkü ya\rusunu atarken, müthiş \ 'C kovu bir lngiltere haricive nezareti, lspanva hadiseleri hak-
cehaletin te iri alımda idi. Zarınedi)orum ki şö)le düşünÜ)ordu: 'J 'J 

Yavrumu Şiiyle sahil )akınıu<la atı\erirseıu onu hem clcnizJeu kında resmı"' teblı·g., neşrettı·. l.ngı·ltere, Lokarno kon
kurtanrlar, hem de bu fc\ kalade)İk karşı mda ) U\'8) a \'t')ll başka bir 
'ere kabul ederler. 

o,? dakik.ada sadcP.e Lunu düşünfı)Ordu. Cehaleti hem cocu~un feransına lrlanda 'nın da iştirakini istemektedir. 
boğulahıleeeğtnı, b >ğulmasa bile kendisinin ııws'ul tutulabileceğini ifıa. 
taya mani<li., imdi, yaptığ11H1an zi)ade celıalcıiııin ceza mı çekecektir. 
1-~akat ~u da. ~ııılıakkak ki, ı;ocuğuuu mutlak surette öldürmek isteseydi, 
cma)etı dcııızm kcnannda değil. ortasında işlerdi. 

Çocu~u ) U\'a kabul etmemiş .. ) ma ne pp ın ki? .. Bu bir kadro, bir 
talı isal işidir. Diğer yavruların nafaka,.ını kesecek, ılört tanes-iııi lıir 
)ere )atmp lıep•ini top)eküu mezara gönderecek değildir tabii .. Ym·ap 
gcnişleteıııcnll'k, işin içtimai fecaatini ifade eder. Ne vavrular o kapıdan 
~f.'ri çe\ rihııiştir? • 

Bu ana da, kapı ) üziinc kapanınca, kundaktaki ) anueuğu ıılara 

fırlatmıyacak. Kemcraltı caddesini tutup. ) avrusunu kaldıracaıc; 
E) insanlar, ben açlık ve nıalırumi)el iı:irıde sürıincıı Lir kadı· 

n~m. l' auuıııa lıakamı) onıııı. Zavallı göz ğöre ölecektir. 'icdanlarınıza 
lııtap ediyorum. uncağ1.ı biriniz alın ! 

Di_>ccekti. Çocuğu tlalgalara \cr~ıekten e il kuca~ırıa \ermek hiç 
ıüpbe ız, bir ananın )apacağı en İ)i şe)di. 

Bunu ela ) apamadı. Çünkü cnlıil<li. 

Hadiseleri tahlil ediniz. Göreceksiniz ki, dişlerinizi gıcırdatarak, ]fi. 
net ve nefret sanırarak muhakeme ettiğiniz faciaların içinde, yepyehi 
karaltılar \'lkıp gcleçektir. 

Bu karaltılar ı·ebıılctiıı bulutlarıdır. Yalnız idrak ve muhakem ,.e 
değil. ferdin nılıi) atına ka<l•tr, terbi) esine kadar tesir yapıyor.. ' 

Oı:lıan Rahmi Gökçe 

Manisa mektubu : 

Manisa'da vergi işleri 
için bir toplantı. 

Avni Doğan'ın Manisa'ya tayini haberi 
büyük bir sevinç uyandırdı. 

Gediz köprüsü 
Manisa, (Hususi) - Manisa !erdi. Bu notlar çok işe yara· 

valiliğine C. H. Partisi eski maktadır. 

reisi Avni Doğan'ın tayini ha- Vergi tahsilatı 
beri vilayet halkını çok sevin- Malmiidürlerinin huzuru ile 
dirmiştir. Bu suretle vilayet Manisa' da bir toplantı yapıldı. 
halkı ; Ölümünün acısı ile ar- Tahsilat işlerinin iyi bir şe-
kasından hala ağladığı ve da- kilde yürümesi ve tahsilatın 
ima ağlıyacağı merhum Murat kanuni nisbetlere iblağı tçın 
Germen'in en samimi dostu alınması lazımgelen tedbirleri 
ve iş arkadaşı olan Avni Do- iÖrüşmek üzere dün vali ve-
ğan'ın valiliğe tayinini büyük kili mektubcu Şevki Erten'in 
bir sevinçle karşılamıştır. başkanlığında kaza malmüdür-

Avni Doğan'ın vilayeti ta- lerinin huzuru ile Manisa'da 
mamen tanımış bir zat olması bir toplantı yapılmış, bu top· 
itibarile işler zerre kadar ak- lantıya defterdar, varidat mü-
samıyacaktır. Bu tayinden vi- dürü, milli emlak müdürü de 
layetimiz çok kazanmıştır. iştirak etmişlerdir. Toplantı 

Gediz köprüsünün altın- dört saat devam etmiştir. Vali 
daki kısma menfezler vekili mal müdürlerinden her 

gaptırılıgor. kazanın tahsil vaziyetleri hak-
Gediz taşmasından civarda- kınca malğmat aldıktan sonra 

ki bağlara büyük zararı olan tahsil işleri ve alınması lazım-
vc Gediz köprüsünün altına gelen tedbirler hakkında ken-
düşen şosey~ dört tahliye dilerile görüşmüş ve sözü def-
menfezi yaptırılacaktır. Bu terdar Muhtar Acar' a bırak-
menfezlerin yaptınlması saye- mıştır. Defterdar amme hiz-
sindc birçok bağlar büyük metlerinin görülebilmesi dev-
zararlardan kurtarılmış ola- Jetin giriştiği taahhütleri ve bu 
caktır. taahhütlerin yerine getirilebil-

Akhisar yolunun geçen sel- mesi için devlet gelirlerinin 
)erden harap olan kısmının kanunların emrettiği şekilde 

tamirine de yakında başlana- ve zamanında toplanması ik-
caktır. Bu kısımda yolun yük- tiza ettiğini izah ederek; her 
seltilmesine zaruret hasıl oJ, kazanın temmuz sonundaki 
muştur. Merhum Murat Ger- tahsil vaziyetlerini rakamlara 
men ertesi gün mczunen Is- istinaden bildirdikten sonra 
tanbul'a gideceği jçin hastalı- haziran ve temmuz aylarında 
tından hemen beş dakika hususi idareye devredilecek 
evci vilayette yapılacak bütün olan bina ve arazi vergileri 
işleri not halinde tesbit etmiş- bakayasanının devrile meşgul 

Londra 15 (Radyo) - Lond
ra siyasal mehafilinde dikka
te şayan bir faaliyet başlamış
tır. Siyasi vaziyet, ansızın te
beddüle uğradığından Lord 
Edenle Lörd Halifaks, acele 
sayfiyelerinden Londraya da
vet edilmişlerdir. 

Londra 15 (Radyo)- lngil
tere hariciye nezareti, Fran
sa'nın notası üzerine bir resmi 
tebliğ neşretmiş ve Fransa'nın 
noktai nazarına iştirak ede
rek, lspanya'nın dahili işleri
ne karışmamak için uı\rnmi 
bir anla~ma vücuda getiril
mesini muvafık bulmuş ve bu 
hususta ümitvar olduğunu bil
dirmiştir. 

Resmi tebliğe göre, lngil
tere, bidayettcnberi lspanya'ya 
hiçbir şey göndermemiştir. ln
giliz tebaalarının idare ettik
leri silah ve mühimmat fab
rikaları fspanya'ya hiçbir şey 
gönderemezler. Aksi takdırde 
f ngiltere hükumeti, bunları hi
maye etmiyecektir. 

Bu tebliğ, neşredilmeden 
evel Lord Eden'lc Lord Hali
faks arasında mükerreren tet
kik edilmiştir. 

Londra 15 (A.A) - Siyasi 
mahfeller lngiliz hükumetinin 
lrlandanın yeni Lokarno pak· 
tına iştirak ihtin.alini tetkik 
~--~~-~~-~~~-

olunduğundan ve şimdiye ka-
dar tahsil daireleri ile muha
sebe kayıtlarının mütenazıran 

yürüyüşü temin edilememe
sinden ve tahsildarların kimi-
sinin ölmüş ve kimisinin ih· 
tilas etmiş olmaları yüzünden 
devir alınmasında çekilen müş
külattan ötürü bu iki ay zar· 
fında tahsilatın geri kaldığı 
maamafih devir işleri tama
men bittiğinden artık ağustos 
ve eylul ayları zarfında tahsi
latın kanuni hatlere iblağı su· 
reti kat'iyede istenildiğini an
lattıktan sonra tahsilat ve 
varidat dosyalarının sür' at le 
tanzimi ve milli emlak ve mu
hasebe servislerinin iyi bir 
surette işlemesi için alınması 
lazımgelen tedbirler hakkında 
takibedilecek yolları göster
miştir. 

Kaza mal müdiirleri de ey· 
lul sonunda tahsilatı muayyen 
nisbetlere çıkaracaklarını ve 
tahsilattaki geriliğin devirlerin 
yapılmasından ileri geldiğini 

bütün işlerinin de olduğu gibi 
tahsilfıt işlerinde de bütün 
mevcudiyetlerile çalışacaklarını 
temin etmişlerdir. 

Eski gahudi 
mahallesinin teşciri: 
Haber aldığımıza göre memle
ketin ortasında büyük bir sa
hayı işgal eden ve çıplak bir 
vaziyette olan eski yahudi ma
hallesinin belediyece teşcirine 
karar verilmiştir. Eski ulu me· 
zarda park haline konulacak
tır. Programa idhal edilen bu 
işlerde belediyenin çabuk mu
vaffak olmasını temenni ederiz. 

etmekte olduğunu söylemek
tedirler. 

Bu mahfiller Irlandanın iş
tiraki olmadıkça Ren hududu 
garantisinin müessir olamıya-

cağı çünkü mümzilerden biri· 
nin lngiltereye taarruz etmek 
üzere Irlanda hava üslerinden 
istifade edebileceği kanaatin
dedirler. 

600 kişilik bir kafile 
Edirne'ye gelecek 

Edirne Turing kulübü, seyyahları ağır
lamak icin tedbirler alıyor. , 

Edirne, l 5 (A.A) - Bakırköylüler tarafından 220 kuruş 
mukabilinde Edirne'ye kadar gidip gelme tertip edilen gezi 
münasebetile şehrimizde hazırlıklar yapılmaktadır. Kafile 600 
kişiliktir. Yarın sabah lstanbul' dan hareketle 8 saatta Edir· 
ne'ye gelecektir. 

Bu münasebetle bugün turing kulüp umumi müfettişlikte 
bir toplantı daha yaparak konukların iyi karşılanmaları ve 
ağırlamLlları için hazırlıklar devam etmektedir. Yeni yeni ha· 
zırlıklar daha yapılmıştır. 

Gene pazar günü İstanbul kulüblerinden birile Edirnespor 
arasında bir futbol maçı yapılacaktır. Bunun için de ayrıca 
hazırlıklar yapılmaktadır. --------
Akdeniz'd·e bir Fransız 

vapuru battı. 
26 kişi boğuldu. Gemi, denizde ansızın 

açılan bir boşluğa gömülmüş ... 
Paris, 15 (Radyo) - (Oran) adındaki Fransız vapuru, (Ba

lear) adalarına giderken ansızın batmıştır. Vapurun mürettebatı 
yirmi iki kişHen ibaretti. Ayrıca altı yolcu vardı. Kurtulabilen 
iki yolcu mürettebattan bir kişi, vapurun ne suretle battığını 
hikaye etmişlerdir. Bunların ifadesine göre, deniz, ansızın bü-
yük bir çukur halinde açılmış ve koca vapur, biran içinde bu 
çukurun cereyanına kapılarak kaybolmuştur. Hadise, hayretle 
karşılanmıştır. 

Bir yüzme havuzu yapılıyor. -
Karamürsel'liler 
hususi vagonla 
panayıra gelecek 
Yoksul cocuklar icin Hereke'de 

' ' bir kamp kuruldu. 
Karamürsel, 15 (A.A) -

Vilayet ilk okullarındaki yok
sul ve bakımsız çocuklar için 
Hereke'de bir kamp kurul
muştur. Aralarında beş öğret-
men dört müfettiş bulunan 2 
yüz kişilik kafile Kültür direk-
törüniin idaresi altında bir ay
lık kamp müddetini tamamlı-

yarak bugün kasabamıza gel
miş ve halk tarafından karşı-

lanmıştır. 

Yoksu) çocuklar ıçın ilk 
olarak kurulan kampın çok 
eyi ve verimli olduğu biraj•lık 
kamp hayatı geçiren çocuklar 
günde iki defa deniz banyosu 
yapmışlardır. Kendilerine giin
de dört defa. yemek verilmek 
suretile gıdalarına itina göste
rilmiş, sağlık d'l!lrumları · de
vamlı surette kontrol edilmiştir. 

Kamp idaresi şehrimizde 

ilk defa açılan çocuklar kam
pının faydaları hakkında bir 
büroşür hazırlamaktadır. Ço
cuklar burada da gezilerini 

yaptıktan sonra evlerine dö
neceklerdir. 

Karamürsel, 15 (A. A.) -
Vilayet ilk okul öğretmenle

rinden 40 kişilik bir kafile 
yurtta bir tetkik gezisi yapa-
caklardır. 15 giin sürece kolan 
bu gezi için lzmit istasyonun
da bir vagon angaje edilmiş-
tir. Evvela fzmir panayırı açıl
ma töreninde bulunulacak 
oradan Konya, Mersin, Adana, 
Kayseri ve Ankara yolu ile 
İzmit'c dönülecektir. 

Ô~retmenler yurdu tanıtma 
ve Kültür sahasmda yapacak-
ları incelemeler hakkında çı
karacakları bröşür için lazım 
gelen tertibat almmıştır. 

Karamürsel, l 5 (A. A) -
Kasabamızda yapılmakta olan 
yüzme havuzu inşaatı ilerle
mektedir. Havuzun inşaatı 21 
Ağustosta bitirilecektir. 

Türkiye yüzme birincilikle
rinin burada yapılması için 
teşebbüsatta bulunulacaktır. 

Bafra'lılar 

Orduya dördüncü 
tayyareyi hediye 

ettiler 
Bafra, 15 (A.A)- 30 Ağus· 

tos zafer bayramında Bafranın 
orduya hediye etmekte oldu· 
ğu dördüncü tayyarenin ad 
konma töreni yap:lacaktır. 

Muğla'da 
Hasad bitti. Pa
muklar çiçek açıyor 

Muğla 15 (A.A) - Umu
miyetle ilin her tarafında ha-
sad bitmiş olup harman işleri 
yapılmaktadır. Sahil mıntaka-
larında harman işlerinin arka
sı alınmıştır. 

Muğla 15 (A. A) - Ziraat 
Vekaletince Köyceğiz merkc
zile Dolmanda yapılmakta olan 
yerli pamukların deneme tar
lalarında pamuklar bugünlerde 
çiceklenmeyc başlamıştır. 

Uşak'lılar 
l'aşar'a bir elbise
lik hediye ediyorlar. 

Uşak, 15 (A.A) - Uşak 
Gençler birliği olimpiyadlarda 
Türk bayrağını Şeref direğine 
çektirmiye muvaffak olan gü
reşçimiz Yaşar'a Uşak Yılancı
oğlu fabrikası mamulatından 

bir elbiselik hediye etmiye karar 
vermiştir. 

Erzurum'da 
Şiddetli yağmurlar 

Erzurum, 15 (A.A) - Dün 
ve evelisi gün fasıla ile yanın 
saat kadar bardaktan boşa· 
nırcasına yağmur yağmış, bu 
müddet zarfında cadde ve so
kaklar sulardan geçilmez bir 
hale gelnıiştir. Alçak yerler
de bulunan birçok evlere su 
dolmuştur. 

Singapur 
Kadınlar hava hü
cumuna karşı ted-

birler alıyorlar 
Londra, 15 (Radyo) - Sin

gapur' da ki İegiliz kadınları, 
hava tehlikesine karşı alına
cak tedbirleri tesbit ve bu 
hususta çalışmak üzere bir 
komitt teşkil eylemişlerdir. Bu 
kadınların ekserisi, donanma 
zabitlerinin zevceleri ile hem
şirelerinden ibarettir. 

Sıhhiye vekili 
Niğdeye hareket etti 

Kayseri, 15 (A.A) - Şehri

mizde bulunan sağlık ve soş
yal yardım bakanı Dr. Refik 
Saydam buradaki" incelemele
rini tamamltyarak bu sabah 
saat 8 de Niğde'ye hareket 
etmiştir. 

Mislen kupası 
Orly, 15 (A.A) - 2902 

Kilometrelik Mislen kupası 
uçuşunu yapmakta olan tayya-
reci Maurice Arnoux Marsil
ya'ya inmiştir. Tayyareci saatta 
339,5 kilometrelik bir vasati 
sür'at elde edebilmiştir. 

Son dakika 

İngiltere kralı 
lzmir'e gelecekmiş 

İstanbul, 15 (Hususi muha
birimizden) - İngiltere kralı 
sekizinci Edvard'ın lzmir'i zi
yaret edeceği ~a1<kında bir 
şayia vardır. 
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BÜYÜK TARiHİ TEFRİKA nasıl teşe· kku•• ı ettı•? takil bir mevzu olarak al,.ıış· 
tır. inkılabın ilk yıllarında 

Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu neşredilen köy kanunu, bu 

Hain Dük'ün aleyhindeki cereyan çok 
büyük ve derindi .. 

Bir papaz ve genç bir grup gizli silah taliminde -
General Franko'nun uzaklaştırılması ve asıl dava! 

düşiinüşün mahsulüdür. Gerçi 
bütün yurd için devletçe alı· 
nan birçok tedbirlerden, köy
Jerimizde geniş ölçüde f ay'da
landılar. Aşarın kalkması, bir 
çok vergilerin indirilmesi gibi 
mali tedbirlerle, köylünün mü· 
kellefiyet hissesi daima azal
tılmış ve hafifletilmiş oldu. 

Fransova'yı İspanya'da halk 
ve asılzadeler muhteşem bir 
alay şeklinde takibediyorlardı. 
Kral bukadar seyahata rağmen 
hala Şar1ken'le mülakat ede· 
memişti. 

Fakat Guadelajara'da Dük 
dö l'fnfantado tarafınhan kar· 
şılandı, şerefine üç gün ve üç 
gece ziyafetler, balolar verdi. 

Bu ziyafetler esnasında bi· 
rinci Fransova Dük'ün fevka· 
iade güzel olan kızı Briyando
yu gördü. Bu güzel kızla dan· 
setti Aralarında gizli bir inci
zab husule gelmişti. 

Bu sırada, Dük dö Burbon· 
da müzakerat esnasında mena
fiini müdafaa için gelmişti. 
imparator Dük'ün Marki dö 
Vilano'nun misafiri olmasını 
emretti. 

Marki imparatora: 
- imparatorumun iradesine 

muhalif hareket benim için 
mümkün değildir. Fakat Dük 
gittikten sonra, mekruh bir 
yer olacağı için şatomu ya
karım. Çünkü bu adamın otur
duğu bir yerde erbabı namus 
için oturmak mümkün değil
dir.,, Demişti. 

• • • 
Fakat Şarlken'in izi yoktu 

henüz .. Bu surette birinci Fran
sova Tabedo'ya geçti. 

Al kala' da onbirbin üniver
site talebesi esir kralı fevka· 
iade tezahüratla karşıladılar. 

Nihayet büyük yorgunluk· 
lardan sonra Madri'de vardı
lar; kral evvela bir kaleye 
sonra Alkazar [Elkasr) m ka
ranlık ve havasız bir dairesine 
kapatıldı. Bu daireyi, yerden 
yüz metre yüksekte bulunan 
demir parmaklıklı bir pençere 
tenvir ediyordu. 

Bu dairede bir karyola, iki 
masa ve bir iki sandalyadan 
başka birşey yoktu. Fakat an· 
nesi, F ransa'nm bir hatırası 
olmak üzere güzel kokulu 
esanslar gönderdi. Hemşiresi 
Margrit de kıtaplar hediye 
etti. 

f mparator kralla bir türlü 
mülakat etmiyor, Fransova da 
arazi terkile alakadar müzake· 
relere yanaşmıyordu. F ransova, 
bu karanlık dairedeki mah· 
pusluk hayatının uzun sürece· 
ğini anlıyordu. 

Kral ara·sıra bunun pençc
reden Godarama tepelerini 
seyrediyordu. Ne haşin man
zara idi, bu? .. 

Fakat geceleri büyük bir 
ıstırab hissediyor, ara-sıra, 
kendi kendine: 

- Franscvaz! Fransovaz! 
Diye bağırıyordu. 

Bu güzel kadının gece ha
yatına şimdi bu yalnızlıkta ne 
kadar hasret kalmıştı!.. 

Esirlik, yalnızlık Fransova. 
nın asabını çok sarsmıştı! Ba
sit karyolasında geceleri bir 
türlü nihayet bulmuyor ve bu 
defa da: 

- Meş'um kadın, uğursuz 

Fransovaz! 
Diye söyleniyordu. 
Kendini bu hislerden kur

tarmak için bir çare bulmuş· 
tu: Margrit'in uzun, yarıdan 
fazlası manzum mektuplarını 
okuyor ve bu kabuslardan 
kendini uzaklaştırıyordu. 

-21-
Margrit! 

Paris parlamentosu münadi
lerle "Kral ve parlamento 
aleyhine kötü söz söyliyenle
rin cezaya çarptırılacaklarını,, 

ilan ettiriyordu. 
Halk münadilerin etrafında 

halkalar teşkil ediyorlar ve 
bn emirnameyi dinliyorlardı. 

Evet, Paris'te yeni bir teh
like husule geliyor demekti: 
Bozgundan kurtulabilen asker
ler, bakkal ve sarraflar birer, 
ikişer Paris'e gelmeğe başla· 
mışlardı. 

bu kadar zaman tahtından 
mahrum eden, bütün bu fır
kalar addediliyordu. Bunların 
kanaatince sağ ve sol cenah 
rüesası birer birer katledilmeli 
idi ki f spanyada hükmedecek 
sade Don Alfonzo Karlos, 
yani bir asırdan fazla ı.aman 
evel tahtından mahrum edilen 
Fcrd"nandın kardeşi ve kar
listlerin reisi Don Karlosun 
hafidi tek şef kalabilsin! 

İspanyada cumuriyetten son· 
ra yapılan siyasi cinayetlerin 
yüzde doksanı bu gizli cemi
yetin eseridir. Bu cemiyete 
mahut seyyar soğan ve sarım-

Bunlar ar asında hain Dük 
dö Burbon'un aylıklarını vere· 
mediği Alman ve lsviçre'li 
askerler de vardı. 

lspanga'daki gizli teşkilfilm ölüm bayrağı sak satıcılığından ~arım mil
yarlık adam olan Coan Marş 

Bunların hepsi de başıboş, · 
tehlike ve muzırdılar. Üçü 
beşi bir arada korkunç bir 
çete halini alıyorlardı. Bunla
rın hırsızlık ve yağmaları hu· 
kuk ve ırzlara tecavüzleri haddi 
aşmıştı. 

Bunlar ayni zamanda boz
gunculukta yapıyorlar, ordu ve 
memleket hakkında bir sürü 
yalan malumat veriyorlar, mü
balağalı şeyler anlatıyorlardı. 

-Sonu var-

Memleket köşeleri 

1935 senesinin 16 Kanun
evvelinde papaz Anrikez ida· 
resinde yirmi dört genç spor 
yapmak üzere kıra çıktılar. 
Bir a~aç kümesinin gizlediği 
bir yerde durdular ve bu ahi· 
ret adamının idaresi altında 
silah talimine başladılar. Bay 
papazın katrani libası altında 
mükemmel ve yepyeni bir 
mavzer filintası saklı idi. 

Fakat bu talim çok sür
medi, sert ve amir bir ses 
ağaçlar arkasından: 

-==---------

Diyaribekirde iktısadi ve 
içtimai hayat. 

Tren büyük değişiklikler yapmıştır. Bele. 
diye ve halkevi çalışıyor .. 

Di} aribekir, (Hususi muha
birimizden) - Tren, Diyarı· 
bekir'de büyük değişiklik yap
mıştır. Bilhassa iktısadi sahada 
büyük bir kalkınma vardır. 

Buğday ihracatı 0 o 80 artmış 
ve bu mikdar otuzbin tona 
ulaşmıştır. istihsal miktarı se
neden seneye artmaktadır. Va· 
sati yedibin ton istihsal edilen 
prinç tren tarifelerindeki yük
seklik dolayısile ihraç edile
mıyor. 

Canlı hayvanlar ve bun1ar
dan temin edilen imalat iyi 
para getirir. Kitre ve mazı 
ihracatı da iyidir. 

iki ipek, bir tuğla ve kire
mid, iki un, bir buz ve inhi· 
sarlar idaresinin içki fabrika· 
ları faaaliyettedir. İpekli ma· 
mutat bütün civar vilayetlere 
gönderildiği gibi koza ve tel 
ipek ihracatı da mevcuttur. 

Dibagat iptidai bir halde· 
dir. Ham deri civara gönde
rilir. Merkezde 50-60 poşu ve 
Çermik kafasında da köylü 
ihtiyacına yetecek miktarda 
dokuma tezgahı mevcuttur. 

Belediye elektrik ve su t si· 
satını ikmal etmiştir. Yarım 
milyon lira ile vücude gelmiş 
olan heriki tesisat gayet mun
tazam ve mükemmeldir. 933 de 
Yapılan mezbaha 19 bin liraya 
çıkmıştır. Yıllık varidatı kırk 
bin lira ve etin kilosu yirmiiki 
buçuk kuruştur. Kanalizasyon 
tamamlanmıştır. Busene asri 
mezarlık, iki umumi hela, bir 
semt bahçesi, büsbütün kimse
siz ve fakirleri himaye ec.lecek 
bir miicssese, bir paznrycri, 
hususi teşebbüsle ekmek fab
rikası \ e toptan meyva ve 

sebze satış pazarı yapılacak, 
bağlara su getirilecektir. Ata
türk'ün hatırasını taşıyan Sa· 
man köşkünün tamiri ve Ata· 
türk heykelinin dikilmesi de 
busenc mesaisine: dahildir. Yap
tırılan plan mucibince yeni 
şehir istasyonla sur arasında 
kal& .. sa:ıada yapılacaktır. 

Halkevi örnek bir faaliyet 
içindedir. Evin bazı şubelerine 
aid faaliyet umumi merkezin 
takdirine mazhar olmuş ve bu 
çalışmanın diğer halkevleri için 
nümune tutulması tavsiye olun
muştur. Yüzlerce konferans ve 
söylev veren, inkılab asarını 
oynıyan, yüzlerce toplantı ter
tib eden, birçok sergiler açan, 
futbolda Çukurova birinciliğini 
kazanan, keman, piyano, Fran· 
sızca, lngilizce, ltalyanca ve 
yurdbilgisi kurslarını devam 
ettiren, iki mühim eser çıka· 
ran, Kitapsaray mevcudunu 
üç bine ulaştıran, köylülerle 
yakından alakadar olan, şehir· 
deki yüzlerce kimsesiz çocuğu 
giydiren, fakirlere her yıl ilaç, 
mahrukat ve para dağıtan, çar
şaf ve peçe mücadelesinde ka
zanan, Diyarıbekir tarihini ya
zan ve işsizlere iş bulan Diya· 
rıbekir Halkevinin faaliyeti her 
türlü takdirin fevkindedir. Halk 
evi için ikibin kişilik salon ve 
zengin dekorlu sahneyi muh· 
tevi muhteşem bir bina yapıl
maktadır. 

Diyarıbekir Hususi muhase
besi de yardımlarını zamanın
da yapmak suretile şehrin imar 
ve inkişnfını temin ediyor. Bii
yük bir nümune çiftliği ve 24 
aygırlık bir depo kurmuş, köy· 
!ünün bakariye cinsini ıslah 

- Eller yukarı, teslim olu· 
nuzl Emrini verdi. 

Evet, bu gizli talim heyeti, 
halk cephesinin hücum kıt· 

alarında'n birinin baskınına 
uğramıştı! 

Hadise, tarasada geçiyordu. 
Gizli talimciler, silahlı papaz· 
!arla birlikte kasabanın idare 
amirine verildi, bu da vaziyeti 
60 kilometre uzakta bulunan 
Barselondan telefonla direktif 
istedi ve neticede hepsini de 
Barselon 'a gönderdi . 

Katalonya'lılar bu hale gül· 
mekten katı]dılar: 

Bir papaz, gençlere askeri 
talim yaptırıyor! Diye! 

Yani kedilerin sirke içmesi 
gibi birşey.. Halbuki büyük 
Napolyon 'a karsı papazların 
ispanya' daki hareketlerini u
nutmuş idiler. Ve adli tahki
kat ta bunların bir "Ölüm 
ekibi,, cemiyetine mensup ol
duklarını göstermişti. 

* • • 
Bundan birkaç gün sonra 

Barselon avukatlarından biri-
sine bir mektup geldi; mek
tupta eski bir dosta hitap 
ediliyormuş gibi : 

Dostumuz ve dindaşımız, 
Sende bize yakınlık görü· 

yoruz. Seni vazifeye davet edi
yoruz. Memleketi kurtaraca· 
ğız, allah için ya öleceğiz, 

yahud muzaffer olacağız. He
def; meşru kralımız Don Al· 
fonzo Karlos'tur; sırrımızı me· 
zara kadar sak1amalısın, yok
sa seni hemen öl<lürliriiz! 

On üçüncü Alfons bizim 
için en menfur adamdır. Don 
Alfonzo Karlos'a sadakat ye
mini ettikten sonra bütün mev
cudiyetinle bizim için çalışa· 
caksın. Biz de işsiz kaldığın 
vakit sana iş bulacağız, ha· 
pis edilirsen seni kurtaraca
ğız. Paramız çok boJdur. 

Denilmekte idi. 

Bu mektub, ölüm ekibinin 
bir teklifi idi. Krallık taraf· 

tarafından bir kalemde 50,000 
peçeta verilmiştir. 

Ceneral Franko, erkanıhar· 
biyei umumiye reisi iken bir 
isyan çıkaracak vaziyette idi. 
Fakat bu hissedilir gibi oldu· 
ğundan Kanarya ada1arma ko· 
lordu kumandanı sıfatile Mad· 
ridden uzaklaştırılmıştı. 

ispanya cümhuriyetinin yıl· 
dönümü olan 14 nisanda cüm· 
hur ve kortez meclisi ile ka· 
bine reisleri katledilecekti. 
Fakat yanlış bir hareket bu 
üç cürnhuriyet reisini muhak· 
kak bir ölümden kurtarmıştır. 
Nihayet general Franko şim
diki isyanı çıkarabilmiştir. Fa
kat acaba muvaffak olacak mi? 

Cümhuriyetçilerle komünist· 
lerin müdafaası cidden büyük
tür. isyan hareketi, bu sebeble 
ilk darbeyi yimiş bulunmak
tadır. Resmi hükumetlere karşı 
yapılmak istenen darbei hüku· 
metler, ilk hamlede muvaffak 
olmazlarsa, akim kalmış ad
dolunurlar. Vakıa Nazilerin 
yakından ve büyük yardımları 
vardır. Hatta Alman Nazi teş
kilatının en selahiyettar bir 
mümessili Volkişer Bobahter 
gazetesi mümessili sıfatile asi· 
ler erkanı harbiyesinde çalış· 
maktadır. 

Maamafih general F ranko, 
general Kabanella ve general 
Mola muvaffak olsalar bile 
kendi hesaplarına birşey ka
zanamıyacaklardır. Asıl dava, 
Dük Karlos, karlist davasıdır. 

f lk fırsatta bunlar da ko· 
münistler gibi sürü-sürü adem 
diyarına sevkedileceklerdir. 

Şimdi Karlistler eline esir 
düşen komünist ve cumuriyet· 
ciler; yalnız mezarlarına işaret 
edilmek için: 

- Adınız ne? 
- Yaşın kaç .. 
- Memleketin neresi?. 
Suallerinden sonra kurşuna 

dizilmektedirler. Yarın da Pri· 
mo de Rivera, general bilmem 
ne taraftarlarına sıra gelecektir! 

1 Borsada 1 
tarlığı yapabilecek kimselere 
gönderilmez, muvafakat eden· 
lere bir kilisede sadakat ye· 
mini yaptırılırdı. Bu suretle 
ispanyada yarı askeri ve gizli Zahire sateşları: 
tethişçi bir kuvvet vücude ge· Ç. Alıcı K. S. K. S. 
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taksitlerle dağıtmış, telefon Bu akşam Kemeraltı'nda 
şebekesini tesis elmiş, birçok Hilal, Karataş'ta Santo, Ke-
yeni ve modern binalar yap· çeriler' de Yeni İzmir, lrgatpa-
mış, eskilerini tamir etmiştir. zarında Asri eczaneleri açıktır. 

Buğday fiati korunurken daha 
çok köylerdeki müstahsillerin 
emeği, kıymetlendirildi. Sıh· 
hat ve kültür köye doğru her 
gün biraz daha iJerJedi. An
cak yurd hacmindeki geniş 

tedbirlerden başka köylünün 
de kendi topluluğiyle kendi 
için yaratacağı kıymetleri 
vardır. 

Köy kanunu; köyün manevi 
varlığına bu yaratma kuvve· 
tini verecek selahiyetleri ihtiva 
etmektedir. Ve kanun bu ma· 
hiyeti itibarile mükemmeldir. 
Ancak her salahiyet; kullanıl· 
makla - şüphesiz iyi kullanıl· 
makla - verimli olabilir. lşle
miyen salahiyet ile mevcut 
olmıyan salahiyet arasında ne 
fark vardır. 

Kanunlarla verilen salahi· 
yetler, kadrolarla canlanır. Bu-
radaki kadro tabirile enerji
sini, salahiyetin muhitini zor
lıyacak kadar diri ve taşkın 
tufan insanları kastediyoruz. 
Köyler için bu kadro, ileri 
düşünüşle köylülerle onlara 
öncülük edecek muallim, mü
tehassıs doktor ve idare ada
mıdır. Böyle bir kadroya ka
vuşan muhitlerde köyün ve 
köylünün hemen değiştiğini 
görüyoruz. Bu değişiklik yal
nız köyün sokaklarında, yol· 
larında, yapılarında değildir. 

Buralarda yalnız tarlanın, 
havanın kullanılış tarzı ile 
köylünün giyiniş şekil değiş
memektedir. Asıl büyük ta· 
havvül görüşte, anlayışta ve 
duyuştadır ve ideal Türkiye'
nin istediği seviyeye kadar 
çıkmaktadır. 

Şu halde yapılacak iş, sala· 
hiyetle kadronun ahenkleştıril
mesi ve bilmiyerek veya bile· 
rek işlemiyenlerin murakabe· 
sidir. Dahiliye Vekaletinde 
kurulan şube, bu murakabeyi 
bütün genişliğiyle başarırsa, 
köy işinin hemen halledilece· 
ğinde şüphe yoktur. 

Son günlerde yapılan bazı 

tebliğler bizi tatmin edecek 
kıymettir. Hazırlanacak beş 
yıllık köy programlarının ana 
hatları verilirken ihtiyaç kadar 
imkan da göz önünde tutul
muştur. Gerçekleştirilmiyecek 
şeylere yer 'eı dirilmemekte 
titiz davranılmıştır. Bu esaslara 
göre hazırlanacak programlar 
vekalete kadar geleceğine göre 
yliksek bir tetkikten sonra 
tatbiklerine geçilecek demektir. 
Biz, bunların başarılmaması 

mesuliyetini salahiyette değil 
kadroda arıyacağız. Dahiliye 
Vekaletinin son kararları köy 
anlayışını değiştirecek mahi
yettedir. 

Artık köy, inkişafa salibi· 
yeti kendi eline verilmiş muh
tar bir müessese, olmak yerine 
salahiyetini iyi ve çabuk kul
lanmak için kendine yol gös
terilen içten ve dıştan yürü
ten bir kuvvet oluyor. Bu yü· 
rütme işini üzerine alacak 
kadrolar ise devletin sıkı mu
rakabesine tabidirler. Bütün bu 
şartlar içinde ideal Türkiye 
köylerinin peğ yakında kuru
lacağını emniyetle bekliyebi-
lriz. Kemal Ünal 
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-Başı 1 inci sahi/ ede
Arjantin sefirinin tayyaresi 

topa tutuldu 
Henda)e 15 (A.AI Arjanti· 

nin Maclrid sefiri Man illa lapan· 
yadan tayyare ile hura)a gelnıif•İr. 

Se)ahatı esna ında elçinin la)yaresi 
bombarılıman cdilmişıir. 

Madrid'e giden Fransız'lar: 
PariQ, 15 (A.A) - İş gf'nel bir· 

liği genel ckreteri 1\1. Leon jou· 
hauks İsparıp cumhuri)etı;ilcrine 
yardım hu m;uııJa en İ) i çareleri 
halkçı cephe zimanıtlarlarİ) Je hir· 
likte tt·tkik et nıek iizcrc rcfnkııtin· 
de birlık katibi l\l. Gcurges Bui • 

son bulunduğu lıalılc tn))&re ile 
?rladrid'c hareket ttmiştir. 

San Sebastigen va-
lisinin beyanatı : 

Henda),, 15 ( \.A) ~an Se· 
ha•lİ)eıı vali~i 'L Ortı ga ii i ta)· 
)arelcrin S· n '-t>lıa lİ)en'deki tıivil 

ahali) i bom bar lıı ıan etmelerini 
prote lo cııııi tır. 

Gizon şehri 
bombardıman edildi. 

Paris, 15 (Radyo) - is
panya asileri, bugün Gizon 
şehrini tayyarelerle bombar· 
dıman etmişler ve büyük ha· 
sarat vücuda getirmişlerdir. 
insanca zayiat çoktur. 
Franko·nun beyanatı: 

Burgas, 15 (Radyo) - Ge· 
neral Mo!a bildiriyor: 

ihtilal kuvvetleri bütün ispanyaya 
hakimdir. Pek yakın zamanda 
tebliğlerimiz Madrid radyosile 
verilecektir. Vaziyete tamamen 
hakim bulunuyoruz. 

Sevil Radyosu, Badakos'un 
düştüğünü ve Kadiks'in hüku
met kuvvetleri tarafından zap· 
tedilemediğini bildiriyor. 
ispanya velialıtı Vigana'da 

Viyana, 15 (Radyo) -· Is· 
panya'nm sabık veliahtı prens 
Astori Fransa'dan buraya 
gelmiş ve babasının yanına 
Karantiye'ye gitmiştir. 
Karlistlerin süngü lıücumu 

Enday, 15 (Radyo) - lron 
hükumet kuvvetleri tarafından 
terkedilmiş Karlist kuvvetleri, 
Sen Sebastiyen'e süngü hücu· 
mu yapmışlardır. Asi donan
manın Sen Sebastiyen'i bom
bardımana başladığı söylen
mektedir. 
Paso Biganko'da 
Kanlı çarpışma; 

Londra, 15 ( Radyo ) -
Barslon'dan alınan habere gö
re, asiler Paso Biyanko'yu iş· 
gal etmişlerdir. Burada çok 
kanlı bir harp olmuştur. 

Gener'l Milan Astrey, Ar
jantin 'den Lizbon tarikile Se
vil' e gelmiş ve bir asi kıta 

kumandanlığına tayin edil
miştir. 

orlekiz hudu-. 
ıında bir çarpışma 

Kadın ve erkek milis efradı 

Lizbon, 15 (Radyo)- lspan· 
ya hükumet kuvvetlerinden bir 
grup, Portekiz hudutlarını ge
çerek, idare ettikleri top ve 
mitralyözlarla askeri otomo
billerini terketmek istemişler· 
dir. Bu sırada ikinci bir grup 
onlan takip maksadile Porte
kiz topraklarına hücum etmiş 
ise de, Portekiz muhafızları 
ateş açmış ve her iki tarafı 

kaçmağa mecbur etmiştir. 
Cegmis zırhlısı nasıl battt. 

Parls, 15 (Radyo) - Ma
laga limanında bulunan Cey· 
mis zırhlısına hücum eden asi 
kuvvetlerİnP. ~ensup tayyare
ler, ağır bombalar atmışlar
dır. Bir tayyare, beşyüz kilo 
sıkletinde bir bomba atmış 
ve zırhlının güvertesine isabet 
ettirerek gemiyi ikiye ayırmış
tır. Zırhlı, birkaç dakika içinde 
batmıştır. 

Oadajoz muhasara edildi 
Lizbon, 14 (A.A) - Dün 

bir topçu hazırlığından sonra 
üç kol Odajo'un muhasarasina 
başlamışlardır. Elektrik santı
rala tahrib edilmiştir. 

Giral kabinesi istifa etmemiş 
Madrid, 14 (A.A) - Kor· 

tezler başkanı M. Martinez 
Barrio buraya gelmiştir. Giral 
kabinesinin istifa ettiğine dair 
olan haber yalanlanmaktadır. 

Havasın hususi muhabirile 
görüşen M. Perieto mücade· 
lenin uzdması muhtemel ol· 
duğunu fakat herşeye rağmen 
nikbin bulunduğunu söyle
miştir. 

Kolombiyanın protestosu 
Bayon, 15 (Radyo) - Na

var istikametinden gelen asi
lere mensub bir tayyare, 
(lrun) kasabası üzerinde uç· 
muş ve onu takiben gelen 
diğeı tayyarelerle birlikte ka
sabayı bombardımana başla· 
mıştır. (Btlvav) ve (Sansiye 
Basten) dahil olduğu halde 
bütün o havali yedi saat bom· 
ba yağmuruna tutulmuştur. 

Paris, 15 (Radyo) - Se
villa 'dan gelen bir habere 
göre, (Badahoş) havalisi, Por· 
tekiz hudutlarına kadar isi· 
lerin eline geçmiş ve komÜ· 
nistlerden tamamen temizlen· 
miştir. 

Barselon, 15 (Radyo) -
Hükumet taraftarları, asilere 
taraftar olan general (Sagol) 
ile miralay (Onita) yı altıncı 
adliye kamarasında muhake
me ederek idama mahkum 
eylemiştir. 

Şehir sokaklarında 
Kanlı çarpışmalar .. 

ed.ildi. Kontrol lstanbul' da yapılacak. lan temin maksadile 30 bin 
liralık serbest döviz vermiş 

Sinema filim ve senaryola· 
rının kontrolüne dair talimat
name bakanlar heyetince ka
bul edihniştir. Talimatnameye 
göre film kontrolü bir defaya 
mahsus olmak üzere lstanbul
da bir komisyon yapılacaktır. 
Komisyon emniyet işleri ve 
matbuat umum direktörlürlük· 
lerile .milli emniyet reisliğin
den tayinlenecek birer me· 
murla kültür bakanlığının mü
messilinden mürekkep olacaktır. 

Komisyona lstanbul valisi 
reislik edecek ve komiysonda 
filmin mahiyetine göre alakalı 
Bakanlıkların mümessilleri de 
bulunacaktır. 

Hangi bir devletin Türki
ye' de siyasi propagandasını 

Elvas ( Portekiz' de ), 15 yapan filimler her hangi bir 
(A.A. ) - Havas ajansı mu- -
habiri, lspanyol asilerinin dün varre vilayetlerinde de ağır 
akşama yakın Badojoza gir· bir zayiata uğramışlardır. 
diklerini fakat akşam üstü Hükumet kuvvetleri Avila 
şehrin sokaklarında şiddetli civarında Sierra Navalmaral 
çarpışmaların devam ettiğini şehrini zaptetmişlerdir. 
haber vermektedir, Madrid'de yüzlerce kişi 

Asi tayyare ve topçu kuv- tevkif edildi 
vetleri dün sabah saat 7 de Madrid, 15 (A.A) - Har· 
Badajozu bombarduman etmiye biye bakanı asilerin Fuadala
başlamışlardır. Taarruz saat jara şehrini zabtettiklerine ve 
11 de durmuştur. Asiler hare· Alacalada Hennres istikame· 
kata saat 17 de tekrar başla· tinde ilerlemekte bulunduk-
mışlar ve beldenin elyevm larına dair olarak general 
harabe halinde bulunan eski Franko tarafından radyo ile 
surlarına kadar gelmişlerdir. neşredilen haberleri tekzib 

etmektedir. 
Bu surlar halkçı cepheye 
mensub 300 milis askeri ile Harbiye bakanı bu iki şeh-
500 gönüllü tarafından şiddet- rin hükumet kuvvntlerinin 
le müdafaa edilmekte idi. elinde bulunduğunu söylemiş 

ilk asi kuvvetler Badajoza ve bu kuvvetlerin Terme! is· 
Trinidad kapısından girmişler- tikametinde ilerlediklerini ilave 
dir. Hükumet kuvvetleri eski etmiştir. 

Barselondan hareket eden kale mahallesine iltica eyle-
mişlerdir. Bu mahalle kesif tayyareler Saragosse kışlala-
bir bombardumana maruz rından ikisini bombardıman 
kalmıştır. etmişlerdir. 

Asiler Badajoz'un pek ya· Hususi zabıta dün Madrid' de 
kıninde bulunan Saint Oris· yüzden fazla kimseyi tevkif 
tobal kalesini de almışlardır. etmiştir. 

Tanca, 15 (A.A) - iyi bir Alman tayyaresi henüz iade 
membadan haber verildiğine edilmemiş 
göre, T etuan tayyare meyda- Berlin, 15 (A.A) - ispanya 
nında dört tayyare görülmüş· hükumeti kendi kuvvetleri 
tür. Diğer taraftan günde bir· tarafından zaptedilen Alman 
kaç defa dört tayyare Cebe· tayyaresini henüz iade etme
lüttarık boğazından geçerek miştir. 
lspanya'ya faslı kıtaatı taşı- Yarı resmi mahfiller bu tay
maktadır. Bu faslı efradın sa· yarelerin bir bombardıman 
yısı halihazırda takriben 15 tayyaresi olmadığını söylemek-
bindir. tedirler. Bu mahfiller tayyare 

Pans, 15 (A.A) - Lizbon mürettebatının tüfenklerle ve 
hükumeti ispanya işlerine ade· rüvelverlerle müsellah bulun
mi müdahale anlaşmasına işti- duklarını ve fakat bu vaziyetin 
rake hazır olduğunu Fransız ihtilal halinde bulunan bir 
ve lngiliz hariciye nezaretlerine memleket için pek tabii bir 
bildirmiştir. tedbir olduğunu ilave etmek-

Badajoz' da lıarp tedirler. 
Madrid, 15 (A.A) - Dahi· Badajoz asilerin elinde 

liye nazırı bu gece neşredilen Elvas, 15 (A.A) - Havas 
bir tebliğinde Badajoz' da kan· Ajansı muhabirinin haber ver
lı bir muharebe cereyan et- diğine göre, asiler artık Ba
mekte olduğunu bildirmektedir. dajoz'a tamamen hakim bu· 

Guadarrama ve Somosie1re lunmaktadırlar. 
cephelerinde yeni birşey yok· · Milislerle yapılan son çar· 
tur. Hükumet kuvvetleri, hü· pışmalar gece nihayete ermiş
kumet tayyareleri tarafından tir. Gazeteciler yarın Badajoz'a 
bombardıman edilen Oviedo girebileceklerdir. 
şehrine şiddetle taarruz et· Portekiz' e iltica edenler 
mektedirler. Lizbon. 15 (A.Ar- Bado· 

Termel vilayetinde hükumet joz'un teslim olması üzerine 
kuvvetleri sağlam mevziler yüzlerce lspanyol mültecisi ve 
zaptetmişler ve bu mevzileri ezcümle Badajoz askeri ve si· 
tahkim etmekle meşgul bulun· vil kumandanları Portekiz'e 
muşlardır. gelmişlerdir. 

Caveres vilayetinde milisler Bogota, 14 (A.A)-Kolom-
asi kolunu bozguna uğratmış· biya hükumeti on Kolombi-
lardır. Bunlardan 23 ölü 38 yalının hükümet milislerir ta-
yaralı vardır. f ından kurşuna dizilmesi ha· 

Asiler Gulpuzcoa ve Na- disesini protesto etmiştir. 

milleti, bir ırkı tezyif eden 
filmler, şark milletlerini müs· 
temleke haklarını aşağı yabani 
mahluklar şeklinde gösteren ve 
onlar aleyhinde propaganda 
yapan filmler, din propagan· 
dası yapan umumi ter· 
biye ve ahlaka mugayir olan 
ve askerlik şeref ve şevkini 
kıran, memleketin inzibat ve 
emniyet bakımından zararlı 
olan, cürüm işlemeği tahrik 
eden ve yıpranmış ve perde 
üzerinde gözlerinde gözleri 
yoran filimlerin memlekete so
kulmıyacaktır. 

lstanbul kontrol komisyonu
nun filmin gösterilmemesi için 
verdiği karara alakadarlar iti· 
raz edecekleri takdirde filmin 
Ankara'ya cclb ve ikinci bir 
kontrola tabi tutulacak ve bu 
komisyonun vereceği kararlar 
kati olacaktır. 

Türkiyede alınacak aktü· 
alite filmleriyle diğer filmler 
için ayrı bir talimatname ha· 
zırlanacaktır. Şimdilik bu gibi 
filmleri alacak olanlar ma· 
halli mülkiye amirine aktüalite 
filmleri için programlarile bir· 
likte diğer filmler için senar· 
yolarını vermek suretile mü· 
racaat edeceklerdir. 

Borsa idare
sinden: 

Yeni çekirdeksiz üzüm mah· 
sulü piyasasının 28-8-936 per
şembe günü saat 11 de bor
sada açılacağı ilan olunur. 28 

Uşak iflas idaresinden: 
Uşak'ta müteşekkil olup 

hali iflasta bulunan Uşak şa· 
yak fabrikası Türk anonim 
şirketinin malı bulunan bah· 
çeler arasında kain ve tama· 
mına yirmibeş bin lira kıymet 
takdir edilen şayak fabrikası 
ile arsası gayrimenkulünün 
yüzde kırk sehimi ile yüzde 
otuz sehiminin kırk ikide yir
midokuz sehimi ve ittisalin
deki bahçenin yüzde kırk se
himi; ve tamamına 50121 elli 
bin yüzyirmi bir lira kıymet 
takdir edilen mevcut makine 
alat ve edevatının yüzde yet· 
mişi açık artırma suretile ve 
peşin para ile satılığa çıkarıl

mıştır. 

olması, lzmir ihracatçıları ve 
alakadar mahallinde mem· 
nuniyet ve şükranla karşılan· 
mıştır. 

Hükumet ambalaj işine çok 
ehemmiyet vermektedir. Çün· 
kü bunun harici piyasada te· 
sirleri görüldüğü muhakkaktır. 
Halbuki piyasada pamuk ih· 
racında kullanılacak ve matlup 
evsafı haiz yeni ve iyi cinsten 
kanaviçe yoktur. Bunun içinde 
bir miktar döviz verilmesi, 
lktısad vekaletinden rica edi
lecektir. 

Ankara'da acılacak • 
kömür sergisi 

16 ikinci kanunda Ankar' da 
açılacak olan kömür yakan 
vesait ve teshin aletleri ve 
tesisatı beynelmilel sergisine 
yabancı memleketlerin ticaret 
ve sanayi müesseselerinden 
münferiden veya heyet halinde 
gelecek olanların vizeleri pa· 
rasız yapılacaktır. Bu serginin 
açılmasından evel tesisatlarını 
yapmaları ve kapandıktan son
ra mamulatlarının şimendifer 
güzergahındaki şehirlerde gös
termeleri için de Türkiye'de 
dört ay kalması Vekiller he· 
yetınce kararlaştırılmıştır. 

M. Alber Lebrun 
sayfiyede 

Paris, 15 (Radyo) - Cu· 
mur reisi M. Alber Lebrun 
bu sabah istirahat için Gre
no b le' deki sayfiyesi ne gitmiştir. ................... !_ 
tarihinde saat (14) te Uşak'ta 
fabrika binasında yapılacaktır. 
ilk artırmada muhammen kıy
metinin yüzde yetmişbeşini 
bulmadığı takdirde en son 
artıranın taahhüdü baki kal
mak üzere 5-10-936 tarihinde 
ayni mahal ve saatte yapıla
caktır. 

Talip olanlann yüzde yedi
buçuk pcyakçesi veya milli 
bir banka mektubunu hamilen 
iflfıs idaresine müracaat ve 
l ·9-936 tarihinden itibaren 
şartnamesini tetkik ve fazla 
izahat alabilecekleri ilan olunur. 

Hali iflasta bulunan Uşuk 
şayak fabrikası Türk anonim 
şirketi ıflas idaresi namına 

avukat Adil Atakol 
Nurullah Yörük 
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Ziraat bankası lzmir şubesin
den: 

Hükumete ait buğdayların Alsancaktaki büyük antrepolara 
konma ve çıkarmalarile nakliyelerin açık eksiltme ile 21 ·8-936 
cuma günü saat onbeşte bankada toplanacak komisyon mari
fetile isteklilerine ihale edilecektir. 

Taliplerin 20-8·936 akşamına kadar bankada mevcut şart· 
nameyi görerek 300 lira teminat akçelerile birlikte mezkur 
tarihte bankada bulunmaları ilan olunur. 12 14 16 2570 

Sağlık ve sosyal yardım ha- · 
kanlığı lzmir direktörlüğünden 

En az En çok Tutan Teminat akçesi 
Kilo Kilo Lira Lira K. 

Cinsi 

Koyunneti 2000 2500 87 5 65 63 
Dana eti 1500 1700 425 31 88 

Sağır Dilsiz ve Körler ~üessesesinin bir senelik ihtiy~cı olan 
ve yukarıda isimleri ve miktarı ve muhammen bedellerı ve te· 
minatı mukakkate akçeleri yazılı iki kalem etin kanuna tev· 
fikan 20 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 20/8/936 
perşembe günü saat 14 te Sıhhat ve içtimai muavenet mü· 
dürlüğündeki satın alma komisyonunda ihalesi yapılacağından 
isteklilerin mal sandıkları teminat akçesi makbuzlarile birlikte 
müracaatları ve şartnameyi görmek için hergün Sıhhat mü-
dürlüğüne başvurmaları ilin olunur. 4 8 12 16 2442 
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Spor 
_. .. ._ ............... lllil.._ ..... _. .. _. ...... ANADOLU_. .................. ._ ................... ... 

Ve devletcilik 
' ----

Yazan: Suad Yurdkoru 
Sporcularımızın Berlin olim

piyatlarında. aldığı fena neti
celer her olimpiyat sonunda 
olduğu gibi yine memlekette 
Yer yer teessür ve bedbini 
uyandırmağa başladı. 

Türk sporcusunun yenildi
ğini görmek istemiyen vatan
daşlar çok haklıdırlar. Fakat 
yalnız sporda değil, herhangi 
bir hayat mücadelesini kazan
mak için kuru bir istek, bir 
temenni kafi gelemez. 

Olimpiyat mağlubiyetlerimi
ze kızan ve bundan teessür 
duyan vatandaşlar biran için 
bu mağlubiyetin hakiki sebep· 
lerini araştırırlarsa üzüntüleri 
azalacaktır. Bunun için de 
olimpiyada giden diğer ulus
lar sporcularile bizimkiler ara
sında şöyle basit ve rakkama 
mastenit bir mukayese yap
mak kafidir : (Olimpiyada iş
tirak eden ulusların nüfusu 
- bu nüfusa nazaran bugünkü 
sporcu adedi - mevcut spor 
sahaları - spor teşkilatmın ma
hiyeti - her sene eriştikleri 
teknik dereceler}.. Bu muka
yesede en yüksek dereceye 
on, en aşağı dereceye sıfır 

puvan verirsek, spor seviye
mizin sıfıra pek yakın olduğu 
meydana çıkacaktır. 

Bu netice karşısında akla ; 
(O halde ne için olimpiyatlara 
gittik) suali gelecektir. Olim
piyada gitmek büsbütün ayrı 
bir iştir. Bunu münakaşa et
mekten faide ummuyoruz. Yal
nız muhakkak olan bir şey 
varsa Türk sporcularının Ber· 
lin olimpiyadına gitmesi, Ar
sıulusal spor derecemiz ve 
dolayısile bugünkü spor var
lığımız hakkında yeni ve p~k 
açık bir fikir vermiş olması 
itibarile az faide getirmemiştir. 
Hatta olimpiyatta fena netice
ler almamızı da bir bakımdan 
uğurlu saymalıyız. Çünkü eğer 
fevkalade bir tesadüfle eyi 
denilebilecek neticeler alsay
dık hakiki bir kıymete müstc· 
nit olmıyan bu muvaffakıyetler 
bizi daha uzun zaman aldata
cak ve hükumetimiz spor bün
yemizi ıslah için ciddi tedbir
ler ittihazına liizum gormıyc
cckti. 

* * * Spor, evınm bahçesindeki 
kordda tenis oynıyan, yalısı
nın önünden denize giren, 
rejim yapmak için keyfi iste
dikçe bir iki kilometre, yuru· 
yen bir insanın yaptığı cehd 
değildir. 

Spor, bilhassa bizim gibi 
yeni inkılap yapmış ulusların 
telakkisine göre ulusal bir ter· 
biye işidir. Bir ulusun çocuk
ları nasıl ilk tahsili mecburi 
olarak yapıyorlarsa ayni mec
buriyetle spor da yapacaklar
dır. Genç inkılapçı nesli an
cak spor mevzuile fizik, ahlak 
ve sıhhat bakımından işe ve 
mücadeleye hazırlamak müm
kündür. 

Spor, mahalle kahvelerinin 
içinde veya kira ile tutulan 
dükkan ve evlerde yapılamaz. 
Nasıl okumak için, bir mek
tebe, yani bu işe elverişli hu
susi bir binaya, kitaplara ve 
muallimlere ihtiyaç varsa, spor 
yapmak için de ( Her spor 
şubesine göre ) fenni bir id
man yeri, idman levazimi ve 
spor hocası bulunmak şarttır. 
Ulusal bir vazife olan ve ken
disine mahsus şartlar içinde 

- -
ŞEHiR HABERLERi 

Elektrik sirketi , 
muamelatı ---·····----Muhbirin iddiası if. 

liradan ibaret! 
Geçenlerde defterdarlığa vaki 

bir ihbar üzerine, mahkeme 
kararile elektrik şirketi kasa 
ve defterlerine mühür konmuş, 
hesabat tetkik edilmeğe baş~ 
lanmıştı. Netice göstermiştir ki, 
muhbirin iddia ettiği gibi, 
çifte defter tutulduğu ve ha
kiki varidatın devletten giz· 
lendiği şeklinde en küçük bir 
yolsuzluk yoktur. Bilakis mu· 
amelat ve hesabat, kanunun 
tarif ettiği şekildedir, tam bir 
intizam içindedir. 

Feyzi Akkor 
şerefine ziyafet. 

Yarın yeni mahalli memu
riyete hareket · edecek olan 
eski emniyet müdürü Feyzi 
Akkor şerefine dün, dostları 
tarafından Karşıyaka kulübün
de bir öğle ziyafeti verilmiş

tir. Ziyafette birçok zevat bu
lunmuştur. .. ----
Odemiş tütün 
Kooperatifi 
Ortaklar mahkeme-

y e başvurmalıdır. 
İktısat vekaletinin bir iş' a

rma göre, Ödemiş tütün müs
tahsilleri kooperatifi infisah 
etmiş bir vaziyettedir. Çünkü 
esas mukavelesinde yazılı on 
senelik müddet bitmiştir. Bu 
müddet ne temdit edilmiş, ne 
de tasfiyeye karar verilmiştir. 
Defter ve hesapları gayrime
sullerde bulunmaktadır. Bu 
vaziytti bir neticeye bağlamak 
üzere ortakların fevkalade bir 
içtima yapmaları için iki te
şebbüs yapılmış, fakat netice
siz kalmıştır. Vekalet, ortaklık 
e.sas mukavclesile ticaret ka
nununun kendisine verdiği sc
Iahiyeti kullanmış bulunmak
tadır. Artık, ortakların mah
kemeye müracaat etmek su· 
rctile kendi haklarını kanuni 
yollardan aıamalar.ı lazımd ı r. 
.... ıımıı ......... 111111 ......... 

yapılan spor şahsi teşebbüs-

lerin idaresinde bırakılacak 
bir iş değildir. 

Kültür hareketlerinde dev· 
!etçiliği kabul etmiş bir ulus 
spor teşkilatını bir otorite ta
rafından seçilmiyen gayri mes'
ul, para imkanları itibarile 
zayıf ellerde bırakmamalıdır. 

Sk~run manasını ve ne gibi 
şartlar içinde yapılacağını 
kısaca gözden geçirdikten 
sonra spor teşkilatımızın bu 
günkü mahiyetini tetkik ede
biliriz: 

1 - Bizde hakiketen bir 
sporcu kütlesi yoktur. Çünkü: 

2 - Sporcu yetiştirecek 
kulüplerimiz yoktur. 

Gerçi spor teşkilatımızın 
kayıtlarına göre yüzlerce spor 
kulübü varsa da bunların için
den yüzde 2 si bile başka 
memleketlerde görülen spor 
kulüpleri mahiyetinde değil

dir. Bizim kulüpler, Parti 
binasının veya mahalle kah
velerinin birer odasına sığm
mış beş on bayrak, birkaç 
kupa ve şild teşhir eden birer 

meşht·rdir. 
-Sonu var-

üzüm fiyatleri 
indirilemez! 

• 
incir ambalajı muamelesinde 

tacirlerin yeni dilekleri! 
Üzüm fiatlannın biraz endi

rilmesi hakkında bazı tacirler 
tarafından ileri sürülen müla· 
lea tamamile gayri varid gö
rülmektedir. Çünki bunu icap 
ettirecek hiç bir sebep yoktur. 
Bilakis Tariş Üzüm Kurumu, 
ihracatçılar birliğinin tesbit 
etmiş bulunduğu fiattan bir 
kuruş fazlasına, İngiltere piya
sasında satış bile yapmıştır. 
Diğer taraf tan Hollanda' dan 
bazı firmalar, birliğin bugünkü 
fiatları üzerinden mübayeat 
yapmıya talip bulunmaktadır
lar. Binaenaleyh fiatları, tenzil 
esası ile, yeniden tesbit etmek 
gibi bir hareket olmıyacaktır. 

Borsa idare heyeti dün top
lanmış ve üzüm borsasının 

Ağustosun 20 inci Perşenbe günü 
açılmasını kararlaştırmıştır. 

Üzüm kurumu tarafından 
Borsada tesis edilen büroda 
faaliyete geçmiştir. Büro, ev
velcede yazdığımız veçhile, 
arzu eden müstahsilin uzu
münü, ehven şartlarla, tam 
bir emniyet içinde ve az 
komisyonla satarak mutavassıt 
bir rol oynıyacaktır. 

Diğer taraftan, uzum ve 
incir ambalajında kullanılan 
levazım işi de tanzim edil
miştir. Bugün için ihracatçı
ların mevzuubahs ettikleri, 

yalnız incir kutuları üzerinde 
bir noktad1r. 

Malum olduğu veçhile, üzüm 
incir ihracında kullanılanak 
kutuluk kerestenin ve diğer 
ambalaj levazımının ithali hakkı 
tariş üzüm kurumuna verilmiş 
bulunmaktadır. Devlet, bunun 
için mühimce bir döviz ver
mek fedakarlığında bulun· 
muştuı. 

Buna mukabil incir ihracat
ç lan, her partinin sevkinden 
evel bir beyanname vererek 
o pa,f de kullandıkları amba
laj levazımından üzüm kuru
munu haberdar etmek mecbu
r;~ e· indedir~er. Tacirleı İn id
diasına göre, bu beyanıame
nin sevkten sonra verilmesi 
daha muvafık olur. Aksi tak
dirde tacirlerin müşkülata düş
meleri ihtimali vardır. Kurum 
bu ciheti tetkik etmektedir. 
Tacirlerin doğrudan doğruya 
vekalete müracaatları da muh
temeldir. 

Üzüm kurumu, getirtmiş ol
duğu kutuluk keresteyi lzmirde 
fabrikalara vererek kutu haline 
ifrağ ettirmekte berdevamdır. 
Bugünkü şartlarla her hangi 
bir kutu buhranı hatıra gele
mez. Çnkü kurum, ihtiyaca 
kafi derecede kutu depo et
etmış bunmaktadır. 

Yavuz takımı, K. S. 
K. la oynıyacak. 

Her ik i takım f ormünde ve cok 
' kuvvetlidir. Zevkli ve heyecanlı 

bir O) un seyredeceğiz! 

K. S. K. takımı 

Bugün halk ~aha ında ı;aat l 7 
de günlerden beri ı.por ıııehaf ilin
de mevzuubah~ edilen Yavuz·K.S.K 

tııkımları maçı yapılaeaktır. Hundan 

:~-1 yıl cYel ~anlı <lonamnanıızın 

İzmir·c gelişinde ayni ta ·ımınuz, 
Altay·ın ( \.B) uı ubtelitilc kaqılaş· 
mı~ 't' güzı>l bir oyundan sonra 
,\ 1 tay 'ı 2-3 mağlup ctıni~ıi. 

!:'u halı; göce K.S.K. lılar lıugün 
oldukça zorlu bir imtihan geçire· 
<'eklcnlir. 1\.faamafih K.S.K. takımı 
lıiitün ) az mevsiminde muntazam 
ımn•tte °Çalı~ınış ve ıreçen hafta İz. 
nıirspor'la yaptığı husuı<i ıniisaba-
kaJa kuvvetli bir men·udi) et gii<.

tererek uyunu ıııilesı;.ir lıir farkla 
kazaırnıı~tı. Biııaenalc' 1ı Yavuz ta· 
kınıı !!fivleıuliiri Ql•kihlc• kunctli • e ~ 

elemanlara malik ol"a hile, Karşı· 

}'aka takımı ela forınünü muhafaza 

<'lrn~~i iıih:ıriJı• ıııi afiıfrriıııize k.ır

şı güzel O) ıuııııağ.ı ı;ah;ııt·aktır. 

l\Icktepkrin tatil zaınunınu ı-ası-

laması ililıacilı• yüksek enerjisi ile 
daima muvaffak olan orta muha· 
dın Hilmi ve İzmir muhteliti ka· 
leı·iııi Cabiı te K. S. K. takımında 
yer alacaklardır. ) ani Yavuz takı· 

mı K. S. K. tin en kuvvetli kad
ro"-ile karşılaşacaktır ve hu ımretle 
oyun kuv,·etli lıir alaka ,.e heyecan 
U)andırarakllr. ----

Ne feci! 
Kemalpaşa'nm Parsa köyün

de bağlar arasında bir hadi
se olmuştur : 

Çallı Mehmed'in bağ çar
dağında ansızın yangın çık
mış ve esasen kuru sazlardan 
hazırlanmış bulunan çardak 
derhal alevlenmiş ve içeride 
bulunan iki yaşında yavrusu 
yanıp ölmüştür. 

Bravo İzmirli 
gençlere .. ...... 

Muvaffakıyetler 

gösteriyorlar .. 
İzmirdeki ihzari tedrisatı bi

tir· p İnönü kampına gitmiş 
olan İzmirli gençler, planör
lerle daha esaslı ve muvaffa
kıyetli uçuşlar yapmaktadırlar. 
Muallimleri tayyareci V ccihi 
bu münasebetle İzmirde bir 
zata gönderdiği mektupta di
yor ki: 

- İzmir çocukları daima 
en öndedir. Mevcudiyetleri ile 
daima iftihar edilecektir. Yel
ken uçuşuna muvaffakıyetle 

başlamışlardır. Kamp eylill so
nunda bitecektir. 

Av hayvanla
rının derileri .. 

Türl o~is Ankara merkezi, 
kürklü av derilerinin kıymet
lerinin ne suretle artın la
cağı hakkında bir tetkik ha
zırlamış, alakadarlara gönder
miştir. Bu tetkik, avlama, ha
zırlama, kurutma, muhafaza 
ve sevk gibi muhtelif kısım
lara ayrılmıştır. 

Zehirle avlama, postu da· 
ıma bozmakta ve kıymetini 
sıfıra indirmektedir. En iyi 
avlama, kapan ve silah kul
lanmaktır. Silahta da deriyi 
delmiyecek şekilde hareket 
etmelidir. Av hayvanlarının 
tutulmasında saçma ve kurşun 
yaralarının fiate tesir etme
mesi esbabını temin eylemek 
gerektir. Ayni zamanda av 
hayvanatı neslinin üremesi key
fiyeti de nazarı dikkate ala· 
rak av zamanlarını da tesbit 
etmelidir. Deri havada veya 
tuzla kurutulmalıdır. Ateşte 
kurutmak iyi değildir. külJe 
kurutma da fenadır: 

Tetkikte bunlar uzun uza
dıya izah edilmektedir. Köy 
muhtarlarına ve muallimlerine 
tamim edilecektir. . 
Sınai 
Müessese le r 
Ve Panayır 

---·-·---
Vekaletin yerinde 

bir emri 
Bazı müesseseler, Panayıra 

iştirakin faydalarım takdir et
tikleri halde bundan her ne
dense çekinmektedirler. İktısat 
vekaleti bunu nazarı itibara 
alarak alakadarlara şöyle bir 
tamim göndermiştir : 

''Beynelmilel ehemmiyeti ha
iz olan İzmir fuarına, bütün 
alaka ve tamimlerimize rağ
men, sınai müesseselerden bir 
çoğunun iştirak etmemeleri 
vekaletimizce teessürle karşı
lanmıştır. Gerek dahili ve 
gerekse beynelmilel iktısadi 
münasebetlerin inkişaf bakı
mından büyük bir ehemmiyet 
atfettiğimiz İzmir fuarına şim
diye kadar iştirak etmemiş 
bulunan müesseselerin de be
hemehal iştirakleri şahsi bir 
menfeat ve milli bir pro
paganda borcudur ve hüku
metçe mültezimdir. Bu husu
sun büyük alaka ile takibi ve 
iştirak eden müesseselerin bir 
listesinin gönderilmesi .. ,, 

Dilekler 

Halkevi 
ve gençlerimiz 

Dün bazı mektepli gençler 
idarehanemize gelerek Halkevi 
odacılarından şikayet ettiler. 
Gençler büyük bir teessür 
içindeydiler. 

Halkevi bahçesinde oturur
ken odacılar tarafından dışa
rıya çıkmağa davet edildik
lerini, buna mümaşat etme
yince polis marifetile buradan 
uzaklaştırıldığını söylediler . 
Biz bu hareketfe bir gayrı 

tabiilik veya yanlışlık görü
yoruz. 

Halkevi, nihayet bizim, 
gençliği toplamak istediğimiz, 
münevverlerle doldurmak ıs

tediğimiz bir çatıdır. 
Saniyen gençliğe karşı oda· 

cıların harekette geçmesi ve 
zabıtayı öne sürmesi de -şu 
vaziyete göre- çok münase
betsizce bir iştir. 

Halkevi riyasetinin nazarı
dikkatini celbederiz. 

iki kat 
vergi mi alınmış? 

Bayındır' daki emlakime seh
ven fazla tahakkuk ve tahsil 
edilen 52 liranın iadesi için 
beş sene uğraştım. Nihayet 
İzmir defterdarlığının müker
rer emirleri üzerine yapılan 
araştırmada müracaatimin doğ 
ruluğu anlaşılarak idare he
yetince paranın reddi karar
laştırıldı ve keyfiyet 7, 10,935 
tarih ve 783/ 449 numara ile 
maliye vekaletine yazıldı. Fa
kat yazılan tekide rağmen he
nüz cevap alınamadı. 

Yeni bir kanunla 936 se
nesinden itibaren bu verğile
rin hususi hesaplara de' r .dil
miş olması bahanesile malmü
dürlüğü meseleyi hususi he
seplara, hüsüsi hesablar da 
işin eski senelere aid olduğu
nu söyliyerek malmüdürlüğü
ne yükletmekte ve netice iti
barile senelerce uğraşarak 
meydana çıkardığım hakkımı 
bir tUrlü alamamaktayım. 

Şikayetimin yüksek makam
lara alenen arzına muhterem 
gazetenizin tavassutunu yal
varırım. 

Bayındır merkez mek
tebi öğretmenlerin

den Zehra 
--------------

du üzümler 
İhrac edilecek mi, , 
edilmiyecek mi? 

Razakı ile yağmur yemiş, 

çürük ve kuş üzümü tabir edi
len i.izüm cinsinin ihracı mes
elesinde ticaret odası ile güm
rük idaresi arasında bir ihti· 
laf çıkmıştı. Gümrük idaresi, 
bu cins üzümlerin ihraç edi
Ieıniyeceğini bildirmiş, hatta 
bir parti mahsulün ihracına da 
müsaade etmemişti. 

Vekiller heyeti bugünlerde 
yeni bir kararla bu ciheti tav· 
zih edecektir. İktısat Vekale
tinin bu üzümlerin ihraç edi
lebileceği hakkında bir karar 
sureti hazırladığı söylenmek· 
tedir. 

Mısır kredi 
F onsiye Tahvilleri. 

Kahire, 15 (Radyo} - Bu 
gün çekilen yüzde beş Mısır 
kredi fonsiye tahvilleri piyan
gosunda, 1911 senesi tahvil
lerinden 191094 numara 50 
bin frank, 1903 senesi tahvil
lerinden 768558 numara 50 
bin frank kazanmışlardır. 
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Edebi, Tarihi, macera romanı İdeal bir kocadan bahsedi· 
len bir mecliste idik. Herkes 
birşey söyledi. Nihayet bir 
genç kız kalktı ve şunları 
söyledi: 

Müdür çekmelerden birinden 
bir dosya çıkardı ve biraz 
göz gezdirdikten sonra: 

- Bundan birkaç gün evel 
arabam Şanzelize_'de diğer bir 
araba ile müsademe etti. Bir 
belediye memuru arabada bu
lunanların ifadesine müracaat 
için adreslerini aldı. Bu ara
bada bulunanlardan birisi 
matmazel Anais Següre diğe
ri de Kari Stuber idi, Dedi. 

Fakat Dük Lodovik bunu 
şiddetle reddetti. Çünkü. Pi
bulet o gün muayyen saatta 
gelemediğinin sebebini izah 
etmişti. Dük bunun için: 

- Bu adam omnibüs bek
liyordu, Pibuletin de geç kal· 
dığı için sinirlendiğini görmüş 
nazikane bir teklif ile kendi
sini arabaya davet etmiştir. 
Pibulet bu suretle bulvarlara 
kadar arabasına binmiştir. Dedi. 

- Vakıa buda mümkündür. 
Fakat bu korkunç casus ile 
buluştuktan sonra, mevkii bü· 
yük genç bir zabitin yanında 
bulunması ve bir de mühim 
dosyanın kaybolması çok garib 
değil midir? Benim yerimde 
olsanız, siz nasıl düşünürsünüz? 

Fakat.. Pibulet Hanri'nin 
nezdinde bulunmuş tek kadın 
değildir. Siz de biliyorsunuz ki 
Hanri'nin yanında bir kadın 
daha vardı. Hanri bu kadının 
ismini vermemek için kendisini 
mahvediyor .. 

- Buda doğru! Fakat bu 
genç kadının mesuliycti ihti
malini düşüremez. Biz Pibu· 
let'i ancak bu ikinci kadının 
vazıyet ve mesuliyetini tesbit 
ederseniz serbest bırakabiliriz. 

- Görüyorum ki bu masum 
kızcağızdan adamakıllı şüpheye 
düşmüşsünüz .. 

- Evet.. İyi tahmin edi
yorsunuz. 

- Mamafih sizi haksız gö
remem. Siz, bu meselede asıl 
mesul olan kadını meydana 
çıkarmak suretile memlt!ketin 
en kıymetli ve asil bir zabi
tini korkunç bir rezalletlen 
kurtarmak istiyorsunuz. Evet.. 
Bu meçhul kadın meydana 
çıkarsa, bu mesele kapanmış 
olacaktır. 

- Biz de bu kanaattayız, 
Dük hazretleri! Biz ancak va· 
zife esiriyiz. 

- Bundan tabii bir şey 
olamaz. Sizi bu hususta biraz 
daha tenvir için bu meçhul 
kadının Lüsi Dö Kola olması 
ihtimalini arzederim. 

Polis müdürü güldü: 

ANADOLU-
--·--

Günlük siyasal gazete 
Sahip Ye Lnşyazganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi neşriyat 'c yaz.ı işleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 

İdarehanesi: -

İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk parti i binası içinde 

Telgraf: İzmir - AXADOI~U 
Telefon: 2776 .. Pesta kutu u 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, nltı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuruştur 
Yabancı memleketler için senelik 

ahom· ücreti 27 liradır 
Jl,.r ) Cıde !l kııruştnr -Günü geçnııt nüshalar 25 kuruştur. 

ANADOLU J \. rBAAS INDA 
.BASlUH~ 11 lt 
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- Müsaade buyurunuz, Eğer 
aldığım malumat yanlış değilse, 
Hanri Dö Buagemon bu gibi 
kadınlara kıymet vermiyecek 
derecede kendine malik. afif 
ve lnamuslu bir asilzadedir. 
Bence, sirkat gecesi, •mecruh 
zabitin nezdinde bulunan ka-
dının Lüsi olması mümkün 
değildir. Bir kadın ki.. Bütün 
Paris kendisinden nefret eder? 
Dedi. 

- Hanri'yi ben çok iyi bi
lirim! O kadar afif ve temiz
dir ki Paris'i hiç bilmez. Paris 
kadınları hakkında zerrece 
fikri ve kanaatı yoktur. Sen 
Sir' den zabit çıktıktaa sonra 
hemen Cezayire tayin edildi. 
Orada harbten belki zevki için 
bir dakika bulamadı. Mamafih 
düşünülecek bir nokta var: 
Hanri Lüsi'yi nerede ve nasıl 
tanıdı? Zavallı arkadaşım, bu 
kadının zahiri güzelliğine hiç 
mukavemet göstermemiş ve ... 
Fena halde tutulmuş ki na
muslu, kibar bir kadın sanarak 
şeref ve haysiyetini onun is· 
mını vermemek için ayaklar 

· altına atıyor! 
Polis müdürü bu makul söz

lere itiraz edecek bir şey bu
lamadı, bununla beraber: 

- Mamafih, bunlar birer 
nazariyedir, değil mi? Dedi. 

- Vakıa öyle ... Fakat sizin 
bu yol üzerindeki tahkikatınız 
bunlan birer vak'a haline so
kacaktır. Bununla beraber bazı 
esaslara da malikim. Mesela, 
bütün Paris bilir ki Küba'lı 
Aldoma'nın Lüsi'ye karşı bü
yük bir meyli vardır. Birin· 
cisi bul 

Şimdiye kadar söze karış· 
maınış olan Kora Pearl' da: 

- Madam Dö Kola, burada 
kendisini danimarka'lı olarak 
satmaktadır. Fakat kendisi 
haliskan Prusyalıdır. M, Dö. 
Bismark hesabına çalışırsa, 
bunda hayret edecek bir şey 
olmaz! Bu kadının harbiye 
bakanının en yakın yaverile 
münasebet tutmak için her 
fedakarlığı yapacağı tabii de
ğil midir? ikincisi de budur! 
Dedi. 

- Sonu var -

Soğuk hava de. 
poları tetkikatı .. 

İktısat Vekalet! nıeyva sek
siyonu şefi Zeki Doğanoğlu, 
dün sabah ticaret odasını zi
yaretle hem bazı malumat al
mış, hem de eski arkadaşlari· 
le konuşmuştur. Şehitler civa· 
rında tesisi düşünülen soğuk 
hava deposu üzerindeki tet· 
kikler devamdadır. Bu yer, 
hem vagonların, hem de va· 
purlann yanaşabileceği bir kı
sımda olacaktır, 

Bir iddia! 
Karataş'ta Hafız Salih'in 

aile evinde oturan Abdullah 
kızı F ehime hakkında bir iddia 
vardır. Buna nazaran, Fehime 
boyattığı mantosunu almak 
üzere tramvay caddesinde 126 
numarada Bohor'un evine git
mış ve ev sahibi kadının süp
rüntü dökmek üzere dışarıya 
çıkmış olmasından istifade ile 
sandık içinden 15 lira kıymc· 
tinde bir Cumuriyet ve 2,5 
lira kıymetinde bir Reşad al
tını çalmıştır. 

- Hakem oyunu yapıyor· 
sunuz. Hakiki düşüncelerinizi 
soylenıiyorsunuz. Hepiniz, ken· 
dinizce tasvir ettiğiniz erkek
te. söyliyemediğiniz bir takım 
şeyler daha arayorsunuz. Ba
kınız ben söyliyeyim : 

İdeal erkek, hem zengin, 
hem genç, hem güzel, hem 
sporcu, hem münevver olma· 
lıdır. Ve .. 

Hepimiz ona bakıyorduk. 
Biraz düşündü : 

- Görüyorsunuz ki, ben 
bile ahdetmiş ve ayağa kalk
mış olmaklığıma rağmen söy· 
lemeğe cesaret edemiyorum. 
Fakat madem ki bunu söyle
diğimi iddia ediyorum, şu 
halde tamamlıyayım : 

Bu erkek, ayni zamanda .. 
Aptal olmalıdır! 

Herkes gülüştü. Gülüştü 
amma, gene herkes, 

- Doğru söyliyor! 
Demekten de kendini ala· 

madı. 

* * * Bir muhabir arkadaş, do· 
nanma hakkında kendi gaze
tesine malumat verirken, tah
te1bahirleri yazmağı unutmuş. 

Ertesi gün tahrir müdürü 
suratını ekşiterek; 

- Bu nasıl şey -demiş- do· 
nanmanın parçalarından bahs 
ederken tahtelbahirin gelişini 
unutmuş. 

Arkadaş, hatasını anlamakla 
beraber, gayet ciddi şekilde, 

şu cevabı vermiş : 
- Fakat azizim, düşünmi· 

yor musunuz ki, tahtelbahir 
su altından gelen bir gemidir. 
Ben muhabirim amma, suların 
içindekini de görecek değilim 
ve böyle bir taahhüdüm yok 
yal.. 

* * * Vapurda iki genç hanım 

konuşuyordu. Biri, yanındaki 
kız çocuğunu gösterdi : 

- Kızımı -dedi- san'atkar 
yapacağım inşaallah. 

Yanımda oturan çenesi dü
şük bir ihtiyar kadın da mı· 
rıldandı : 

- Oğluna da çamaşır yı
kamağı öğret bari, elinden 
tutsun. 

* * * . 
Gene vapurdayız. Bir vatan· 

daş Karagöz gazetesi okuyor· 
du. Diğer bir zat yanındaki 
ihtiyara; 

- Artık karagözü de sey· 
redemez olduk. Şu Hazım var 
amma, lstanbul' dan çıktığı 
yok kafirini 

Dedi. ihtiyar şu cevabı 
verdi : 

- Ne hacet a birader, 
dünya karagöz oldu. Bak bak 
ta eğlen! 

* * • 
Bir arkadaşla hayatın bu-

günkü çetin vaziyetini konu· 
şuyorduk. Şunları söyledi : 

- Vaktile, para arslanın 
ağzında, derlerdi. Şimdi ise 
para, arsla111n ciğcrindedir. 
Gcne.vaktile, meteliğ~ kurşun 
atmaktan dem vuruyorlardı. 
Şimdi kurşun kafi gelmiyor, 
paraya kırk ikilik iÜlle atmak 
icap ediyor. 

Çimdik 

Mongol kuvvetleri, Soiyua 
hududİ.lnda Songtuya vardı 

·--
Şimali Çin' de yeni hadiseler çıkması bekleniyo 

Mancuko harici ticareti kontrol altına aldı. 
' Nankin, 15 (A.A) - Bir Çin kaynağından haber verildiğine göre, yeni Mongol kuvvetle 

Suiyuan hududu üzerinde bulunan Sangluya varmışlardır. Sangtu ilbayı, Poutsoy miidafaa 
hattını ve bilhassa Pekin Mançu demiryolunu teftiş etmektedir. 

Tokyo, 15 (A.A) - Mançuri hadiselerinin beşinci yıldönümünü kutlulamak için yapılatı 
şenliklerde sii bakanı bir beyanname neşrederek Japonya'yı Mançuku'ya bağlıyan münasebet· 
leri ehemmiyetle kaydetmiştir. 

Nankin, 15 (Radyo) - Mançuku hükumeti bugün neşrettiği bir kararnamede, harici ticare
tin kontrol altına alındığını ve Avustralya' dan ithal olunan buğdayın tahdit edileceği bil diril· 
mektedir. Kararname derhal mer'iyete girmiştir. 

Tokyo, 15 (Radyo) - Moğul ve Mançuri askerleri Suyang • Otoyi şimendifer hattını kon· 
trolleri altına alınışlaJdır. Bu sebeble şimali Çin' de yeni hadiseler çıkmasından korkulmaktadır. 

~---:::--~~~~----..... ~ ........ -- ..... ------~--~~~~---• 
lngiltere -Mısır Muahedesi Romen 

Fevkalade Komiser Elçi Gazeteleri. 
Tayin Edilecek.. Yeni bir h~·-rb_h_eyü-

. l y · ' k · l ... l /asının dünyayı teh-i ta ya ve unanıstan ın, apıtü asyon arın d"d ... 
lk ld l · · l · h l ı ettığını yazıyor a ırı masına ıtıraz etme erı mu teme ·· B'"k 15 (AA) R . u reş, . - oman· 

Londra, 15 (A.A) - Kahire' deki lngiliz yüksek komıserinin ya'nın umumi harbe girdiğinin 
elçiliğe tayin edilmesi ihtimali vardır. yıl dönümü ıntı.ıesebetiyle ga· 

Mısır'ın Londra konsolosluğu da elçiliğe kalbedilecektir. zetcler uzun uzadıya neşriyatta 
Siyasi mahf~ler Yunanistan'la ftalya'nın Mısır kapitülasyon- bulunmakta ve aradan ancak 

}arının ilgasına itiraz etmelerinden korkmaktadırlar. Bu mes'e- yirmi yıl geçtiği halde yeni 
lenin müzakeresi için beynelmilel bir konferansın içtimaa da· bir harb heyülasının dünyayı 
veti ihtimali vardır. tehdii etmekte olduğuğunu 

Van gölü için iki vapur ya~:::~:~~~· bütün milletlerin 

sipariş edildi. 
Fabrika ve havuzlar idaresi, bu vapur

ları 14 ayda yapacaktır. 
Ankara, 15 (A.A) - Van gölü işletme idaresi Van gölü 

için yaptıracağı yeni iki vapurla Tatvan'a karşısında kurula
cak tersane için lüzumu olan makineleri 14/8/1936 tarihinde 
ve havuzlar idaresine sipariş vermiştir. 

Yeni yapılacak vapurlar takriben 72 şer ton hacminde do· 
kuzar mil sür'atinde birinci mevki salonları ve icabında yatak 
haline getirilecek tertibatı ve güverte yolcularının istirahatle 
seyahatlerini temin edecek kapalı yerleri ve kalörifcr techi· 
zatını havi olacaktır. 

Fabrika ve havuzlar idaresi bu vapurları 14 ay zarfında 
Van gölünde işler bir halde teslim edecektir. Tersane maki· 
nelerini de vapurların teslimi zamanına kadar mahallinde monte 
ederek işler bir halde teslim etmiş olacaktır. 

İtalyan'ların Habeşistanda yaptıkları 

Ras Nasibu ve Maryamın 
emvali müsadere edildi. 

gayretlerini sulhun tarsinine 
sarfetmeleri lazım geldiğini 
ehemmiyetle tebarüz ettirmek
tedirler. 

Fransız 
Sosyalist ve komü

nistlerinin bir 
toplantı~ı 

Paris, 13 (Radyo) - Lilden 
haber veriliyor: 

Sosyalistlerle komünistler, 
bugiin dahiliye nazırı M. (Sa
longro)nun riyasetinde toplan
mışlar ve (Jan Joresi)n kur
şuna dizildiği günün yıldönü
münü yadetmişlerdir. Bu mü
nasebetle nutuklar söylen
miştir. 

· Hatiblerden M. (Ramed), iki 
parti arasında daha sıkı bir 
teşrikimesai lüzumundan bahs· 
eylemiştir. 

Habeş imparatoriçesi de /ngiltere'ye ge. Rusya' da silah 
lecek. Necasi bir sayfiye kiraladı. altına çağırılanlar. 

~ Moskova, 15 (A.A) - Mü· 
Roma, 15 (A.A) - Mare· ka 'dan bir alay asker daha dafaa komiserleri neşrettiği bir 

şal Graçiani Negiisün Paris· avdet etm işti r. emirnamede 1914 doğumlula· 
teki mümessilleri Ras Nasibu C • nn tamamını ve 1915 dogvum· 
ile M. Volde Marimain bütün ezaır . luların da yarısını silah altına 
emvalinin müsaderesini emret· Ve Tunus fevkalade çağırmakta ve 1934 te asker 
miştir. olanları da terhis etmektedir. 

B k komiserleri Par is' e 
u ararın sebebi bu mü- Rus alinıleri 

messillerin Habeşistan'ın sü· devet edildiler. 
kim ve emniyetini ihlal ede- Paris, 15 (Radyo) _ Tu- İstanbul' da 
cek .şekilde faaliyette bulun- nus fevkalade komiseri ile İstanbul, 15 (Hususi muha· 
malarıdır. Cezair fevkalade komiseri, birimizden) - Büyük dil ku-

Londra, 15 ( Radyo ) - bugün Paris'c davet edilmiş- rultayının üçüncü toplantısına 
Londra' daki Habeş mehafi- lerdir. iştirak edecek olan Rus alim-
i inde; Habeşistan lmparatori· leri yarın (bugün) şehrimize 
çasının da Londra'ya geleceği Meksika' da gelecekler. 

haberleri vardır. Necaşi de Komünizm ha- Fransız amiral/arı 
Londra havalisinde bir villa 
kiralamıştır. 

Roma, 15 (Radyo) - Üç 
büyük şirket, Habeşistan' da 
kireç ve çimento ile hubu· 
battan yağ çıkarmak ve ne· 
bati iplik vesaire yapmak 
üzere f aaliyele geçecektir. 

Napoli, 15 (Radyo) - Tos· 
kana vapuru ile doğu Afri· 

reketleri başladı.. değişti 
Nevyork, 15 (Radyo) 

Meksika' dan gelen haberlere 
göre, orada <la Komiiniznı ha· 
rekctleri başlamıştır. Amele, 
urnumı greve hazırlandığından, 
bu münasebetle bir arbede 

Paris, 15 (Radyo) - Resmi 
gazetede çıkan bir kararna
meye nazaran amiral (Damb· 
riyal), Akdeniz Fransız filosu 
kumandanlığına ve amiral (Dö 
Labord) da Atlantik filosu ku· 

çıkması ihtimali muhakkak gö· mandanlığına tayin edilmiş-
rülüyor. lerdir. 
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lzmir Komutanlığı ilanları 

Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 

kıtası 
Isparta 
Denizli 
1-

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

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

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

Mst. Mv. sat. alma komisyonundan: 
1 - lzmir Mst. Mv. kıtaatının 43050 kırküç bin elli kilo 

sadeyağı ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Jhalesi 18/ Ağustos/936 salı günü saat onaltı buçukta 
lzmirde kışlada Mst. Mv. sat. al. ko. nunda yapıla
caktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 34009 lira 50 kuruştur. 
4 - Beher kilo sadeyağı için 79 kuruş fiat tahmin edil

miştir. 

S - Teminat muvakkate akçesi 2550 lira 72 kuruştur. 
6 - Şartname sureti 170 kuruş mukabilinde komisyondan 

alınır. 
7 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

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

ve üçücü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
enaz bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklar· 
dır. 1 6 11 16 2392 

Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
Teminatı muvak· 

Cinsi Keşif bedeli kate akçesi Münakasanın şekli 
L. K. L. K. . 

Yol inşaatı 4690 58 352 00 Açık eksiltme .. 1579 75 118 50 .. " .. 2092 84 157 00 .. .. 
.. 1548 03 116 11 " " 

ihale tarihi gün ve saatı 
24/ Ağustos/936 paiartesi günü saat on beş buçukta 

" " " " " on altıda 
.. " " " " on altı buçukta 
" " " " " on yedide 

1 - Hava kıtaatına ait yol inşaatı dört kıt'a şartname ile 
ayrı ayn açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

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

3 - Şartname ve keşifnameleri hergün komisyonda görü
lebilir. 

4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve 
İzmir Nafıa fen heyetinden ihaleden laakal sekiz gün 
evvel alacakları ehliyet vesikalarını komisyona göster
mek mecburiyetindedirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnmelerinde yazılı vesi-
kalan ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatın· 
dan evvel komisyonda hazır bulunmaları. 

5 11 16 22 2482 

Ms. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 250 kuruş olan altmış 

bin metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksilt· 
meğe konmuştur. 

2 - ihalesi 1 eyliil 936 salı günü saat 11 de yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi 750 kuruşa M. Mv. satın alma Ko.nundan 

alınır. 
4 ilk teminat 8750 liradır. 
5 - Eksiltmeğe girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı bel
gelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evel M. M. V. satın.. alma komisyonuna 
vermeleri. 11 16 ~1 26 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. dan: 
l - Edremit garnizonu ihtiyacı için 625 ton arpa kapalı 

zarf usulile satın alınacaktır. 
2 - Malın tahmin bedeli 34375 liradır. 
3 - Birinci teminatı 2578 lira 15 kuruştur. 
4 - ihale 18/8/936 salı günü saat 11 de tümen satın alma 

komisyon binasında yapılacaktır. 
5 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel teklif mektuplarile 

müracaatları. 
6 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler için komisyon her 

gün açıktır. 2 6 11 16 2435 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Bergama kıtatı için 200?0 ki!o bulgur 25/8/936 salı 

günü saat onda açık eksıltme ıle Bergama askeri satın 
alma binasında satın alınacaktır. 

2 - Bulgurun tahmin bedeli 20?0 liradır. . 
3 - istekli olanların birinci temınatı B~rgama ma~ıye vez· 

nesine ihale zamanından evvel teslım edecektır. 
4 - Birinci teminatı 150 liradır. .. k . 
5 E f .t. . b"lmek 1• stiyen hergun omısyon açık - vsa ve şeraı ını ı 

6 22 2466 olduğu ilan olunur. 7 12 1 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan: l d b d 
Balıkesir askeri hastanesi tarafından 11. Ko or ~ a~ arından 

alınmış ol:ın 54159 sayılı ayniyat makbuzu zayı 0 duğukn l~n 
hükmü olmadığı ve vesika ve müstenidatı meyanın a u a· 

nılmıyaçağı. 20 

M. M. V. sa. al. ko. nundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 270 kuruş olan altmış 

bin metre kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur, 

2 - ihalesi 1/eylul/936 salı günü saat 15 tedir. 
3 - Şartnamesi 810 kuruşa M. M. V. sa. alma komisyo

nundan alımr. 
4 - ilk teminat 9350 liradır. 
5 - Eksilmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarıni ihale saatinden enaz bir 
saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver· 
meleri. 11 16 21 26 

Ms. Mv. Sa. Al. Komisy".:>nundan: 
Mustahkem mevki ıçin pazarlıkla yirmi ili yirmibeş binek, 

koşum ve mekkari hayvanları satın alınacaktır. Evsaf ve şart-
larım görmek isteyenler Ms. Mv. satın alma komisyonuna mü
racaat edebilirler. 

f steklılerin cumart(iSİ ve tatil günleri hariç olmak üzere her 
gün saat 17 de kışlada Ms. Mv. satın alma komisyonuna mü-
racaatları ilan olunur. 14 16 2636 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan: 
1 - Mst. Mv. kıt'aat hayvanatının kapalı zarf usulile ek-

silrmede bulunan (632300) kilo yulaf ihtiyacına verilen 
fiat pahalı görüldüğünden pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 19 Ağustos 936 çarşamba günü saat on beş 
buçukta kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (33195) lira yetmiş beş 
kuruştur. 

4 - Beher kilosunun tahmin edilen fiatı beş kuruş yirmi 
beş santimdir. 

5 - Teminat muvakkate akçesi (2490) liradır. 
6 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve

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

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kalan ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saa-
tından evvel komisyonda hazır bulunmalan. 21 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Dosya No. Kıymeti L. 
873 Burnava çingene mezarlığı 18996 metre murabbaı 

beşte dört hissesi bağ. 1680 
474 Karşıyaka turan menemen caddesi 173 taj numa· 

ralı 1453,50 metre muıabbaı arsa. 1500 
719 Buca mecidiye forbes caddesi 7956,50 metre mu

rabbaı tarla. 180 
688 Buca aşağı mahalle hükumet caddesi 19 numaralı 

3218,94 metre murabbaı arsa. 150 
883 Karşıyaka turan menemen caddesi 4 7 eski 236 

taj numaralı 2911,00 metre murabbaı banyolu dı· 
varlı arsa. 48 

466 Darağaç paralıköprü selamet sokağı 1495,97 met· 
re murabbaı arsa. 360 

857 Tepecik arslanlar sokağı 24-26 eski 26-28 taj nu· 
maralı fırın ve hamam arsaları 673,36 metre mu
rabbaı otuz altıda yedi hissesi. 18 

534 Darağaç paralıköprü caddesi 117 119 eski 87 89 
taj numaralı 4502, 70 metre murabbaı un fabrika· 
sının altıda bir ğissesi. 450 

667 Buca aşağı istasyon caddesi 21 eski 57 81 taj 
şimdi 59 No. lı hane. 1 O 

456 ikinci kordon 422 eski 162 taj numaralı hane. 17500 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetleri münhasıran 

gayri mübadil bonosu ile ödenmek üzere on gün müddetle 
kapalı zarf usulile artırmaya konulmuştur. ihalesi 27 ağustos 
936 perşembe günü saat 16 dadır. Alıcıların Milli Emlak mü-
düriyetine müracaatları. 2573 

Pazarlık ilinı 
Tire Şarbaylığından: 

1 -· Belediyemiz müessesesi elektirik dairesinin. açık ek
siltme usulile ihalesine imkan bulunamıyan 8 cins ve 
3725 adet ampul ihtiyacatı 1/9/936 günlemecine rast· 
lıyan salı günü saat 15 te pazarlık suretile ihale edile 
cektir. 

2 - Pazarlıkla ihale edilecek ampullerin muhammen be-
deli 999 lira 50 kuruş olup 0 o 7 ,50 muvakkat temi-

3 
nat parası da 74 lira 96 kuruştur. 
Fenni şartname ve mukavelename projesile ampulleri 
müfredat listesi bedelsiz olarak Urayımızdan verilir. 

4 - isteklilerin 1/ 9/936 salı günü saat 15 te muvakkat te· 
minat makbuz ve mektuplarile ticaret odası sicil kayit 
vesikalarını ve teklif edecekleri ampullerin birer nü
munesini hamilen daimi encümene müracaatları gereği 
ilan olunur. 16 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Dosya No. Kıymeti 

Lira 

2493 
Gun Saat 

• 

Kemalpaşa icra memurlu
ğundan: 

Posta ve telgraf idaresine 
borçlu eski posta memurla-
rından mütekaid Fehmi'ye 
aid olub 1-8-936 tarihinde 
53 lira bedelle talebi üzerine 
ihale ed:Imiş olan Çelebi yaka 
mevkiinde bir parça zeytin 
liğin ihale bedeli ödenm,.miş 
olması hasabile bu baptaki 
ihale fesh edilerek onbeş gün 

•müddetle yeniden artırmaya 
çıkarılmış 31-8-936 pazartesi 
günü saat 11-12 de ihalesı 
mukarrer bulunmuş olduğun · 
dan almak isteyenlerin ihale 
vaktinde Kemalpaşa icra da
iresine müracaatları ilan olu· 
nur. Dosya No. 935-161 18 
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Fratelli Sperco Hellenic Lines 
Vapur Acentası Limited 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"ULYSSES,, vapuru 17 
ağustostan 22 ağustosa kadar 
limanımızda olup ANVERS, 
ROTTERDAM, AMSTER-
DAm ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 22 
ağustosta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra BUR
GAS, ARNA ve KôSTEN
CE limanları için yük ala· 
caktır. 

"ORESTES,. vapuru 31 
ağustosta gelip 4 eyliilde AN-
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 
SVENSK ORIENT LINIEN 

"VIKINGLAND,, motörü 
17 ağustasta gelip yükünü 
tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG, BREMEN, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG OS
LO, ve ISKANDINAVYA li
manlan için yük alacaktır. 

"NORDLAND,, motörü 28 
ağustosta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, CO
PENHAGE, DANTZIC, GDY
NIA, GôTEBURG, OSLO 
ve ISKANDINAVY A liman
lan için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SEÇEAVA,, vapuru 26 
ağustosta gelip 27 ağustosta 
PiRE, MAL TA, MARSIL YA 
ve BARSELONE hareket ede
cektir. 

Yolcu ve yük alır. 
ilandaki hareket tarihlerile 

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

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

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için 4oğru Konşi
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo-Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City" va
puru her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzillt: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port-Sait ve Jskendcriye li

manları için "VELOS,, vapu-
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz AcentaltOı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 ..................... 
Olivier v E Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
THE El .I .ERMAN LINES Ltd. 

"OPORTO,, vapuru 15 ağus-
tos 1936 Londra ve Anvers
ten gelip yük boşaltacaktır. 

"FLAMINIAN" vapuru ağus
tos sonunda Liverpool ve 

uSwanseadan gelip yük boşal
tacalctır. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"SAMOS" vapuru 23 ağus

tos 1936 bekleniyor. Ham
burg, Bremen ve Anversten 
yük boşaltacaktır. 2ci kıordonda tahmil ve tahliye 

binas arkasında Fratelli Sper- __ [mi _______ _ 

co vapur acentalığına müraca
at edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 

W.F. H. VAN
DerZEE& CO. 

• 

Çeşme ılıcaları ~lllllllllUlllllHllHllllHhı. Doktor .ıdlU•HIOllHll 
; A. Kemal Tonay 

Bu .. yu·. k Tu·. rkı·ye Otel ve ~Balcterigolog WI bulaşık, salgın luutalılcları miitaluıa 
~ Basmahane istasyonu L.al'fısındaki dibek sokak batında 30 aa~ 

G • A ı d =: h ev ve muayenehanesinde aabah saat 8 den ak.fam eaat 6 a kadar 

azın Osu ÇI 1 5 hastalanın kabul eder. 
~ Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen sair tahlilAt ve 

"BUYOK TÜRKiYE" oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her ~ mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmuma cevu 
türlü konförii cami, tertemiz takımları ile saygılı misafirlerinin 5 görülen- Pnomotoraka muayenehanesinde muutuaman yapılır. 
emrine amadedir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kw-uştur. •DlflllllltllllHlflHHIHlllllllllllllllHHllMlllllllitllll Telefon: 41151111111 
GAZiNO san'atında mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, lnhı•sarlar <;amalt 

taze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edecektir. 
Muntazam servis - Taze ve temiz meşrubat ve mekulat -

ucuz fiyatlar - Elverişli ıabı&oı, Tuzlası Miidiirlİİ• 

ğünden: 
25 Ağustos 1936 tarihinde 

başlıyacak Tuz yığınlama iş
lerinde çalışmak üzere 1000-
1200 ameleye ihtiyaç vardır. 
Istiyenlerin §imdiden nüfus 
kiğıtlarile birlikte Tuzla Mü
dürlüğüne müracaatları lüzu
mu ilin olunur. 

14 15 16 18 19 20 21 26:8 

Genel 
Sabn 


