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Ağustos 1936 Hergün sabahları çı~ar, siyasal gazetedir. 

• 
Şehir kenarmda n•uharebeler 

Hükumetçiler Major adasını aldılar. Fas 'tan asi .. 
leri taşıyanlar, ita/ya ve Almanya tayyare/eridir. 

Asiler lron' da yenildiler. 
Hükômetçi binlerce kişi-

• 

yi kurşuna dizdiler .. 
------------San Sebastiyan'ı da topa tuttular. Esir milisleri 

göğüsleri çıplak halde öldürüyorla~. _______ .. __ 
Bir asi tayyare Fransa topraklarında uçtu. Bu arada gene 
Fransız sularında bir asi g~mi de göründü ve kayboldu. 
Ba)on li (Ha<l)o) Nr.var 

cebhı:>,.iucll': Gipuskuu ayalt-ti dahi
linde hükumet km \"C'tlerİ ile iisil<'r 
arıı md::ı amı:ın5Jz bir ıuuharcLe 

bıışl:mııştır, A i çeteler ) olları ke-. 

erek San Seba ıicni diğer ~ehir
lnlt- mu\·n ala ve muh:ıbcreden 
men tıt't nıişlardir. 

Tttul'n 1 i {Hnclyo) İfııi 111111-

tukn~mda şimdiye kada.· sndık kn· 
lan kun·etleriıı kıırnnndaaı Gene

rnl l'ı•teıııoıı Fran"ızlarıı ilıiea et· 

ıııiştir. Gcııcralın yerini ıııirala~ 

l\lontelıiro tutmuş idi. Oüıı hu ns· 
kn tle isrnu ctıııittir. 

Snrn~, 17 (Htul)o) - İspan· 
ynclıın lıuru) a ııı ulııclif ıııillrtlere 

ıııcıı up birçok mülteci gelmiştir. 

Alınan SC"levik rnpuru dn 1\fn)or· 
knclnn Lirçok ıııiiltf'!'İ ge ıirnıiştir. 

Eıuhıy li (Hnıl)o) \ .. i kll\'· 

wı leri n 1 ron<la ilerlı>melcri üzeri ııe 
lıirçok fl"pnııyollar Fnırı!;:ıya gt-ç· 

mi~lerılir. Bu nıülırdlı~r l'oıı .:".ijfc 
naklı•ılilıııi lrr.lir. 

Maj ör adasının işgali: 
l.~nclra 1 i (Had) o) - lliiklİ· 

met kılalı rıoın .Mııjüz :ula rnı İigal 

etmeleri üzcriııf' isi l..un etler <le. 
muknlıil bir t.ıarruz ppnıışlaroır. 

Hu mıis.ıclcınrde ynlııız lıiikıimcı 

kıınlnnnın zıniatı jQQ maktul, 250 
yaralıdır. • 

Boğa güreşçisi öldü 
Cclıdütıank 1 i (. \ ) - ~e

\İldeu gelen hah ·rlrre göre, rneş· 

lıur lıo~a ~iire~çi i Damingus Ortc· 
gn 1\laclrid ı•ivarınıl r hir ınulııırc· 

lıcde ölnıli~tiir. 
~-~~~~----~~-----

İngiltere hüku-
• 

meti ve ispanya 
Yarın M. Eden de 

dönüyor. 
Luııclra, 1 i ( Hnıl) o ) Lord 

Ha lifak hugüıı ayfi)cdcu gdrııiş 

"' lınriCİ) ,~ lıaknıılığmd:ı işe bat· 

l nını~tır. Çartamhn giiuli dt• 1\1. 
Eden Londrn·~n düncı•ektir. Bıı ~a· 
) ede mleıııi mfülalıale ıııeı;'t'}rc;i 

etrfında dnlıa csa~lı kurar veri le•· 

cekt ir. 

J ngilıere lıükOnwt i illilı ' ı • 
miilıinımnt t•\'kiyntııın am bargo 

~-----... ·------~-~ 
Milislere gündelik 

'Maclıid 17(.\.\) Jl, mi gı · 
zctenin nı·~reıtiAi bir k:ırarııarncyc 
giirc, Ct'hhcJe Jıarlıedcıı \'C) nlıııt 

gerilenfo d:ıiıııi bir hizi ınettc Lıı· 

lunnn milis gönüllüleri süııde l o 
pcçetn alaeaklar<lır. 

Tanca 17 [A.A 1 T, tuandan 

lspaıı)D)3 hava )olu ile a ker nakli 

fazlalaşmıştır. lla,·11 yolu ile günde 

:)00 a~knr geçtiği tahmin olunmak· 

tıulır, Deniz yolu ile hiçbir nakli

yıı t yapılınıı ıııakı atlır. 
Barselon 17 j A.ı\ j Kıı talon· 

) n lılikiırnrti diişüniı~leri lrngiinkü 

rejim~ ınm.ıfık ulııııpn Bnnıt'l •n 
üııi \ cr-iıe i prnfr iirle r imlru 22 Yl' 

endüst ri prof~ örlerim l eıı onikis.i ıı i 

ıızlctıni~tir. 

A) ni scbebden yüz kadar ınc· 
mııra cin işten el çcktirilıuic;tir. 

Hcndaye, 16 (A.A)- Havas ajan· 

sı mub:ıhiriddcıı : flı ıilıilcil..rin 

1rnnn karşi }apımş oldukları ta:ır· 
ruz akamete uğramıştır. l> üıı sa· 
lıalı sanı a lııclnn oııa J..adnr gö· 
rlil ııwıııiş rlrrccı:dc şiıldct li hir 

-Sonu 6 ıncı sayfada-

Yahudi icra komitesi 
dün toplandı. 

Arap taarruzu devamdadır. 10 
Yahudi daha öldürüldü 

Kudiis, 17 (Radyo) -- Siyonist 

icra koınittısi 70 aznılan mürı·kkqı 

olnr:ık lıugürı toplanmış ' 'c fili ko· 
mi!lcrcleıı Ynlıucli lcn· illilı verilme· 

1ini istı>ml'ge karar \'('rmiştir. Son 
21 sa4llC 9 Y:ılıudi ölcllirülıııü,tür. 

Kııdüs'ıc is) an h:ırcketi l 7 lı:ıft:ı· 
ılnııberi (lcvııııı etnlf'ktcdir. 

Kudü , l i (Hııdyo) 'I cl:l\h 'de 

\'azh et çok ,·alıinıdi. A r:ıp'lar.ıı 
ıaar~uz \'(' hücumları dc\·nııı l'I· 

ıııektedir. Bir ycıll'ıı öldiiriil mü,, 

lıeş ıanc~i ıle y:ıralnrııııışt ı r. 

Y alımli'Jcrin topl ıı lıul 11 ııd uk· 

l :ırı lıir ynı• Arn ıı' lur lıoıııh.ı ot· 
ııı ı ş lar \'(' hıı lı:ıılise \ alıııılilcr ara· 

sınıla biiyii k hir p~111ik lıu ım l r ~e

tirıııi~tir. 

):ıfn"ıl.ı hii)iik lıir ııiinı:ı~i, 

) :ıpılıııı , IJr. 

Kudüs, l 7 ( U \ ) Ga l ila"nın 

şimal kı nıındıı ) ı•ııid,.ıı 'ukun ge· 
lcıı h·dlıi~çilik hlicliselı>ri ı>snıı~ırııl n 

l O Y :ıhuıli lilıniiştiir. 

'ı nhıııli gazeteleri ıııııkıı\ cnwı 

tın ı;ht> inde .ıc,·nnı etıııı·ktt•ılirlcr. 

llcrkt> çok iııirli lıir \ lll.İ)"tlt•ılir. 
Kuılii!i, ] i (Huılyo) Bu hafta 

Kııdiiıı, 1 i (A.A) Bu hofı:ı 

iı,: indi' yıı pı lıwnk o1nıı m li lı i ııı ınii· 

zakcrt>lı-r arefe imle lıulunıılııınsııın 

r:ı~ıııeıı 'nziycı lıillııı n Yafa \ "f• 

'l'cl:ı\İ\·'dc ı;uk {_!ı>rgindir. Ynhııcli 

seçim a aııılılc i p:ızarte i giiııü, 

rap umumi koııfer,ııı . ı (la flt'r· 

şcnıhe günü toplan.ıcaktır. inama· 

f ilı \ nlıudiler
0

lt> Araplar ardsıııcln 

do~rııclnn dognıya hiçbir muz:ıkı•rı• 

olnım y:wa~ı anılııı:ıııınktuıl ır. 

'fclcforı: 27i6 

İngiltere kralı 
ve Yugoslavya 

r--------------------------------, 
Olimpiyad bitti 

Sporcularımız altın ve bronz 
madalya aldılar 

-
Loııdrn 17 (Hnıl)o) - İngiliz 

krnlıııııı 'ı ııgo lııv} a ') a ı.eynlııı ıi \ c 
\ ugo;l.l\' .ı"tlııki ikıııııeti \ u~o lıl\· 
) :ııla lıü) iil.. Jıi r le i r lı ıı ıılt• gr· 
tirıııi~tir. 

: Fuarımızı bizzat 
başbakan ac;acak. . - -

Behçet Uz, Istanbul seyahati 
intibalarını anlatıyor. ' Kr.ıl (•kiı.Jııı·i ı:.ı\',ırd her )ili· 

lan imli~İ \ nkit orıhiıı lı•rrl' lıalk 
salıill' toplnıııııakıııdır. 

Brlgııııl l 7 ( \ .A) Evclki 
,ıiiıı Spı• liı üıııııııl • ılı rııir :ıtıııı ş lıir 

lı:ılıle dııı:ııı '\:ulılııı \,111 dün nk· 
şııııı Dıılıı•ııı:):ı sulıili 

0

ho)ıırwu ı·c· 
ıııılm dop.rıı lrorekf't etmi~tir. lngi· 
liz krıılıııı lı.ııııil ol:ın lıu ):tl aıııl-

ılı;.,ııı.ı gıırı·, Dıı'ıro\ııiı.:t.• gidcccl..tir. 

' '«' cl:ılın hirı;ok :1.e\al t:ıraf1111l11n 
kıır~ıl.ınıım;lır. Dııklur Belıı;ı ı l z, 
'7.rııir iı.irı \'ok ııılılıiııı olnrı fll\ar 

i ~ i iızı>rirıılc nlılı~ı pııtlıık ııı·tıt·ı-. 
!e rir <lolıı ol.ncıJ... şı•lıriıııi7.ı' ıloıı. 
nı il~tiir. 

--- -- - ------
Diiıı. l tanlıul "eya1ı.ııi intilıu

lnnııı ı-oraıı !Jir nıuh:ırririıııi7.e )), 

Beh ;et l L. ilıti·ıı~larıııı ~ödı· 311 • 

latını~ııı: Tepecik'te 
kanlı bir vak 'a 
Bakkal Ihsan y ara
lanarak öldürüldü 

Katil Kerim 
füdkj güu Tcpccik'ıc 'iirıııeli 

ı;okıığındıı bir cinayet olmu.,tur. Bu 
sokakta 1lı nıı nılındn hirirıin ik i 
dükk:inı varclır ve 11ı~aıı paralı ola· 
mk tanınmış lıir znııır. 

Buca \in ot uran ı;uhıknlı lıu·cl:ııı 
~diinik'li ~erim atlıııdıı biri, sar· 

lıoç hir lınldf' Siirııı cli nkıığ:ı ~İl · 
mi~ \e hıeau'ıı ; 

Bnkk:ıl diikkıi ııı nı nı; ta J.nrıa 
69 kuruşluk hir rakı \ Cr. 

Deıııi~ ı ir. Jh arı İbc: 

llugıııı pnzıırd ı r. Diikkıin ııç· 
ınnk ) n~nktır. Bnıııı ceza yn1.arlnr. 

Dcmi~tir. Kerim, dükkıinııı aç ı l
masında ısrar etmi), fakat l lısnn ela 

:ıçnıamıştır. Bundan .lnznn Kerim, 

heliııdl' tn)ırlığı lııçnğını çeKerf'k 

flı"nıı·ııı iki lıacıığııııı üç tlcfa La· 

tırıp •;ıknrnııştır. A~ır ıırctte } nra

lnııuıı I lı an yere .~ü~ıııii~ ve yara· 
lanııda rı akuıı kıııılıır hii tii ıı soknğı 
l..rı ıı ıl cr)ası lın1uıe gdi rıııişıi r. Faz· 
in k:ın kııyhı•deıı İlı nn, iıl ınüşlii r. 
Hadi c ınlıkikn ı ına nıll i) ,~,·c ıl e· 
vum cclilıııek ıcdir. 

l'\liiddı>i uıııuıni ıııuınini \.li Ak· 
kıı) n, lıiidi c şahitlerini j ıievop et· 
ıııiştir. \ ak'n l'SUa!!!.!ndı:ı Kerinı"iu 

' hnU.al l lısnn'a kiifreıti~i tle ıesLi ı 
ccli lıııişıir. K:ıtil Kniııı :r.aLı t:ıe:ı 
tutulmuştur. 

Belediye reisi Behçet S alih 
Fıı,nr işlı•ri iı;iıı J.,ı:ınlıul'a gi

<lcıı \'t' bli~ üklerimizlc gürti,ı•ıı he· 
tedip• \ e fın ar komitı>ı::i rı>i• i Dr. 

Bı·lıçet l :r., 1'\Clki gLiu Ff!<' \npıı· 
rile Jl!iınııhul"daıı şclıl'iıııiz<• t;Plmiş 
\'C ,·apıırda Yali Enzlı Giileç. be· 
letlİ)f' rl'İS muıl\İııi Suad ' urclkoru 

f ı:ırıbııl "t'~nlıııtiıulcıı çol.: 
nıemııuııunı. Billıa .... :ı sr\ ~ili lıtı:· 

lı.ıJ...:ııııınız l met lııoniı"rıiırı 1111 

\ı>,İlt' ile de lzmirlil<>rt.· \P fznıir 
fll\ .ırıııa gil ıerdıklı>rı ' ıl..ııı \"ı• '-l· 

r ık nl.ik:ı, i~lniıııizcle. lıırı,ok giıı;
lilkleri ort.ııl:ın J..ol.Jırırıı~ıır. 

Bii) iik ~ .. r INiıni:ıiı• l:zıııir Jı.ık· 
kııııl:ı her z:ıııı.ııı e ir~ı· ıııedi l.. J,.ri 
tr\c.:n iılı 'e ) cırdıııılıırla ftl\nrııııız. 
lıu•Pıtı> J!C ı; il ) ıll:ınlııo rl.ıh:ı ('3/i 

lıı>li lıir \ .ırlıkla lllC} daıı.ı t;ık.ır.ak· 
tır. llemı>n lıcnıt'n lıiitün , ilfi\ctlrr 

'e t iı ·.ıı ret oıl .ıl:ırı hıı ) ı t ar 1 ~ılu <ti 
İzmir fll\ıınıın geni, ıııik)a~tn i. 
tirnk Nmekıcdir. hıarılıııl 0110, i· 

<'jlcriııiıı 'e ıic:ıreı e' lı•rinin fu~ a

nınıza toplu hir Juıldc i~tirnklrriui 
tı>ıııİn için \ali Muhidclin f stiiıı
dağ, bize lıauır"tli rnüznlıercı "ÖS· 

ı:'." 
tcrmiştir. 

-Sonu 3 ncü sayfada-

Hırsızhkla başlayıp aşk
la biten sergüzeşt 

lstanbulda ih~iyar kadı'!' bağlayıp soyan 
/ardan lsmaıl Hakkı lzmir'de tutuldu. 

1sııınhul'da Aksnra)da oturan 

adire ndıııcla Tokatl ı Hıti)nr Jıir 
kııdının eviııe ı;iri p el \ c ayakları
nı hnğlndıkt:ın unrı:ı lıc-ibirlik 

' 
Yt' mlii'm lıeraıını c;alııı:ık \f' gııs· 
lıcdeulenlı•ıı Keııılikli f sııınil Hak

kı , zalııtnmızea Jiirı 1:r.mir'dc yaku· 

lanmıştır. l tıt :ı ıı hul'da l\ndire'\ i sıı· 
yanlar iiç 1..i~i idi, buıı l ıırdnn "l\tclı
mN ,.e eenıi C\ clce İstnulıul'dıı 

ynknlaumışlnrdı. :Fakat Gemlikli 

İ mail Hakkı, izini ka)hetıirıııcğe 
muvaffak olmuştu. ou giinlerde 
hmir"e ı;clcıı LmaiJ H.ıkkı Yaka)l 

ele vermiştir. ~oyguıı vnk'nsı lıak· 
kıucla bir mulı:ırririıııizc şunlıırı 
anlatmıştır. 

1 tanhul'J:ı Kurun gazetesinde 
mürettip Ncrati ndınJn bir arkn· 

dıışı nı vnrıl ı , 'ccnli Leni Fatihte 
hııkka l Melı ıııcıJ :ı tl ında disr.r hiri· 
le tanıştırdı . Duııl:ır, Ak nra) cin 
ihtiyar 'c zengin hir kadm Lu
hmduğunu \ "C hunun pnr:ıl.ırmı 
soymak için plan hazırJııdıklanm 

söylediler. ecnti"deıı ahhgııııız di
rektife göre hen ve Mclıınccl elek. 
l irik nwıııuru siisli tnknıurak hu 

zengin kadının C\iııC gi ttik. Biz.i 
görecek olanları şiiphcleııdimıeıııek 

için clektirik meıııurlarııı ın tıışı· 
dıklan neviden havut ve dalın bazı 
ulnt ve edevat almıştık. ~\adirc"nin 
C\ ine girnıı>kte lıiçlıir zorluğa ma
ruz ku l madık, hen clcktirik .,.1:ıtini 
koıılrnl eder gibi y:ıphııı \C ikiıııiz 
lıirderı ~ ııııınıızıln duran ilıtiynr 
kııdmın üzerine atı larak iple kı!!
kınnk ha~lndık. 

ftıknrnya dağıttım. Hir~ok fakiri 

C\ indirdim. Znten işlediğim \·al· 

nclnn ötürü vicdıııı nz.ıln bi edi-

Yakalanan Gemlikli 
lsmail Hakkı 

) ordum. Tütün mnğazalıırındıı çıı· 
lışan Fatma l'\aiıııc udıııdn bir kn
dıııln ee~·işmeğc lınşln<lım. Birlikte 

Knraburuıın gittik, Orada iki evi 
varmış, birini bana \erdi, lıir gece 
yıılııız olnrıık lıu evde kaldım. Bazı 
seLchlcr, heni gecele) in hurııdnıı 
kaçnın~n sevkctti. Kadın ıln heııim· 
le kaçııınğı knhııl etti \'e kendi~inı• 
erk<'k elbi e i giydirdim, ikimiz 

birlikte ) ürii) erek Urla) a gelclik, 
iı;ıııclerdc jandarma onbaı;ı ı \a· 

\ .. 
ıııınclnkiain kndın olduj'.: uııu fnrkct· 
ııı iş\ hiT.i t uıt u. 

koymuğı kabul e Lmişıir. 

Hımı bakanlığı \e giimrilk dai· 

releri lıu im usta mülıim emirler 
almıttı r. 

il'indcki resmi ıııiizaknı·lnc rag-

11:,. rı ll ıı) fu \'I' Yufu'ıl a Ynlıudi l ı•re 
kur ·ı yeniden lı:ızı lıarr.ket l er ol· 

muştur. Arap ıınııuni koıı fcrurıı. ı 
perşembe günü toplaııaı·ııktır. Arap 

ve Yahudi'ln ara ıııda ıın ln~ma 
için müzııkcrcler olılugu da söy· 

leni yor. 

Eski emniyet müdürü Feyzi Akkor'un ayrılması münase
betile polis erklinı arasında alınan bir hatıra fotoirafı. 

- Yazısı iç salıifemizdedir -

ecnti, pnrrıl arııı ) erini de hi

liyurmu~. Purnlnr, ) ııknrı kntı.ı J,ir 

ynınk içinde bulunuyordu. ı.ı lll• j. 

biılik, be-. altın iki alım hilezik 
'c iki elma ) üzük \'C lıir nlıııı 
t~ordoıı vardı . Buıılan nrnmızdn 
pa) laşt1k. Bir lınfta kııdnr Melı· 
nıcdlc ben E)üpte <'Cati"niu mct
resiııiıı ,,, inde ıfkluııdıktaıı .,oııra 

bcıı Aııknra vnpurile lzıni ı 't' ~,.]. 
<lirn. Yapımla l\lerfliııli yu l rıılarcl:ııı 
llii eyiıı'e :ıltın p.ırıı \t' ıııücı~,Jıc. 
ratı 260 lirap Hrdim. Eşrcfpa~ad.:ı 
bir c' kiralıyarnk lıur:ıdn hckar 

hn)nlı yaşaınn~a bn\lndını, nvni 

zamanda davar re sanılığı yapı)~or
dum. 260 liranan 100 lirasını faki r, 

Lrla"yn gönderdi, ornrln tıı lı ki· 
kat yapıldı, lıir gece l ' r ln'da hir 
otelde kııldık. nlınlıa karşı kndınıı 
çorap getirmek halınııe~ile o tcldf'n 
çıkıp lwıir'(• geldim , makl'adını, 
kadını epeılcıııı·k ıi , fa kat o ı l a 
ht-ni takip ı•ıli) ordu, Beni burada 

tekrıır lıuldu, fııko ı im defa yanı n· 
da :iiı; tnlınrri \_!leıııunı da \ardı 
ve beni ynkalmlılar. hnkil.:i Jıuvi
) etim meydana ~ıktı . Za ten 1 ı an
bul":ı gidip te lim olncak tmı. 

1 tnnbul'n somlcrihnelı; ilzerr 

lemail Hakkı adliyeye verilmiflİJ'. 



..ııııııııll18/8/936 .................................... 11111 ................... ANADOLU ............ _._. ...... ._ ............... ._ ........... .. Sayfa2 ~ 

Yollarımız için yeni ha ·G'ii,nün ,,. Telgraf l zırlanan kanun. 
Yol vergisi 4 lirad~~ başlıyacak. Herke- Berlin artık siyasi faaliyete geçebilecektir. Polonya'da bü-

sin. haline göre 6, 8, 10, 12 liraya Fran~a, Roma ve Berlin'in cevabını bekliyor .. jÜk tezahürat 
kadar yükselecektir. H •k• • d Jd ı •· 

Ankara - Devlet şurası; hemen ayni ölçüde alakalan- er 1 ısı e a ırmayor ar. Kızı/ordunun durdu. 
Bayındırlık Bakanlığının ha- dırdığını düşünerek şöyle • rulduğu gün 
zırladığı yeni yol kanun pro- bir tedbir almıştır: Tahsil F k t • • • d b k • d • ' Varşova, 16 (A.A) - 1920 
jeSİ Üzerindeki tetkiklerini bi· edilecek bütün paralardan O(ı a a umı a 1 ır. de kızıl orduların iletlemesine 
tircrek projeyi bakanlığa iade ellisini vekalet kendi emrine bir nihayet veren Varşova 
etmiştir. Şura; yeni projenin alacak, diğer yüzde ellisi ma- • meydan muhar.ebesinin yıldö-
b .. ·· ı k b ı · halli idarelere bırakılacaktır. l• ·ı bb " b l d F ·ı b b 1 

ultun esfas arını a u b:ktmış, Bugün viJayet hususi idareleri ngl tere teşe US atta U Un U. ransa l e era er nümü münasebetile bütün Po· 
ya nız te erruata ve tat ı şe- lonya ·da büyük bir tezahürat 
killerine aid bazı değişiklikler yol parasının yüzde ellisini ambargo kovdu ve Fransa 'ya ce vab verdi.. yapılmıştır. 

bile yol işine harcıyamadıkla- J 
yapmıştır. 1 Bu kutlamaya bu zaferde 

PI
A . . l rından dolayı bu tedbir vila· Paris, 17 (Radyo) - span- sının kabulü üzerin<le görüş- "Devletler arasında ceryan 
an, sıstem ve zaman ış köylülerin ve o zaman haş-

yet içi yol inşasını azaltmıya- ya vekayii en miihlik bir dev- müştür. eden müzakereler çok iyi bir 
olan şehir dışı yol inşası, mo· k b 1 vekil iken bugün menfide bu-

ca ; tam tersi u İnşa hare- reye girmiştir. Bunun ıçın Berlin'deki ngiliz maslahat- mecradadır. Fakat müfritlerin 
dem devlet kuruluşunun ma- k d lunan parti şefi Vits'in rolünü 

etini 9rganize e ecek ve hız- Fransa. ademi müdahale esa· güzarı da ayni surette bir de- Madrid'e veya asi kuvvetlere 
halli idarelere yLiklediği vazi- landıracaktır. VekaAlet kendı· b d b l k d h d dk tebarüz ettirmek maksadilc 
f - sının bira.ı evci tat ikiue ça- marş a u unaca tır. yar ım ususun a göster i -
elerin gün geçtikçe çoğalıp . 1 1. . d halkçı parti önayak olımıştur. 

emrıne a acağı ge ırın yüz e hşmaktadır. Uruguvay hükumetinin ce- leri temayüllerin vaziyeti işkal 
genişlemesi dolayısile, daha 11 . . . d I k b Şefi menfada bulnnan so~-

e ısını e; mem e etin, ü- Bu sabah Romanya hüku· nubi Amerika devletlerine yap- edeceğinden korkulmaktadır.,, 
müsaid imkanlar beklenerek, l il k yal hıristiyan partisi ile milli 

tün üğü, mi i e onomi, yurd meti de Fransa'nın noktaina- tığı teklif üzerinde henüz hiç- Demektedir. 
geri bırakılmış, son yıllarda korunması, turizm bakımından b h k hıristiyan partisi de halkçı· 

l . . 
1
. . d zanna iştirak ettiğini bildir- ir are et meşhud değildir. Paris, 16 (A.A)-Sir Clark 

yo vegısı ge ırinın iğer şe· büyük değer taşıyan ana yolla· L L !arın bu teşebbüsünü tutmuş-
h. · l · f hA l miştir. Simdi Roma ve Ber· ondra, 17 (Radyo) - on· dün ög" leden sonra M. Del-
ır 1ş erme sar ı zarureti ası nn inşasına tahsis, edecek ve bu d . lardır. lin'in bu esasa iştirak cevabı ra hükumeti, Fransa'nın Is- bos'a ispanya işlerine müda-

olmuştu. Filvaki, memlekette iki çalışma birleşince cumuri- l d · · d h ) 
beklenmektedir. panya iş erine a emı mü a a e haıe edilmemesi hakkındaki 01 · · t K 

mütemadiyen çoğalan okuma yet hiikumetinin yaratıcı ve kl"f' .. . 1 l 'd h .. ımpıva a-
Olimpiyad oyunlarının bit- te 1 1 uzerıne ta ya an enuz Fransız tekliflerine İngiltere- '.J 

arzusu, ilk tahsil kadrosunu yapıcı yol politikası belire- l · b ı d ld 
l. d h d l miş olması hasabile Berlin'in uç ir nota a mış eği ir. nı'n resmen muvafakat etmı·ş panma merası· ı· 

e ın e tutan ususi i are eri cektir. M f"h L d B ı· d ffl artık siyasi faaliyetini alacağı aama ı on ra er ıne e ld b ld · · 
büdcelerinin büyük kısmını Kanun projesinin ikinci bir . b" d b 1 o uğunu i irmıştır. M H• / k / 
kültür işlerine tahsis etmek ana hükmü de; yol vergisi sanılmaktadır. . Bu iki gün ~:~~ır. ır eınar\ita u una· İngiltcre'nin vermiş olduğu • ıt er ve ra 
mecburiyetinde bırakıyor, mu- mikdarını vatandaşın.servetine içinde bu iki devletin d.! adc- Londra, 17 (Radyo) _in- cevapta umumi bir itilaf ak- Boris te bulundu. 
allim maaşları, açılan yeni uygun hadler içinde tayin et- mi müdahaleye iştiraki anla- dinin İtalyan, Alman, Sovyet İstanbul, 17 (Husus"ı) -

l k giltere hariciye bakanlığı ve 
mektepler ve masarifin türlü mesidir. Bugüne kadar yol şı aca tır. Fransa hükumeti lspanya'ya ve Portekiz hükumetlerinin Olimpiyad müsabakaları sona 
ihtiyaçları, yol ıçin vatandaş· vergisi, umumi meclislerin ka- İngiltere hükumeti, Fran- sevkedilecek silah ve mühim· iştiraki şartile kabil olduğu erdiğinden 936 senesi olim· 

tan alınan Paranını Onun ka- rarile, en az ve en çok had- sa'nın noktainazarını Roma t ·· · b. b k beyan olunmaktadır. · d k · · ma uzerıne ır aın argo oy- pıya ının apanma merasımı 

dar hayati ve ehemmiyetli ve leri olmadan tayin ediliyor; ve Berline kabul ettirmeğe mağa karar vermişlerdir. Bu Paris, 16 (A.A) - Siyasi pek biiyü~< tezahüratla yapı l· 
fakat nihayet halkın başka serveti ne olursa olsun her çalışmaktadır. hususta diğer devletlerin ce· mahafil İngiltere'nin kararını mış ve bu mefasimde Alman· 
hizmetlerine harcanmasını mu- vatandaş bu mikdarı vermekle Roma ile Berlin'in taallül vahı beklenmektedir. memnuniyetle karşılamıştır. Bu ya reisicumuru M. Hitler ve 
cip oluyordu. Elimizdeki ra· yükümlü tutuluyordu. Yeni siyaseti, ispanya işlerine ade· Paris, 17 (Radyo) - lspan- mahafil f ngiltere'nin vermiş Bulgar kralı Boris'te bulunmuş 
kamlar yol vergisi tahsilatının proieye göre vergi en az dört mi müdahale esasının bu iki ya işlerine ademi müdahale olduğu cevabın doğrudan doğ- ve alkışlanmışlardır. 
en aşağı ylizde ellisinin asıl liradan başlıyacak ve herkesin devletin siyasetine uygun ol- davası, Fransız siyasi meha- ruya Roma ve Berline karşı J • ·ı ~ • 
gayeden uzak ihtiyaçlara sar- gelirine uygun olarak 6, 8, 10, madığım göstermektedir. filini derin bir şekilde a!aka· yapılmış bir hitap mahiyetin- uır aı e r acıası 
fedildiğini anlatmaktadır. Bit-

12 
liraya kadar yükselecektir. Berlin, 17 (Radyo) - Al· dar etmektedir. Sol cenah de olduğunu, çünkü Moskova lstanhu1, 17 ( Husuai ) -

tabi bu vaziyet, yeni yol in- verginin cibayet tarzı da ıslah man istihbarat bürosu, ademi müfritleri Fransa'nın ispanya- ve Lizbon hiikumetlerinin Fran Dıvarcı Kirkor isminde bir 
edilmekte; mükellef lehine bir 

şasını esaslı bir sekteye uğra· çok hükümler konulmahtadır. müdahale esasının bugünlerde ya yardımına israr etmekte- sız tekliflerini daha evvelce Ermeni övey kızını kirletmek 
tıyor ve diğer taraftan yapıl· Kanun projesi kamutaydan umumi ve müşterek bir şe- diri er Fransa kabinesi çok müsait bir surette cevap ver· istemiş isede k'ız kendisini 
mış olan yolların tamir gör· geçtikten sonra bir de tali- kilde kabul edileceğini bil- müşkül bir mevkide kalmıştır. miş olduklarını beyan etmek- müdafaa ederek teslim olma-
memesi ve bu yolların kısa matname hazırlanacak ve ka- dirmektedir. Tan ğazetesi bu hususta: tedirler. <lığından müğber olan Kirkor 

bir zaman içinde bozulmasile nunun tatbik şekli ile va- Roma, 17 (Radyo) _ in- övey kızını yaralamıştır. Bu 
neticeleniyordu. tandaşın, servetini tayin for- giltere'nin Roma maslahatgü- Atatürk dil kurultayında bulunmak esnada kızın feryadını işiden 

Yurd korunması, ekonomi, mülü bu talimatnamede gös- zarı bugün Kent Çiyanü'yu üzere Dolma bahçe' yi teşrif ettiler. kaynanası kızı kurtarmağa 
iç pazar mübadeleleri, turizm terilecektir. ziyaret etmiş ve Fransız nota- koştuğundan Kirkor kaynana· 

~~~~,:~etb~~v::~lıo~:şı~~rç:i~ rı·n'de kas-ırga 1-00 Rus Ja on Alim- ~',~:,!el~~~,.hii~:~d.~mi:on:: 
mes'elelerle yakından alakalı ~ kaçmak istemiş isede ağır ya· 

ı~~ :~~!:·!~~\~;.~~ ::·~~e~:: kiş·yi öldürdü. leri de ge diler i~~;~;;~::k;;;t;~mi-
ni göz önünde bulundurnrak k 
başarılmış olması bayındırlık • E b · A ı · / · ·ı: d [ k ler yaptıraca Toprak yarıldı lnsan y uttu ua" ene ı a ım erı ve ı ım a am arımız u- L d 17 (R d > H·· bakanlığının bilhassa son yıl l ~ • • n~ - on ra, a yo - u· 
içinde ana programına girmiş d . k r .d. rultayda tezlerini söyliyeceklerdir. ~umet, 1935 proğramı veç· 

ve devlet şurasında tetkiki bi- lSe ÇO TeCl ır. lstanbul, 17 (Hususi) - Üçüncü dil kurultayı 25 ağustos hile yeniden iki torpitonun 

tirilerek vekalete iade edilen Paris, 17 (Radyo) - Hong · Kong havalisinde vukubulan pazartesi ğünü saat 14 Dolıııabahçe sarayının ön salonunda inşasına karar vermiş ve la-
kanun projesi bu maksadı te- kasırga neticesinde yüz kişi<len fazla ölmüş ve birçok kimseler açılacaktır. Kurultaya girmek için kartların tevziine başlan- zımgelen tertibalı almıştır. 
min için hazırlanmıştır. Bu yaralanmıştır. Kasırganın vuku bulduğu mıntakada bir heyelan mıştır. Yeni fındık 
proje bayındırlık bakanlığının olmuş ve arazi yarılarak halkı içine almıştır. • İstanbul, 17 (Hususi) - Dil kurultayımıza iştirak etmek İhracatı başladı .. 
yollarımız lizerinde aldığı ted· Hong-Kong, 17 (Radyo) - Büyük bir tayfun Kant-:>n ve üzere Rus alimlerinden Samoiloviç. Eaninof ve Gadidullin ls-
birlerin ilki değildir: civarını harab etmiştir. Tayfunun verdiği zarar miktarı tahmin· tanbu'Ia gelmişlerdir. Gireson, 17 (A.A) - Yeni 

.Şehir dışı yollarının nisbet- !erden büyüktür, yüzlerce ölü ve yaralı vardır. Birçok büyük Dil kurultayında Yusuf Ziya, İbrahim Necmi, Hasan Reşit , fındık ürününün ilk partisi 
evler yıkılmış ve limanlarda boğulanlar roktur. dl··ın parlak bı'r to··renle Cumu 

siz genişlig"i karşısında bakan· :r A N · M ff M h.dd' M h t Al" ·1 b. -
ilk bu Yolların 6 metre Olma. 

Bir lngiliz vapuru batmış ve yolcularından yalnız kırk kişi gop, aım, uza er, u 1 ın ve e me 1 1 
e ecne ı· riyet vapuruna yüklendi. Bu 

ler kendi tezlerini söyliyeceklerdir. 
kurtarılmıştır. · mü.rnsebetle ticaret odası ta-

sını emretmiş ve 5000 liradan İstanbul, 17 (Hususi) - Reisicumur Atatürk Dil kurulta· 
fazla olan }'Ol inşaatının ha- Hong-Kong, 17 (Radyo) - Müthiş bir kasırga hüküm sür- d b l k .. b .. y 1 'd D 1 b h . t ·r rafından vapurda 60 kişilik 

mektedir. Birçok gemiler karaya oturmuştur. Singapapur yol- yın a u unma uzere ugun a ova an ° ma a çeyı eşrı b" · af t 'ld' r··c a !ar 
kanlıg" ın tasvibı"nden geçmes·ını· · l d" ır zıy e verı 1

• u c r • cuları kurtarılmıştır. etmış er ır. Od b I d. b k 1 
kanunlaştırmıştı. f stanbul, 17 (Hususi ) - Japon alimi Okaba Japon hüku· a ve e e ıye aş an arı 

Yeni projenin getirdiği hü- Tu• • rkı·ye'de Şekavetı• n metini temsil etmek iizcre kurultaya iştirak edecektir. şehir bandosu ile ürünü Or-
kiimler; bu alınan ilk tedbir· du'ya kadar teşyi ettiler. 

leri çok şumullüveesaslıola- Başı eo··yıe Ezı·ıı·rt. Dinarlı galip Birvapurfacıasıı 1500 lira ne oldu? 
rak tamamlamakta; bir taraf. lstanbul 17 (Hususi) - Cer-

/ 
lstanbul, 17 (Hususi) - d h ld 

tan yol inşaatını tam bir plan Dört tanesi gebert ildi. kisi tutuldu. Dünkü müsabakalarda Dinarlı a a o u. rahpaşada fırıncı Nuri adında 
ve kontrol altına alırken bir D l J 21 kı·şı' kayıp.f biri, meçhul bir şahsın anide 

Yandan da vatandaşın mükel- iğer eri ae aman dileyor/ar Mehmed ile Yunanlı Ma':sos - üzerine hücum ederek kolla-
Erz 17 (A A) H k l h · · d k arasında yapılan güreşte Di- O 17 (AA) B k lefiyetini onun servet ve geli- urum, · · - asan a e apısanesın en açan ran, · - İr mi · rını bağladıktan sonra 1500 

)'.. l l d 6 k" · l d l' ı S ·k1· H narlı hasmını 32 dakikada tuş- 1 h 1 riyle nisbetli bir hale koy- a~ır ceza ı ar an ışı geçen er e tes ım o an urı ı asan tar yo cuyu ve amu e olarak lirasını aldığını iddia etmiştir. 
Çetesinden ayrılan üç kişi ile birleşerek bir çete teşkil etmı·ş- la yenmiştir. bug" dayı haA n1ı"I bı·r vapur bat 

maktadır. - Tahkikata başlanıldığından va· 
ler ve faaliyete geçmişlerdi. Kara Ali ile Mulayim ara- mış ve içinde bulunan 22 ki-

Kanunun ana hükümlerin
den biri yol için alınan para· 
nın yol işine nasıl sarfedile
ceğini tayin etmesidir. Veka· 
Jet; her hangi bir vilayet sı 
nırı içindeki bir yolun ehem
miyet ve değerinin yalnız o 
vilayetin hududu içinde kal
mıyarak bütün yurdu hemen 

Çetcnin tedibi için yapılan şiddetli takibat muvaffakıyetle sında yapılan çetin bir çar- şiden ancak bir kişi kurtula- ziyet tavazzuh etmemi~tir. Fı-
neticelenmiştir. Jandarma müfrezesi şakileri Taşkesen nahiyesi pışmadan sonra Kar.a Ali Mü- bilmiştir. rıncı Nurinin iflas işile alaka-
dağlarında sıkıŞtırmış ve müsademede şakilerden dördü ölü layim'c sayı hcsabile galip Deniz şimdiye kadar altı dar olduğundan bu iddianın 
olarak elde edilmiş, ikisi teslim olmuştur. geldi. cesedi sahile atmıştır. uydurma olması muhtemeldir. 

Kaçanlardan üçü de istimanlannın kabulü için müfreze Teslim olmuşlar Yunan prensi Venedik'te lsviçre'li gönüllüler 
kumandanına haber göndermiştir. Adis-Ababa, 17 (Radyo) - Venedik, 17 (A.A) - Yu- Zürih, 17 (Radyo) - Zürih 

Müsademede bir jandarma ağır yaralanmıştır. Soan'ın şimalinde 60 şef ve nan prenslerinden Christop- istasyonunda zabıta fspanya'ya 
Şakilerin cesedleri bügün Erzurulll 'a getirilmiş ve hükumet Ras maiyetleri ile birlikte de- hore refikası ile birlikte bu- gitmek üzere iken on lsviçre'li 

konağı önünde teşhir olunmuştur. halet etmişlerdir. raya gelmiştir. genci tevkif etmiştir. 



Birinci Fransova 
BÜYÜK T ARIHİ TEFRiKA 

64 Çeviren: F. Şemseddin Beni" ' · 

Fransova başında çıkan bir çıban yüzün
den ağır hastalandı .. 

Bunlar aleyhine şiddetli bir - Hayır .. Esiriniz, köleniz .. 
takib yapıldı, tutulanlar esaslı - Benim kardeşim ve dos· 
bir tahkik ve sorguya füzum tum artık serbest kalacaktır. 
görülmeden küme, küme asıl· Şu anda sizin sıhhat ve haya· 
dılar, yolların iki tarafı. asıl- tınızdan başka istediğim bir· 
mış adamlarla doldu! Fakat şey yoktur. ilerisi, sinyor, sizin 
bu şiddetli tedbirler sükun ve arzunuz veçhile yapılacaktır. 
asayişin hemen avdetini mucib - Sizin emrettiğinizden 
oldu. başka olmıyacaktır? Emretmek 

Paris'liler bu icraattan mem· hakkı sizindir. Yalnız araya 
nun kaldılar ve: vasıta koymamanızı rica ede-

- Madam işini çok güzel rım .. 
biliyor! - Kardeşim; şimdi sizin 

Dediler. iyileşmeniz lazımdır. Bundan 
Pavi' de Margrit'in kocası sonra herşeyi hallederiz. Hele 

ordunun geri kıt'alarına ku- Düşes hazretleri Teledo'ya 
manda ediyordu. Ordunun bo· geldiği vakit, bu işler büyük 
zulduğunu haber alınca, üç bir bahtiyarlık arasında daha 
at çatlatmak suretile ve bütün güzel halledilecektir! 
sür'atile Milano'ya kaçtı. Kralın kuvveti kalmadı, başı 

Margrit kendisini kabul et- gene yastığa düştü; imparator 
medi. Madam da diplomatça· bir müddet ayakta, sakit kralı 
sına baştan savdı. Liyon so- seyretti ve hiçbir şey hisset
kaklannda askerlerin silahla- miyen krala hürmetli bir reve· 
rını bir katınn kuyruğuna bağ· rans yaptıktan sonra çekildi. 
ladıklarını büyük bir teessürle Ertesi gün Şarlken hasta 
gördü. kralı bir daha ziyaret etti. 

Artık, dük d'Alanson tees· Fransova'yı tatmine çalışmak
sür ve hicab içinde ölmeğe tan da gene geri kalmadı. Fa
mahkumdul kat Fransova'da ümitsizlik baş· 

* * * Dük d' Alanson nihayet öldü. 
Validei krali, imparatorla an· 
laşmak için ve zamanını adeti 
vcçhile genç dul kızını zevce 
olarak Şarlkcn'e teklif etti. 

Margrit bu teklifi sadece 
kardtşi Fransova'ya olan mu
habbeti ve sadakatı namına 
kabul etti; kendisini bile, bile 
-at~ atb. 

Fakat Şartken bu teklife 
doğrudan doğruya cevab ver
medi; yalnız güzel dula lspan· 
ya'ya gelmesi ve kardeşi Fran· 
sova'yı ziyaret için müsaade 
verdi. 

Şarlken'in en memnun ol· 
duğu bir sırada fevkalade yor· 
ilJn bir sai geldi ve Fransa 
kralı Fransova'nm hasta oldu
ğu haberini getirdi. 

imparator bu kıymetli rehi
nenin elinden çıkmaması için 
hemen hususi tabibini iki 
Fransız tabible birlikte gön
derdi. Bunlar vaziyeti çok va
him, hatta ümitsiz gördüler! 

Fransova'nın basında büyük 
bir çıban çıkmıştı. Fransova 
bu çıbanın tesirile derin bir 
Letarji [Nevmi müstağrak] ha
linde bulunuyor ve bu vazi· 
yelten kendisinı kurtarmak 
mümkün olamıyordu. 

Doktorlar: 
- Belki dr, hürriyet, kendi 

memleketinin havasını teneffüs 
etmek kendisini kurtarabilir! 
Kararını verdiler. 

Şarlken büyük bir sür'atle 
Fransova'mn yanına koştu; he
men Fransova'nm hasta yat· 
tığı kuleye girdi. _ 

F ransova bır aralık gozle· 
rini açtı, ve zındanında fevka· 
lide bir hadise geçtiğini an
ladı ve güçlükle Şarlken'i ta· 
nıdı. 

imparator hasta kralın kol
lanna atıldı, bir müddet sarıl
mış kaldılar, sonra kral: 

- Sinyor önünüzde esiri-
nizi görüyorsunuz! 

Dedi. 
Şarlken de: 
- Hayır .. Karşımda karde

ıim ve hakiki dostum vardır. 
Diye cevab verdi. 

lamıştı ve: 
- Eğer ölürsem, oğullarımı 

ezdirmeyiniz, onları .düşman
larına karşı himayeniz altına 
alınızf Diye rica etti. 

-Sonu var-

ZABITA: 
Başmdan yaralamış 

Yemiş çarşısında hammal 
Süleyman oğlu Ahmed, iskanı· 
bil katıdı yüzünden sandalye 
ile Ali oğlu Ali'yi başından 

yaralamıştır. 

Tokatla vurmuş 
Birinci Kordonda Simav'lı 

ishak sarhoş olmuş ve ikbal 
adında bir kadına tokatla 
vurmuştur. 

Hırsızhk 

Şehitler caddesinde Mustafa 
kızı Süreyya' nın evine bir hır· 
sız girmiş, sekiz kilo sabun 
ve bir ceket çalmıştır. Ceket, 
Osman oğlu Ahmed de gprü
lerek tahkikata başlanmıştır. 

Ayakları yanmış 
lkiçeşmelik'te Medine yoku

şunda Halil oğlu Şevki'nin 
yaktığı gazocağındaki benzin 
ateş almış, her iki ayağını 

yakmıştır. 

Kadının sarhoşu 
Birincikordon'da Sümer ga

zinosunda Mehmed kızı Kad· 
riye sarhoş olarak bağirıp 
çağırdığından tutulmuştur. 

Esrar balanduumuş 
Alsancak'ta Mes'udiyc 

desinde Oemir oğlu 
med'de bir gram esrar 
bulunmuştur. 

Agaf ı kırılmış 
Uzunyolda 88 numarah ev· 

de oturan Hüseyin kızı 78 
yaşında Fatma, yere düşmüş 
ve ayağı kırılmıştır. 

Polise hakaret 
lrgatpazarı'nda sarhoş ola

rak gürültü yapa11 Hamdı ve 
Zülfikar polise hakarette bu· 
Iunmuşlardır. 

Esrar satarken 
lkiçeşmelik'te Kabakçı so

kağında Hasan oğlu Hürriyet 
esrar satarken tutulmuş ve 
üzerinde 22 gram esrar bulun· 

muştur. 

Olimpiyad oyunları l>ıf 
940 da Tokyo' da olacak! 

Kıt'alar arasında bir yarışı Asya kazandı. 
Kat'i tasnif neticeleri alındı. 

Berlin, 17 (Radyo) - Hit• 
ler, olimpiyad oyunlarının mu
vaffakiyetle intaç edilmesinden 
dolayı memuun olmuştur. Bu 
hususta iradettiği bir nutukta; 
oyunlann, Berlin' de ceryan 
< t nesini teshil -eden komiteye 
teşekkür etmiştir. 

Berlin, 17 (Radyo) -Olim
piyad oyunlarının sonuncu 
günü bütün Berlin' de büyük 
fener alayları ve tezahüratla 
tes'it edilmiştir. Bir aralık' bir 
dakikalık bir sükut esnasında 
radyolar bütün cihan genç
lerini 1940 da Tokyo olim
piyadına iştirake davet et
miştir. 

Berlin, 97 (Radyo) - Dün 
akşam 11 inci Berlin olimpi· 
yatlarının kapanması münase· 
betile kıt'alar arasında yapılan 
4 X 200 metre bayrak koşu· 
sunu Asya kıt'ası kazanmıştır. 
Jkinci Amerika, üçüncü Av· 
rupa'dır. 

Berlin, 17 (Radyo) - Dün 
akşam 11 inci olimpiyadlarm 
sona irmesini müteakip yapı
lan tasnifte Almanya birinci 
gelmiştir. Tasnif neticesi şöy· 

dir: 
A. Altın. G. Gümüş. B. 

Bronz madalyayı gösteriyor: 
D. isim A. G. B. 

1 Almanya 32 26 30 
2 Amerika 24 20 12 
3 Macaristan 1 O 1 5 
4 ltalya 8 9 5 
5 F enlandya 7 6 6 
6 Fransa 7 6 6 
7 lsveç 6 5 9 
8 Japonya 6 4 8 
9 Felmenk 6 3 7 

10 lngiltere 4 7 2 
11 Avusturya 4 6 3 
12 Çekoslovakya 3 5 O 
13 Arjantin 2 2 3 
14 Estonya 2 2 3 
15 Mısır 2 1 2 
16 lsviçre 1 9 5 
17 Kanada 1 3 5 
18 Norveç 1 3 2 
19 Türkiye 1 O 1 
20 Hindistan 1 O O 
21 Y. Zeland 1 O O 
22 Lehistan O 3 3 
23 Danimarka O 2 3 
24 Letonya O 1 1 
25 Yugoslavya O 1 O 
26 Afrika O 1 O -Elbise çalmış 

ikinci kordonda şekerci Ali 
Galip oğlu Rıza'nın evine hır
sız girmiş, altı kat erkek el· 
bisesi çalmıştır. 

Sarhoşluk 
Tepecik'te Sürmeli sokağın· 

da sarhoş olarak bağırıp ça· 
ğıran Şevki ve Haşim tutul
muşlardır. 

Ağır yaralanmış 
Arabderesinde 55 numaralı 

evde misafir bulunan Mustafa 
oğlu 14 yaşmda Kenan, in~ir 
koparmak için bir ağaca bın· 
miş ve iki metre yükseklikten 
düşerek muhtelif yerlerinden 
ağır surette yeralanmıştır. 

Yangın 
Karşıyaka' da Turan dağı 

üzerinde yangın çıkmış polis 
ve iandarmaların yardımı ile 
iki saat içinde yangın söndü
rülmüştür. Yangının oradan 
geçen biri tarafından atılan 
yanak sigaradan çıktığı tah
min edilivor. 

~--------.-.-------27 Meksika 
28 Belçika 

o o 
o o 

3 1 29 Filipin 
2 30 Avustralya 

o o 
o o 

1 
1 

Yavuz takımı K. S. K. la 
3-3 berabere kaldı. 

Gelecek pazar günü de Göztepe -
Altay muhteliti ile karşılaşacak. 

Pazar günü halk sahasında 
zevkli bir maç oldu ve K.S.K 
takımı Yavuz takımile karşı
laştı. Oyun 3 - 3 berabere 
bitti. Hava sıcaktı fakat epice 
seyirci vardı. Davetliler me
yanında amiral Şükrü, kolor· 
du kumandanlanmızdan gene
ral Mustafa ve 57 inci fırka 
kumandam general Rasim, fi
lo kumandanı miralay Fahri 
de bulunuyordu. 

Yavuzun bandosu güzel par· 
çalar çalıyor, seyircilere hoş 

dakikalar yaşatıyordu. Oyun 
5,45 de Yavuz'dan Kenan'ın 

idaresi altmda başladı. ilk 
akını Karşıyakalılar yaptı. 8u 

akın Yavuz'un haf hattında 
kırıldı. Top beş dakika ka

dar ortada dolaştıktan sonra 
her iki takım müsavi derece· 

de akmağa başladı. Fakat 
top, ya kalecilerin elinde eri· 
yor veyahut avut oluyordu. 
Oyun bu şerait tahtında de
vam ederken 15 inci dakikada 
K.S.K sağaçığı ofsayttan ya· 
kaladığı topu sürdü ve güzel 
bir ortalayış yaptı. Topa ye
tişen Karşıyaka'nın soliçi oyu· 
nun müsavatını bozdu. 

K.S.K 1, Yavuz 10. 
Avantajı alan K.S.K. artık 

var kuvvetile Yavuz kalesine 
yükleniyordu. Bu suretle 17 ci 
dakikada bir penaltı kazandı. 
Vvruşu Yavuz kalecisi kurtar· 
dı. 20 inci dakikada topu or· 
tadan alan Hilmi karşıdaki 
müdafileri atlattıktan sonra 
kalenin lüzumsuz bir çıkışın· 
dan istifade ile K.S.K.ın ikin· 
ci sayısını çıkardı. 

K. S. K. 2 • Yavuü O K. 
S. K. fın ikinci sayısı Yavuz 
çocuklarını ikaz etmiş olacak 
ki bu dakikadan sonra mun· 
lazam akınlarla K. S. K. ka· 
lesini tehdid etmeğe başladı
lar. Nitekim 36 ıncı dakikada 
Yavuz takımı penaltıdan bir 
sayı kazandı. Yavuz takımı 
golün verdiği neş' e ile devre 
nihayetine kadar nisbi bir hi· 
kimiyet tesisine muvaffak oldu. 
Fakat gol çıkaramadı. 

Müsavi hücumlarla başlıyan 
ikinci devrenin 1 O uncu daki
kasında Yavuz takımı Karşı
yaka sol müdafiinin yaptığı 

favülden istifade ederek mu
savat sayısını yaptı: 

K. S. K. 2 • Yavuz 2 
Her halde galib gelmek az· 

mile oynıyan K. R. K. lılar 
25 inci dakikada 3 üncu sa· 
yıiarını çıkardılar. Hakim Oyun· 
farına devam eden Karşıyaka· 
lılar (5) dakika sonra bir de 
penaltı kazandılar, fakat ata· 
madılar. Bir dakika sonra 
Y ayuz takımı bir gol daha 
attı. 

K. S. K. 3 .. Yavuz 3. 

Oyun bu kısımdan sonra 
tam hızını almıştı. Fakat ne
tice değişmedi. 

Önümüzdeki pazar gunu 
Yavuz takımı Altay · Göztepe 
karışık takımı ile ayni sahada 
karşılaşacaktır. Bu müsabaka· 
dan evci her iki kulübün (A.B.) 
muhtelitleri arasında hususi 
bir müsabaka yapllacakhr. 

Bursa'dan gelen 
sporcular 

Bir Ege turu da 
yapıyorlar. 

Hem lzmir' deki yarışlara İş· 
tirak etmek hem de "Ege 
turu" namı altında garbi Ana
dolu' da bir gezinti yapmak 
maksadı ile Bursa'dan hareket 
etmiş olan iki bisikletçi gen
cimiı, cumartesi akşamı şeh· 
rimize gelmiştir. Yarışlar pa· 
zar günü yapılacaktı. Gençler, 
geçtikleri yerlerden telefon 
ederek lzmir'le irtibat tesisine 
çalışmışlarsa da buna imkan 
basil olmamıştır. Ancak cu· 
martesi akşamı şehrimize gtl· 
mişler ve vakit geçtiği için 
aradıkları alikadarlan bula
mayınca yanşlann saat ve ma-

hallinden haberdar olamamış· 
lardır. Gençler Çanakkale'de 
de yarışlara girmişlerdir. 

Programları 1400 kilometre 
üzerine tan~im edilmiştir. Şim· 

diye kadar 900 küsur kilo
metre katetmişlerdir. Ayın 
yirmisinde buradan hareket 
edecek, Manisa-Kırkağaç·Ak· 

hisar·Balıkesir yolu ile geri 
döneceklerdir. Seyahat 17 
gÜnde bitecektir. 

Bu akıam halke
vinde güref var •• 

Bu akşam saat 8,5 da hal· 
kevi bahçesinde heyecanlı gü ... 

reşlere şahit olacağız. İzmir' de 
yeni yetişen, fakat az zaman· 
da oldukça muvaffakıyetler 

gösteren güreşçilerle donan· 
mamız ekibi içinde çok kuv-

vetli gençler vardır. lzmir' den 
güreşecek olanlar aşağıdaki 
sporculardu: 

56 da Göztepeden Mustafa 
Atak, 61 de Demirspordan 

lbrahim, 66 da Demirspordan 
Mustafa, 79 da Altaydan Is
mail, 87 de Demirspordan İs
mail, ağır siklette gene De
mirspordan Ahmed, 

Güreşler: alafranga grek9 
romen şeklinde olacaktır. Ha-

kemlerde scçilmittir. Donan· 
mamız bize ayni zamanda 
spor ve heyecanını da getir
miştir. lzmir, ilk defa böyle 
güreşlere şahit olacaktır. 

mına cevap 
Denizli, (Hususi) - Köyce

ğiz-Acıpayam orman yangına 
hakkında yazdığım yazı gilya 
hakikate aykın görülerek Acı
payam ilcebayı tarafmdan ya· 
zılan ve gazetemizin 11181936 
tarihli sayısında çıkan bir 
mektubla izah edilmiştir. 

ilçebay, hakikat ve hadiac
nin çok açık ve katıksız ifa• 
desi olan yazılarımı çok yanhı 
tevil etmektedir. 

İlçel>Jly 2817 /936 da çıkan 
ve ilk defa (Deyne) karakolu 
tarafından haber alınan ve 
makamına haber verilen bu 
yangına 29/7 /936 da ilçeden 
ilgili memurlann hareket et· 
tirildiğini itiraf ettiğine göre 
gösterilen sür' at derecesinin 
ölçüsü bilmem nedir? 

Arada geçen bir gün acaba 
az bir zamanmıdır, bunun tet· 
kik ve takdirini aid olduğu 
makama bırakarak hadisede 
asıl yolsuzluk olan posta oto
mobilinin yoldan, postayı gö
türmekten alıkc.nulmak, ve 
Kızılhisardan çevirilmek iste
nilmesindeki yanlışlığı ve ilçe
baym bana atf ve isnad et· 
rr.e'< istediği müdahale ve 
tesiri tavzih etmek isterim. 

Haftanın üç muayyen gün 
ve saatında Acıpayam pos· 
tasını otomobilile götürüp ge
tirmeğe mukavele ile bağlı 
olan posta sürücüsü Halil 
Aliye postayı bırakıp yangın 
mahalline gidecek memur ve 
jandarmaları götürmesi için 
emir verildi. Posta sürücüsü 
pek haklı ve tabii olarak ken· 
disini postanın teahhurundan 
mütevellit mes'uliyetten kur· 
taracak resmi bir vesika ve
rilirse bu emre ittiba edecetini 
söyledi. Bu vesikayı verecek 
postanın geri kalma meı: 
uliyetini deruhde edecek hır 
zat çıkmayınca postayı ve 
benim sekizinci sayıyı teşkil 
ettiğim yolculan alarak hare
ket eden bu posta otomobili 
K1Z1lhisara gelince burada da 
müsellah jandarmalar tarafın
dan tevkif edildi ve Kızılhisar 
kamunbayınih "vilayetten emir 
nldım. Acıpayama döneceksin, 
jandarmalan yanım mahalline 
götüreceksin,, emrile kart•· 
lqdı. Posta müteahhidi ve 
tesadüf en yolcular arasında 
bulunan müteahhidin umumi 
vekili avukat Halil kamunba· 
yada, ilçebaya söylediklerini 
tekrar ettiler. 

Kamun bay, bu resmi vesika 
verilmesi isteği üzerine ilçe
bayla telefonla konuşmuş ve 
müsbet bir cevab almamış ol
malıdır ki; otomobilin yoluna 
devamına müıaade etmiştır. 
Bu hadiseye benden başka 
yedi yolcu şahittir. 

Posta vesaitini her hangi 
bir sebeble her hangi bir işe 
sevkedebilmek salahiyetini aca· 
ba ilçebay haiz mi idi? Bu 
taktirde alelade bir yolcu ve 
bir vatandaşdan başka bir 
sıfatı ve vaziyeti olmıyan bir 
muhabir idare amirinin emir
lerine nasıl müdahale, ihlal 
ve tesir yapabilir? ilçebay 
emrinin kanuni ve haldı ol· 
duğuna kani idise bunu infaz 
edememesi hiçte lehinde ol
mıyan bir zaaf değil midir? 

llçebayın, posta veaaitinin 
her türlü müdahaleden masu
niyetini kabul edememesi ma-
alesef kendisini bu vaziyete 
düfiirmüştür. Bana müdahale 
ve tesir atf ve ianad etmesi de 

- L iit/en 9lnJiriniz -
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Asiler lron'da yenildiler HiikClmet«;i 1 Kür;ük Haberler Endüstri 

binlerce k_i_ş_i_y_i ___ ~~ .... r_ş:.:.._u_n_a dizdiler. Kovno. 1~at;:dyo> _ Lit- ~~?~.t~{"<Ab~!y-a ~ 
- Başı 1 inci sahi/ede - olan asilerin hatlarını yar· yirmişer kişilik grublar halinde köyü tam hudut üzerinde ka- vanya ~ariciye bakanlığı, Lit- Fransız hava endüstrisi heyet' 
İhtilalcilerin Burgosdan ha- maktı. idam oluıımaktadırlar, indir. Bu tayyarenin hükumete vanya hükumetinin kendi hesa· ğelmiştir. Bu heyet azası ara 

reket etmiş olan tayyareleri Hükumetçilerin bu hücumu Elvas, 17 (A.A) ........ Havas mi yoksa asilere mi aid ol· bına Fransa'da yaptırmakta sında Fransız hava nezaret 
10 kilomette :mtidadınca hü· büyük zayiat verdirilmek sure• Ajansı muhabiri, asilerin sivil- duğu tesbit olunamamıştır. olduğu tayyarelerin ispanya başmiifettişi büyük tayyare 
kumet ktıvvetleri cephesini tile püskürtülmüştür. leri kurşuna dizmekte olduk· Henday, 17 (A,A) _ Bil· hükumetine verildiği hakkın- fabrikaları şefleri ve mümes 
bombardıman etmişlerdir, Fa· Lizbon, lô (A.A) _Sada- hlrını haber vermektedir. yük hacimde bir harb gemisi daki haberleri tekzib etmiştir. silleri, mühendisler ve saır 
kat kuvvetleri Bilbaodan gel· foz'dan dönen siyasi müşahit· Badajoz'un müdafaasına işti· diin akşam Fransız kara su· 400 ev yandı zevat vardır. 
miş olan 1000 kadar milis ler şehrin zaptından sonra rak etmiş olan amele ve za- lan yakınlarında ve Henday Tokyo, 17 (A.A) - Tok- Bir Alman diplomatı 

kuvvetile takviye edilmiş oldu. 1500 kadar milis efradının bitler de lforşuna dizilmekte- plajı karşısında gözükmüş ve yo'nun şimalinde ufak bir şe· Londra, 17 (A.A)- Ôğre 
kundan şiddetli für mukave- ihtilalciler tarafından kurşuna dirler, Şimdiye kadar araların- bilahare fspanya'ya doğru yo· hir olan Jisodada bir yangın nildiğine göre Almanya'nın 
met göstermişler ve sonra dizildiğini söylemektedirler. da albay Cantero'da bulunan luna devam etmiştir. çıkmış 400 ev yanmıştır. Londra büyük elçiliği müste 
mukabil taarruza geçerek ih· Bunlar, Badaı'oz'un kısa fa. 1500 den fazla adam idam A" silere aid Espana zırhlısı B ' 1 ·z· t · d şarı prens Von Bismarok artık 

ır ngı ız ayyaresı yan ı Londra'ya dönmiyecektir. 
tilalcileri büyük zayiat verdi· kat kanlı muharebesi esnasın· edilmiştir. olduğu bilahare anlaşılan bu B'y · 17 (R d ) B 1 arıç, a yo - u· Evenina Standard gazete 
rerek çekilmeğe mecbur et· da iki tarafın uıt.radığı zayiat Burgos, 17 (A.A) - Gene· gemi saat 18,30 da San Se· rada t k'f d'l · ·k 0 

5 ev 1 e ı mış ı en son sine göre, Mumaileyh Alman 
mişlerdir. hakkında kat'i bir fikir edin· ral Franko'nun dün burada hastien açıklarına varmış ve günlerde serbest bırakılan ya'nın Bern elçilig"' ine tayin 

Öğle vakti İrun cephesinin mek çok zor olduğunu ve ni- saat 10 da general Mola'yı toplarını şehre çevirmiştir. d" t i ·ı· t · d b" or ngı ız ayyaresın en ı· olunaeaktır. 
her tarafında sükun yeniden hayet son iki gün içinde şeh- ziyaret etmiş olduğu haber Gemi saat 20 de daha ateş ris' d t d 

ı av e esnasın a yanmış Karadeniz illerinde spor 
teessüs etmiş bulunuyordu. rin sivil halkından 1500 kişi- verilmektedir. .açmamıştı. ve mahvolmuştur. Sinop, l 7 (A.A) _ Bafra 

Madrid 16 (A.A) - M. Aza- · ld ğ t h · t k L' b 17 (R d ) B San Sebastien'den alman B k b b nm aza ı mı a mm e me - ız on, a yo - a· u azanın se e i hakkında halkevı· sporcuları Sinob'a 
na bir kararname neşrederek t d~ l d k h . .k. h d mütemmim malumata nazaran h .. b' h b e ır er. a os şe rı ı ı cep e en ya- enuz ır a er yoktur. gelmişler ve bura halkevi 
ihtilalcilerin elinde bulunan AT k d I ·ı 1 .. h' b' d ayni gemi yanında asi Valesco 
E N 1 

• • d k' ne a ar ngı iz var pı an mut ış ır taarruz an torpidosu olduğu halde evelki Amerika' lı seyyahlar sporcularile iki maç yapmışlar 
spana ve a esco ısmın e ı L d 17 (R d ) M d sonra sukut etmiştir. Bu şeh- b d 1 · 1 d. 

·k· h b on ra, a yo - a · gv ün Bilbaoyu bombardıman Napoli, 17 (Radyo) - Rex ve ir e temsi vermış er :r. 
ı ı ar gemisini korsan ge· rid ingiliz sefarethanesile İn- rin zaptile cenub ve şimal asi (AA) Z l · · ·ı~ etmiş ve benzın depolarını ismindeki büyük vapurla Nev· Bolu, 17 · - ongu · 
mısı 1 an etmiştir. giliz ticaret odasında henüz kuvvetleri birleşmiştir. k' dak sporcuları ile Bolu halk· 

Seville l6 (A,A) - Seville 250 lnğiliz vardır. Sefarethane Hendayc, 17 (Radyo) - ateşlendirmiştir. yor tan ·l600 Amerika'Iı sey· evi sporcuları arasında dün 
d · t .. d k' b · Dönen rivayetlere göre, asi· yah gelmı'ştı· B 1 d d B l ra yo ıs asyonu aşagı a ı te · ve ticaret odasına büyük İn· Motörlü bir lspanyol tayyaresi, r. un ar arasın a yapılan futbol maçın a o u 

liği neşretmiştir: giliz bayrakları asılmıştır. Asi- İspanya - Fransa hududu üze- ler bugün gerek karadan ge- gazteler kralı Horot ta vardır. Halkevi sporcuları Zonguldak-
M d 'd h"kA · f d rek denizden San Sebastien L d 'J 11 3 2 · · a rı u umetı tara m an lerin bir hava taarruzundan rinde uçmuş ve attığı bomba· on ra aa nümayiş ı arı - yenmıştır. 

neşredilmiş olan haberler hi· korkulmaktadır. lardan bazıları Fransız hududu üzerine büyük bir taarruzda L Uray Zonguldak'lı misafir· 
lafına olarak Cordoueda su··. bulunacaklardır. ondra, 17 (Raeyo) - işçi lere kaplıcada bir şölen ver· Ad l · ı · içindeki tarlalara düşmüştür. k ·· · d 
kün hüküm sürmektedir. Ora· a arın ışga l Asi orduları kumandanlığı, Barselon, 17 (A.A) - Sos- ve omunıst partisin en 15 miştir. Bu görüşme ve konuş· 
d .. k ı~ Madrit, 17 (R.H) - Hüku- yalist meb'uslarm Mahon' dan bin kişinin iştirakile büyük ma iki il gençleri arasında 

a muna a at ve umumi' mü· F h'"kA t" · b h d' met kuvvetleri, Mayorka ada- ransa u ume ının u a ıse K l h.'k C bı·r ·· · t t' d'l · · · b' · · esseseler normal surette faali- ata onya u umeti reisi am· numayış er ıp e ı mış ve ıyı ır tanışma sevgısı uyan· 
larına çıkarılmış ve bu adalar, münasebetile yaptığı protes- payyse telgrafla bildirdiklerine h'·kA · l · d f tb l maçını do'"rt 

yette bulunmaktadırlar. u umetın işsiz ere karşı in· ırmış ve u 0 

resmen işgal olunmuştur. toya cevab vermiş ve bir yan- göre, hükumetçilere aid Ah· ·1· .11 . . h Einkiş ıs eyretmiştir. 
Algesiras' dan hareket etmiş A lışlık oldugv unu bildirmiştir. gı ız mı etının müza eretinin bahsetmektedır· ler. Asileri bombardıman nirante Amiranda zırhlısından t · · . t . . 

olan milli kuvvetler kızıl mi· Paris, 17 (Radyo)- Fransız I h b l 'Ik h··k~ t emını ıs enmıştır. Guadarrama cephesinde bu· ge en a er er ı u ume P 
lislere hücum ederek onları suları yakınında plaı· önünde kuvvetlerinin saat 3 te Majoka aris 17 (Radyo) - Sağ cenah 

~~------~~~-.--

Borsa 
idaresinden: 

lunan Havas Aiansı muhabi- ınatb t Bl k b 
büyük zayiata düçar etmiş· ~ asi bir lspanyol harb gemisi adasına çıkarıldığı merkezin· . ua 1

' um a inesinin siya· 
lerdı"r. rinin bildirdiğine göre bu cep- setini şiddetle tenkit etmektedir. 

h d ık b görülmüştür. Cenuba dogv ru dedir. ll" ı. A e e eve i gün saat üçte Ü· Lİıi.umetin Ledlıirforiniıı memle-
nteguera şehrine karşı ya· yük bir muharebe olmuştur. hareket eden bu gemi, San Hükumetçilerin bu ilk kolu keue i~sizlcri artıra<·ağını iddia 

pılan taarruz esnasında ve H Sebastiyen önünde de görün· sivil muhafaza kıtalanndan, ed<:n hu ırnzeteler, v:ızi~_·eti karanlık 
Yeni İncir mahsulü piyasa

sının 19/ 8/936 Çarşamba gÜl\Ü 
saat 10 onda Borsa'da açıla· 

ükuınet tayyareleri, asileri u r 

şehrin zaptı sıras·nda mühim dükten sonra ortadan kaybol- muntazam askerlerden ve mı- göstermektedirler. Bu al'ad:ı ekmek 
şiddetle bombardıman etmiştir. 

h.:ısarat vukua gelmiştir. muştur. !islerden mürekkeptir. fiatiue yapılan 25 ıınntirn zamdan 
Reiim mücadelesi G d 

cağı ilan olunur. 33 
Rabat 16 (AA) Saat 'J Velaspo torpidosu, evelki ua arrama cephesi. 17 

' · - Barselon, 17 ( Radyo ) -
15,30 da Sevil radyosunun gün Bilyaobi bombarduman (A.A) - Havas ajansı muha· 

Rajim davası yüzünden yeni b b ld d bildirdiğine göre, .şimal cep- ederek benzin depolarını ateşe irinin i İr iğine göre evelki 
rejim taraftarlarından 31 üni-

hcsinde hükumetçilerin irtiba- vermiştir. gün saat 22 de bir saat sü-
tını kesmek ve Biscaye ve versitc profesörü ile lOO ka· İron, 17 (Radyo) - İspan· ren sıkı bir ateşten sonra bü-

c dar memur, işlerinden çıkarıl- k b 
uipuzcoa vilayetlerindeki asi- l d yol halk cebhesi şehir har1· yü ir muharebe başlamıştır. 

1 d · 'b mış ar ır. · d b' ~ · k t' .. lAb Hüküınet kuvvetleri biraz ilcr· er arasın a ırtı atı vücuda C cın c ır ası ı asını mag u 
enup ordusu 1 · t' getirmek maksadile İruna kuv· etmiştir. eınış ır. 

Burgos, 17 (Radyo)- Res· D" h"k' t t l · vetli bir hücum yapılmıştır. Diğer taraftan Bayon'dan un u ume ayyare en 
mi bir tebligv Barakos ve Me· A ·1 · b b d t · 1 Valora kolu Malaga'ya d v alınan bir telgrafa göre Fon ası erı om ar ıman .e mış er 

og- ridon'un zabtile cenub ordu· ve asiler de buna sıkı bir 
nı ilerlemesine devam eyle- Paradi kasabası asiler eline 

sunun vazifesini bitirdigv ini ve topçu ateşı'le mukabele eyle 
ınt'ktedir. Malaga Radyo va- düşmüştür. 300 kadın ve ço· · 

Malaga ile Madrid üzerine mişlerdir. 
sitasile imdat istemiştir. cuk kayıklarla firar etmiştir. 

O , sevkedildiğini bildirmektedir. B l F Hükfimetçiler mevkilerini 
viedo daki asileri takviye un ar ransa'ya iltica ede-r 1 M 1 1. takviye etmişler ve üssül hare-için Feriola birçok gönüllü ayyare er a aga ımanını ceklerdir. 

'd b b d t · kelerini sagv lamlaştırmışlardır. kafileleri çıkmıştır. ycnı en om ar ıman e mış- Bugün Sen Sebastien şeh· . 

S 
Ierdir. f b Sanıldığına göre, hükumet-

evil radyosu emisyonun rını uç asi se ine ambar-
ı S 1 R d ) çiler Leon eteklerine doğru 
talyan, Alman, Portekiz ve evi , 17 ( a yo - Ge· dıman etmiştir. Zarar bü· b k k b 

üyü bir hare ette uluna· 
İspanya milli marşlarını çala- neral Kiyebo Lafo, neşrettiği yüktür. caklardır. 
rak bitirmiştir. bir tebliğde asilerin Arkidom- İtalya ve Alman tayyareleri 

·ı · dd'kl · · Madrit, 17 (Radyo) - İs-
Burgos, 16 (A.) - Asiler ya ı c cıvarını zapte ı erını Tanca, 17 (Radyo)- İspan· panya hiikumeti, asilerin as-

karargahı umumisinin bir teb- bildirmiştir. Burada mahsur yol Fas'ındaki askerlerin ltal- kcr geçirmemeleri için emrin-
liğiiıe göre, hükiimctçilerin kalmış olan 39 İngiliz de ser- yan ve Alman tayyarelerile deki harp gemilerinin seva· 
kuvvetli bir kolu Avilya'ya best bırakılmıştır. İspanya'ya nakli devam et· hilde tertibat almalarını temin 
30 kilometre mesafede kain Asi kuvvetler Stromaduraida mektedir. etmiş ve buhususta kati emir-
Naval Porala sıkı bir hücumda ilerlemektedirler. San Sebastiyen bombardımanı ler vermiştir. 
bulunmuştur. Teslim olanlar Endoz, 17 (Radyo) - Asi- ------

M d ·d 17 (AA) H Soysal yardım ve spor 
Sanıldıgvına göre, hükuAmet- a rı • · - ar- lerin San Sebastiyen'e teslim S 

b . d k k b inop, 17 (A.A) - Sinop 
çilerin hedefi Madrid etrafında ıye nezareti ün a şam ite - olmak üzere verdikli mühlet Halkevi fakir ve şehit ailele-
yarı dal.re teşkı·l eylemekte , liğinde ihtilalcilerin Gijon' daki bitmiştir. Bunun üzerine ası· . d 40 v .. 

rın en çocugu sunnet et-
- son melceleri olan Zapadores harb sefineleri 6 milden bom- tirmiş ve bu münasebetle de· 

ayrıca bo şbir iddiadan öteye Carcel kışlasının teslim olmuş bardumana başlamışlardır. · ı 1 nız yarış arı ve spor arı tertip 
geçemez. Yusuf olduğunu bildirmektedir. Hendaye, 17 (A.A) - Dün edilerek birinci gelenlere ikra-

ANADOLU - Ortada iki Lizbon, 17 (A.A) - Asi- saat 19,20 de üç motörlü bir miyeler verilmiştir. 
iddia vardır. Birini bizim mu· lerin Badajoza girmelerinden fspan)'ol tayyaresi Fransız ara- Bir Vali daha öldü 
bahir yapıyor ve hulasasıda iki gün sonra mezkur şehri zisi üzerinde uçuşlar yapmış I 

Ordu, 17 (A.A) - bay 
yukarıdadır. Diğer iddayı ya· ziyaret etmiş olan Royter ve hudut üzerinde kain Biri· Hayri Sırtıkızıl Anjindopatri-
panda Acıpayam kaymaka· Ajansı muhabiri Faslı asker- ato Fransız köyüne üç bomba den ölmüştür. Vefatı şehri-
mıdır ve onun söyledikleri de lerin kızılları öldürmekte de- atmıştır. Bombalardan biri mizde büyük bir teessür uyan· 
gene muhabirimizin mektu- vam etmekte olduklarını bil· içeride ;.iç kişinin iskambil oy- dırmıştır. 
bunda münderiçtir. dirmektcdir. Öldürülenlerin ce- namakta oldukları bir eve Fransız hav'"" 

Bizce Denizli vilayeti bu sedleri büyük ateşlerde ya· düşmüş ve ev tamamen yı· Hendaye 16 (A.A) - Ha-
mevzu üzerinde durursa mes'ele kılmaktadır. kılmış fakat büyük bir şans vas ajansı muhabirinden: 
derhal anlaşılır. Eğer muha· Mücrimler askeri mahkeme eseri olarak oyunculara bir İhtilalcilerin lruna karşı 
birimiz herhangi bir müdaha- huzuruna göğüsleri çıplak ol- şey olmamıştır. yapmış oldukları taarruz aka-
lede bulunmuşsa, kanuni taki- dukları halde götürülmekte- Bombaların diğer ikisi tar· mete uğramıştır. Dün sabah 
battan kaçınacak değildir. Fa· dirler. Mücrimler orduya karşt lalara isabet etmiştir. saat 6 dan 10 kadar irun et· 
kat kaymakamın da hatası mücadele ettiklerinden dolayı Sanıldığına göre, bu bom- rafında şimdiye kadar görül· 
varsa, onun mes'ul tutulması idama mahkum edilmekte ve bardıman bir yanlışlık nctic-.:- memiş derecede şiddetli bir 
cihetine gıdilmelidir. sınıf farkına bakılmaksızın sinde yapılmıştır. Zira Biriato muharebe olmuştur. 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Lira K. 

419 Tepecik hamam sokak kızılçullu c. 21 taj 135 90 

No. lı arsa. 

420 Tepecik hamam sokak 19 taj No. lı arsa. 162 00 
423 Karataş ihsaniye s. 9 taj No. lı arsa. 150 00 

450 Paradiso kızılçullu 1), 13 taj No.lı barakalı arsa 372 80 

451 Kahramanlar köprübaşı kayıkçı 2 taj No. lı ev 200 00 
456 Alsancak hacı paşa s. 40 taj No. lı dükkan 

halinde kullanılan fırın. 200 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddi layikile talip 

zuhur etmediğinden 10/8/936 tarihinden itibaren 10 gün müd· 

detle uzatılmasına karar verildi ihalesi 20/8/936 perşembe gü· 

nü saat 16 dadır. Alıcıların Milli emlak müdüriyetine müra-

caatları. 2601 

lzmir kız lisesi direktörlüğün
den: 

1 - Eski ve yeni talebenin 20 Ağustosdan 15 Eylüle 

kadar kayıtları yapılacaktır. 

Müracaat günleri: Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 

saat 9 dan 12 ye kadardır. 
2 - İlk taksitini 3 Eylüle kadar vermiyen paralı yatılı eski 

talebenin yerlerine diğerleri alınır. 

3 - Kayıt için mektep diploması, hüviyet cüzdanı, aşı ve 

sıhhat raporu, 6 adet fotoğraf ve 21 kuruşluk pul· 

getirilecek ve kayıt esnasında talebenin velisi mutlaka 
yanında bulunacaktır. 18 20 32 

lzmir bölge san'at okulundan: 
Bu vıl san'at okullarına ve Ankara inşaat usta okuluna alı· 

nacak parasız yatılı talebe aşağıda yazılı şartları taşımak Üzere 

25-ağustos·936 sabah saat 9 da okulumuzda açılacak musa
baka sınavına namzet olabilirler. 

Kayıt muamelesi 22·8·936 cumartesi günü akşamına kadardır. 
1 - Türk olmak. 

2 - 13 ya~ından kiiçük ve 17 yaşından büyük olmamaları. 
3 - Enaz beş sınıflı bir ilk okuldan diploma almış bulun-

maları şarrttır. 

istekliler bir dilekçe ile aşı raporu, nüfus cüzdanı ve ilk 
okuldan aldıkları diploma veya bugün bulundukları okuldan 
alacakları belge ve üç tane belge fotoğrafisiyle birlikte viHl· 
yet orunununa başvurmalart ilan olunur. 14 18 2599 

,, . 
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181 
/spanya'daki ihti al münasebetile 
--:.----=--------------------------------- - -
1 s·p an ya' ya eski ŞEHiR HABERLEe = 
Cürk akınları. 

Tarih bize neler anlatıyor? 
ispanyada bir aydanberi 

halk, ordu, donanma v~ hava 
kuvvetleri ikiye ayrılmış bir· 
birlerile çarpışmaktadır. ikide 
bir dahili bir ihtilal ile çalka· 
lanan Öu memlekette, bu defa 
tekrar başgösteren bu isyanın 
dolayisile ve iki taraf kuvvet· 
lerinin kazanmak ve kazandır· 
mamak için yapmakta olduk· 
ları mücadelenin ne zaman ve 
nasıl bir sonuç vereceği he· 
nüz kestirilemez. ihtilal mem· 
leket dışında endişe verici 
akisler uyandırmıştır. 

Harici bazı propagandala· 
nn ve yardımların da bu ara· 
da rol oynadığı söyleniyor. 
Maahaza, biz burada bu mü· 
him hadise etrafında birşey 
yazacak değiliz. Yalnız; bu 
münasebetle bu memlekette 
geçmiş zamanlarda geçen ve 
bizi her zaman için alakadar 
eden mühim hadiselere ait 
tarihimizden alınmış notlardan 
bir hulasa yapacağım: 

bin kişilik bir ordu Septe bo· 
ğazından [2) lspanya'ya geçmiş 
ve ilk karşılaştığı o havalinin 
Got valisinin faik ordusunu 
mağlub ve müteakiben kral 
Rodrik'in mümkün olan bütün 
vasıtalarını kullanarak topla
dığı (90) bin kişilik ordusu· 
nu da meşhur Kadis muha· 
rebesinde tam bir hezimete 
uğrattıktan ve krallığın pay· 
tahtı olan Tuleytule'ye girdik· 
ten sonra fütuhatına devamla 
daha birçok parlak muvaffa. 
kiyetler kazanmış. yerler, şe· 

hirler almış ve binnetice İs· 
panya'nın islam imparatorluğu 
hudutları içine girmesini müm· 
kün kılmıştır. 

Rasim Eğdemir , _____ _ 
[IJ Rugüıı dahi bu eski Türk 

kabile i (Tarık) ın Ar.ıhca <'eın'i 

olan Tıl\arık adını taşımakıadir. 
12) Tarık bu hoğazılan karşı ~a· 

hile geçtiği zaman ilköucc boğazın 
şark methal ine hakan ko) un ~ıır· 

kmı kapa) an ılil iiuriıııleki da~ı 

işgal etmişti . Hugüıı Lu d ı~a kendi 
adına izafetle (CeLt>lüttarık) ve ho
ğazn da gene Luııa ni~I,etlc Cı>hc· 

liitıank bogazı ılt>nilmi~ıi. 

F. Akkor 
Dün Bulvadin'e 
Hareket etti. 

Bulvadin kazası kaymakam
lığına tayin edilmiş olan şeh
rimiz Emniyet müdürü Feyzi 
Akkor, dünkü Bandırma eks· 
presile şehrimizden ayrılmıştır. 
lstanbul yolile Afyon 'a geçe
cek ve Bul vadin' de yeni vazi
fesine başlıyacaktır. Feyzi Ak· 
kor, dün Basmane istasyonun· 
da vali muavini Cavid Ünver, 
vilayet idare heyeti azaları, 
Belediye reisi muavini Suad 
Yurdkoru, banka ve daire 
müdürleri ve birçok dostları 
tarafından hararetli ve samimi 
bir şekilde uğurlanmıştır. 

İlk incir geliyor. 
Yarın piyasa 
acılbcak .. 

I 

Bu akşam Nazilli, Aydın, 
Germencik, Ödemiş havalisin· 
den hususi bir trenle şehri· 
mize mühim miktarda yeni 
mahsul incir getirilecektir. Pi
yasa, yarın açılacaktır. 

Evelki gün de yazdığımız 
gibi üzüm piyasası 20 ağus

tosta açılacaktır. 

Avrupanın garbı cenubisinden 
büyük bir yarım ada olan ve 
Pirene dağlarile Avrupadan, 
Septe boğazile Afrikadan ay· 
rılmış bulunan ispanya kıtası· 
nın Okoton ahalisi hakkında 
henüz ilmi mahimat kafi de· 
ğildir; fakat, bu kıta muhtelif 
zamanlarda Hazer denizi sa· 
hillerinden gelen H)erlerin, 
orta Asyadan gelmiş Liğürle· 
rin, Keltlerin, Ural dağların· 

dan gelen alan Türklerile on· 
l.1nn beraberinde bulunan Sü
ev ve Vandalların istilalarına 

uğramış ve ayni menşeden 

gelmiş olan bu kavimler Otok· 
ton ahali de dahil olduğu 
halde birbirlerine karışmışlar· 
dır. Alan-Türkleri kendi ırkın · 
dan olan Süevleri yarımada· 
nın şimali garbisin<leki dağlık 
mıntakaya yerleştirmişler, Van
dallar da Septe boğazı hava
lisinde yerleşmişlerdi. Yarım 
adanın hepsine ise hakim un· 
sur alan-Türkleri olmuştu. 

Fuvarımızı bizzat 
başbakan af;acak. 

Saydada çıkarılan kadim 
Fınikeli Kıhıflardan kendileri· 
nin Tiirk ırkının da mensup 

bulunduğu camiadan olduklarını 
tey'id eden Finikeliler de İsa 
doğmadan Önce bin tarihin· 
den evel ispanyanın Akdeniz 
ve Atlas denizinin ccnub kı· 

yılarında bir takım şehirl er ve 
bu meyanda İşbiliyc (Seville) 
ve Kurtuba (Gordana) şehir· 
lerini bina ederek oralarda 
yerleşmişlerdir. 

Gene Türk ırkından olan 
Torların Yunan yarım adasını 
islilaları üzerine oradan Ana· 
doluya geçenler arasında bu· 
lunan ve ayni ırktan olan iyon· 
lar' dan F oça'lılar da ispanya 
sahillerinde bir takım şehir

ler yapmışlardır. 

ispanya' da Got (Ket) leri 
mağlub eden ve orada kur
nukları devletin mevcudiye
tine son veren Ber Ber • Ha· 
zarların Tavarık kabilesinden 
[1) Ziyat'm oğlu Tarık'tır. Bu 
kahraman Türk emevi halife· 
lerinden Velid'in zamanında 
Ber Ber · Hazar kabilelerinin 
en cesur ve cengaver olanla· 
rmdan teşkili ve sevk ve ida· 
resi kendisine tevdi edilen 
ve içinde Arab ırkından yal· 
nız (Üçyüz) kişi bulunan (12) 

-Başı 1 inci sahi/ede-
Bu )il kiılturpark içiııl' mık· 

lcttiğinıiz ar,rnlusal (ı ıııı · ı lzmir 

fm .ırmın lıizza t haşhaknnııuızııı 

elilc aç ılması d e' }etimizin fu, ara 

' crdi[d iktısadi elıemmi' eli harir. 
lıir Ş(•kilJe gii tcrmcktcdir. 

Türk yurdunun Akdeniz 
üzerindeki en güzel bir !ima· 
nında Kurulan arsıulusal bu 
pazar, böylece gelecek yıllar 
için daha geniş bir olgunluğa 
ve verime naınzed bulunmak

tadır. 
Bu yıl fuarımıza İçlen ve 

<lıştan biı çok ziyaretçi gele
cektiı·. Biz de bu husus için 
icabeden tertibatı almış bulu· 

nuyoruz. 
lzmir'lilere bayram günleri 

yaşatan fuarın sevgili başha· 
kanımız clile açılması yalınız 
şehrimiz halkında değil, bu 
münasebetle Türkiye'nin her 
göşesinden gelecek bütün yurd
daşlardaki coşkunluğu ve se· 
vinci artıracaktır. 

içten ve dıştan bu sevinçle
rimize iştirak edenleri memnun 
etmekle hemşehrilerimiz ayrı 
ayrı yazife almış bulunuyorlar. 
Her bakımdan neş'cli ve isti· 
fadeli günler geçirirken şehri
mizi ziyaret edeceklere de tatlı 
hatualar bırakmakla gel k 
senelerdeki kazancımızı da < 1 

niyet cltına almış bulunacagız. 

Buseneki fuarın geçen sc· 
nelerden çok farklı ve üstün 
birçok hususiyetleri olacaktır. 

Ziyaretçilerin çokluğu göz 
önünde tutularak ikamet için 
icap eden tertibat alınmıştır. 

Fuar eğlence bakımından da 
zengindir. İstanbul Şehir tiyat· 
ı osunun operet kısmı 50 kişi· 
Iik bir kn<lro ile geleceği gibi 
kuvvetli bir Çekoslovak Sirki 
de fuar müddetince çalışa· 
caktır. Büyükler ve çocuklar 
için hazırladığımız diğer eğ· 
lence numaraları bunlardan 
ayrıdır. Fuarı tam zamanında 
yetiştirmek için geceli gün· 

düzlü hararetli mesai sarfedi
yoruz. 

Bütün otel, gazino ve lo· 
kantalarda ücret listelerinin 
Belediyece tasdikine başlan
mıştır. Tasdiksiz liste bulun· 
duracak olanlar şiddetle ta· 
kip edilerek cezalandırılacak· 

tır. Ev sahiplerinden, evlerin· 
deki ba7.ı odaları pansiyon 
şeklinde kullanmak isteyenier 
de komitece tesbit edilmek· 
tedir. lstanbul' dan gel<·cek 
ziyaretçiler için 300 yataklı 
bir vapur, limanımızda kala· 
rak seyyar otel vazifesini de 
görecektir. 

Fuar komitesi, dün fuar sa· 
hasınclaki büroda toplanmıştır. 
Bundan sonra sık-sık burada 
ıçtiına t'derek lazımgt'len ka· 

rarları alacaktır. · 
lzmir'liler, fuarın açılma 

şenliğine riyaset edecek olan 
Başbakanımız ismet lnönü'nü 
hararetli bir şekilde karşıla
mak için büyük hazırlıklar 
yapmaktadırlar. 

Fuarın açılışı, sesli olarak 
filme çekilecektir. Bundan baş· 
ka 9 Eylul Kurtuluş bayramı, 

güzel pavyonlar, fuar gazino· 
sunda verilecek büyük balo, 
operet, Sirk, lzmir limanı, 
Kadife kalesi, eski İzmir haf· 
riyatını, lnciraltı, Çeşme plajı, 
limanımızda bulunan şanlı do· 
nanmamız, Bergama, Sard ve 
Efes harabeleri, lzmir müzesi, 
bir incir bahçesi ve bir bağ 
filme çekilecektir. 

Bütün otel, han ve lokan· 
lalarla kahveler, umumi şe
kilde dezenfekte edilmeğe 
başlanmıştır. 25 ağustosta pa· 
viyon satışları sona erecek ve 
29 ağustosa kadar herkes pa· 
piyonunun dekorasyonunu ta· 
mamlıyacaktır. 30 ve 31 ağus· 
tosta da eşyalar paviyonlara 
yerleştirilecektir. 

Fuar komiserliii 
lzınir ticaret ve sanayi oda· 

sı genci sekreteri ve Türkofis 

Müteaddid suiisti- Hava postaları 

1 
iz.mir istasyonu me. ma yapan memur. rasimle açılacak 

lzmir, Ankara ve İstanbul 
arasında işliyecek olan mun· 
tazan hava postaları için Hal
kapınar sahasında •hazırlan· 
makta olan hava istasyonu 
ıçın hazırlıklar birkaç gün 
içinde bitirilecektir. fzmir ha
va istasyonunun açılma me
rasımı, parlak bir şekilde 
yapılacaktır. 

Küçük bir maliye memuru tahki
kat neticesinde tevkif edildi. 

Memuriyet vazifesinde mü
teaddid suiistimallerde bulun· 
makla maznun bir maliye me
muru tevkif edilmiştir, Bu me· 
murun adı Basmahane maliye 
tahsil şubesi tebliğ memurla· 
rından Şükrü' dür, ·Son zaman· 
da yapmakta olduğu fazla 
masraflar göze çarpacak bir 
şekil almıştı. Zabıtaca takip ve 
tarassuduna başlanmış ve ne· 
ticede yaptığı suiistimalleri 
tamamen tesbit edilmiştir. 

işlediği suçlar şöylece tesbit 
olunmuştur. 

Şükrü, umumhanede dostu 
bulunan Arap Melek'in evine 
gitmiş ve ev sahibi Melek'ten, 
maliyece borcu olan (40) lira 
kazanç vergisini istemiştir. 

Melek'in eşyaları, bu vergi 
borcu yüziinden mahcuz idi. 
Para istenince Arap Melek 
korkmuş ve Sükrü'ye ricada 
bulunarak hiç olmazsa bu pa
ranın yirmi lirasını sonra al· 
masını istemiştir. Fakat Şükrü, 
kadının sözlerini dinlemiyerek 
paranın tamamını istemiştir. 

Arap Melek, 30 lira vermiş 
ve Şiikrü bu parayı tuhafiyeci 
Reşad adında birinin yanında 
alarak kadına makbuz ilmii· 
haberi yerine bina vergisi iti· 
razına aid ve başka bir nama 

yazılı ihbarnamelerden bir ta· 
nesini vererek isim ve lira 
yerini değiştirmiş, Arap Me· 
lek'in adını yazarak kendisine 
vermişlir. 

Bu vak'a, epey eskidir ve 
maliye memurları henüz Mu· 
hasebci hususiye devredilme· 
den evel olmuştur. Tam bu 
sıralarda maliye icra memur· 
ları, Arab Melek'tcn kazanç 
vergisi istemişlerdir. O vakit, 
tebliğ memuru Şükrü'niin yap· 
tığı vak'a meydana çıkmıştır. 
Fakat Şükrü, şube tahakkuk 
başmemuru Hakkı'le tahsil baş 
memuru Ali Rıza'nm da bu 
işte iştirakleri bulunduğunu 
söylemiştir. Memur Şükrü, bu 
işten başka gazozcu lsmail 
Hakkı'nın defterlerinin tetkiki 
neticesinde bu ticarethane na· 
mına resen kazanç vergisi tak· 
dir edile~ği sırada 150 liraya 
uyuşularak gazozcudan bu 150 
lirayı alıb yüz lirasını kendi-
~~~-~--~----
müdür vekili Mehmed Ali 
Eten, iktısad vekaletince iz· 
mir fuarı hükumet komiserli· 
ğine tayin edilmiştir. 

Hükumet komiserliğinin esas 
vazifesi fuara gctırilecek olan 
yabancı malların memleket 
dahilindeki satışlarına müsaa· 
de etmek ve tayın edilen had
ler dahilinde dövizlerini ver· 
mektir. 

Dün vilayette Vali Fazlı 
Gülec'in reisliği altında fuar 
komiserinin de iştirakile bir 
toplantı yapılmış ve fuar in
şaatı ile iştiraklar hakkında 
görüşülmüş, mesainin normal 
bir şekilde ilerlediği anlaşıl· 
mıştır. 

İzmir Ticaret odası ile Borsa 
fuarda müşterek bir paviyonda 
Ege mıntakası mahsullerini 
teşhir cdeceklerdiı. 

sine ayırdığını, elli lirasını da 
tahakkuk başmemuru Hakkı'ya 
verdiğini, Zeybek rakı fahri· 
kasından da gene böyle bir 
iş için 200 lira alarak Hak. 
kı'ya verdiğini, bu para1arla 
bir ziyafet tertib edildiğini, 
hatta bu ziyafette bir arada 
bir de fotoğraf çektirildiğini 
söylemiştir. Şükrü, bu fotoğ· 
rafı da tahkikata memur edi
len müfettiş Züyyin' e ver· 
miştir. 

Mes' ele Maliye vekaletine 
aksedince vekalet maliye mü· 
fettişlerinden Celal, bu mes' e· 
lelerin tahkikine memur edil-
miş, müfettişlıkçe birçok şahit 
ve alakadarların ifadeleri cılm
mıştır. Tekemmül eden tahki
kat sonunda müfettişlik, tebliğ 
memuru Şükrü hakkında tev· 
kif kararı almış ve Şükrü tev
kif edilmiştir. 

Maliye müfettişleri, Basmane 
maliye şubesindeki muhtelif 
defterler üzerinde tetkiklere 
devam etmektedirler. 935 Se· 
nesinde tebliğ memuru Şük
rü'nün Basmane tahsilat kıs· 
rnında çalışmağa başladığı ta· 
rihten itibaren bütün dağıttığı 
makbuzlar toplattırılarak tet· 
kik olunacaktır. Bu memurun 
üç metresi bulunduğu söyleni
yor. 

Heyet 
Bıırnava'da tetki. 

kat yaptı. 
yaş meyva ihracatı için şeh

rimizde tetkikat yapmakta 
olan ve Türkofis meyvalar 
seksiyonu şefi Zeki Doğanok· 
lunun reisliği altındaki heyet 
dün Burnava havalisine gide· 
rek oradaki bağlarda tetkik
ler yapmıştır. Heyet bağcıla
rımıza Kaliforniya'nın potassız 
kurutulan Tompsons üzümleri 
nevinde üzüm kurutmalarını 

tavsiye etmiştir. Bu nevi üzüm
lere pek çok talip bulundu-
ğunu bağcılara anlatılmıştır. 
Heyet, bugün de tetkiklerine 
devam edecektır. 

* * * inhisarlar idaresi, Burnava 
havalisinde şaraplık misket 
iizümleri kilosu 3,75 kuruştan 
satın almağa başlamıştır. Di
ğer taraftan çekirdeksiz üzüm· 
ler de gene eskisi gibi 2,75 
kuruştan satın alınmaktadır. 
Bazı şarap amilleri de misket 
mübayeasımı. başlamışlardır. 

--------------------------~--

lstanbul'dan Edirne'ye 
Yapılan Gezinti .. ---------980 Kişi gitti. Atatürk'ün anıtına bir 

çelenk koydular .. 
Edirne, 17 (A.A) - Bakır- larak Edirne'nin tarihi anıtla· 

köy ilk okulları koruma ve 
yardım cemiyeti tarafından ls
tanbul' dan Edirne'ye kadar 
gidib gelme tertib edilen hu· 
susi şimendifer gezisi dün ya· 
pılmıştır. 

Dün sabah saat 6,30 da 
lstanbul' dan hareket eden hu
susi tren saat 15 de Edirne'ye 
980 kişi getirmiş ve konuklar 
Trakya'daki bütün duraklarda 
çok samimi bir surette selam
lanmış ve kendilerine ayran, 
karpuz ikram edilmek suretile 
ağırlandıktan sonra Karaağaç 

istasyonile Edirne şehir istas
yonunda yedi sekizbin Edir· 
nc'li tarafından karşılanmış· 

!ardır. 

Misafirler önde kendi muzi· 
kaları ve Edirne şehir bandosu 
olduğu halde yaya olarak şc· 
hire gelmişler ve doğru Ata· 
tiirk heykeli önüne gelerek 
anıta lstanbul' dan getirdikleri 
büyük bir çelengi koyduktan 
sonra çalınan istiklal marşını 
dinlemişler "e bunu müteakib 
söz alan Edirne şarbayı Hasan 
Tahsin Erez'de Bahırköy'lüler 
adına bir nutak vererek Edir
ne' nin tarihi kıymetinden bah· 
setmiştir. 

Bundan sonra tertib heye· 
tinden öğretmen Saadet de 
çok heyecanlı bir söylevle 
gezinin maksad ve manasını 
izah etmiş, fotoğraflar çekil
miş ve kafile gruplar halinde 
şehrin muhtelif yerlerine dağı· 

rını ziyaret etmişlerdir. 

Edirne stadında Bakırköy 
İstiklal idman yurdu ile Edir
ne muhtcliti arasında bir fut· 
bol maçı yapılmıştır. 

Halk yenibaştan istasyon 
yanındaki stada akın etmiştir. 
Bu münasebetle Edirne bir 
bayram sevinci yaşamıştır. 
Konuklar gece saat 21 de 
husnsi trenle istanbula dön· 
müşlerdir. .. 
O/dürmek 
İstemiş 
Uykudan 
Uyandırmış ve .. 
Dolaplıkuyu'da Ferhadağa 

sokağında sabıkalılardan ibra. 

rahim oğlu Kör Kamil, evinde 
uyurken dıvar üzerinden Ha
san oğlu Enver tarafından 
uyandırılmış ve öldürmek kas· 
tile üzerine bir el silih atıl· 
mıştır. Enver yakalanmıştır. 

Hakkı Balcıoğlu 
Nazilli'ye gitmiş olan şehri· 

miz ticaret odası reisi Hakkı 
Balcıoğlu bu akşam şehrimize 
dönecektir. 

1 Nöbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Kemeraltında Şi

fa, Karantinada Eşref, Ke· 
merde Kemer, Alsancakta Ah
med Lütü, Eşrefpaşada Eşref· 
paşa eczaneleri açıktır. 



Edebi, Tarihi, macera romanı 

Pictri'nin mukaveme ve 
inadının sarsıldığı görüldü; 
başını eline dayamış düşünü
yordu! 

Dük Lodovik vaktin geldi· 
ğine hükmederek: 

- Size tekrar ediyoru mki 
Pibulet tamamen masumdur! 
Kendisine her kim tarafından 
hatta benim tarafımdan bile 
böyle bir teklif yapılsa kabul 
etmez; isyan eder. Bizim vila
yetin insanları çok namuslu 
insanlardır, buna inanınız 1 
Dedi. 

Müdür, bir işaretle buna 
emin olduğunu bildirdi. Dük 
sözüne devam ederek: 

- Şu halde ricamızın ka· 
bulünü beklemiyoruz. Hasta
nede çok hasta vardır; bu 
kızla hususi surette meşgul 
olamıyacaklardır. Zavallıyı ölüm· 
den kurtarmak için bize yar· 
dım ediniz. Dedi. 

Fakat polis müdürü: 
- Tahkikat kafi derecede 

ilerlemedikçe, ve ben bu kızın 
masumiyetine resmi surette 
emin olmadıkça böyle bir mü
saadeyi vermem! Dedi. 

Dük Lodovik polis müdü
rüne söz anlatamıyacağım kati 
surette anladı, ve ayağa kalktı. 
Kora' da ayni suretle hareket 
etti. ve soğuk bir selamla ay
rılırlarken, Dük Lodovik mü
düre: 

- Pekala! Fakat ben mü
racaat edecek başka makam· 
ları da bılmez değilimi Dedi. 

- 7-
Bu akşam, ftalya'ya yaptığı 

küçük bir seyahattan dönmüş 
oları Prens Napolyon, Pom
penyen sarayında dostlarına 

bir balo veriyordu. 
Babası Floransa' da kaldığı 

için bu baloda Prens Kloild 
hazır değildi; bunun için ba
loya davet edilenler arasında 
san'atkarlar, maruf şık ve ho
vardalar, maruf salon kadın· 
ları ve bu arada Kora Pearl' da 
vardı. 

Polis Müdürünün yanından 
çıktıkları vakit, Kora, Dük 
Lodovik'c; 

- Bu davete gidelim. Plon
plon' dan başka bize bu hu· 
susta yardım edecek yoktur 
sanıyorum, dedi. 

97 .. 

ve tefrifat memurlan kendile. 
rini hemen karşıladılar; çünkü 
her ikisini de çok iyi tanı· 
yorlardı. 

Geniş ve çok güzel tenvir 
edilmiş salonun dört büyük 
mermer sütununun göşelerinde 
güller arasında birinci Napol
yon'un Sezar kıyafetindeki kü· 
çük heykelleri . vardı. 

Daha girdikleri anda, zama
nın meşahirinden Jül Sondo'yu, 
Flober'i, Sen Böyei, Ogüstin 
ve Madlen Brohon'i, henüz 
genç yaşta bulunan Saraber
nar'i, Teofll Gotye'yi, Matma· 
zel Fovor'i, Samson'i, Jödit'i 
ve saireyi gördüler. 

Prens Napolyon Emil Dji
ye'yi bir kenara çekmiş, ya
kında vereceği bir davette en 
güzel eserlerinden birinin tem· 
sil edilip edilemiyeceğini so
ruyordu. 

Kora, Prensi görünce hemen 
yanına gitti ve selamlıyarak, 

al çak sesle: 
- Monsinyör dedi. Zatıasi

lanelerine söyliyccek çok mü
him sözlerim var. 

Prens, gözlerini genç kadına 
dikti, bu bakış, kendi kanaa· 
tınca, amucası büyük Napol· 

1 
yon'un bakışlarının ayni idil 
Ve sonra: 

- Sözümü bitirmekliğime 
müsaade ediniz. beş dakika 
sonra emrinize tabiiml 

Kora, bir reverans yaparak 
Dük Lodovik'in yanına çekildi. 

Kol kola bir müddet dolaş
tılar, bir müddet Vikont Pol 
Dar'ü, Baron Edvard Andre, 
Marki Filip Dö Masa ile gö
rüştüler. Bu sırada prensin 
kendilerini aradığını gördüler. 

Prens: 
- Söyliyeceklerinizin mü

him olduğunu anlıyorum, bizi 
hiç bir kimsenin rahatsız et· 
memesi için isterseniz benim 
iş daireme geçelim! Dedi. 

Üçü birden geniş mermer 
merdivenlerden birinci kata 
çıktılar; iş dairesine girdiler, 
prens kapıyı bizzat kapattık
tan sonra, Kora'ya: 

- Şimdi, sizi dikkatle din
lemiye hazırım! Dedi. 

- Sonu var -

- Hakkın var! Hem de Yeni Neşriyat: 
balo kıyafetindeyiz gidelim. Pamukkale suları Kora'nın kupası Alma köp-
rüsünden geçerek Dük ile ' Yazan F. Akcakoca Akca. 
Kora'yı çabukça sarayın kapı· Fiatı 25 kuruş. 
sına götürdü. Denizli civarında eski Hie-
Kapıda bulunan merasim rapolis kasabasında çıkan ve 

ANADOLU --·--
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve lı:ışyazgnnı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi nı•şriyat Vf' y:ızı i~lcri 

nıiiı)üril: Haımli Nüzhet 

ldan.•hane~İ: -
lzınir İkinci JJ,.yı~r sokağı 

C. llalk partisi binnın içincle 
T,.lgraf: 1:r.mir - A ADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kotn!o 405 

ABONE ŞERAiTi . 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuru~tur 
• Yabancı ml'm1ekctlcr için senelik 

abone ücreti 27 Jiradır 
Her yenle 5 kurııftur -'ünü geçıııit nüehnlnr 25 kuruştur. 

dünyada bir eşi daha bulun· 
mıyan ve teressubatından ko· 
ca tepeler hasıl olan sıcak su 
hakkında eski ve yeni mallı· 

matı içinde toplamıştır. Sekiz 
kılişesi vardır. Memleketimizin 
bir köşesinin hususiyetini bize 
tanıtması itibarile tavsiyeye 
değeri vardır. Denizli' de Ça
talçeşme pazarında ve İstan
bul' da Kanaat kitapevinde sa· 
tılmaktadır. 

Konferans 
Şehrimizde bulunmakta olan 

ve Ankara ile İstanbul' da tet
kikler yapan Japon profesörü 
Okubo, dün akşam Elhamra 
sineması salonunda (Japon 

ANADOLU MATDAASINDA kültürü) hakkında bir kon· 
DASILMIŞTJR .. •••liııııiıllliııiiılıiim•• .. l fcrans vermiştir. 

. - ........ .. . 

Spor 
Ve Devletcilik ____ , 

Yazan: Suad Yurdkoru 
Hakiki spor kulübü olma

yınca hakiki sporcu da bulun
m1yacağı tabiidir. Netekim spor 
teşkilatımızca müseccel binler
ce Türk sporcusu içinden yüz· 
de biri bile proğramlı ve da· 
imi bir ~ekilde idman yap· 
maz." çünkü idman yapacak 
saha ve levazim, idman yap
tıracak muallim bulamaz. 

3 - idman cemiyetleri itti· 
fakı Devlet ve Parti prensip· 
terimize ve terbiye esaslarına 
aykırı kurulmuş bir teşekküldü. 
Türk Spor Kurumu da bu ha· 
kımdan yanlış ve sakat bir 
teşkilattır. 

Kültür işinde devletçiliği 
kabul eden bir ulusun spor 
teşkilatını hususi teşebbüsler 
elinde bırakamıyacağını söy· 
lem iştim. 

Kültür, kısa manasile ter· 
biye ve irfan demektir. Tür· 
kiye Cumuriyetinin irfan işi, 
yani llkmektepten Üniversite
ye kadar mektepler devletin 
elindedir. Mevcut beş on hu
susi mektep ise devlet maarif 
proğramını aynen tatbik et
mek şartile açılmıştır. 

Kültürün bir anlamında dev
letçi olan uhısumuz, diğer an
lamının kuvvetli bir cüzünü 
teşkil eden beden terbiyesi 
işinde de zaruri olarak dev
letçiliğe gid~cektir. Halbuki 
İdman Cemiyetleri lttif akı ta
mamen liberal bir zihniyet ve 
metoda göre kurulmuştu. Bu 
teşkilatda aşağıdan yukarıya 
doğru salahiyet ve mes'uliyet 
tevzi eden bir sistem vardı. 
Türk Spor Kurumu bu sistemi 
pek az tadil etmiş ve yarısı 
liberal, yarısı devletçi bir teş
kilat olarak kurulmuştur. Faide 
vermesi matlUp bir değişiklik 
ya tam olarak yapılır, yahut 
hiç yapılmaz. 

Burada istitraden söylemek 
isterim ki ; ittifakın sekizinci 
umumi kongresine tekaddüm 
eden günlerde Ankara'da top
lanan ve spor teşkilatımızın 

yeni mahiyeti hakkında rapor 
verecek olan ihzari komisyon
da bu ciheti uzun boylu mü
nakaşa etmiştik. 

Yeni spor teşkilatımızın tam 
devletçi bir sistemle kurulma· 
sına muarız olan ekseriyet ta
rafından, esaslı mahzur olarak, 
mevcut bazı kanunlarımızın 

bu sisteme tearuz edeceği ileri 
sürülüyordu. 

Az zaman sonra hadiseler 
bu düşüncenin ne kadar yer
siz olduğunu meydana çıkar· 
mıştır. Türk ulusu siyasi ve 
içtimai bünyesini tanzim için 
yeni birçok kanunlar yapmış
tır. Spor işimizi düzeltmek 
için de elbette bazı kanunla· 
rımız ıslah ve tadil edilebilir. 

Bugünkü teşkilatın kuruluşu 
terbiye esaslarına da aykırıdır. 
Terbiyenin başlıca esasların· 
dan biri otorite ve disiplindir. 
Bu da yukarıdan aşağıya doğ
ru tesis edilir. Türk Spor Ku
rumunda iki türlü otorite hü
küm sürmektedir. Teşkilatın 

ilk kademesi olan kulüplerde 
aşağıdan yukanya doğru inti
hap usulü ve buna dayanan 
otorite, ikinci kademesi olan 
bölge idari ve teknik heyetle
rinde yukarıdan aşağı intihap 
tarzı. 

Spor kulüplerinde idmancı· 
ların kulüp idarecilerini seç
meleri mektepleı de talebenin 
hoca ve müdürlerini seçmesin· 

/ngiltere - Mısır 

Kral Faruk, lngiliz ko
miseri ile konuştu. 

-------
Nuhas Paşa beyanat verdi. Mı
sır' da son bir hareket beklene

mez. Vergi tadilatı yoktur, dedi. 
Paris, 17 (Radyo) - ln

giliz-Mısır mukavelesi parafe 
edilmiş bir halde olduğu için 
Mısır heyeti 23 Ağustosta 
Londra'ya hareket edecektir. 

imza hakkında henüz bir 
tarih tesbit ve ilan edilme
miştir. 

lngiltere'nin Mısır fevkal
ade komiseri Sir lamison' da 
imzada hazır bulunacaktır. 

Bu mukavele, askeri ma· 
hiyeti hasebile bazı ecnebi 
mehafilde endişe uyandırmış 

hatta, bazı esham üzerinde 
düşkünlükler bile görülmüştür. 

Nuhas paşa bu hususta ira· 
dettiği bir nutukta demiştir ki: 

"Bu yeni mukavele ile Mı
sır' da hiçbir değişiklik olmıya
caktır. Yeni vergi şayiaları 
yalandır. Yapılacak bazı zam
lar da tedrici olacaktır. 

Yabancı sermayeye Mısır 
açıktır. Ecnebi sermayesine ...................... 
den farksızdır. Fikir ve irfan 
ocağı olan mekteplerde böyle 
bir seçime nasıl yer verilme
miş ise, fizik terbiye talim 
eden spor kulüplerindeki se
çim tarzı da ayni düşünce ile 
ortadan kaldırılmalıdır. 

Şahsi teşebbiisler, 30 sene· 
denberi memleketimizde ama
tör olarak tanılan ve kütleye 
hitap eden sporun ideal ku
lüplerini meydana getircnıe· 
miştir. Bu kulüpleri (idman 
sahaları, spor levazimi ve mu
allimlerile birlikte) devlet ku
racak olduktan sonra - ki bun· 
dandan başka çare yoktur -
orada hala, (Gençler kendi 
kendilerini idare etmeğe, teş· 

kilatçılığa alışsınlar gibi) yer
siz bir düşünce ile aşağıdan 
yukarı intihap usulü bırakıla-
maz. 

Kısabir sözle ; Türk genç· 
liği tam bir devletçi zihniye
tile Cumuriyet hükumetimiz 

tarafından teşkilatlanmadıkça bu 
memlekette spordan randıman 
beklemek faidesizdir. 

* * * 
Son Olimpiyad mağlubiyet-

lerinden sonra bazı gazeteler· 
de, spor teşkilatımızın devlet
leştirileceği ve Maarif vekale
tine bağlanacağı bildiriliyor. 
Sporun devletleşmesi geç kal
mış hamlelerimizdendir. Kay
bettiğimiz zamanlar telafi edil
mek isteniyorsa bu büyük iş 
yapılırken hesaplı hareket edil
mek, bilhassa sporun hakiki 
varlığı bir takım formalitelere 
feda edilmemek lazımdır. 

Spor teşkilatının bağlana
cağı en münasip bir otorite 
Maarif vekaletidir. Şu şartla 
ki, henüz daha mekteplerde 
bir spor varlığı yaratmamış, 
sporu hakiki çehresile mey· 
dana çıkaramamış olan klasik 
maarifçi zihniyeti evelenıirde 
tadil ve ıslah edilsin. Bunun 
için de, harika denecek rekor
lar yapan gençleri yetiştiren 
ulusların spor telakkisini örnek 
almak çok faideli olur. 

karşı hiçbir tedbir ittihaz edil· 
miyecektir. 

Mısır' da bir sol hareketine 
intizar en büyük hatadır. Bu 
memlekette böyle ceryanlar 
olamaz. 

Mısır' da vaziyet böyle ka· 
lacaktır.,, 

Kahire 17 (Radyo) - Kral 
birinci Faruk bugün İngiltere 
fevkalade komiseri Sir Milles 
Lampson'u kabul etmiştir. 

Sir Lampson'u saray nazırı 

Zülfikar paşa ve Nahas paşa 
istasyona kadar teşyi etmiş
lerdir. 

Necasinin emlak 
' • • ve arazısı 

İtalyanl' ara 
1 dağıtılacaktır. 

Adis-Ababa, 17 (Radyo) -
Teşrinievele doğru yağmurların 
hitamında İtalyan tebeasının 
yerleştirilmesine başlanacaktır. 

Sabık Necaşinin ve dehalet 
etmiy;n Habeş'lilcrin arazi ve 
emlaki bunlara verilecektir. 

Elçimiz 
Dün Adis-Aba
I badan ayrıldı .. 

Adis-Ababa 17 (Radyo) 
Türkiye hükumetinin Adis-

Ababa maslahatgüzarı bugün 
Cibutiye hareket etmiş ve gi· 
derken Marcşa11 Graçyaniye 
gösterilen kolaylıklardan do
layı teşekkür etmiş ve konso
loshanede hiçbir kimse kal-

mıyacağı için Türk tebaasının 
himayesini rica etmiştir. Ma· 
reşal da bu cihetten miisterih 
olmalarinı söylemiştir. 

Fransa 
Ve uluslar sosyete

sinin ıslahı 
Cenevre, 16 (A.A) - M. 

Delbos Milletler cemiyeti umu
mi katibi M. Avenol'a millet-

ler cemiyetinde reform yapıl· 
ması mes'clesinde Frnnsa hü· 

kunıetinin neler düşünmekte 
olduğunu bildirmiştir. 

M. Delbös bu mülahezala
rında Fransa'nın bilhassa mil-
letler cemiyeti mukavelename· 
sinin 11 inci ve 16 ıncı mad-
delerinin tadilini istemekte 
olduğunu beyan etmektedir. 

Amerika'lılar ve 
İspanya hadiseleri. 

Montevirco, 17 (Radyo) -
Urugvay hariciye bakanı, bü
tün cenubi Amerika hükumet
lerinin lspanya'da dahili harbı 
durdurmak için faaliyete geç· 
melerini istemiştir. 

Hava faciası 
Tokyo, 17 (A.A) - Motarö 

tayyare gemisinde 
tayyaresi Sascbo 
denize düşmüştür . 

bir deuiz 
yakinin de 

Fransa Erkanı 
Harbiye Reisi 
Parise Dönüyor --·······--Lehistan askerlerini 
Ve tesisatını geziyor 

Varşova, 16 (A.A)-Fransa 
Büyük Erkanı Harbiye reisi 
general Gamelin dün sabah 
general Rydz Simygli ile gö· 
rüştükten sonra refakatında 
Polonya Büyük Erkanı harbiye 
reisi olduğu halde Varşova 
civsrında Okience askeri tay· 
yare meydanında birinci hava 
alayını teftişe gitmiştir. 

General Gamelin bundan 
sonra P. Z. L. tayyare fabri· 
kasını ve Demplin' deki tayya· 
recilik mektebini de gezmiştir. 

General Gamelin öğle ye· 
meğini birinci hava alayının 
misafiri olarak orada yemiştir. 

Paris, 17 (Radyo) - Kara· 
kovi' de general Gamelin halk 
tarafından büyuk tezahuratla 
karşılanmıştır. 

General, Pilsudeski'nin me
zarına büyük bir çelenk koy· 
muş halk tarafından şiddetle 

alkışlanmıştır. 
General akşam üzeri Viyana 

tarikile Paris'e hareket etmiştir. 
Varşo-...a, 17 (Radyo) -

Fransız erkanıharbiyei umu
miye reisi general Gamelen 
dün, eski Leh krallarına mah
sus_ tarihi salonda cumur reisi 
tarafından kabul edilmiş ve 
en hüyük nişanla taltif olun
muştur. 

Generalm sınıfındaki zabi
tana ve Varşova'daki Fransız 
ataşeınilitcrine de muhtelif ni· 
şanlar verilmiştir, 

Fransız generalı saat 15 de 
Varşovayı terketmiş ve Kara· 
koviye gitmiştir. General mü
teveffa mareşal Pilsudeskinin 
mezarına bir çelenk koyacak
tır, Kendisina Lehistan erka-
nıharbiyei umumiye reisi de 
refakat etmektedir. General 
Gamelen Karakoviden Viyana • 
tarikile Paris' e dönecektir. 

Gennral Gamlen Varşova· 
dan ayrılırken gazetecilere 
kendisine yapılan hüsnüka· 
bülden dolayı beyanı teşek
kür etmiş ve Lehistan ordusu 
umumi müfettişinin Paris'e 
gelmesinin F ransız'ları çok 
memnun edeceğini de söyle· 
miştir. 

Varşova, 17 (A.A)- Sanıl
dığına göre, Polonya ordusu
nun uüyuk şefi general Rydz 
Ramiglyin general Gamelin'in 
Polonya'ya yaptığı ziyareti 
iade etmek üzere pek yakında 
sonbahar Fransız manevraları 
sırasında Fransa'ya 
ihtimali vardır. 

gitmesi 

Sıhhat Vekili
miz Aksaray' da 
Göçmen işlerini tet

kik ediyar. 
Aksaray, 17 (A.A) - Sıh· 

hat vekili Dr. Refik Saydam 
refakatinde teftiş heyeti reisi 
ve iskan umum müdürü oldu
ğu halde bugün şehrimize gel· 
miş ve göçmen evlerini teftişe 
başlamıştır. 

Sıtma mücadele teşkilatınca 
kurutulan Karasaz bataklığının -
ve bunun kenarında yapılacak 
olan göçmen köyü yerini tef· 
tiş edeceklerdir. 

. . . 
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~18~~6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ANADOLU 
.... /zmir Komutanlığı ilanları 

Ms. Mv. Sa. Al. komisyonundan: 
l Hava kıtaatmın (1400) lira bedel keşifli kara nakliyatı 

2 

3 
4 
5 

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

çukta İzmir' de kışlada MST. MV. satın alma Ko. nun
da yapılacaktır. 
Teminatı muvakkate akçesi (105) liradır. 
Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve
sik& 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: 
1 Tüm kıtaatı için ilgili şerait ve evsaf içinde kapalı 

2 

3 

4 

zarf usulile 992500 kilo un alınacaktır. 
Unun beher kilosuna 15 kuruş tahmin edilmiş olup 
teminatı 8694 liradır. 
ihalesi Çanakkalede tüm satın alma komisyonu bina· 
smda 28-ağustos-936 cuma günü 15,30 da yapılacaktır. 
İstekliler 2490 numaralı ihale kanunun iki ve üçüncü 
maddesinin istediği vesaik ile beraber teminatlarile 
birlikte ihaleden bir saat evvel 14,30 da komisyona 
gelmeleri. 14 18 19 21 2587 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
Cinsi Mikdarı 

kilosu 
Turgutlu askeri kıtatının hayvanatı için arpa 232630 
Uşaktaki askeri kıtaat hayvanatı için ,, 252050 

1 - Turgutlu ve Uşakta bulunan askeri kıtaat hayvanları 
için yukarıda cins ve mikdarı yazılı 10 aylık arpa 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Ayrı olarak tanzim kılınan arpa şartnameleri bedelsiz 
olarak Kasaba askeri satın alma komisyonundan 

3-

4-

5 

6 

verilir. 
232630 kilo arpanın ihalesi 25 Ağustos 936 tarihinde 
salı günü saat on altı ve 252050 kilo arpanın iha-
leside 25 Ağustos 936 tarihinde sah günü saat 17 de 
kapalı zarf usulile Kasaba askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

Beher kilosunun muhammen fiatları 4 kuruştur. Te
minat muvakkateleri ayrı ayrı 680 ve 757 liradır. 
İsteklilerin Ticaretodasında mukayyet olduklarına dair 
bir vesika ibraz etmeleri lazımdır. 
Teminat muvakkatelerile birlikte teklif mektuplarının 
münakasanın yağı belli saattan en aşağı bir saat evvel 
Kasaba askeri satın alına komisyonuna vermeleri ilan 

olunur. 11 15 18 22 2566 
Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 

Cinsi 

Miktarı 

Kilosu 

Beher kilosu-
T ahmin edilen nun tahmin Teminatı mu-
mecmu tutarı edilen fiati vakkate akçesi 

L. K. K. S. L. K. 
(İsteri ize 
edilmiş) süt 36000 4680 00 13 00 351 00 
Yoğurt 32400 4212 00 13 00 315 90 
Munakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 
Açık eksiltme 29/ağustos/936 cumartesi günü saat 10 da 

" 
11 

" " 
11 

" " 10/30 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 - İhaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda iz· 

3 
4 

5 

mirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 
Şartnameleri kergün komisyonda görülebilir. 
istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesi· 
ka göstarmek mecburiyetindedirler. 
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. Sa. Al. komisyonundan: 
Cinsi Miktarı 

kilo 
Saman 115520 

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

2 
ihtiyaeı açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 
İhalesi 29 Ağustos 936 cumartesi günü saat on ikide 
lzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

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

6 
7 

8 

fiat tahmin edilmiştir. 
Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. 
İstekliler ticaret odasına kayıtlı olduklarına dair Ve
sika göstermek mecb1.1riyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçiincü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saa
tinden evvel komisyonda hazır bulunmaları. 

13 18 22 27 

Mst. Mv. satın alma ko. nundan: 
Beher kilosu-

Cinsi 
Kesilmiş sı-

Miktarı Tahmin edilen nun tahmin Teminatı mu
Kilosu mecmu tutarı edilen fiati vakkate akçesi 

ğır eti. 
Ayaktan sı-

117800 26916 00 12 00 1943 70 

ğır eti. 84000 15540 00 18 00 1165 50 
Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saab 

1 

Pazarlı 20/ağustos/936 perşembe günü saat 15/30 da 
" u " " " " " 16130 " 
Mst. Mv. kıtaatının iki kıt'a şartname ile ayrı ayrı 
kapalı zarf usulile münakasada bulunan yukarıda cinsi 
ve miktarları yazılı iki kalem sığır eti ihtiyacına ven
len fiat komisyonca pahalı görüldüğünden pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda 1z· 
mirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Şartnamesi hergün görülebilir. 
4 istekliler ticaret odasında kayıth olduklarına dair ve· 

5 
sika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale sa· 
atından evvel komisyonda hazır bulunmaları. 38 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Mst. Mv. Seferihisar mıntakası kıt'aatının (46900) kilo 

kesilmiş sığır etine talip çıkmadığından pazarlıkla 
satın ralınacaktır. 

2 - ihalesi 20 Ağustos 936 perşembe günü saat on yedi 
buçukta İzmirde kışlada Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nunda 
yapılacaktır. 

3 Tahmin edilen mecmu tutarı (8442) liradır. 
4 - Beher kilo kesilmiş sığır eti için on sekiz kuruş fiat 

5 
6 
7 

8 

tahmin edilmiştir. 
Teminat muvakkate akçesi (633) lira (15) kuruştur. 
Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 
sika göstermek mecburiyetindedirle.r. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve-
sikaları ve teminatı nıuvakkatelerile birlikte ihale saa· 
tından eve) komisyonda hazır bulunmaları. 36 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan: 
1 - Mst. Mv. Foça mıntakas~ kıt'aatının pazarlıkla satın 

alınacak olan (39300) kılo kesilmiş sığır eti ihtiyacına 
verilen fiat pahalı görüldüğünden ihalesi 20 Ağustos 
936 perşembe günü saat on yedide İzmirde kışlada 

2 
3 

4 
5 
6 

7 

Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen mecmu tutarı (6091) lira (50) kuruştur. 
Beher kilo sığır eti için on beş buçuk kuruş fiat tah
min edilmiştir. 
Teminat muvakkate akçesi (457) liradır. 
Şartnamesi hergün komisyonda görüleb;lir. 
İstekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve-
sikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale 
saatından evvel komisyonda hazır bulunmaları. 37 

lzmir M. H. müdürlüğünden; 
Yeri 

fzmirde Kestelli cad. eski M. H. tahsil 
Cinsi 

Dükkan 
No. sı 

140 
şubesi. 
Karşıyaka Kemalpaşa caddesinde eski 
M. H. tahsil şubesi. 

" 115 

Tilkilik eski M. H. tahsil şubesi: " 236 
Burnavada eski medrese binası. " 

ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsleri 
yazılı akar kiraya verilmek üzere 6-8-936 gününden 20-8-936 
gününe kadar temdiden 15 gün müddetle müzayedeye çıka
rılmıştır. isteklilerin şeraiti öğrenmek üzere hergün Muhase
bei Husuiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürme isti-
yenlerin de ihale hünü olan 20-8-936 perşembe günü saat 10 
da depozito veya bank mektubu ile birlikte vilayet daimi en-
cümenine müracaatları. 12 15 17 19 2583 

lzmir liman işleri idaresinden: 
ldaremizin 936 senesi tarifesi tadilen tasdik olunarak veka

letten gelmiştir. 24/8/936 tarihinden itibaren tatbik edile-
cektir. 39 

• 
lzmir harici askeri satın alma ilanları 

Bergama askeri sat. al. komisyonundan: 
1 - Bergama kıtaatı için 16000 kilo pirinç 7/9/936 pa-

2 
3 
4 

zartesi günü saat 10 da açık ekslltıne ile Bergama 
askeri satın alma binasında satın ahnacaktır. 
Pirincin tahmin bedeli 4800 liradır. 
Birinci teminatı 360 liradır. 
İstekli olanların birinci teminatı Bergama maliye vez
nesine ihale zamanından evel teslim edecektir. 

5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyen hergün komisyon 
açık olduğu ilan olunur. 5 9 15 20 2468 

Bergama askeri satın alma komisyonundan: 
1 - Bergama' daki kıtaat askeriyenin 260 ton un ihtiyacı 

2 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 8/eyliil/936 salı günü saat onda Bergama'da 
askeri satı alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutan 28600 liradır . 
4 - Teminat muvakkate akçesi 2145 liradır. 
5 - Şartname sureti 143 kuruş bedel mukabilinde Ber

gama askeri satın alma komisyonundan alınır. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sika göstermek meçburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelrinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel kom!syona vermiş bulunacak-
lardır. 18 23 28 2 2635 

Burnava askeri sat. al. · ko. nundan: 
1-

2 

3 

4 
5 

Gazieınirdeki kıt'anın senelik ihtiyacı olup açık eksilt
meye konulan 40,000 kilo samanın ihale iarihi olan 
10/8/936 pazartesi günü saat 11,30 da yapılan müna
kasasına talip çıkmadığından bir ay zarfında pazarlık 
suretile satın alınacaktır. 
İlk pazarlığı 20/8/936 perşembe günü saat 10 da ya
pılacaktır. 
Umum tahmin tutan 600 l}ra olup muvakkat teminatı 

45 lirJc!ı r. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri salın 
alma komisyonuna gelmeleri. 2631 

Burnava askeri sat. al. komisyonundan: 
1 - Ödemiş'teki kıt'anın senelik ihtiyacı olup açık eksilt

me suretile münakasaya konulan 62,000 kilo samanın 
ihale tarihi olan 10/8/936 pazartsi günü saat 11 de 
yapılan münakasasmda talip çıkmadığından bir ay 

2 

3 

4 
5 

zarfında pazarlık suretile satın alınacaktır. 
İlk pazarlığı 20/8 /937 berşmbe günü saat 11 de yapı-
lacaktıır. 

Umum tahmin tutarı 930 lira olup muvakkat teminatı 
70 liradır. 

Şartnamesi hergün kor!lisyonda görülebilir. 
isteklilerin muayyen yaktinde Burnavadaki askeri sat. 
al. komisyonuna gelmeleri. 8 

1 - Uşakta bulunan askeri kıtaat hayvanatının yukarıda 
cins ve miktan yaZllı bulunan 10 aylık saman ihtiyacı Burnava askeri satın alma komisyonundan: 
açık eksiltmeğe konulmuştur. Mücellit Cinsi Mahalli Miktarı Umum tahmin Muvakkat 

2 - ihalesi 25 ağustos 936 tarihinde salı günü saat 16 da Kilo tutarı teminatı 
açık eksiltme ile Turgutluda askeri satın alma komis- A ı ı• Rıza Un Gaziemir 20,000 2400 180 
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün satın alma Un Aydın 20,000 2400 180 
komisyonunda görülebilir. 1 Yukarıda miktar ve mahalli yazılı unlar müteahhit nam 

Tarih Gün 
20/8/936 perşembe 
20/8/936 " 

ve hesabına pazarlık 

Saat 
10 
11 

sureti le 

3 - Muhammen.fiatı bir kuruş yirmibeş santimdir. Yeni Kavaflar çar• satın alınacaktır. 
Teminat muvakkatesi 109 liradır. 2 Pazarlığı 20/8/936 perşembe günü hizalarında gösterilen saatlarda yapılacaktır. 
İsteklilerin belli gün ve saatte Turgutlu askeri satın alma ŞlSl No. 34 3 Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 

komisyonunda bulunmaları. 11 13 16 18 2565 • 4 isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma ko. nuna gelmeleri. 
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• Ucuz, temiz, taze 

2 

M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan: Gu'"nu" 5 1 /zmirşarbaylığından 
Cinsi Miktarı Teminatı Fiati Şartname ihale aatı hale şekli 

M L 
Senelik kirası 200 lira be· 

etre ira parası Kş. tarihi d ı h e i mu ammenle Alsancakta 
Arka çantalık bez 21.500 1209.40 75 00 25/8/936 Salı 11 Kapalı zarf Birincikordondaki eski itfaiye 
Portatif çadır bezi 100.000 : 150.000 6875 75 565 25181936 Salı 15 " " garajı binası baş katiplikteki 
Mahruti çadır bezi 150.000 : 180.000 9800 95 835 26/8/936 Çarşamba 1 l " ,. şartname veçhile bir sene 
Yazlık elbiselik bez 400.000 12.250 55 1100 27/8/936 Perşembe 11 " " müddetle kiraya verilecektir. 

' Portatif çadır bezi 150.000 6875 75 565 27/8/986 Perşembe 15 " " Açık artırma ile ihalesi 21/ 
Yazlık elbiselik bez 350.000 10.875 55 965 29/8/936 Cumartesi 11 " " 81936 Cuma günü saat on 

1 Eksiltmelere gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleri yukarıda miktarlari yazılı ilk altıdadır. İştirak için on beş 
teminatları ile teklif mektuplarını ihale saatlarından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. ~?· nuna. ~er~.eler.. liralık muvakkat teminat mak-
Yukarıda yazılı malzemenin şartnamelerini hizalarında yazılı bedeller karşılığında almak ve orneklermı gormek isti- buzu ile söylenen gün ve 

• .. is ona gelmeleri. 8 13 18 22 2516 saatte encümene gelinir. 

i ide ve tuvalet , 
çeşitleri 

HAMDİ NÜZHET 

SIHHAT 
ECZANESi 



Tuı,n 
Lira 
12!0 
750 

Temmaıakçesi 
Lira K. 
"'92 ıs 
56 2s 


