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Rusya 
Hükumeti de boğazlar mua

hedesini tasdik etti. 

Rusya, Montrö mukavelenamesini tasdik etmiştir. Avrupa' da Y_ep-yeni bir vaziy~t ve 

Altmışyedi milyon liralık Alma~;a;de;~a'jf~j;;
0

'konf e 

il:l\ e et mi~tir. 

h . ' 1 . d. ? ta sısat ~e~ _e e~ı ne ır · ransa iştirak edecekler! 
Bü:yük Önder Atatürk'le ismet lnönü ve Bakanla-rHitler ve Mussolini muhtelif mes'elelerde anlaştılar. Fran. 
rınyarın İstanbul'a geçmeleri beklenmektedir.. sa ve Belçika'~a teminat.verece~ler. ~ta/ya da lngiltere ve 

ı , .. o"ıı'o rraıısa'nııı ııarici \. Akdenız devletlerıne aynı temınatı verecek .. 
~!~:~(~t~ıcr' " iiı

1

::f:.~'ı1111İi:e~ll;:~lı:;!~ Yakın şarkta ltalya menf eati' 
<'lmı~ ve lnı nraılıı :\1oııtru bo~nz· • 

lıır le nfcrıııı·ındnn lınlıı;Pılı•rc·k ?ıf. ctmcnıı'~İ h.alıul etnıc .. i olal'aktır. 
Pol Boııl..ur

0

uıı ıtıl'eah.iııi takdir \ c Lu c·ıı,,n nıu~n) ir lıarı·ket edrıı· 
etmiş "' TiirL..i~c hiil,\ııııcıinin dii· lı'r" nıii~trrrk J,ir l.uHetle karı;ı 
ı ij,t lıarrkPtiııi •:ok ) ~ıkı;ck buluı.ı· l..o~ mak l .. zıııı g"lecc-ktir. 

du~l ııu ii~ lrıııiş H' Ti.ır&d~ı··ııiıı hu Bunl:ırdan luışl..a, Jtal~a Jn~il· 
ıl ii ı ii«I lıarı•keıi J..ar~ısıncl.ı boğ:ı:t.· lert'~ •' '" A L.deııi1: (I(•\ ktlc>riııe İt.· 
lur mc ·ı·)l'wiııiıı Tiırki) e lehin kdil lrı i Qekildı· ll'mİuat 't'rnıı·~c 
lrnlli ıulen baika ';Urf' kalıııadı[!ını hazırdır. ) alııız hur:ııl:ı 1ıalya 011111 

Önderimiz ve Başbakanımız 

°M<'elisi nıeh·u~aıı lıu ~ııh.ıhtn 

içtiıııtı rtıııiş H' ı:ız ıatiljnclen cn~l 

hitıncııi lıizım gclı·ıı işini lıitirını•· 

ğe çnlışmıştıl'. Üğle\leıı sonraki i-;· 
tiıııad:ı lıugclny kurııııı:ı kanunu 

tı•tkikc lıaşlanımştır. Bu kanun 
lnyilıası ıızun olduğundan medis 
hı: grc,. ıle ınesai~inı> de\am ··de· 
eektir. 

teıııiıı:ıtıııı .kı~ nıett<'ıı ılii;iireı•eı..: lıir 
teklif \ ıır.J ı r. nu tt·kliftt• ) alın 
'farkta fıahıı nıı·nııfiiııin tef<'\'\ ıı
kunun alıikadarlarca taııınnıaeı h:ık· 
londadır. Bıına, ıoiyaı;i nıehııf il 
lıa)ret l'tnıeltl' \f' hir mana \er
mcmektedirler. 

Jitanbul, 1 (Hu u~i muhabiri· ı 
mizden}- !\tat iirk Ye ismet lııöııü 
ile hakaıılanmızın )ann An kara· 
dan İstaııhul"a gelmeleri bekleııi· 
yor. Atatürk'a fevkalade karşılama 
töreni yapılacaktır. 

İstanbul, l (Hu.susi muhabiri· 
mi&den)-Kamutaya verilen kanun 
.mucibince bo&azlan n tahkimi için 
67 mil1on lir.a tahaiııat kabul edil· 
d ili hakkındaki haber do,ğru de
liW'r· &.... bundan evet; kamu· 

ııı ih on lira üılt~ıı uıı•k t.Url'lilc .ı \'llns 
J 

olurak temitı ediliyonltı. 

J>nri~ 1 (A.A) -- Mdı·us:ın 

mı-eli i dün ak~am lıaşlaınış oldu· 
~u nıfüınkaşnlar de' aın etmiştir. 
Bu uıünakaşıılar. gece yansından 
soııra ~aat üçte nihayet bulmuştur. 

lstanlml. 1 (A.A) Bugı1nkü 

-Sonu 6ıncı sahifede-

İspanya mes'elel;ri konferansa 
tesir edecek mi? 

aa,.ta bbql edilen kanunla, bu Loııdra 31 (A.A) Jyi malumat almakta olan mehl\fil ispanya ih· 
aüUar para bükt1mete \'erilmişti. tilaliııin heşler konferansının tehir edilmesine sebebi) el vennesi nıuhte· 
Bu defa aynca beş milyon liralık mel lıuluııJuğunu, çliukii bu ihtilalin A vrupa'mn garlımıı şamil veya 

M. Hitler 

tah&iaat \'erilmiştir. 67 Milyon }j. umumi bir yardım misakı akıli hu-ıı ınuln müçküllcri artmakta olllu
ralık tahsisat, senede yedi buçuk ğunu beyan etmektedir . 

.......................................................... ................. ... ......... ~ ............ ~ ....................................... . 
A.iler Madride 18 kilometre yaklaımıılar. 
Halbuki diğer bir haber de gösteriyor ki: 

8evi1, 1 (Radyo) - Madrid'i 
...-ıı olan Luvvetler, gittikçe mu· 
luıııara daireııini darlqtırmaktaflır. 
(~C'Dc:ral Mola. Madrid"e l 8 kilo· 
ıııeıre } akın olan Enfardo ıuevk ini 
İf~al eı uıi1ı ir. 

11.ikı).mete Plf'u,rup bir tayyare 
rıt't'zire ·de- dlltıhrülmnıtur. 

Se\il, 1 (ICaJ~o) Hukiımf'l 

L.u'alara ile a il ·r ııra~ınd ı \Ja 1 İti 
..arafuıda tıdJ •ıli hır h:ırp ,(,.,, ııı 
rtm• ktt"rtır. 

Madrid lıükilmf'li. \ :ıla , İ) .ı· 

nıu iııilrr eline d(l~tüGüuu ~l..ı İplt: 

d_.Hım t•tmc>ktf'clir. Bilrıin bunlnra 
rağmen Gotlıımarıı ılaglan f'lt:ıfıu.la 

lıenüz hükıimet kıt'alnr. nıeH~uıtur 

Her i1i ıaraf ta son harbe hazır
lanmaktadırlar. Katalanya kunet• 
leri, Sangc;.ze JOluuda mağldp ola
rak geri çekilmi~lerdir . 

Aaner de bflyflk hazırlıklarda 
boluam•kta ve ölüm taburlan ha· 
...,.._.kt•darlar. Bu &8burlar sabık 
-..--~~~----~~~~~-

V elıip pafa 
ltalya'da ne arıyor? 

1.a.nbul, l (Hususi muhabiri· 
llıilden) - Habeıiatan harbinde 
C"'9p cephPinde Raı Naaibo'nun 
lebd mfitaviri olarak çahfan Ve
~,..., İlalya'da bulunmaktadır. 
l~'Jılna Velaip papp Jmdut 
ı..,;r; ~kleri h•beF veriluıek· 
Nlr. 

Madrid şehri 
diktatör Primo dö Rivera'mn oğ· Harb timdi İron • Almeyra ve 
lunun k.umanduındadır. Pasacası hattınd• devam etmekte-

Ecnebi mehafil, İapanya•da is- dir. Harb bütün gece devam et· 
yan hareketi nih•yet bul.. bile, mittir. Aailer mühim askeri bir 
hakiki ıülttınnn iadelli için çok mevki de elde etmiflerdir. Kızıllara 
uzun bir zaman IAzun gelecektir. mensup Milisler ve hükumet United 

Fndatı, ı (Radyo) _ Asilere Preıı, BAselooa hükllmetinin fev· 
kalide harb hali ilin etmittir. Bu 

meııJup bir kıta, Oryacuma doğru eebeble idare emirlerine hudutsuz 
ilerlemektedir. Bu kıt'anm hedefi 

San Sebasti'ı:en'dir. Du kıt'a yolda bir salahiyet vermittir. 
1 

Bareelon, l (Radyo)- Yeni ı.. 
bir hükumet kıt'aJile müsademe panya kabinesini Kaıanova tqkil 
ederek iki küçük top elde etmit- etndflİJ'. Yeni kabine Markaiat dem 
lerdir. Laza da &silerin eline düf" gil. fakat daha ziyade eola mft. 
mfittilr. .Lilerin bu m~vat,~ye- temayildir. 
tiDdeD IODrll SID Sebutıyen ı mu-
ı.aean ettikleri .nı.,ı ... utacliı. - So- 6 ıneı .. ,.,,_ 

/ta/yan ordu. 
su manevra#ı .. 

1 Veliahd tarafından 
idare edilecek. 
Ro11,14 l (Rad.>o) - İtalyan 

ortlu«ımuıı lni) iik ınane' ralanoa 
huri 'l" '.'iapvli l..ıtalannııı hı•ınıi 

1 
\t' aic fırkalar i§tİrak edecf'k \C 

manevralar 25 Jt'n 30 a~ust•l8a ka· 
clar dr.\ aın toderf'ktir. 

Manenaları '~iabıl iılar • E-de· 
cekıir. General Baustroli de ıua
ııe\ ralarda hazır bulunacaktır. \ e· 
liabd bir kıta) ı idare edecek ve 
yeni harp usulleri üzerine t.-tkikat 
yapılacakbr. ----
Sıcaktan ölen 
ve bayılanlar var 

Dün bava fevkalade •caktı, tch
rimizdeld halk, ucaktan bunalmıt 
vasiyette idi. Deniz banyolan, b
labalık. halk tarafından doldurul
muıtu. Yiirüyüt etınannda Salhane 
trıuu vay caddetıinde darı kiti ba
yılmıf, haıtaneye bldınlmaftu. 
Bwalardıuı himu. öldqa haber 
almmı9br. Dondurmam wı twbetçi 
dükk&nlan ile hafl•ma ıu •tanlar 
çok it yapmlktachrlar. 

Diğer taraftan Alruan)a da 
hüHin yazılan teminatı 'ermekle 
beraber, müstemlek<' i tcınektc ı::ı
rar edecektir. 

Pariıı. l (Rııd)o] Önüıııüzcle 
yeni bir ıiyaaet ayı açılmamakta· 

dı r. Bu •) içinde beyııelruiJe) mu· 
kadderatm ne tekil alacağı şimdi . .... 

den tahmin edilemez. 1\Jaıİmafih, 
yaz tatili ayı olması basehile siyaf'i 

lfaaliyet 9imdiden betaet ke11betoıiş 
bulunmaktadır. 

-Sonu Sinci sayfada- M. Massolini 

ltalyan'lar a.ilere yardım 
ediyorlar gibi g6rünüyor! 

Bu tayyareler ne
reye gidiyordu? 
Rahat 31 (A.A) - .Moulouya 

aehri maDubına bıen İtalyaıa tay-
areeiaµı bu İDİfİM eebeb benzin b:rulanııua ~audır. Tayyare· 

de bulunan altı kiti ugdır. B.unlu 
Sardunyadan kalkbkl•nnı ve bir 
it için Pua llelilla koyuna gitmek· 
te olduklarım bildirmiflerdir. Ta· 
mamen •Alam olan tayyarenin 
İtalya 'ya aid oldupna dair hiçbir 

Tatlar 

Deve hamuru 
Dne luunarıınrı 6ilirsiniz: 
iri, gaoarlalc lapalar halinde hazırlanır ve teker tebr 

dflfl'1nin alzına wrilir. Tanesi en "falı 250 ıranulu. 
Deve onıı lait; çilnemeden midesine indirir.. Bu laamlll', 
bittabi pişmemiştir. 

Bunun içindir ki, halk dilinıle, piım•nıiı e~ 
"Deve lıamarıı,, adı verilir. 
Aşalı yukarı ıu birkaç ıündenberi, /zmir'de b~lc 

fırınlar, deve hamuru imalatlıanesi haline ıelınişlenlir • 
Francala ve lcwnen birinci 111n1i ekmekler müste.sna ol
mak üzere en kalabalık ve fakir halkın gtdili ekmelt
ler, alzo alınmıgacak bir şekilde çıkarılıyor. Varlıldı 
vatandaş ekmekten şikdget edince, yenisini, başkasını g. 
darik edebilir. Bu onan için çok kolaydır. Falcat n/nı· 
sına koNrıp t<ı kedili w parçaladılı /aamıır gılınını p 
ren f akir vatandtlf ~in W1Ziget laiçte 6ögle delildir. 
Ona, 1111 olıırsa olırın gimefd w lapa ıibi, mülege in
dirmele mecbıırd,,,. DtJW lıamıırana 6enzqeıı 6rı .öMe 
ekmelc:ere birçok fırınlarda tesatliif edilme/ctetlir • 
/aalk araınt/a 1Hu-6a•alı bir ıilc4get w ıztırap ,,...,.._ 
olmllflıır. Ekmek, biri11ei plinlla dikkatle takip edilnelc 
6ir ııtla matl.:eıülir. Ea çok sar/igat luırcı .,. ildll.Ci 
nnilertle oldııfrı için, bu nevi elcmele dalatı zigaıle itüuı 
fiderme/c ieflp ediNor. Dedilüniz ıi6i, 6anıı kalltı1111a 
fakir laalk ta6aktuı, ıilc4get etmez w /aer /uı/ckının ,...,,,, 
te,./ckOller kanalı ile taAa/c/crıkrınu 6ekligen insaııl.tJw
tlon miitep/ud .. dir. 

Bel"'1ige reülıniz tlolctortlan bu dne laamlUfUltl 611' 
çare Wl.91.onız. M;.del•rimiJ fergada ,.ı,,,ipir, 4JllJ •r~ 
,.,,.,,.,,,,,.. SAP. 

~~~~~~~~~~~~~~_......~ ..... -------
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1
~ ~~~~~~~~=~~~~-~~~~~ 

ls~etlnönü~ille·~~~t~'~i~~~~~~~~~~ 
te söyliyor! 1 Cebelüttarık boğazı !ehli:e ve harp m~ntakası ilô.n ed~ldi. Ticare_t 

Hükiımet, yeni vergi tarhetmeden ISp~nya hadıselerl Ve ln_gılt~ vc::a~~~~d::~ı::ndı 
tahkimat icin icap eden tedbirleri re ıle ltalya Fransa vazıyetı ?azetesi , _ F~an~an~n, ispanya 

• ' ' • ıle her turlu tıcarı muamelede 

alacak ve maksadı başaracaktır ı ,. -·-- bulunabilecekleri hakkındabü· 
•• 4 lngiliz tayyaresi Bordo'dan dönüyor. Barselon hükumeti ye. yük müesseselere iş'aratta bu-

Ankara, 31 (A.A) - Dış· Arkadaşlar; 1 . .. J r t db. l . ld B C' • ti k lunduğunu yazıyor. · 1 . B k b t B 1 .1 1 h <l 1 . nı muaa,-aa e ır erı a r. azı papaz ve r acıs er urşuna 
ış erı a anımızın eyana mı eyne mı e mua c c erın • ' B f 'J 
müteakip mukavelenin tasdi- her biri bir devrin ifadesidir. 1 dizildiler. ita/yan tayyareci ne dedi? arse on aa 
kine ait kanun layihası okun· Denilebilir ki, yeni boğazlar Paris, 1 (Radyo) - lspan· Sksnervil kumandasında Tan· bütün İspanyol harb sefine- Beş hükumet 
muş ve reye konularak mev· mukavelesi 923 denberi yeni ya' dan gelen baberlerdc hala ca'ya vasıl olmuştur. leri 30/31 Temmuz gecesi k 
cud 386 reyin itlifakile ve al· Türk devletinin siyasetini ve vuzuh ve kat'iyet yoktur. Her Rabat, 1 (Radyo) - İspan- hareket edip gitmişlerdir. T eşek ü[ etti .. 
kışlarla kabul edilmiştir. varlığını gösteren bir varlıktır. iki taraf vakayii kendi lehine yol'ların üçüncü Lejyon Lnt- Tanca'da şimdi Hidroğrafik Barselon, 1 (Radyo) - Bu-

Yeni boğazlar mukavelesi- Bu varlık herşeyden evel kud- tefsir ve ilan etmektedir. ranjcr taburu Tetuan'a tahaş- bir lspanyol sefine vardır; bu rada vaziyet çok anormaldir. 
nin bu suretle kabulünü mü- ret ifade eder. (Bravo sesleri Resmi bir tebliğe göre, Bor· şüt etmektedir. Bu tabu,· da sefine harb sefinesi adedilme- Burada beş hükumet mevcut-
teakip Atatürke kamutayın min- ve alkışlar.) Atatürk rejiminin doda tevkif edilmiş olan dört fspanya'ya sevkedileccktir. mektedir. tur. Anarşi, görülmemiş dere· 
net ve şükranlarının bildiril- Türk milletine bu kadar az İngiliz tayyaresinin Londraya Cebelüttarık, 1 (Radyo) - Cebelüttarık, 1 (Radyo) - ceye gelmiştir. Sefirlerin isti-
mesine ait takrir okunmuş ve bir zaman zarfında her saha- dönmek şartile serbest hıra- ispanya hüküınetinc mensup Cebelüttarık mıntakası ku· faları devam ediyor. 
kabul edilerek bu yüksek va· da temin ettiği kuvvet kudret kıldıkları anlaşılmıştır. bir Hidroplan buraya gelmiş mandam, bütün sefinelere Ce- Japonva 
zifenin ifas!na. r!yaset divanı ve itibar beynelmilel bir sa· Bu dört lngiliz tayyaresi 24 ve 100 metre kadar alçalarak belüttarık boğazının tehlike 'J 

memur edılmıştır. hada tasdik edilmiş oluyor. Temmuzdanberi Bordo'da mev· limanda tetkikat yapmış ve ve harb mmtakası olduğunu Endişe içinde!. 
Diğer bir takrirle de Ça- Dahili siyaset itibarile bütün kuf idiler. Bu tayyareler, ser· Malaga'ya doğru gitmiştir. bildirmiştir. Bu fevkalade ted- Tokyo 1 (Radyo) - Ja· 

nakkale şehitlerinin hatırala· 1 milletimizi yeniden itimat ve best bırakıldıkları için bugün Tanca, 1 (Radyo) - Tanca bir, spanya isyanı münasebe- ponya siyasal mehafili, lngil· 
rım taziz için bir dakika sÜ· iftihara gark edecek mühim Londra'ya dönecek idiler; fa- bitaraf mıntakasında bulunan tile ittihaz edilmiştir. tere ile Rusya arasında akte· 
kut edilmiş ve kamutaydan 
bir heyetin Ankara şehitliğine bir hadise karşısındayız. (Al- kat havanın bozuk olması V ı•ı d k•ıı dilmek üzere olan deniz an· 
Sakarya ırmağına İnönü ve kışlar.) hasabile hareket edememiş· a 1 er arasın a na 1 er• Jaşmasını ehemmiyetle telakki 

Dumlupınar anıtlarına. lstan- Arkadaşlar; lerdir. lstanbul, 1 (Hususi muhabirimizden) - Valiler arasında bir etmektedir. Bu mes'elenin Ja-
bul şehitliğine ve en son da Yeni boğazlar mukavelesi Bayon' dan gelen bir habere çok değişiklikler yapılmıştır. Erzurum valisi, Balıkesir valiliğine ponya'yı şiddetle alakadar et-
Çanakkale toprakları üzerinde ile memnun olduğumuz diğer hu limana Belona isminde bir Balikesir valisi Bolu valiliğıne, Bolu valisi, Maraş valiliğine, tiği söyleniyor. 
kalanlara usulen birer minnet bir cihet te Türkiye'ye Türkiye Alman şilebi ve Alman tor- Maraş valisi Kayseri valiliğine, Kayseri valisi, Sıvas valiliğine, p A~ t 
çelengini götürmesi Cumuriyet siyasetine milletler arasında pi do muhribi Albatros sefinesi Yozgat valisi de Erzurum valiliğine tayin edilmişlerdir. r • e 
ordusuna kamutayın sevgi ve gösterilen yüksek itimattır. gelmiştir. Bunlar lspanya'daki Oslo'da kon. 
saygılarının bildirilmesi hak- 150 Senedenberi aciz ve Alman tebaasını alacaklardır. Rusya Avusturya 
kındaki takrirler alkışlarla ka- zayıf bir osmanlı İmparator· Pepinyon, 1 (Radyo)- Bu-

bul edilmiştir. luğu zamanında türlü şekiller· gün Barsclon hükumeti sahi- lngı•ıtere başbakanı 
Bu neticeyi muteakip Baş· de mevzuu bahsedilen boğaz- lin ve sair yerlerin fevkalade 

bakan ismet lnönü şiddetli lar mukavelesinin 936 da Tür· surette tahkim edilmesinde ve 
ve sürekli alkışlar arasında kiye cumuriyeti için bulunan hava müdafaasının tamamlan· 
kürsüye gelerek: şekli boğazların Türk milleti· masını emretmiştir. 

Yeni mukavelenin Türkiye nin hakimiyetine kayıtsız ve Bu tedbirlerin general F ran· 
bakımından olduğu kadar şartsız teslim edilmesidir. ko'nun deniz, kara ve hava· 
milletlerarası münasebetler ha- (Şiddetli alkışlar.) dan bir taarruz yapacağı hak· 
kınımdan da ifade etmekte Beynelmilel sulh için boğaz- kındaki emri üzerine ittihaz 
olduğu büyük manayı canlan- lar üzerinde Türk milletinin edildiği anlaşılmıştı. 
dıran ve sık sık yaşa sesleri hakimiyeti en emin çare ol- Part Vandr (Fransa) 1 (Rad-
ve alkışlarla karşılanan nut- duğunu anlamak beşeriyetin yo) - Sabık lspanyol kabine 
kunu söylemiş ve meclisin sulh hayatında bir tekamül reisi M. Bortella Valedaras ile 
itimadına müracaat eylemiştir. telakki olunmalıdır. (Sürekli diğer bazı siyasi rical gelmiş-
Bunun üzerine reye müracaat alkışlar.) lerdir. Bunlar gazetecilere be-
edilmiş ve mevcud 376 reyin Boğazlar konferansından yanatta bulunmamışlardır. 
ittifakile kamutay ismet lnönü memnuniyet ile çıkışımızın bir Taragus, 1 (Radyo) - Ko· 
hükumetine itimadını göster- mühim sebebi alakadarların münist çeteleri tarafından asi· 
miştir. hepsinin de memnun çıkmış ol- lere dost görünen papazlardan 

Bunun üzerine Başbakan malarıdır. iştirak edenler karni- ve faşistlerden birçok kimse-
tekrar kürsüye gelmiş ve gös· len imza ettiler. Bu meyanda lerin kurşuna dizildikleri bil· 
terilmiş olan bu itimad ese· 923 mukavesini kabul etme- dirilmektedir. 
rine teşekkür etmiştir. Ruzna- miş olan dostumuz Sovyetlcr Rahat, 1 (Radyo) - 6 İtal· 
mede mevcud kanun layıha· de bizirnle beraber imza elti- yan tayyaresi hadisesi müna-
larını müzakere ve kabul eden ler. Bunu memnuniyetle kay- sebetile "Eko dö Marok" ga· 
Kamutay ikinci teşrinin birinci detmeği bir zevk telakki zetesi: 
günü toplanmak üzere dağıl- ederim. Ve size yine memnu· "İialyan tayyaresinin suku-
mıştır. niyetle haber veririm ki, bu tundan sonra lspanyol hudud 

Ankara, 21 (A.A) - Baş- anda Sovyct ittihadında dahi muhafızlarından biri hududu 
bakan ismet lnönü kamutayın boğazlar mukavelesi tasdik geçerek düşen tayyare hakkın-
bugünkü toplantısında yenı edilmiş bulunuyor. (Alkışlar da malumat almak istemişse 
boğazlar mukavelesile ruzna· bravo sesleri). de Fransız hudud muhafızları 
mede bulunan diğer kanun Bu memleket birbuçuk ay· tarafından menedilmiştir. 
liyıhalarını müzakere ve ka- dan beri helecan iç.inde kon- "Bu tayyareyi idare etmekte 
bolden sonra kürsuye gelerek feransı takip etti. Bu milietin olan yuzbaşı Jilber, bu tayya-
şu nutku söylemiştir: hususiyetlerini yakından tanı- lerin hükumetin namına değil, 

---···---
Sov yet siparişleri 
Arasında harp 
Malzemesi 
Bulunmıyacak ! 

Londra, 1 ( A.A ) - B. 
Runciman Avam kamarasında 
beyanatta bulunarak Sovyet· 
lerin lngiliz sanayiinden mü· 
bayeatta bulunmalarını teşyi 
için on milyon liralık bir 
kredi açılmış olduğunu bildir· 
miştir. 

Sovyetlerin yapacakları si· 
parişler meyanına harp mal
zemesi dahil değildir. 

Lon<lra, 1 (A.A) - Eko· 
nomi bakanı B. Runciman 
Avam kamarasında Sovyetler 
birliğinin İngiliz müesseseleri
ne verecekleri siparişler için 
İngiliz ih-acat ve kredi idare
sinin Sovyetler birliğine on 
milyon İngiliz liralık bir kredi 
açmağa amade bulunduğunu 

bildirmiştir. 

Bu husustaki mukavelena· 
me evelki gün imzalanmıştır. 
Kredi idaresinin garantileri 
yüzde yüzdür. Harp malzemesi 
siparişleri bu mukavelenameye 
dahil değildir. 

Harbiye Ankaraya Sayın arkadaşlar: yanlar ve bu milletin tarihini fakat hususi bir cemiyetin ve 
Bugün Türk tarihinde ve bilenler bunu gayet tabii bu· şirketin olduğunu bildirmiştir. taşınıyor 

siyaset tarihinde mühim bir lacaklardır. Boğazlarda yatan Maksatları da ancak sivil hava lstanbul, 1 (Hususi muhabi· 
eseri tamamladınız. B. M. ölülerden her evde bir hatıra postasıdır.,, Demektedir. rimizden) -Istanbuldaki har-
meclisi büyük Türk milletine vardır. Türk milleti bunca se- lngiliz kruvazörii 7000 ton· biye mektebi, ay ~aşında 
karşı deruhte ettiği ağır vazi- nedenberi kahramanların ha· luk Galatakı' Konter aını'ral A k ' ki d'l k . n ara ya na e ı ece tır. 

felerden bir mühim muvaffa· tırasına karşı boğazlar üzerin· •----------.. -----------• 
kıyetle bitirmiş olduğu için de eksik bir vazifesi olduğu 
iftihar edebilir. kanaatında idi. Mukavelenin 

Arkadaşlar ; imzasm1 bütün memleket ge· 
Yeni boğazlar mukavelesi ce yarısı olduğu halde açık 

Türkiye'nin emniyetini ve ha· meydanlarda sabırsızlıkla bek· 
kimiyetini milletler arasında ledi. Neticeyi öğrendikten son· 
teyit eden güzel bir vesikadır. ra günlerce bayram yaptı. 
Doktor Aras bu vesika ile Büyük millet meclisinde ha· 
ya1nız Türkiye'nin emniyeti tipler Türk milletinin anlayı-
için güzel bir hizmet ifa et- şına ve hislerine sadık tercÜ· 
mekle kalmadı. Beynelmilel man olmuşlardır. Eminim ki, 
Sulh davasının yorulmaz bir bütün memleket bunları öğ· 
yolcusu olduğunu bir kerre rendiği zaman ayrıca gurur 
daha ispat etti. (Bravo sesleri ve zevk hissedeceklerdir. Yü-
ve alkışlar.) -Sona 7 inci sayfada-

8 Ağustos cumartesi akşamı 

Şehir Gazinosunda 

Göztepe Spor Kulübü 
Senelik Gardenpartisi 

Fevkalade olarak yapılacaktır. -
Geçen sene Güzelyalı 'da verilen bu gardenparti çok bü

yük bir rağbet ve memnuniyet kazanmış idi. Bu seneki ha
zırlıklarda azami fedakarlıklar gösterilmiştir. Muvaffakıyet 
daha büyük olacaktır. .................................... .,, 

Gizlice Venedik'e 
gelmiş, bazı görüş
meler olacakmış ... 

Paris, 1 (Radyo} - Viya· 
na' dan bildirildiğine göre 
Avusturya başbakanı M. Şuş
ning gizlice Vcnedik'e gelmiş· 
tir. Alman'larla Avusturya'lı

lar ve 1talyan'lar arasında Ve
nedik'te gizli görüşmeler ya
pılacağı haber veriliyor. Bazı 
Alman siyasileri, gece müte
addit otomobillerle ltalyan hu
duduna geçmişlerdirr. 

Türk-Romen 
muhakemesinde 
evrakı bulunanlar. 

Ankara 31 (A.A) - Muh
telif hakem mahkemeleri nez· 
dinde Türkiye umumi ajanlı
ğından fiilen kapalı bulunan 
Türk-Romen mahkemesindeki 
evrak ve dosyaların hazinei 
evraka devir ve teslimi mu· 
karrcrdir. Bu dosyalarda ken· 
dilerinc ait kıymetli evrak ve 
vesaik bulunan eshabı alakanın 
nihayet 19 eylul gayesine 
kadar her pazartesi veya 
Perşembe günleri saat 1-3 c 
kada Şişli ajanlığına müra
caatla dosyalardan kağıtlarını 
almaları tebliğ olunur. 

Anlaşıyorlar mı? 
Londra, 1 (Radyo) - ln

gilter ' ile ltalya arasında bir 
deniz misakı tasdik edilmek 
üzere olduğunu Morning Post 
yazıyor. 

Varşova, 1 (Radyo) - Po· 
lonya 'daki komiinistlerin bir 
kısmı hükumetçe tevkif edil
mıştir. Bunlar arasında gaze
teciler de vardır. 

Ambargo 
Tavsiye ediyorlar 

Brüksel, 1 (Radyo) - Bel
çika matbuatı, ispanya sefiri
nin istifasından bahsederek, 
lspanya'ya silah ambargosu 
koymasını Belçika hükumeti
ne tavsiye etmektedir. 

ferans verecek ... 
lstanbul, 1 ( Hususi muha· 

birimizden)- Türk tarihi tet· 
kik cemiyeti ikinci reisi pro· 
fesör Afet, son hafriyatta mey
dana çıkmış olan Eti eserleri 
hakkında konferans vermek 
ıçın Oslo'ya gidecektir. 

Portekiz 
Müstemleke .. 
leri verilmiyecek. 

Londra, 31 (Radyo) - İyi 
malumat almakta olan mahafil 
Portekiz'in müstemlekelerini 
muhafaza edebilmesi ve diğer 
devletlerin bu müstemlekelere 
göz koymamaları için İngilte· 
re'nin Portekiz' e tamamiyle 
müzaheret edeceğini beyan 
etmektedirler. 

Söylendiğine göre, bu ka· 
rar dün M. Eden ile M. Mon-
teiro arasında yapılan görüş· 
menin neticesidir. 

Uzak · şarkta 
Nankin, 1 (Radyo) - (Ko

anks) ordularile (Koanson) 
kuvvetleri arasında şiddetli 
bir muharebe başladığı söy
leniyor. 

K ültürpark 'ta 
Faaliyet ilerledi .. 

Kültürpark'ta tesis edilen 
çocuk bahçesinde çocuklar 
iç.in hertürlü eğlence ve oyun 
aletleri kurulmasına başlanmış· 
tır. Haber aldığımıza göre 
büyükler için eğlence ve spor 
aletleri kurulacaktır. Bu aletler 
sipariş edilmiştir. 

Kültürpark'ta fuvar sahasın· 
da inhisarlar pavyonunun iR· 
şasına dünden itibaren baş
lanmıştır. Bunun için lstanbul
dan inhisarlar umum müdür· 
lüğü mimar ve dekoratorile 
binada çalışacak işçiler gel
mişlerdir. Kızılay kurumu ta· 
rafından fuvar yerinde Afyon· 
karahisar maden suyu satmak 
için daimi bir bina inşa etti· 
rilmesine başlanmıştır. Burada 
mevsimin her zamanında taze 
ve soğuk su bulundurulacaktır. 



San'at ve ideoloji 
An~ak, ideolojisine uygun 

bir esere rastlandığı zaman 
münekkitliği harekete gelen 
bir muharrir, temayülü san
atta: yalnız realiteye kıymet 
ve ehemmiyet vermekten iba
ret olan bir arkadaşımın hi
kaye kitabını, yayılmasını is
tediği ideoloji uğrunda ve 
sırf bu maksatla yazılmış sa
narak övüyör ve yazısını şu 
satırlaıla bitiriyor: 
"Şu kanaate geldim ki ide

olojisini ayni istikamette inki
kişaf ettirdiği, derinleştirtiği 
tagdirde çok zaman geçmiye
cek, o Türk edebiyatının en 
iyi hikayecilerinden biri ola
caktır.,, 

Bir edebiyatçıya verilebile
cek bundan daha zararlı bir 
öğüd tasarlayamıyorum. Bu 
hükme göre, san' atı san' at 
yapan, yüksekten vasıflar teke 
İniyor: ideolojiye hizmet. Am
ma ya]nız bir ideolojiye hizmet! 

Yazıcı usliıbunu ihmal ede
bilir, grameri ve sentaksı hiçe 
sayabilir, bayağılık içinde yü
zebilir, bin kere söylenmiş 
imajları gene tekrarlamaktan 
başka birşey yapmıyabilir. Bü
tün bunlar tali ve ehem
miyetsiz şeylerdir, · elverir ki 
ideolojiye hizmet etsin. 

Fakat böyle. bir ideoloji 
manisine tutulmuş olanlar, an
lamıyorum, nasıl takdir ede
miyorlar ki, ideolojilerine hiz
met maksadile yazılmış bir 
eserde, ancak başka vasıflarla 
teşekkül eden san'at kıymet 
ve kudretinin büyüklüğü nis
betinde faydalı olacaktır. 
Şu halde kendi davalarını 

güden edebiyatçılara demeli 
dekil midirler ki: 

"ideoloji besleyici bir gıda 
gibidir. Fakat yavan yutulmaz. 
Onu san'atın kokusu ve ta
dıyle örtünüz ki sizi okuyup 
faydalanacakların sayısı daha 
kabarık ve eserinizin hafıza
larda bırakacağı izler daha 
derin olsun. Unutmayın ki vü
cuda getirdiğiniz eser, davaya, 
san'atın yüksekliği nisbetinde 
hizmet edecektir.,, 

San' atta ideoloji taraftarla
rının büyük bir ekseriyeti -ki 
bunlar makul düşünenleri teş
kil etmektedir- bu fikrin doğ
ruluğunu anlamış, ve bir za
manki aşkınlık hatalarından 
tam zamanında dönmesini bil
dirmişlerdir. 

Davalarına hizmet edenden 
başka edebiyatın her nevi te
zahürünü vaktile san'at addet· 
m:~~ reddetmiş olanlar bile 
duşuncelerinin b d ·· d ·· ·· ·· aş on urucu 
hatasını ao"ru'"p . d"" .. I ~ gen onmuş-

erken, böyle bir görüş hata-
Ştna düşmemiş olan bir mem
lekette, neticesi .Sözlerimizin 
önünde duran bir tecrübeden 
sonra, hala bu şekilde bir 
demagojiye kapılacakların bu· 
lunması ne kadar hayretle 
karşılansa yeridir. . 

Bu neviden mütalealar, re
alist ve cemiyetçi bir edebi
yata taraftar olanların bile 
üzerinde makus bir tesir ya
pacak kadar aşın ve hatalı 
bir görüşün mahsulü addedil
melidir. 

Gerçi, bizim gibi, asırlarca 
müddet edebiyatı en mutlak 
bir ferdcilik ve süs telikkısi 
içinde hapsedilecek havasız· 

lıktan boğulmuş olan bir mil
lete, açık havaya çıkmak, pen· 
çereleri geniş açmak ihtiyacı 
aşikardır. Onun içindir ki 
nıemleketimizin bütün makul 
,düşünenleri, cemiyete ve onu 
anlatacak olan r~liteye ede· 

- -
ŞEHiR HABERLERi 

Busene mahsulle- MAHKEMELERDE: 

rimiz çok iyidir. Karısını Oldür~n 
Zeytin taneleri ie irileşmeğe baş- Mehmed_ne dıyor? 
ladı, bilhassa pamuk çok iyidir.. Bıçağını bileyerek cinayet için 

Bu sene, muhtelif mahsul
lerimiziıP istihsal vaziyetl,..ri 
çok iyi görülüyor. 

Üzüm mahsulü, fevkalade 
sıcak devam eden havalardan 
sür'atle kemale gelmekte ve 
sergilere konmaktadır. Üzüm 
mıntakalannda sergilerde mü
him miktarda üzüm vardır. 
Bu sene üzümlerin, evvelce 
havaların yağışlı devamından 
dolayı iri taneli olacakları an
laşılmaktadır. incir mahsulÜde 
iyidir. incir mıntakalanndan 
gelen haberlere göre fevkal
ade sıcaklar yüzünden evvelce 
mcır bağçelerinde görülen 
ballı basrah hastalığından eser 
kalmamıştır. incirler, havaların 
sıcaklığı sebebile çok ballı 
ve nefis olarak yetişmektedir. 

Buğday mahsulüne gelince, 
bu yıl ovalarda istihsal edilen 
buğdaylar fazla samanlı ve 
küçük danelidir. Fakat buna 
mukabil Alaşehir' den itibaren 
devama başlıyan yayla kıs
mında ve bütün orta Anadolu 
yaylasında yetişen buğdayları, 
iri taneli ve çok iyidir. Ve 
yayla kısımlarda yetişen buğ
daylar, daha çoktur. 

Zeytin mc.hsulü, bu sene 
zeytin mıntakalarında az gö
rünmektedir. Sıcak havaların 

zeytin mahsulüne de faydası 
dokunmuştur. Bilhassa Mene
men havalisinde zeytin tane
leri birdenbire irileşmiştir. Di
ğer zeytin mıntakalannda bu 
iyi vaziyet beklenmektedir. 

Bu sene Ege mıntakasında 
ekilmesine en çok ehemmiyet 
verilen mahsul pamuktur. Bü
yük nehirlerin suladığı ovalar
da geniş pamuk tarlaları var
dır ve müstahsill~r, pamuk 
bakımı çok iyi öğrenmişler
dir. Geçen hafta devam eden 
poyraz rüzgarının bazı yer· 
lerde pamuk çiçeklerini dök
li.iğü söyleniyor. 

biyatçılarımızın herşeyden faz
la kıymet vermelerini candan 
isterler. 

Hem, geçmiş asırların bize 
miras bıraktığı yığınlarla hi
kaye ve roman cildleri ara
sında, insanlık macerası üze
rinde en derin düşünebilmiş, 
içinde yaşadığı cemiyeti bü
tün şümulile en iyi anlatma
sını bilmiş üstadlara aid olan
ların en yüksek kıymeti taşı

dıklarım görmemek için göz_,. 
lerimizi hakikate karşı sım-sıkı 
kapamamız icap eder. 

Estetik kıymeti ne olursa 
olsun, ancak cemiyet içinde 
en sivrilebilmiş ferdlere hitab 
eden ve onlar üzerinde de 
uyuşturucu bir tesir yapmak
tan geri kalmıyan şark sa r.' -
atının dar ve hatalı go ü~ün

den kurtulmaya muhtacız. Fa
kat bu ihtiyaç, edebiyatımızı 

bir tek ideolojiye esir etmek 
zaruretini ifade etmez. Bir aş
kınlığın kötü tesirlerinden ken
dini daha yeni kurtarmaya 
çaJışan san'at dünyamızı yeni 
bir aşkınlığın zincirleri arasına 
atıp doğmadan öldürmek bak· 
kına malik değiliz. · 

Fakat zarar olsa bile pek 
azdır. Pamuk mahsulü, ikinci 
Teşrin ayında piyasaya çıka
rıiacaktır ve iyi Pamuk yetiş
tiren müstahsillere vilayet büd
çe1erinden ikramiye verilecek
tir. Ege mıntakasında yetişen 
pamuklar, bu sene yerli sa
nayi fabrikalarımızın miihim 
bir ihtiyacını karşılayacak de· 
recededir. 

evelden mi hazırlanmış? 
Tepecik'te karısı Hamide'yi 

öldürmekle maznun Mehmed'in 
muhakemesine dün ağırcezada 
devam edilmiştir. Maznun 
Mehmed, bu celsede de mu
hakeme safhasının gazetelere 
yazılmamasını, mahkeme he
yetinden istemiş ve: 

- Beni canavar şeklinde 
gösteriyorlar. 

Mahsullerimizin ihraçla
rındaki zorluklar .. 

-·--- - --
duna dair ticaret odası bir müta
lea hazırladı alakadarlara bildirdı 

1 
Dahili ticaret eşyamızın bir 

limandan diğer limana nak
linde gümrükçe yapılmakta 
olan muam le ile tüccara ver
diği müşkülat ve bu yüzden 
sarfedilen zaman ve paranın 

iyice bilinmesi, dahili eşya
mızın daha sür'at ve suhuletle 
ticaret depo ve mağazalarına 
konması ve daha kolay usul-

. ler tatbik edilebilmesi için ait 
olduğu malfamla bildirilmek 
üzere alakadar makamlarca 
Ticaret Odasından mütalea 
ist~nınişti. Ticaret Odası, so
rulan suallere, yaptığı tetkikat 
neticesinde şu suretle cevap 
vermiştir: 

1 - Dahili ticaret eşyası 

bir limandan diğer limana 
naklinde mahrec gümrüklerine 
girmeden gider, girdiği liman 
gümrüklerinde ise bir kısım 
eşyanın gümrük ambarına gir
meden ve diğer bir kısım 
eşyanın da her halde gümrük 
ambanna girmek suretile mu
amele yapılması gümrük tali
matnamesi ahkamındandır. Tüc
car, malın ihracında olduğu 
gibi ithalinde de gümrüklere 
uğramamasını ister ve eşyasını 

San'atkarlarm mizaç hususi
yetler·ni göz önünde tutarak 
bunu bile kat'i ve şaşmaz bir 
şart diye koşmadan, romancı 
ve hikayecilerimize yalnız ferd
lerin değil, topluluğun pisiko
lojisile meşgul olmalarını ve 
bize hasret kaldığımız cemi
yetimizin ifadesini bir sentez 
halinde vermiye çalışmalarını 
tavsiye ederken, böyle bir ede
biyata misal olarak eğer Gor
kiyi gösterecek olursak, onun 
yalnız ideoloji emrine verilmiş 
eserlerinde, bütün sa'at kud
retine rağmen, daha geniş bir 
san' at sevgisile yazdığı eser
lerdeki yüksekliğe çıkamamış 
olduğunu hatırlatarak, tehli
keden korunma yolunu göste
receğiz. Ve tamamile ona zıd 
bir ideoloji beslemiş olan re· 
alist Balzac'ın bu yüzden, kıy
metinden bir şey kaybetme
miş olduğuna da işaret ede
ceğiz. 

San' atın kıymetini her şey
den önce, san'at ölçülerile 
tesbit etmek, bizi batıl itikad
ların uçurumuna düşmekten 
koruyacaktır. 

Yaşar NABi 

gümrük ambarına koymak 
mecburiyetini h:çbir vakit his-
setmez. 

2 - Ticaret ve dahiliye 
eşyası, diğer bir limana gön-
derilmek için ihracında güm
rük ambarlarına girmeden mu-
amele görür. Eşyanın ithalinde 
ise yukarıda yazıldığı gibi bir 
kısım eşya gümrük ambarla 
rına girmeden muamele ya
pılır. Diğer bir kısım eşya da 
gümrük ambarlarına girerek 
muamele görür. Her iki su-
retle giren eşyayı gümrük ta
limatnamesinin gümrük amir-
lerine verdiği selahiyet daire
sinde bu amirler istedikleri 
kapları açtırıp muayene yap
tırmak suretile muameleye ta-
bi tutarlar, muameleleri birdir. 

Yalnız gümrük ambarına 
giren eşyanın gümrüklere gir· 
diği için fazla olarak bir ha
maliye ücreti alınır. 

Bu hamaliye ücreti, gümrük 
haricinden eşya alındığı tak
tirde verilecek hamaliye ücre
tinin bir misli fazla olarak 
ödenmektedir. 

- Tüccar malını bir an 
evel eline geçirip piyasaya 
sevketmek istediği için malın 
gümrüğe girip çıkması vakit 
ve zaman kaybettireceği gibi 
bir misli kadar fazla hamaliye 
vermek mecburiyeti karşısında 
kalır. 

4 - Tüccar bu yüzden 
hem vakit kaybeder, hem de 
hammaliye ücretini fazla ver
miş olur. 

5 - Çabuk bozulacak eş
yaların muamelesi, gümrük 
ambarlarına alınmadan doğ
rudan doğruya hariçte yapıl
maktadır. 

6 - Esasen bu husus hak
kında gümrük idaresi de ça
buk muamele yapmaktadır. 

7 - Ticaret dahiliye eşya
sının ihracında masraf ve mu-
melece hiçbir fark yoktur. it
halinde yalnız gümrüğe getir-
diği zaman o mal için hariçte 
muamele yapılmış olsaydı tüc-
car, hamaliye masrafı olarak 
vereceği yüz kuruş yerine güm
rük ambarına getirdiği için 
200 kuruş vermek mecburiye
tinde kalır. 

Pamuk istiyorlar 
Şehrimiz Ticaret odasına 

gelen bir mektupta Finland
ya' da bir firmanın şehrimiz
den külliyetli miktarda pamuk 
satın almak istediği bildiril
miştir. 

Demiştir. Mehmed, istintak 
kararnamesine göre suçu ta
ammüden işlemiştir. Dünkü 
celsede şahid sıfatile maznun 
Mehmed'in komşularından Os-
manlı bankasında memur Ka
mil, karısı Zekiye, maznunun 
kardeşi Hayrünnisa, Ömer 
usta ve Faik dinlenmişlerdir. 

Kamil ile kansı Zekiye, cina
yet hakkında malumatları ol
madığını söylemişlerdir. 

Fakat Hamideyi namuslu 
ve uslu bir kadın olarak tanı-
dıklarını, kocası tarafından 
evden ko;uldukç~ ana~mın 
evine geldiğini ve anası evde 
olmadığı zamanlarda kocası 
gelip kendisini öldürür kor
kusile kendi evlerine sık sık 
ve hatta rahatsız edecek de
recede fazla geldiğini, bu ge
lişlerinden bir kaçında: 

- Kocam beni öldürmek 
için bıçak tedarik etmiş de
diğini söylemişlerdir. 

M~znunun kız kardeşi Hay
rünn!sa' da, Mehmed'in fona 
ruhta ya ratılmış bir ;ı.-ıa •ı ol
duğunu, fazla içki k 1l 'andı
ğını, gerek kendisini ve gerek 
karısını ehemmiyetsiz bahane
lerle dövdüğünü, karısını hiç 
umulmıyan mes'elelerden ötürü 
döverek anasının evine kov
duğunu, fakat birkaç gün son-
ra tekrar gidip kendi evine 
dönmesi için yalvardığını söy
lemiş ve demiştir ki: 

- Bütün kabahat kardeşim 
Mehmed'dedir, karısında hiç 
bir fenalık yoktur. Bilemiş ol
duğu bıçakla Hamide'yi öldü-
receğini birkaç defa söyledi. 

Şahid Ömer usta da hadise 
günü atelyeye geldiği vakit 
çırakların kendisine, Mehmedin 
karısı Hamide'yi öldürdüğünü 
haber yerdiklerini, hatta inan
madığını, gidib kayınbirade-
rinden sorduğundan onun da 
malumata olmadığım anladı .. 
ğmı söylemiştir. 

Diğer şahid Faik, Sabahle
yin erkenden atelyeye gelince 
suçlu Mehmed'i bıçağını bileği 
taşında bilerken gördüğünü ve: 

- Bunu neden bileyorsun? 
Diye sorunca hiç cevab ver

meyib, yalnız başım hiddetle 
salladığını ve: 

- Sen karış11ta ; dediğini 
söylemiş ve şu izahatı ver
miştir : 

- Bıçağını biledikten sonra 
öğleye kadar işi olduğunu ve 
gelemiyeceğini söyledi, Omer 
ustaya bu suretle malumat 
vermemiz için haber bırakarak 
çekilip gitti. iki saat so ua 
tekrar geldi : 

- Karım Hamideyi öldür
düm, hakkınızı helal edin, 
şimdi gidip Müddeiumumiye 
teslim olacağım, dedi ve çe
kilip gitti. 

Maznun Mehmet, şahitlerin 
bu ifadelerine karşı muhtelif 
şekilde itirazlarda bulundu ve 
kız kardeşinin kendisi hapisa· 
nede olduğunu anlatmış, 

- Ben her zaman bıçak 
taşır ve bunu biterdim. Ogün 
bir kastle bıçak bilemedim. 

Demiştir. Bazı şahitlerin 
daha celbi ıçın muhakeme, 
talik edilmiştir. 

Köy ve De 
FaUll Rıfkı ATAY 

Türk köyünün kalkınma da· 
vasile uğraşmak üzere iç itler 
bakanlığında yeni bir teşkillt 
kurulmuştur. Bu haberi yalnız 
seyinçle karşılarr 'lk değil, se· 
limlamak isteriz. Halkçı cu
muriyetin, ta ilk zamanlardan
beri, köycülüğe ne kadar e!:ı ID6 

miyet vermekte olduğunu beli
yoruz. Köy kanunu rejimin ilk 
çağlarında neşrolunmuştur. 

Birkaç şehir istisna olunursa, 
bizde kasabalar dahi, hertürlii 
şartlarile, büyükçe köyler te· 
lakki olunabilir. Şu halde 
halkçı cumuriyetin dörtte üç 
vatandaşı köyde oturmaktadır. 
Onlar yaşayışları, geçinişleri, 
teknikleri ve ahlaklarile garp
lılaşmadıkça, haya~imizin Tür
kiyesi vücud bulamaz. 

Köy kanunu neşrolunduğu 
vakit, devletçilik vasfımızı 
açıkça ilan etmemiştik. Şimdi 
devletçi olduğumuzu öğrenen· 
ler arasında, devletçiliği eko
nomik müdahalelerden daha 
geniş manada anlıyanlar o 
kadar çok değildir. Maddi 
manevi nerede bir kalkınma 
davası varsa, terbiyeci, veya 

müdahaleci muallim, çiftçi, he· 
kim ve belediyeci olarak dev· 
let orada hissolunacaktır. An
kara etrafındaki köyleri do
laşınız: Büyük merkez, hiçbi
rine örnek olmamıştır ve esa
serı olamaz. En akıllımız, ken· 
di başımıza kendi bahçemizi 
yapabilir miyiz ? Okurnak, 
görıuek hat a ı.. oı bol nasihat 
a1ma 'ı en L}a::,.t clŞI tek .ıg.nl 

veya toprak tesviyc.:sin ı fidan· 
larımız üstünde tatbik etmek
liğimize kafi midır? Köy ma• 
kanizmasının her vidasını oy
natmak için bir bilen lazımdır. 

Köy kanununun arzu ettiği 
veya köy kanununda bulun• 
mayıpta bizim istediğimiz şey· 
lerin tatbik olunabilmesi için, 
yapmasını bilenlere ihtiyaç 
vardır. imdi böyle mütahas• 
sıslarm bir kısmını bile ancak 
belediyelerimizden bir kısmını 
çalıştırabilmektedirler. Böyle 
bir mütahassıs kılavuzlar şe
bekesini büyük veya küçük 
bir bölge köylainin hepsi için 
birden ancak devlet kullana· 
bilir. Onlann güç, bitiremiye
cekleri veya akıl erdiremiye
cekleri işler içinde devlet ci· 
hazmın kendisi vardır. 

Köylerin kalkınmaya bqla• 
yıp başlamadığı, hatta tr .. 
veya otomobil sür'ati içinden 
hayat ve tabiatin değişip de-
ğişmediği ile ölçülebilir. Eks
preste U)andıktan sonra dai· 

ma Sincan köyüne bakınız: 
Şu veya bu mes'elesini nere!"' 
de ve nasıl halledersek ede
lim, ideal Türkiyenin asıl mes-
elesi oradadır. 

Fal!h Rıfkı Atag 
----~~~um...------~~~9 

Limon ihtiyacı 
Türkiye - ltalya ticareti 
İzmir' de limon ihtiyacı son 

haddine varmıştır. lktısat Ve-
kaletince lstanbul' a 24,000 
kiloluk yeniden limon tU.. 

verildiği haber alınmıştır. ~ 
mir ihtiyacının da bu şekilde 
düşünüleceği ümit edilmek 
tedir. 

Şehrimizde bazı alakadar
ların aldıklun hususi maliim4-
ta göre Türkiye-ltalya ticaret 
anlaşması üç ay daha uzab• 
lacaktır. Bunun için Ankara
da ltalyan murahhası ile ya• 
kında görüşmelere başlana
caktır. 
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yenı 

Edebi, Tarihi, macera romanı hela yaptırıyor. 

- Pekala. Ben sıze itaat 
ederimi 
Yemeği iyi bir iştahla yidi. 

Casusa, memleketinin çok sev
diği bazı hikayelerini söyledi; 
sık-sık salıverdiği şen ve şuh 
kahkahalar, b~kışlarındaki kes
kinlik ve hararet casusun hırs
larını büsbütün arttırıyordu! 
Hemen kızı kucaklamak arzu
larına kapıldı. Fakat kendisini 
zaptettı; bunun için henüz va
kit gelmediğini sanıyordu! 

Pibulet odasına çıktığı vakit, 
casus ta iş odası a çekildi. Ve: 

- Bu akşam, Şan~··ı yeni
den görürliın, bu klz da bu 
akşam artık bana teslim olma
lıdır! dedi. 

Saat bire doğru Pibulet'i 
yemek için tehar gördü. Ye
mek yine şetaret içinde geçti. 

Bu defa da Pibulet Dük'ün 
şatosuna Hortans Dö Şney

der'in, Kora Pearl' ın gddik
ler;ni anlattı. Sonra, Dük Lo
dovik'in lıcıstalılTlnı nasıl an
larlığmı ve Paris'e bunun için 
geldiğini anktlı. 

Casus: 
- Şu ha de siı Dük Lo

dovik'i s .. ;yorsunil.z demek 
oluyor! Dedi. 

Pibulet ku'ak!armın arkası

na bdar kızardı. Casus: 
- Anlaşıldı .. Anlaşıldı! De

di ve gü'dü. Genç kız çok 
mahcub bir halle: 

- Aman, çok rica ederim. 
Bunu Dük duymasın.. Sonra .. 
Utancımdan öliirüın .. Dedi. 

Stubcr bir daha güldü. Pi
bulct'in bu itirafı, çok işine 
yarayacaktı. Bn sayede, kendi 
arzularının tahakkuku imkanı 
artık geç kalmıyacaktı. 

Öğleden sonra, Pibulet Ko
ra'nın geleceğine inanmış ve 
bekliyordu. 1 esadüf eseri ola
rak bir arabanın kapı önünde 
veya yakınında durduğunu du
yunca. büyük bir heyecan 
içinde kaldı. V c bi.iyük bir 
sabırsızlıkla, Stuher veya Sançın 
Kora ile Dük Lodovik'in gel
diğini haber vermelerini bek
ledi. 

Fakat beklediği tahakkuk 
etmedi. Öğleden akşama ka
dar feci bir intizar azabı için
de geçti. 
Akşam, casusu yine yemek 

masasında gördü; Casus, genç 
kıza daha güzel görünmek 
için taze traş olmuş, bıyıkla-

84 1111 Şehir bcl~diy;;i~ çok güzel 
bir iş yapıyor : 

çalınan dosyanın yarısırıdan 
fazlasını kopya etmiye muvaf
fak olmuştu. 
En kıymetli bir dosxa elinde 
ve en güzel bir kız da met
resi olmak üzere idil 

Hedefine daha çab1k var
mak için bu akşam sofrada 
kafi miktar şampanya ve Aniu 
şarabı vardı!. 

Stuber mütemadiyen şarap 
kadehlerini boşaltıyordu. Pi
bulet'tc, şarap memleketinin 
bir kızı olmak itibarile ve iyi 
şa ap karşısında imsake lüzum 
görmiyordu. O da içiyor, iç
tikçe daha şen oluyor, daha 
yüksek ve serbest sesle konu
şuyordu! 

Bir aralık, casus yemek ma
sasından kalktı ve aşağı mut
bağa inerek Şanç'ı buldu ve: 

- Sana artık ihtiyacım kal
madı. Sen yerine dön. Yarın 
sabahleyin saat 8 de yine gelf 
Dedi. 

Tekrar yemek salonuna dön
düğü vakit Pibulet'in kade
hini boş gördü: 

- Küçüğüm, neden içmi
yorsunuz? Dedi. Dünü unut
mak ve ynrın için hazırlan
mak lazımdır. Bunun için de 
en birinci çare iyi şaraptır! 

Stuber bir iki dakika sonra, 
dış kapunun açılarak kapan
dığını duydu. Bundan Sanç'm 
gittiğini anladı. 

Artık bu kocaman evde, 
kendisi ve genç kız.dan başka 
hiç bir kimse yoktu, 

Ve, genç kıza daha tatlı ve 
manalı bir bakışla bakarak: 

- Tıbkı, dedi. Baş-başa 

1 vermış iki sevdalıya benzi
yoruz! 

Hala hiçbir şeyden şüphe
lenmemiş olan genç kız, yine 
gülerek cevab verdi: 

- Halbuki biz, sade bir 
hasta ve bir de doktordan 
başka bir şey değili Dedi. 

Bu cevab, muhavereyi ala
bildiğine uzatacak mahiyette 
idi. Casus: 

- Fakat müsaade buyuru
runuz.. Dedi. Bir doktorun 
hastasını çok güzel bulması 
ve... Ona karşı sevdalanması 
mümkün değil midir?. 

- Beni adeta şımartıyor
sunuz.. Halbu ki ben, zavallı 
bir köylü kızından başka bir 
şey değilim. Siz ise ... Paris'te 
maruf bir doktorsunuz. Paris'te 
ıse ne kadar güzel kadınlar 

12 tane abdestanel 
Dc,ırusunu söylemek lazım 

gelirse, ben, bu işi belediye
nin başardığı büyük işler ve 

eserler arasında telakki ede
rim, Su ve abdestane, en mü
him ve en nazik ihtiyaçlar 
arasındadır. Söz'götürmez, me
ram anlamaz ihtiyaçlarımızı 
düşünürsek bunlar meyanında 
su içmek ve helaya gitmek 
ihtiyacı da görünür. 

Bu abdestaneler, adeta hay
rattan birşey veya fukara için 
açılmış bir imarethane imiş 
gibi hora geçecektir. 

Bilmem kıssayı hatırlar mı-
sınız : 

Eski devir hükümdarların
dan biri, bakmış ki, veziri ar
tık çok ihtiyarlamış ve İş gör
mek iktidarını kaybetmiş. Ça
ğıraış kendisini huzuruna ve 
demiş ki: 

- Ey benim muktedir ve
zirim, görüyorum ki sen artık 
yoruldun ve istirahata muh
taçsın. Gerek benim zama
nımda, gerekse babamın za
manında bu kadar yıl vezirlik
te bulundun. ·Senden çok is
tifade ettik. Dirayetin, faaliyet 
ve faziletinle bizi çok müşkül 
safhalardan kurtardın. Şimdi 
de istirahati hakkettin. Sana 
falan köşkü veriyorum. Hazi
nedarıma da ferman kıldım. 
Sana şu kadar kese altın v~
recek. Git sıhhat ve afiyetle 
dinlen ve eğlen, bize duacı 
ol,. Yalnız senden birşey daha 
istiyorum : 

Verdiğim paradan cüz'i bir 
kısmı ile bir eser yap. Dü
şün, taşın, canın ne isterse 
öyle bir eser inşa ettir. 

V czir, hükümdara bir yığın 
dua ettikten sonra, hükümda
nn emrini yerine getirmek 
için şehrin kalabalık bir ye
rine bir abdestane inşa ettir
miş. Bir müddet böyle geç
miş ve bir gün hükümdar, ve
zirini görerek sormuş : 

- Ne alemdesin? 
- Allah ömürler versın 

devletlum. Sayenizde .. 
- Onu bırak ta söyle ba

kalım; ne gibi eser yaptırdın? 
- Şey, haşmetlum; bir 

hela inşa etlirdim. 
Hükümdar bir kahkaha at

ntııııi : 
- Hela mı? Yapacak şey 

bulamadın mı ki? Anlaşılıyor 

var ... ki sen bunamışsın. 
rını ve saçlarını kıvırtmış idi! _ Sonu var - Demiş, vezir de boynnnu 

Herif çok mes'ut görünü- 1 B d 1 büküp çekilmiş. 
yordü. Hiç rahatsız edilmeden orsa a Gene günlerden bir g-ün; 

·-~---------· hükümdar kıyafet tebdili ile 

> 
• Tayyarelerden 18 i arızasız geçmış. 

ispanya üzerinde uçan tay
yareler yirmi bir -tane mi? 
Fransız parlamentosunda silahlanma ve beşler 

konferansı mes'eleleri münakaşa edildi. 
Paris, 1 (Radyo) - Parla· 

mento toplantısında siyasi va
ziyet hakkında mühim görüş
meler olmuştur. Sağ cenah 
meb'uslarından M. Reno kuv
vetli silahlanmıya itiraz etmiş, 
bütün devletlerin, elbirliğile 

buna mani olmalarını istemiş-

-----------tfr. iyi silahlanmamış devlet-
lerin vaziyetlerinin acınacak 
derecede olduğunu da ilave 
eden bu meb'ustan sonra bir 
komünist saylav söz almış 
harp emellerine engel olmak 
için müttehit bir cebhe teş
kili noktai nazarını ileri sür-

Fransız meb'usan 
m clisi topla d . 

Hariciye nazırı İvon Delbos, hari
ci siyaset ve Avrupa işleri hakkın
da mecliste beyanatta bulundu .. 

Paris, 31 (Radyo) - Nazır
lar meclisi bugün toplanmış 
ve beynelmilel siyasayı müza
kere eylemiştir. Bu toplantıda, 
bir Şark misakı için de tetki
kat yapıldığı ve İngiltere itiraz 
etmekte bulundugu noktalar 
üzerinde tevakkuf olunduğu 
söyleniyor. 

Paris, 1 (A.A) -- Dün ak
şam Fransız meb'usan mecli
sinde harici siyaset hakkında 

mühim bir müzakere yapıl

mıştır. Şağ cenah meb'usla
rından eski maliye nazırı M. 
Reynaud bir kuvvetli silah
lanma siyasetinin kabulü za
ruri olduğuna işaret etmiştır. 

Mumaileyh iyi silahlanma
mış olan devletlerin sulbü 
tarsin etmek hususundaki ar
zularını başkalarına kabul et-
tirmiyecekleri mütalcasında bu
lunmuştur. 

Komünistlerden M. Peri sulh 
taraftarı olan devletler miite
arrız milletlerin amaline mu
halefet etmek için müşterek 
bir çephe teşkil etmeleri za
ruri olduğu mütaleasmı ser
detmiştir. 

Hariciye nazırı lvan Delbos, 
Fransız siyasetinin başlıca ga
yesi Avrupanın zahiri veya 
hakiki bir şekilde yekdiğerine 
düşman bloklar haline gelme
sinin önüne geçmek olduğunu 
söylemiştir. 

Mumaileyh demiştir ki: 
Biz demokrasiye, faşizme 

de değildirler. Yakında yapı
lacak olan müzakereler şu 

veya bu devletin muvaffakıye
tini temin ile uğraşmamalı, 

ihya ve imar işinin ikmaline 
çalışmalıdır. 

İşte bu sebepten dolayı 
Fransa, İtalya ve Almanya'nın 
iştirak etmekte olduklarını gör
mekle bahtiyardır. 

Almanya'nın Avrupa camiası 
haricinde kaldığını görmekte 
Fransa'nın hiçpir menfaatı ol

madığı gibi Almanya'nın da 
Fransa'yı bu camia haricinde 
görmesinde bir giina menfaatı 
yoktur. 

Avrupa işlerine müteallik 
olarak yapılacak umumi bir 
itilaf ancak bütün alakadarla
nn iştirakile tahakkuk ettire
bilir, bir iştir. 

M. İvon Delbos bundan 
sonra Montrö · konferansının 
kazanmış olduğu muvaffakı
yeti ehemmiyetle kaydetmiştir. 

İspanyanın vaziyetinden bah
saden M. İvon Delbös de
miştir ki: 

İspanya'da meşru hüküme
tin Madrid hükumeti olduğun
da zerre kadar işti baha mahal 
yoktur. Bu hükümet ayni za
manda Fransa'nın dostudur. 
Hükumetimiz İspanya'ya silah 
vermiş olmakla ittiham edil
miştir. Bu ittiham tamamiyle 
yanlıştır. Biz diğer devletlerin 
müdahalelerine vesile teşkil 

edecek harekette bulunmak 
istemiyoruz. 

müştür. 

Hariciye nazırı M. Delbos 
izahat ve~erek Avrupa' da bir
birine düşman blokların teşek
külüne mani olmağa çalıştık

larını, façizme ve nasyonal 
sosyalizme karşı bir sosyalist 
harbı açmak niyeti taşımadık
larını söyliyerek demiştir ki: 

- Fransa, daima bu gibi 
hareketlerden kaçınmıştır. Bu 
gibi emeller perverde eden
lerin hareketlerine Fransa hu
dutları dahilinde müsaade edil
memiştir. İşte bu maksatla
dır ki yeni bir lokarno kon
feransı toplantısını hazırlad1k. 
Beş devlet bir araya gelerek 
çalışacak ve aramızdaki mes
eleleri halledeceğiz. Beş dev
let diktatörlüğü vücuda getir
mek gayesinde değiliz. Mak
sadımız iktısad ve imar saha
landda çalışmaktır. Almanya 
ve İtalya'nın da Lokarno kon
feransına iştiraklerini görmekle 
bahtiyarız. İtalya ve Alman
ya 'nın, bu camia haricinde 
kalmasile Fransa birşey ka
zanmıyacıştı. 

M. Delboş izahatının bu 
kısmında Montrö konferan
sında elde edilen mühim mu
vaffakıyetten de sitayişle bah
setmiş ve ilave ederek demiş
tir ki: 

- Fransa; İspanya'ya silah 
Aermekle itt;ham edilmiştir. 

Bu ittiham tamamen yanlıştır. 
Fas'a giden ltalyan tayyare
leri hakkında bir anket açıl-
ınıştır. 

M. Dclboş, İtalyan tayyare
lerinin Fas'a gidişleri hakkında 
fazla izahat vermekten içtinab 
etmiş ve: 

- Fransa, iktisadi ve mali 
sahalarda verim teminine çalı
şıyor. Maksadımız, bir harbin 
önüne geçmektir. Harh sana
yiinin de millileştirilmesi la
zımdır. 

Demiştir. 

Rahat, 1 (H.R) - ispanya 
üzerinden uçan 21 ltalyan 
tayyaresinden 18 zi arızasızca 
buraya gelmiştir. 

Madrit, 1 (H.R) - İtalyan 
tayyareleri tipinde 14 tayyare 
Madara' da görülmüştür. 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

OzUm satışları: şöyle bir şehir gezintisi yap-
Ç. Alıcı K. S. K. S. mağa kalkmış. Bir müddet ' 
40 S. Gomel 9 · 50 9 50 gezdikten sonra sıkışmı~, sağa 

veya bolşevizme karşı bir ehli 
salip harbi açma niyet ve ta- • 
savvurunun tamamiyle aley
hindeyiz. Fransa daima başka 
milletlerin dahili işlerine ka
rışmaktan içtinab et111iş oldu-

M. Delboş, Fas'a gitmiş 
olan İtalyan tayyareleri hak
kında bir anket açılmış oldu
ğunu söylemiş, ancak bu hu
sus hakkında fazla birşey söy
lemek istememiştir. 

Amerika 'lılar 
İspanya' dan 
Kaçıyorlar .. Sahip ve hıı~yaıgam 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
lluınınl nt'şri)at \:e )'UZt i~leri 

ıııiiılüril: liuııııJi ~üzht't 

1ciurelıanPsİ: 
hmir ikinci Dı·)ler ~okagı 

C. Halk partisi hinn•ı içimle 
Te1graf: fnııir ANADOLU 

Telefon: 2i76 -- Pectıı kut\JSU 405 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllıh'l 1200, altı a)h~ı 700, fü; 

aylığı 500 l~uru tur 
Y nlrnı11:1 nıemleketler için .seueli.I.: 

ahı ııe ÜC'reti 2i lir.ulır 

Hır ycıde 5 bıruştur 

A:\AJ)OJ.U ~iATilAASJ~'DA 
BA" 1 DllŞ'I'lR 

8 S. Sülcyma. 11 ' 11 sola koşmuş, bire aman. Bir 

48 abdestane, yok, yok! Nihayet 
521407 biri demiş ki : 
521455 

- Hemşerim, git, şurada 
Zahire satışları: d bd 

K S K. S
. eski vezirin yaptır ığı a es-

Ç. Alıcı . . l 

1

480 "Buğday 6 25 6 25 tane var 
50 Ton bakla 4 1875 4 1875 . Hükümdar derhal koşm~ş 
34 Bakla 4 1875 4 1875 ve rahatladıktan sonra du-

107 Kumdan 3 50 5 şünüp; 
25 B pamuk 41 50 41 50 - Aferin vezire - demiş -

ben onu hatalı bulmuştum. 
Nöbetçi eczaneler 4 Fakat adamcık, en büyük eseri 

ğu gibi hudutları haricinde 
her hangi surette propaganda 
yapmaktan da çekinmiştir. 

Yakında toplanacak olan 
Lokarno konferansının gaye
sinin yeni bir Lokarno misakı 
akdetmek ve avrupaya ait me
seleleri tanzim eylemektir. Ge
çenlerde Londra' da bir içtima 
akdetmiş olan üç devlet kendi 

Bu akşam Kemeraltında Hi- yapmış ta haberim yokmuş. ı 

arzularını başkalarına zorla 
kabul ettirmek ·niyetinde ol
madı klan gibi beş devletin lal, Karataşta Santo, Keçeci- Ya bir hela yerine başka bir 

!erde Yeni lzmir, Irgatpaza- şey yapmış olsaydı şimdi ne 
rında Asri eczaneleri açıktır. işe yarardı? Çimdik 

bir araya gelerek bir diktatör
, lük vücuda getirmek fikrinde-

Nazır sözüne devamla de
miştir ki: 

Fransa hükumeti mali ve 
iktısadi itilaflar siyasetine de-

vam etmektedir. Tuna misakı 
ile Bkdeniz misakı bu müna-1 
kalatın serbestisini temin ed~
cektir. Fransa silahlanma ya
rışımn önüne geçmek arzusu
nu besliyen harp sanayiinin 
millileşti~ilmesi Fransız hüku
metinin hasnüniyetinin bir 

delilidir. 

Vaşington, 1 (Radyo) 
Amerika'nın Madrit sefiri, A
merika hariciye nezaretine ver
diği bir telgrafta, 165 Arry.ri
ka tebaasının yola çıkarıldığı 
bildirilmiştir. 

Ceb~lüttarık'tan alınan bir 
habere iÖre, general Franco, 
tüccar vapurlannı teslih etmiş 
ve İspanya sevahilini tehdide 
başlamıştır. 

(Endas) tan alınan diğer bir 
telgrafa göre hükumet kuvvet
leri, (Oryajon) u istirdat için 

asilerle çarpışmağa başlamıştır. 



Birinci Fransova 
BÜYÜK TAR/Hl TEFRiKA 

53 Çeviren: F. Şemseddin Benlioila 

Sen Valliye idam sehpası önünde, cella. 
dın baltasından kurtuldu .. 

Kral, 
halde: 

istiyetek aldanmış 

- Meleğim! 
Diye mırıldandı. Fakat her 

tarafı da güzelce aramaktan 
feri durmadı. 

Fransovaz: 
- Ah, Sir.. Dedi: Beni ne 

kadar çok seviyorsunuz!. 
Fakat bu sırada bir gürültü 

duydu. Şöminenin yanında 
odun yığınının altında birşey 
kımıldanıyordu, F ransovaz tit
remekten kendini alamadı; ve 
bunun için boynuna sarılarak 
Fransova'yı üst, üste öpmeğe 
başlc.d ! . 

Kral da her zamından daha 
fazla muhabbet gösterdi.. Fa
kat çok zaman kalmadı. Çün
kü Bonnive sabahl~yin erken
den hareket mecburiyetinde 
idi; İtalya' daki ordu, kuman
danını bekliyordu. 

Maamafih, çıkarken atlatıl
madığını gerek F ransovaz ve 
gerek cürüm ortağı Bonnive'ye 
nasıl hissettireceğini düşünü
yordu! Nihayet, başka bir çare 
bulamayınca, doğruca odun 
yığınının yanına gitti ve odun
ların - yani altında saklanan 
Bonnive'nin- üzerine mükem
mel surette işedi! 

• •• 
Sen Yalliye, başı çıplak, 

elleri bağlı, etrafını yaya ve 
süvari bir sürü silahşörler al
mış olduğn halde Grev mey
danına getirildi. 

iki korkunç cellad, evvel
den hazırlanmış olan dar ağa
cının yanında bekliyorlardı. · 

Cellatlar, mahkumu hemen 
aldılar, üzerindeki elbiseleri 
çıkardılar; ve diz çökerek Al
laha ve krala karşı dua 
etmesini emrettiler. Fakat Sen 
Valliye idama mahkum oldu
ğu gündenberi yemek yimedi
ğinden dizlerinde kuvvet yoktu, 
hununçün diz Çökemiyordu. 
Dua etmesi için önüne alçak 
bir iskemle koydular, 

Seyir için toplanmış halkın 
bakışları altında, ölümü bek
liyordu. 

Bir mızrak ucuna takılarak 
şehir meclisi önünde dikilmiş 
bir hain kellesi güneş altında 
~.muş fakat hala indirilme
mıcti p . .. ka 

y • arıs m pılan civa-
tınt' bir sürü masluplar sal
~nı duruyorlardı. Bunlar ca-

mler, katillerdi. ' 

Meydanda ağır bir ölüm 
havası vardı. Dakikalar, mu
tad seyrile geçiyorlardı. 

Birinci cellad elindeki par
lak balta ile yaklaşarak mah-
küma:ı- ' 

- Sinyor, dedi. Sizi haya
tınızdan mahrum etmek benim 
İçin çok elimdir .. 

Tam bu sırada, bir silahşör 
mahmuzlarile karnını kan için
de bıraktığı atını bütün ve 
belki de son kuvvetile koştu
rlfak yetişti ve daha uzaktan: 

- Hey.. Hey.. Durunuz, 
dutunuz.. işte kralın af irade
•İl\İ getirdim!. 
d ~ye bağırdı. Ve, elindeki 
!h:6Imüş bir kağıdı uzattı. 

Binnci cellid, bu kağıdı hay
rette aldı! 
il S~lihşörü arkadan gene at 
b:nde ~e gene silahşörün 

de hır kadın süvari taki b 

ederek siyaset meydanına gel
di. Atten atlıyarak mahkumun 
boynuna sarıldı: 

- Babacığım.. Babacığım .. 
Af iradesizi getirdim! 

Dedi. 
Mahkum, mezar ve ölüm 

başında bulunanlara mahsus 
garib bir bakışla kızma baktı .. 

Fakat cellad, mahkumu bı
rakmak için bu emri kafi gör
müyordu. Resmi af iradesi 
gelmeyince, baltasını elinden 
bırakamazdı. Bu sebedle Sen 
Valliye, elleri çözülmüş, fakat 
diz çökmüş halde tam bir saat 
daha bekledi. Nihayet üçüncü 
bir silahşör geldi ve kralın 
yeşil mühür mumile mühür-
lenmiş resmi af namesini ge
tirdi. 

Mahkum da ölümden kur
tuldu. 

-18-
Feldket yıldızı •. 

Kral, ayakları üzerinde bir 
sarhoş gibi sallanan ltalya' dan 
gelmiş saiye: 

- Kalk! Dedi. Ve sözünü 
tamamlat. 

- Sir .. Ordunuzu kaldırmak 
lazımdır. Ordunuz acınacak 
bir haldedir. Açlık ve veba 
askerlerinizi yiyib bitiriyor! Ma
reşal Monmoransi bir işe ya
ramıyor. Amiral Bonnive ağır 
surette yaralanmıştır· bütün 
zabitler de ya yaralı 

1

veyahud 
hastadır! Kahraman Bayard 
ric'atı temin için büyük feda-
karlık yapmış ve daha büyük 
bir felaketin önüne geçmiştir. 

-Sonu var-------------
Orman yangını 

12212 ağtıç, 13har. 
man, bir bağ yandı 

Evelki. gün Seferihisar ka· 
zasmın Halime pınarı mevki-
indeki ormandan çıkan ve 
mühim bir sahada zarar ya· 
pan yangın hakkında aşağı
daki tamamlayıcı malumat 
alınmıştır: 

Yangın, Seydiköy nahiyesi
nin Y eniköy arkalarına ve 
oradan da Gümüldüre doğru 
sür'atle ilerlemişse de civar-
daki dört köy halkı jandarma
larla orman memur ve orman 
koruyucuları yerinde tertibat 
alarak yangını söndürmüşlerdir. 
60 hektar saha içinde 12212 
ağaç ve 1261 metre mik'abı 
çam ağacı yanmıştır. 868 
kental de çalı, yanan saha 
içindedir ve mahvolmuştur. 
Yangından mütevellid zarar 
miktarı 437 4 lira tahmin edil-
mektedir. Yangının sebebi 
hakkında tahkikata devam 
ediliyor. Dün de Cumaovası 
nahiyesinin Armutluk mevki-
indeki yol kenarında yangın 
çıkmış, o civarda bulunan 13 
yığın buğday ve yulaf harmanı 
ile 60 dönüm kadar işlenmiş 
bağ yanmıştır. Alman tedbir 
neticesi olarak yangın, halk ta
rafmdan söndürülmüştür. 

Su ihtiyacı 
Belediye reisi doktor Beh

çet Uz, dün · yukan mahalle
lelerle Tilkilik'te Vezir ve Os
manağa suyu üzerinde tetkik
ler yapmışbr. Bu semtler halkı 
son zamanda çeşmelerindeki 
Vezir ve Osmanağa sulannın 
azaldığını, hatta hiç akmadı
ğını iddia etmişlerdir. Beledi
ye reisi, yaptığı tetkikatla bu
nu bizzat tesbit etmiştir. 

lzmirspor'a 5-2 ga. 
lip geldi. 

Mevsimin ilk fudbol hare
ketini teşkil eden lzmirspor -
K. S. K. maçı dün Alsancak 
sahasında yapıldı. Hakem at
letizm ajanı Ferit idi. 

lzmirspor takımı sağ açık 
Reşat'tan ve Nurullah'tan, K. 
S. K. takımı da Selim, Hak
kı ve sol açıkları Şevket'ten 
mahrum idi. lzmirspor'un akı
nı ile başlıyan birinci devre, 
zaman z 3.man K. S. K. ın ha
kimiyeti altına geçti ve K. S. 
K. takımı birinci devreyi 3-2 
galip bitirdi. 

ikinci devre ba~lar başla
maz daha ilk dakikalarda 4 
üncü golü atan K. S. K. takı
mı galibiyetin neş' esile çok 
seri oynamağa başladı ve ele 
geçirdiği bir fırsatı daha hüs
nü istimal ederek gollerin ade
dini beşe çıkardı. lzmirspor 
takımının yaptığı akınlarda 
K. S. K. defansının güzel oyu· 
nu karşısında kırılıyordu. Bun
dan sonraki akınlar semere 
vermedi ve oyun 5-2 K. S. K. 
takımı lehine bitti. 

Denizcilik 
Teşvik mü
sabakaları var 

lzmir bölgesi denizcilik ajanı 
bay Refik mezunen Mersine 
hareket etmiştir. Kendisine 
hısiklet ajanı Alaeddin veka
let edecf"ktir. Alaeddin lzmir 
birinciliklerinden evet iki hafta 
birbiri üzerine teşvik müsa ba
kaları tertibine karar vermiştir. 
Bu müsabakalar 16. Ağustosta 
lnciraltlnda yapılacaktır. Mü
sabaka gününde lzmirin muh
telif yerlerinde ikamet eden 
denizcilerin iştirakinin temini 
için· Karşıyaka Alsancak ve 
Konak iskelelerinde muayyen 
saatta liman şirketinin bir 
motörü temin edilecek deniz
cilerimiz bu suretle masrafsız 
olarak lnciraltına gelecek· 
lerdir. Yarışlara Karşıyaka 
şarpileride iştirak edecektir. 

Atletizm 
Müsabakalarına 

devam edilecek. 
Bugün Alsancak sahasında 

saat 16 dan itibaren atletizm 
birincilik müsabakalarına de
vam edilecektir. 

Evelce tanzim edilen prog
rama göre yapılacak müsaba
kalar şlUllardır: 

110 metre mania (A. O 
Hüseyin Şükrü ile Altay' dan 
Suha arasınea) disk atma, 
4X400 bayrak yanşı, 1500 
metre yarım sür' at, sırıkla 
yüksek atlama 4 X 100 bayrak, 
uzun atlama, 400 metre sür' at 
koşusu, 10000 metre muka
vemet koşusu, üç adım atla
malar, balkan bayrak, 

. Saha seyircilere serbest 
olacaktır. 

Halk sahasında 
Halkevleri spor k•mitesinin 

idare ettiği kulüpler maçlarına 
devam edilecektir. 

Birinci oyun saat 16 da 
Dokuzeylul takımı ile Altın· 
yıldız arasında yapılacaktır. 
Altınyıldız takımı yeni teşek
kül etmiştir. 9 eylule karşı 
alacağı neticeye göre vaziyeti 
ve kuvveti meydana çıkacak
tır. Bu oyunu llkadım • Şe· 
hid tayyareciler müsabakası 
takib.edecektir. 

------------------1-----------------
Dü:n atletler yemin ettiler. Berlin-

de büyük merasim oldu. 
Berlin, 1 (A.A) - 11 inci 

olimpiyad oyunları bugün bü
yük törenle açılmıştır. 

Berlin, 31 (A.A) - M. Gö
bels bu sabah beynelmilel 
olimpiyad sergisinin açılma 
merasimini yapmıştır. 

Berlin, 31 (A.A) - Olim
piyad hava müsabakası Alman 
Sd •genburg tarafından kaza
nılmıştır. 

Berlin, 31 (A.A) - Olim
piyad komitesi 1940 olimpi
yadlannın yapılacağı şehri ta
yin etmek üzere bir toplantı 

yapmıştı. F enlandiya ve Ja
ponya murahhaslan memle
ketlerinin namzetliklerini koy
muşlar ve noktai nazarlarını 
müdafaa efmişlerdir. 

Olimpiyad mahafili Tokyo
nun intibah edilmesi ihtima· 
linin daha kuvvetli olduğunu 
çünkü lngiltere'nin namzetli· 
ğini geri almış bulunduğunu 
ve Jaı>@n payitahtının intiha
bına müziharet ebnesi muh
temel olduğunu söylemekte
dirler. 

Berlin, 1 (Radyo) - Olim
piyadlar için Berlin' e ge~en 
ecnebilerin miktarı her türlü 
tahminlerin fevkindedir. Dün
den itibaren umumi mebani 
ve sokaklar donanmış ve ten
vir edilmiş bulunmaktadır. 

ltalyan Veliahdı, İtalyan Na· 
fia baka ı ı ve sair İtalyan ri
cali resmi misafir addedil
mi . tir. 

Prens Pol, M. Teotoki, M. 
Rober Vanstiyar' da hükumet 
misafiridirler. 

Bugün Olimpiyat meş'alesi 

öğle vaktı Berlin' e gelmiştir 
Albış tufanı tariflerin fev· 

kinde olmuştur. Alman atlet
leri meş'aleyi alarak üç saat
lık merasimb tes'it etmişler
dir. Bu merasime Almanya'nın 
bütün siyasi ricali ve spor 
erkanı iştirak etmiştir. · 

Alman gençleri Berlin 'den 
stadyuma kadar olan 12 kilo 
metre mesafeyi muayyen şerait 
dahilinde katederek Olimpi
yat meş' alesini on birinci 
Olimpiyada teslim etmişlerdir. 

M. Hitler hususi tribünde 
hazır bulunmuşlardır. 

Meş'ale alındıktan sonra 
atlet yemini merasimine baş
lanmıştır. Her ekip yemin 
ederken ekibin mensup oldu
ğu milletin marşı çalınmıştır. 

Berlin, 1 (Radyo)- Alman 
gazeteleri bugün baştan başa 
olimpiyada ait yazılar, resim
ler ve haberlerle intişar et· 
mişlerdir. 

Gazeteler, misafirlere karşı 
çok cemilekarane yazılar neş
retmektedirler, 

Berlin, 1 (A.A) - Havas 
Ajansından ; 

- Almanya'nın Olimpik 
oyunlarını tanzim hususundaki 
gayreti şimdiye kadar eşi gö~ 
rfilmemiş bir derecededir. Bü
tün Alman milletinin bu ham
leye iştirak ettiği hissediliyor. 
Berlin şehri bayram yapmak
tadır· Bütün çehrelerde sevinç 
okunuyor. Şehir muhteşem 
surette süslenmiş ve donan
mışbr. Berlin'de hiçbir zaman 
bu kadar tezyinat görülmedi
ğini söylüyorlar. Birçok mey· 

· danl~rda olimpiyatlara iştirak 
eden 52 milletin her biri onar 
metre boyunda sıra sıra bay
rakları asılıdır. 

Gerek Stadyum ve gerek 

olimpiyat köyü de gösteriyor 
ki bu işin tanzimi ile meşgul 
olanlar öbür seferki olimpiyat
lardan daha çok mesai sarfet
mişlerdir. Olimpiyat sabası 

atletizm oyunları için bir stad
yum, yüzme müsabakaları için 
kocaman bir havuz, futbol, 
hokey, Polo meydanları, tenis 
kortları, bir at yanşı meydanı 
ve eskrim, boks, güreş vesaire 
için kapalı yerleri ihtiva et
mektedir. 

Bundan başka ~tletlerin çok 
hoşlaodıklan olimpiyat köyün
de açık havada bir tiyatro 
kurulmuştur ki 20t000 seyirci 
alabilir. Burada 76 metre 
yüksekliğinde bir de kule 
vücuda getirilmiştir. 

Berlin, 1 (A.A) - Brezil
yalı atletlerle Rio dö Janeiro 
spor makamları arasında bir 
ihtilaf çıkmıştır. Bu yüzden 
Brezilyalı atletlerin olimpiyad 
oyunlarına iştirak edemiye
ceklerinden korkatuyor. 

Bir müddettenberi Rio dö 
Janeironun Flamengo ekibi 
olimpiyad için kuru!an köye 
yerleşmiş bulunuyordu. Der
ken geçen çarşamba günü 
ikinci bir Brezilya ekibinin 
köye çıkageldiği hayretle gö
rüldü. Bu ikinci ekip Brezilya 

. !ipar federasyonuna mens1Jp· 
hır. Halbuki Flamen!'ru ekibi ::. 

ba~ka bir fed_rasyona ~ a~ ı-
dır. Bunun!a beraber Flamen
go ekibi buraya gelmek için 
beynelmilel Olimpiyad komi
tesinden ruhsat istihsal etmişti. 

Berlin, 1 (A.A) - Dün ak
şam 11 inci olimpiyadın açılış 

arefesinde kom,te başkam M. 
L~vald bütün yabancı şahsiyet
leri Berlin sarayında kabul et
miştir. 

Hariciye nazın M. Von Nö
rath olimpiyadlara iştirak eden 
25 milletin mümessillerine hoı 
amedi beyan etmiştir. 

Dahili müşkülattan dolayı 
olinıpiyadlara iştirak edemi
yen yalnız İspanya' dır. 

Bu tayyareler 
nereye gidiyordu? 
-Başı 1 inci salai/ede

nao İtalyan tayyarelerinin içinde 
bulunan İulyao tayyal'ef!ilerin hep
si de sivil elbise giymi§ bir takım 
zabit ve zabit vekilleri idi. Birinci 
tayyare Saida tayyare meydanına 

inmek tecriıbelıini yaparken bir 
pert vites yüzünden düşmüştür. 

Bu tayyıu·ede bulunan ve ağır BU• 

rette yaralanan bir zabit nakledil· 
nıİf olduğu hastanede ö~müş ve 
bu suretle ölenlerin yekdnu üçe 
çıkmıştır. 

Diğer iki arkadaşı Berkana 
hastaneeinde tedavi altında bulun· 
maktadırlar. Tayyarelerin markalan 
AJfa Romeo idi. Tayyarecilerin 
isiqıleri şunlardır. 

Birinci pilot yüzbaşı Genari 
Ping, ikinci pilot çavuş Ferezi, 
zabit nkilleri Sigismondi, Giovan· 
ni, Americo ve Vanturini. 

Ölenlerin cesedleri Oudja has
tanesine nakledilmiştir. 

İkinci tayyare hiçbir hasara uğ
ramadan Moulouya nehri mlll188-
'bma iıımiftir. İçindekiler sağ ve 
ealimdirler. Bunlar pilot yüzbaşı 
Trioesi, ikinci pilot Gıliberti., ça· 
VUf Tagoti, Renato, Belzio, Elio, 
Terrio ve Budapestini. 

. Tayyarelerin her birinde dör-
der mitralyöz, ve bomba atmap 

, mahsus birer cihaz vardır. Ve her 
biri aynca mitralyözler ve mü· 
himmatı himildi. 

Diğer bir tayyare kaza ma
hallinin üzerinden uçmuı ve sonra 
garba doğııı gitmiıtir. Bir İtalyan 
depiz tayyareainin de Cezair sahil-

konleranaa iıtirak 
edecek .. 

- Başı 1 inci salıi/ede -
İki aydanberi çok müphem ve 

kanşık olan beynelmilel siyaset 
tf'mmuz ayı iptidasından itibaren 
yeni safhalar arzetmeğe bqlamışo 

br. Bu safhalann en mühimmi 
zecri tedbirlerin ilgasıdır. İkinci 
saf ha, Almanya •nm Danzig hazine 
kuvvetidir. Bu hareket beynelmi
lel bir kanşıkhk husule getirme· 
miştir. Bu da, Almanya ile Lehi• 
tan arasında hususi bir anlqma 
olduğuna delildir. 

Üçüncü mes'elede, Londradaki 
üçler konferansı ve bu konferan
sın neticesidir. Bu da, sulha doğru 
büytlk bir adım demekıir. 

Montrö boğazlar konferan
sı da hüsnüniyetin büyük bir 
eseri ve muvaffakıyetidir. Ay· 
ni zamanda, hüsnüniyetin ceb
ri hareketlere galebesinin gü
zelliğini göstermiştir. Bütün 
bu hadiseler, temmuz ayının 
güzel geçmesine sebep olmuş
tur. Temmuzun sonunda is
panyadaki müessif hadiseler 
çıkmıştır. Bu mes' elenin de 
hüsnü suretle neticesi beklen· 
mektedir. Ağustos ayı, hüs
nüniyet ve sulh arzularile gir· 
miştir. Bunun ilk delili, ftalya 
ve Almanyanın Lokamo beş
ler konferansına iştiraki bil
dirmiş olmalarıdır. 

Lonra, 1 (Radyo) - Lon
dra'da ltalya ve Almanya'nın 
verdikleri cevap çok büyük 
bir memnuniyet uyandırmıştır. 
Maamafih ltalya'nın derme
yan ettıği bazı i'ıtirazi kay~tler 
şa~·a ' ~ ikka• .... ·· r~qmiisFr 

Alıua.lya hükumeti, eşl~r 
l-onferansında sade Lo arno 
mes' elelc::rinin müza'cere edil
mesini şart koym 11tur. Beşler 
konferansı için bu on gün 
içinde kabineler arasında ~ u
sus'i şekil de muhaberat de
vam edectktir. Yeni Lokarno 
konferansının eylul ve hatta. 
teşrinievvel ayında toplana· 
cağı sanılmaktadır. 

Berlin, 1 (A.A) - Resmen 
tebliğ olunduğuna göre, Dış 
işleri bakanı Von Neurath 
Fransa lngiltere ve Belçika 
sefirlerini kabul ederek Alman
yan~n beşler konferansına işti
rakı kabul ettiğini bildirmiş-
tir. ltalyan sefiri de . bundan 
haberdar edilmiştir. 

Roma 1 (A.A) - Hariciye 
nazırı Kont Çiyano dün öğle· 
den sonra Fransa büyük el· 
çisi ile İngiltere ve Belçika 
maslahatgüzarlarmı kabul et
miştir. 

Nazır kendilerine ltalya hü
kumetinin muayyen olan ta· 
rihte . beş Lokarno devletinin 
konferansına iştirak etmekte 
pren$p itibarile memnun ola· 
cağını söylemiştir. 

Kont Çiyano ltalya' nın ka· 
rarını Almanya sefirine de 
bildirmiştir. 

Nazır, Fransa, lngiltere ve 
Belçika mümessillerine ltalya 
hükumetinin konferanstan ön-
diplomasi yolu ile noktai na· 
zar teatisi edilmesi fikrinde 
olduğunu da beyan etmiştir. 
.. 1 .................. .. 

leri açıklannda kazaya uğramıt 
olduklan haber verilmekte ise de 
bu haber henüz teeyyüt etmemiştir. 

Roma 31 (A.A) - fspaııyol 
Fası yakınında ditmftf olan İtal· 
yan ta"areleri hakkında İtalyan 
gazetelerinde malıimat ve havadise 
teeadöf edilmemektedir. Tayyareci• 
lik mehaf ili İtalyanın birkaç sene 

evel bpanya'ya birçok tayyareler 
eatmıı olduğnnıı ve bu tayyarelerin 
kıyamcıların eline dii§müı olması
nın muhtemel bulunduğunu beyan 
etmektedir. .. 

Bu mebafil İtalva'nın general 
Franko'ya harb malzemesi satma· 
mit olduğunu ilave eylemektedir. 
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Her birimiz bugün böyle, 
yarın başka türlü bir fikir öne 
sürdüğü, her birimiz umumi 
gürültü arasında kendi dedi
ğinin yapılmasını istediği için; 
lüzumunundan fazla bizi din· 
liyen bizim idare adamlarımız 
da, bizim gibi, şaşırıp kaldı
lar. Eğer bir gün sosyetede 
sabit ve muayyen bir nizam 
doğacak ise ; bu, niçin bizim 
ile başlamasın ; buna niçin 
biz örnek olmıyalım. 

Bir kerre, müşterek ve sağ
lam bir fi kir doğsun, bunu 
efkarı umumiye bcnimsemesin: 
O zaman, eminim ki, yardım 
istersek, hükumet adamlarımız 
bize yard ım edeceklerdir. 

111. - Birinci mes' ele şu 
idi : Miiliyetimizi muhafaza 
için emin bir yol var mı ? Ve 
ne ? Bu baptaki fikirlerimi 
söyledim. Bu işe her kim el 
sürmek isterse kendi de, ken
di varlığının derinliğinde ve 
kendi faaliyeti ile bunları an
lıyacaktı r. Ben yalnız vatan
daşlarımın bu iş üstüne dü
şüncelerini ve şahsi hükümle
rini tevlit etmeği düşündüm. 

Ben, şimdi h rkcsi, kendi 
kuvvetler ile kar ı karşıya bı
rakmak mecburiyetindeyim. Bu 
bapta sathi diişüncclerle ha
yale düşme 11enizi hatırlatmağı 
borç bilirim ~ b u sathi düşün
celer, daha derin düşüncelere 
gitmemize engel olur. Fayda
sız tesellilerin işe yarıyacağını 
sanmıyalım . 

Son biiyük felaket başımız 
üstünde dolaşırken ; istiklali
mizi kaybedersek, hiç olmazsa 
dil ve edebiyatımızı muhafaza 
edelim ; bu sayede yine ne 
de olsa bir millet halinde ka
lırız" d iyenler \ardı. 

Siyasi i~tiklal olmayınca, di
limizi muhafaza etmek ümidi 
ne üstüne dayanıyor acaba... ı 
Bu nesil , d ilıınizi konuşur. Fa
kat gelec k nesiller ne ola
cak ·? Düşman, onlara milli 
dili öt'rret irir mi ? Dü~man o 'I ' 

gelecek nesillere, yaldızlı va-
itler ve servetler göstererek 
kendi dilimizden uzaklaştır· 
maz mı? 

Buna en açık misal olarak 
(Vandal) ce'yi verebilirim. Bu 
millet, siyasi istiklalini kay- . 
betti, amma dili duruyor. Bu 
dil : inler içinde yaşıyan bu 
milletin, kendine. zulum eden· 
lerderı şikayetinden başka bir 
şeye yarıyor mu ? 

Farzedelim ki dilimiz ve 
edebiyatımız muhafaza edildi. 
lstiklasiz bir milletin edebiyatı 
neye yarar ? Edip ve muhar
rir ne yazacak ? Umumi ha
yattan bazı sahneleri kendi 
hayaline göre tasvir etmek 
değil mi ? Bu neye yarar ? 

Ruhi hayatın kaynaklarından 
fikirler çıkarıp, hükumet adanı
lan için yazı yazmak istese · 

t 

hükumet kendi milletinin ol-
mak gerek iş görecek dil, 
müstakil bir milletin dilidir. 

Tali ilimler saha~ındaki ça
lışmamızın gayesi nedir ? -
Bu ilimleri nesilden nesile 
devrederek, zamanı . gelince 
milli istifade temin etmek de
ğil mi? 

Her ilmi eser, d evlete hiz· 
met etmek gereğinded ir. Yok
sa ~ir hiçtir. Bu gayeyi güden 
her msan, herş yi, hakim olan 

mi1Jetin di 
11 M! yazmalıdır. 

Müstakil bir dil olan her 
yerde, kendi işlerini kendi 
istediği gibi çevirmeA-e sala
hiyetli müstakil bir millet te 

vardır. Siyasi istiklali sönmüş 
olan milletin, dilini bırakarak, 
galip devlet ile birleşmesi uy
gundur denilebilir; ancak böy 
le birlik ile, dahili emniyet ve 
maziyi unutma husule gele
bilir, 

Yarım akıllı bir otokrat, bu 
birleşmeğe hemen hazırdır. 
Hele bizim Almanya' da böy
leleri çoktur. Bu yapılıncıya 
kadar : Barbar millete (Yani 
Alman'lara) bazı kitaplar ter· 
cüme etmek, az kültürlü mem
leketlerin çocuklarına, efendi
lerinin dilini öğretecek mek
tep kitapları yazmağa müsa
ade edilecek... Esasen bu 
otokratlar, milli işlerle hiç 
alakadar değildirler ve bütün 
hayatları boyunca köle kal
mağa razıdırlar. 

Vekayiin hakiki gidişi hak
kında hiç birşey söylemek 

istemiyenler ise : Ya fantazi 
bir siyasa takip, yahut eski 
ki taplar tercüme ederler. 

Dilimizde edebiyatı biraz 
d aha muhafaza edebiliriz. Ne, 

bu olsa olsa hiç yoktan iyi 
birşeydir, denilebilir. Faka 

bu ; hakikatı cephesinden gö
renleri, ta karar verip hare-

kete geçinceye kadar, yolla
rından alıkoymamalıdır. 

iV - Alman edebiyatının, 
uzun nesiller boyünca yaşaya
cağını söylüyorlar. Haydi bu
na biz de pek iyi diyelim : 

Fakat bugüne kadar kelime
nin tam ınanasile Alman ede

biyatı diye öne sürülen şey

lerin ne olduğunu anlamak 
faydalı olacaktır. 

Hakiki muharrir ve edibin 
en kutlu ödevi, en asıl müm
taziyeli ; milletini toplıyarak 

bunlarla en önemli olan işleri 
münakaşa edebilmektir. Al
manya' da bu iş; münhasıran 

muharririn olacaktır ; çünkü 
Alman'ya, küçük devletlere 
ayrılmış bulunuyor. Bunları 
yalnız dil ve kitaplar birleş
tirmektedir. Bu iş, bizim za
manımızda, krallıklara teşkilatı 

esasiye kanunları yapmaktan 
daha mühimdir ; Alman dev
letlerini birbirine bağlıyan son 
düğüm, kopmuş bulunmakta
dır. Aramızda, milletlerinin 
varlığını ilan eder korkusile 
edebiyatını inkar edenler olur
sa (Ki buna karşı şimdiden 
tedbir almalıyız) ; o zaman 

milli edebiyat, yarın şöyle 
dursun, bugün bile neye yarar? 

-Sonu var-

Tesekkür 
~ 

Karnımdaki (Uru) muvaffa
kıyetli bir ameliyatle çıkarıp 
hClyatımı muhakkak bir fela
ketten kurtaran Memleket has· 
tanesinin değerli ser tabibi 
doktor Hasan Yusuf beyle 
muavini doktor Ali Riza beye 
ve ayni zamanda kıymettar 

muavenetlerini lütfeden hükumet 
doktoru Nazmi beye ve ben
den her zaman müşfik ihti
mamlarını csirgemiycn hemşi
relere alenen teşekkürlerimi 
iblağ ederim. 

Ayvalıktan 

Hürrtlll lnct 

Asiler Madrid'e 18 ~ 
kilometre yaklaşmış. Furunlanmış Ve Tam Kurutulmuş ---·····--· - Başı 1 inci say/ ada-

Rabat, 1 (A.A) - Melila
dan bildirildiğiue göre 21 
İtalyan uçağından 18 tanesi 
sağ salim İspanyol Fasına va
sıl olmuşlardır. Bu uçaklar Sa
voia Marchetti tipindedir. 

Barsclon, 1 (A.A) - Yeni 
kabineyi parlamento reisi M. 
Kazanovas teşkil etmiştir. Bu 
kabine Markisist olmakla be· 
raber daha ziyade sola mey· 
yaldir. 

Londra, 1 (A.A) - Siyasi · 
mehafil lspanyol işlerine ha
riçten müdahale vukubulma
sına mani olmak için Akde
niz devletlerinin bir konferans 
akdetmelerine dair olan F ran- ı 

sız teklifini müsaid bir surette 
karşılamışlardır. 

Bununla beraber ayni me
hafil muhtelif memleketlerde 
siyasi ihtirasların teşeddüt et
mesinin önüne geçmek için 
böyle bir konferansın akdin
den evel diplomasi yolu ile 
müzakereler yapılması lazım 

olduğu mütaleasınd~ bulun
maktadırlar. 

Gene bu mehafil bu işte 
İngiltere, Fransa ve ltalya'nın 
hattı hareketlerine olacağını 

tayin maksadile Roma, Paris 
ve Londra arasında mü:ı:ake

reler yakılması zaruri olduğu 
kanaatındadırlar. 

Rahat, l (A.A) - İyi ha
ber alan mehafil evvelisı gün 
düşen uçaklar tipinde 14 İtal
yan uçağının lspanyol fasında 
Melilleeivarında Madora gel
diklerini ifade etmektedirler. 

Barselon, 1 (A.A) - Ka
talonya hükumeti istifa etmiş
tir. Katalonya parlamento baş
kanı M. Yuan Kazanovas yeni 
kabineyi teşkile memur eyle
miştir. 

M. Kompanys matbuata ver
diği beyanatta; daha geniş öl
çüde siyasi esaslara dayana
cak bir kabinenin teşekkülüne 
fırsat verebilmek üzere istifa 
etliğini söylemiştir. 

Paris, l (A.A) - Bir İspan
yol şahsiyeti Burgos' da bir 
milli müdafaa birliği teşekkül 
ettiğini resmen hariciye neza· 
retine bildirmi~tir. Hariciye 
nezareti bu bildiriğc hiçpir 
ccvab vermemiştir. 

Ayni tebliğatın Londra'ya, 
Roma'ya ve daha başka hü
kumet merkezlerine de yapıi
dığı haber alınmıştır. 

Madrid, l (Radyo) - Baş

bakan Guray hükumet kuv· 
vetlerinin her yerde iyi vaz
iyette olduklarını ve hükumetin 
vaziyete hakim bulunduğunu 
söylemiştir. Hükumet kuvvet· 
leri, beş cebhede asileri bom· 
bardıman etmiştir. İsyancıların 
bir tayyaresi, cebhe arkasına 
inmeğe mecbur olmuştur. Har
biye naıırı, tayyare ile ceb
heye gitmiş ve kumandanla 
görüşerek dönmüştür. 

Paris, 1 (H.R) - lspanya
Fransa hududu üzerinde yere 
inen ve imdat işareti veren 
bir tayyareye yaklaşan Fransız 
kuvvetleri, tayyarenin derhal 
Fransız hududundan dişarı 
çıkmasını istemişleı <lir. Gene
ral Ber~l'in yaptığı tahkikata 
göre bir İtalyan tayyaresi, is
panya asilerinin bulunduğu 
mıntakaya inmiştir. Para ve 
malzeme götürdüğü söyleniyor. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

Barselon, 1 (H.R) - Asi· 
lerin büyük bir hiicum hare
ketine kalktıkları söyl('niyor. 
Sen S'bbastiyen V'e gnbaoy'a 

•• 
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hücuma hazırlık yapıyorlardı. 

Hükumet kuvvetleri, asilere 
karşı tanklar tahşit etmektedir. 

Paris, 1 (Radyo) - Yeni 
ispanya sefiri itimatnamesini 
reisicumura vermiştir. Siyasi 
mahfillerde İtalyan tayyarele
rinin ispanya üzerinde uçtuk
ları haberi endişe ile karşı

lanmıştır. ispanya asilerinin 
kumandanı general Franko'nun 
Haınburg bankalarının birin
den kredi bulduğu ve para 
aldığı söyleniyor. 

Ôvr gazetesinde Madam 
Taleni yazdığı bir yazıda İs
panya'ya yardım mukabilinde 
ltalya 'ya bazı İspanya adala
rının terki vadedildiğini ve bu 
hareketin Marsilya ile Cezair 
arasında Fransız ğeınilerinin 

işlemcsirıe mani olacağını ya
zıyor. 

Oran, 1 (Radyo) - Mala
ga' dan Oran 'a 37 ve Madrit
tcn 40 mülteci gelmiştir. Yol
da birçok miilteci daha var· 
dır. 106 Amerikan mülteci, 
Valansiya yolunda bulunmak
tadır. Bunlar, Amerikan zırh
lılarının himayelerine iltica et-

mekted irler. 
Paris, 1 (Radyo) - Fransız 

gazeteleri, ltalyan tayyarele
rinin, ispanya asilerine yardım 
etmeleri hakkında muhtelif 
yazılaı yazarak ınütalealarda 
bulunmaktadırlar. Sağ cenah 
gazeteleri. bu yardımın; bey~ 
nelmilel vahim neticeler do
ğuracağını, sol cenah gazete
leri ise, böyle bir yardıma 
imkan olmadığını yazıyorlar. 
Mussolini ile isyancılar ara
sında bir anlaşma olduğun

dan bile bahsediliyor. 
Rabat, 1 (A.A) - iyi ha

ber alan mahfiller, evvelki 
gün İtalyan tipinde 14 ltalyan 
uçağının ispanya' da Melila 
civarında Madora geldiklerini 
söylemektedirler. 

Cebelüttarık, 1 (A.A) -
Malaga' dan buraya gelen mül
teciler, komünistlerin ele ge
çirdikleri bütün hükumet men
sublerile ailelerini kurşuna 
dizmekte olduklarını haber 
vermişlerdir. 

Rahat, 1 (A.A) - Melila
dan bildirildiğine göre 21 
ltalyan uçağından 18 zi sağ 
ve salim oraya varmışlardır. 

Londra, 31 (A.A) - İyi 
malumat almakta olan mahafil 
ispanya hükumetinin beynel
milel T~nca komitesine İspan
yol harb gemilerinin Tanca 
limanını terkedeceklerini bil
dirmiş olduğunu haber ver· 
mektedir. Maamafih bu gemi· 
1er henüz Tanca önünde hu· 
lunmaktadır. 

Fransa. İngiltere, ltalya ye· 
niden bir teşebbüs yapmak 
zarur'i olub olmadığı hususunu 
tetkik etmektedirler. 

Roma, 31 (A.A) - Popolo 
Di Roma gazetesinin bir mu• 

habirine beyatta bulunan ge
neral F ranko demiştir ki: 

- Malaga müstesna olmak 

üzere Akdcniz'in ve Atlas Ok
yanusunun bütün limanları bi
zımdir. Gemi bulunmaması 
Fas'tan lspanya'ya asker sev
kedilmesine mani olmuştur. 

Fakat yakında başka nakil 
vasıtalarına mal ik olacağız. 

Amirante, Cervera, Canarias 
ve Belcares kruvazörlerile Es
pana zırhlısı ve İspanyol ginesi 
sularında bulunan harb gemi
leri bizim davamıza bağlı
dırlar. 

Londra, 31 (A.A) - Avam 
kamarası içtimalarını 29 İlk
teşri ne tehir etmiştir. Kamara 
reisi fevkalad e bir içtima ak
dine kamarayı davet etmek 
hakkını vermiştir. Kapanma 
celsesinde M. Baker hüku
metten ispanya mes'elesinde 
tam bir bitaraflık muhafaza 
dmesini taleb ve asil ere mü
temayil görünen sağ cenahcı

ların bu temayüllerini protesto 
etmiştir. 

Lizbon, 31 (A.A) - Radyo 
kuliib lspanyol asilerinin Gua-

darama kasabasını zaptetmiş ol
duklarını bildirmektedir: Hü
kumet kuvvetleri Guadarama 
muharebesi esnasında umumi 
karargahlarını orada kurmuş
lardı. 

Burgos, 1 (Radyo) - Asi 
kuvvetleri cencral Kabanella 
imzasile bir tebliğ neşretmiş

lerdir. Bu tebliğde Madrid ve 
Katalonya' dan; Valansiya 'nın 
hükumet elinde olduğu hak
kında verilen haberler t ekzib 

edilmektedir. 
Roma, 1 (A.A) - S ela

hiyettar makamlar kükümetin 
Fasa düşen ltalyan tayyare· 
leri hakkında hiçbir mahimatı 
olmadığın ı bildirmekte ve hü
kumetin bu hususta tahkikata 
başlanmasını emrettiğini ilave 
etmektedirler. 

Madrid, 1 (A.A) - Ovi
edo h~la asilerin elindedir. Ve 
şehre hücum etmekte olan bir 
tabur taraftndan bombardı· 

man edilmektedir. 

Birkaç günden beri Madridin 
müdafaası için devam eden 
şiddetli muharebeler devam 
etmektedir. 

Madrid, 1 (A.A) - Dahi
liye bakanı sefaretlerin Mad
ridi terketmek niyetinde bu
lunduklarına ve yabancıların 
Valensiadaki isyan dolayısile 
Valerca gidemedikleri hak
kında bazı yabancı tebaaların 
çık~rdıkları şayiaları yalanla
mıştır. Bu şayiaları çıkaran
lardan birçok kişi tevkif edil· 

mişlir. 
Lizbon, 1 (A.A) - Royter 

Ajansının bildirdiğine göre, 
lspanyol asileri kendilerinin 
Madride yaklaşmakta olduk
larmı söylemektedirler. Bun· 
ların dediklerine göre, asi 

kollardan bir tanesi Madridin 
18 kilometre yakınında El· 
parda mevkiine varmışlardır· 

Paris, 1 (Radyo) -M. Del· 
bos bugün fspanya'nın yeni 
sefiri M. Albanosu kabul et• 
mişti. 

Bu sabah, Eliza sarayında 

Cumurreıs yeni lspanyol se· 
firini de kabul etmiştir. 

Sefir, ' İspanya cumuriyeti 
hükumetinin dostane hissiya· 

tını bildirmiş ve M. Lebron'da 
ayni ruh ve his ile cevab ver· 
miştir. 

Rusya Montrö mu. 
kavelesi ni tasdik etti· 
-Başı 1 inci sahi/ ede

lstanbul gazeteleri, Kamutayın 
dünkü celsesini hararetle kut· 

lamakta ve kaytsız, şartsız 
Türk hakimiyetini boğazlar 

üzerinde kuran mukavelenin 

tasdikini alkışlarla karşılamak· 
tadırlar. 

Cuınuriyet gazetesi diyor ki: 
Boğazlarımız üzerindeki mut· 

lak hakimiyetimizin istediği 

kuvvete bugün malik bulunu-

yoruz. Binaenaleyh, bütün mil· 
lettc h er geçen gün, düne nis

hclle daha kuvvetli olmak 
yolunda yürümek azmiledir ki 

ileri bir istikbale gidiyoruz. 
İşte meclisin, bugünkü heye-

can dolu tarihi celsesini böyle 
hülasa etmiş o1abiliriz: Nurlu 

görüş ve götürüşlerile bize bu 
vaziyetleri ihzar ve temin eden 

büyük şeflerimize kalblerimiz· 
den minnet ve şükran hisleri 
trşıyoruz. 

Tan gazetesi , dünkü celse
nin biiyüklüğüne işaret ettik· 

ten sonra şunları yazıyor; Baş· 
bakanımızın, her vakitki gibi 

dürüst, emin, samimi bir ruha 
ifade olan candan sözleri şu 
kanaatı ifham etmiştir: 

Türk milleti hakkından ve 

kuvyetinden emindir. Her türlü 

macera temayüllerinden uzak· 

tır. Kendisi gibi iyiliklerini ve 

menfeatlerini dünyanın iyili· 

ğinde, sulhunda ve emniyetin· 

de arayanlara ~eve·seve yol

daşlık eder. 

Moskova, 1 (Radyo)- Sov· 
yd Rusya hükumeti, Mönt· 

rö'de akdolunan boğazlar mu

kavelesini tasdik etmiştir. 

Kıbrıs eşeği istiyorlar 
Trakya umumi müfettişi Ge· 

neral Kazım Dirik'ten şehri· 

miz ticaret odasına gelen bir 

telgrafta Trakya köyleri için 
damızlık olarak 20 tane Kıb· 
rıs eşeğinin satın alınacağı 

bildirilmiştir. Ticaret anlaşma· 
lan dahilinde bunlann ne su· 
retle getirtilecekleri ve Kıb· 
rıs'ta bu ticaretle uğraşanla· 
ların adresleri istenmiştir. 
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1 2N~6 -------------------·,~~.~~v~ iğ ·ıA l ~LM~s~al.K.d~: Smet lno•• nu•• m•ııle• zmır n.omutan ı ı ı an arı l - Mst. Mv. kıt'atının kapal ı zarfla münakasada bulunan 
M M t 1 k · d · (1061500) kilo linit maden kömürüne talip çıkmadı-st. v. sa ın a ma omısyonun an. .. 
ı Mst. Mv. kıtaat hayvananm 363800 kilo kuru ot ihti- ğından pazarlıkla salın alınacaktır. t O •• yl u·· yor'1 yacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 2 ihalesi 10./ağustos/ 936 pazartesi günü sadt on altıda e s • 2 !halesi 13/Ağustos/936 perşembe günü saat onaltı bu- kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapıla-

çukta lzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma ko. nunda caktır. ------
-Başı 2 inci sahifede- Türk milletinin icabederse 
re~nde duyduklarının büyük yapacağı fedakarlıkların hu· 
ınıUet meclisinde söylenmiş dudu olmadığını biliriz. Si-
0lrrıasından bahtiyarlık duya- ze haber verebilirim ki, bugün 
caklardır. boğazları yeniden techiz olun-
Arkadaşlar, ması için vergi koyacak ve 
Türk milletinin siyasetinin yeniden külfetler teklif ede

beynelmilel bir emniyet ka- cek değiliz. 
za d d 1 k Bı·z memleketin iyi bir iktı· nması üzerin e uru aca 
bir noktadır. Bu bize yalnız sadi ve mali siyasetle elde 
ıurur ve bahtiyarlık vermiyor edeceği tabii inkişafın diğer 
Vazifelerimizin ağırlığını ve ihtiyaçlara olduğu gibi ordu
hlesuliyetlerini de hatırlatıyor. sunun ihtiyaçlarına da kafi ge· 

Bizim yeni Türkiye'nin siya· leceği kanaatini muhafaza edi· 
setini anlamak için onun zih- yoruz. Mali siyasetimiz bu nok
niyetini de bilmek lazımdır. tai nazardan bir-iki defa mi
Bizim zihniyetimiz imparator· salini gösterdiğimiz gibi mev
luğun beynelmilel aleme ma- cut vergilerden ba21larmı in
letmiş olduğu kanaatlardan dirmeye mütemayildir. 
büsbütün başkadır. Biz bey- Bugünkü siyasetimiz budur. 
nelmilel beraberlik ve sulh Beynelmilel vaziyet fevkalade 
hayatında çalışırken geçmiş bir mecburiyet göstermezse 
hatıralardan asla kin tutmiyor. bu takib ettiğimiz mali siya-

Ve asla intikam takip etmiyoruz. sete devam edeceğiz. 
Arkadaşlar, Arkadaşlar. 
Bunun kadar mühim birşey Türk milleti huzurunda ko· 

daha vardır. Biz korkuya müs- nuşurken ona hakikatları ol· 
tenid bir siyaset bilmiyoruz. duğu gibi söylenmek lazımdır. 
(Sürekii ve şindetli alkışlar, Elde ettiğimiz neticeler şu ka· 
bravo sesleri) Biz zannediyo- dar senelik çahşmamız ve ica
ruz ki haysiyetli ve kudretli bederse bütün varlığımızı 
adamlar birbiriyle iyi geçin- memleket için ortaya koyaca· 
mek yolunu insani hislerle 
bulabilirler. Bunun gibi mil· ğımız zihniyetinin hasılasıdır. 
letler de haysiyetli ve kud· Büyük neticeler alındığı an· 
retli olarak sulh davasında dan itibaren ilanihaye teminat 
beraber yürümek çaresini bu- altına alınmış değildir. Millet
labilirler. (Bravo sesleri ve ler hayatında ilanihaye teminat 
alkışlar.) veren nokta milletin fasılasız 

Hulcukan boğazlara kayıtsız hayatiyet gösterecek olan ira
hakim olduğumuz zaman yani desid!r. 
teslih etmiş olduğumuz bu za· l Milletlerin hayatı da~a zi· 
manda dahi söyliyorum. Bey- yade ilerlemek daha zıyade 

nelmilel siyasette müstakim l çalış~a.k ve dah~ k~vvetli .ol: 
sulhcu bir yol takip etmekten mak ıçm mola bılmıyen daımı 
ayrılmıyacağız. (Alkışlar) bir ilerlemeden ibarettir. (Şid-

Bizim bu siya~etimizi hoş detli ve sürekli alkışlar) 

görenler bizimle beraber ça· Göçmüş olan imparatorluk
lışmaktan istifade edecekler- tan sonra kurulan yeni Türk 
dir. Bizim bu siyasetimizden devletinin zihniyetinde haya
ayrı bir siyaset takip edece· tiyet enerii nefes alm~k kadar 
ğimizi umanlar elbette inkisa- hergün lazım olan bır unsur-
ra uğrıyacaklardır. dur. Bunu Türk milletine söy-

Arkadaşlar, lemeJiyiz. 
Boğazların hukukan silahsız Bundan onbeş sene sonra 

bulunduğu şukadar sene zar- Türkiye'yi bugiinkü gibi ~e
fında yapılabilecek olan bir- ğil bundan on k~t daha ~uk: 
çok şeylerin ihmal edildiğini sek daha kudretlı daha ~le~ı 
farzedemezsiniz. Şimdiye ka- bir hale vardırmayı hepımız 
dar şartlar dahilinde dahi bir vazife bilmeli ve hunu 
eğer Türk vatanı tecavüze herkese anlatmalıyız. 
uğrarsa idi müdafaa için bir- Arkadaşlar. 
çok hazırlıklar yapılmıştı. Bir- Bütün millet bizi istiyor. 
çok tertibler alınmıştı. Kendisinin Atatürk devrinde 

ru Bu~u .şun~n için söylüyo- Atatürk rejiminde ona karşı 
m kı, şımdıye kadar boğaz· .. t d'ği bağlılık ve onun 

lan hukukan silahsız kalma- gos er ı . . . .. 
sından her türlü t I'h t _ siyasetini takıbetmek ıçın ~os-
makta old v es ı .ad yap terdiği bağlılık ve onun sıya· 

ugumuz yem evre- . . . .. 
sine kadar bu memleket par· setini takıbetmek ıçın ~~ster-

d.ğ' d'kk ti ide ettığı ne-çasını bir gün olsun tedbirsiz 1 1 ı a e e __ 
bırakmış değiliz. (Alkışlar) ticeden ayni yollardan .yuru· 

Y . . k daha büyük netıceler enı boğazlar ınukavelesı- yere 
nin bize verdiği vazifelerin elde etmek için bütün varlı· 
orada birçok masrafları icab ğımızla daima çalışacağımız~ 
ettireceğine şüphe yoktur. söz veriyorum. (Bravo seslen 
Türk milleti emniyet ve mü- alkışlar) 
dafaa mes 'elelerinde çok has- Millet hayatında kuvvetli 
:ıastır. Daha mukavelenin im- birlik esastır. Bu memleket 
zası mevzuubahis olur olmaz bir ethlikeye uğrarsa hepimiz 
~er tarafta bunun masrafa bir tek kişi gibi bütün varlı· 
luzum göstereceği idrak olun- ğımızla ortaya atılarak mem-

rnuştur. leketimizin sınırlarında her su-
Hatta bu yüzden birçok retle hazır bulunacağımıza söz 

v:rgilerin konulması tabii gö- veriyoruz. (Sürekli alkışlar) 
~~müştür. Fa~at ark~~aş~a.r. Şimdi arkadaşlar bu uğurlu 
~ n de Malıye vekılımızın t lantımzı bitirirken hüku-

soylediği gibi size haber ver- op - t diğiniz teveccühü 
tneliyi k. b" k'b tt';ı:.; mete gos er 

. hl ı, ız ta ı e I:;·· l . . 1 bildirmenizi ve bu tnız ı· . d h'l. d rey erınız e 
rn ma ı sıyaset a ı ın e h"kAmete ağır mes'uli· 
. eınleketin müdafaası için suretle u u . d t 
ıcabeden vasıtaları bulabile- yetler içinde yenı en .. a~e 
ce~miz kanaatini muhafaza neş' e ve hayat vermenızı ıs-
edıyoruz. (Bravo sesleri) terim. (Alkışlar) 

3 Tahmin edilen mecmu tutarı (9553) lira eJli kuruştur. 
3 _ ~~ı;i~a~~ien mecmu tutarı 12733 liradır. 4 Beher kilo kömür için doksan santim fiat tahmin edil-
4 - Beher kilo kuru ot için üç kuruş elli santim fiat tahmin miştir. 

5 - Teminat muvakkate akçesi (716) lira elli iki kuruştur. edilmiştir. 6 _ Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
5 - Teminat muvakkate akçesi 955 liradır. 7 _ istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve-
6 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. sika göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve- 8 _ Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayı lı kanunun i~i 

sika göstermek mecburiyetindedirler. ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesınde yazılı vesı-
8 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki kalan ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatın-

ve çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· dan evvel komisyonda hazır bulunmaları . 2432 
kalarile teminat ve teklif mektuplarım ihale saatinden M M 5 Al K d 

st. v. at. . o. an: 
enaz bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklar· 1 - Mst. Mv. kıt 'atının açık eksiltme sureti le münakasada 
dır. 28 2 6 11 2354 bulunan (394800) kilo linit maden kömürüne talip 

2353 çıkmadığından eksiltme on gün uzadı larak ihalesi 10/ 
Mst. Mv. satın alma komisyonundan: ağustos/ 936 pazartesi günü saat on altı buçukta kış-1 - Hava kıtaatının göstereceği yerde 1548 lira kırksekiz 

1 
d M M 1 k · d I kt 

a a st. v. satın a ma omısyonun a yapı aca ı r. kuruş bedeli keşifli tel kafes imaliyesi açık eksiltme 2 Kömürün tahmin e'1i len mecmu tutarı (3948) liradır. 
suretıle münakasaya konmuştur. 3 Beher }cilo kömür için bir kuruş fiat tahmin edilmi ştir. 

2 İhalesi 14/ Ağustos/936 cuma günü saat on beş buçukta 4 Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
lzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma ko. nunda yapı- 5 - istekliler ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve-

lacaktır. sika göstermek mecburiyetindedirler. 
3 - Teminat muvakkate akçesi 116 lira ondört kuruştur. 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun i~i 
4 Şartname keşifnamesi hergün komisyonda görül~bilir. ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesınde yazıl ı vesı-
5 - istekliler ticaret odasıoda kayıtlı olduklannı ve ıhale- kalan ve teminat muvakkatelerile bir likte ihale saatın · 

den laakal sekiz gün evvel İzmir Nafıa fen heyetinden dan evvel komisyonda hazır bulunmaları . 2433 
alacakları ehliyetname vesikalarını komisyona göster-

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. dan: . 
mek mecburiyetindedirler. . . 1 _ Edremit garnizonu ihtiyacı için 625 ton arpa kapalı 

6 Fksiltmeye iştirak edecekler 2490 say!lı kanunun ı~ı zarf usuliJe satın alınacaktır. 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesmde yazılı vesı· 2 - Malın tahmin bedeli 34375 li radır. 
kalarl Ve teminat muvakkatelerile b irlikte ihale saa- B 2578 l 15 k 

3 - irinci teminatı ira uruştur. 
tinden evvel komisyonda hazır bulunmalan. 

28 2 7 12 
4 - İhale 18/8/936 salı günü saat 11 d e tümen satın alma 

Mst. Mv. Sat. al. ko. dan: . . . komisyon binasında yapılacaktır . 
t _ Hava kıt' atının (29700) kilo kesilmiş sığır etı ıhtıyacı 5 - İsteklilerin ihaleden bir saat evvel teklif mektuplarile 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. müracaatları . 
2 _ ihalesi 6 ağustos 936 perşembe günü saat on altıda 6 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler için komisyon her 

Izmirde kışlada Mst. Mv. Sat. al. komisyonunda yapı- gün açıktır. 2 6 11 16 2435 
lacaktır. 

3 Tahmin edilen mecmu tutarı (6979) lira elli kuruştur. 
4 - Beher kilosunun tahmin edilen fiatı yirmi üç buçuk 

kuruştur. 

5 - Teminatı muvakkate akçesi (523) lira elli kuruştur. 
6 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler Ticaretodasmda kayıtlı olduklarına dair ve· 

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

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalariyle teminat ve teklif mektuklanna en az bir saat 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

22 25 29 2 2258 

Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 
1 _ Kayseride yaptırılacak yapılar kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. 
2 Keşif bedeli 55229 lira olup ilk inanç parası 4011 

lira 45 kuruştur. 
3 ihalesi 10/ Ağustos/936 pazartesi günü saat 15 tedir. 
4 Keşifname ile fenni şartnamesini almak istiyenler 280 

kuruş mukabilinde komisyondan alırlar. 
5 - Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar İçin 2490 

sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde istenilen 
ve bayındırlık bakanlığından alınması gereken fenni 
ehliyetnameler için ihale gününden sekiz gün evvel 
mezkur bakanlığa müracaat edilerek buradan da alı
nacak belgelerle idari şartnamede istenen ve behe
mehal verilmesi mecburi olan vesika ile birlikte teklif 
ve teminat mektuplarının da ihale saatinde bir saat 
evveline kadar M.M.V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. 23 28 2 7 2259 

Mst. Mv. Sat Al. Ko. dan: 
1 _ Ayvalıktaki kıt,at ihtiyacı için 140 ton arpa 17181936 

pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla Tümen satın 
alma binasında satın alınacaktır. 

2 - Arpanın tahmin bedeli 8400 lirad1r. 
3 - Birinci teminatı 630 liradır. 
4 İstekli olanlar tekJif mektuplarını ihaleden bir saat 

evvel teslim etmelidir. 
5 - Evsaf ve. şeraitini bilmek istiyenler ıçın hergün komis-

yon açık olduğu ilan olunur.2 6 11 15 2436 

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

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

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

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

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

30 3 8 13 2372 

iş bankasına me
mur ahnacaktır. 

Türkiye iş bankasından: 
Bankalarımızın merkez ve şubelerinde çalıştırılmak üzere 

lise veya ticaret liseleri mezunlarından musabaka imtihanı ile 
memur alınacaktır. Bu imtihanda kazananlar arasında ayrıca 
yüksek tahsil görmüş olanlar ve yabancı lisanları iyi bilenler 
tercih olunacaktır. 

Alınacak memurlara, imtihandaki muvaffakıyet ve tahsil dC'· 
recelerine göre 70 ile 100 lira arasında aylık verilecektir. 

Yazı ile imtihan 15 ağustos 1936 cumartesi günü saat ON
DA ANKARA, IST AN BUL ve IZMlR şubelerimizde yapıla
caktır. En son yazılma tarihi 10 ağustos 1936 dadır. 

istekli olanlar, girme ve imtihan şartlarına ait izahnameyi 
bankamızın Ankara, İstanbul ve f zmirdeki şubelerinden al
bilirler Başka yerlerde bulunanlar bu iza hnameyi bankamıza
dan tahriren de talep edebilirler. Ancak bütün taliplerin çok 
vazih adres vermeleri lazımdır. 19-22-24-26-29-31-3-5-7-9 

/ zmir 6İcil ticaret 
Memurluğundan : 

[Niyazi Evren] t icaret unva
nile lzmir' de Küçük K ardiçalı 
hanında 46 numarada yol ve 

sair inşaat işleri iizerine tica
ret yapan Niyazi Evren'in işbu 
t icaret unvanı ticaret kanunu
nun 42 inci maddesi muci
bince sicilin 1797 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 1797 
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Fratelli Sperco Hellenic Lines 
Vapur Acentası Limited 

ROY AL NEERLANDAİS 
KUMPANYASJ 

" CERES,, vapuru 27 tem
muzda gelip 1 agustosta AN
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM re HAMBURG l~ 
manları için yük alacaktır. 

SVENSK ORİET LİNEİN 
"V ASALAND,, motörü 30 

temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, CO
PENHAGE, DANTZlG, GD-
YNIA, OSLO, GOTEBURG 
ve lSKANDİNAVY A liman
ları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITİME 
ROUMAlN 

"ALSA JULIYAu vapuru 
30 temmuzda gelip 1 ağus
tosta PİRE, MALTA, MAR
SİL YA ve BARSELONE ha
reket edecektir. 

Yolcu ve yük alır. 
ilandaki hareket tarihlerile 

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

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi· 
mento ile eşya kabul eder. 

A nglo- Egytian Mail 
Line 

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

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 7 5 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li 

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

navlunlardaki değişikliklerden Fazla tafsilat için Pasaport 
acenta mes'uliyet kabul etmez. yolcu salonu karşısında Lokal 
Daha fazla tafsil at almak için Riz binasında. 

Çeşme ılıcaları 
Büyük Türkiye Otel ve 

Gazinosu Açıldı 
"BÜYÜK TÜRKiYE,, oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her 
türlü konförü cami, tertemiz takınılan ile saygılı misafirlerinin 
emrine amadedir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kuruştur. 
GAZiNO san'atmda mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, 

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

Ucuz fiyatlar · Elverişli tabldot, 

2ci kordonda tahmil ve tahliye Umumi Deniz Acentahğı 
binası arkasında Fratelli Sper- Limited ~lllflllllllllllllllllltllllllh. Doktor ,ılllllllllfllllllllUlllllllll! 
co vapur acentalığına müraca- acentasına müracaat olunması. = 
at edi~:~:~ ~~c;4 o~~~~r.2663 -----T·e-le·fo·n·:·3-l~ § A. Kemal T onay ~ 

85 ~--- Olivier VE Şürekası = Bakterigolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı-W F H VAN = Ba!!malıane istasyonu karşısındaki dibek sokak haşm<ln 30 sayı· = 
• • • • Limited =: lı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akşam saat 6 a kadar = 

D ZEE & Co Vapur Acentası - hastalarını kabul eder. = er • - .Müracaat eden hastalara yapılması li'izımgelen sair tahlilat ve -

V N 
Cendeli Han, Birinci Kordon = mikroskopik muayeııcleri ile veremli hastalara yapılma!lına cevza = 

• • Tel. 2443 = görülen Pnomotorake muayenehanesinde muntazaman yapılır. = 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE THE ELEERMAN LINES Ltd. • llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon : 41 15 11111111• 

Gümrük muhafaza genel ko
mutanlığı Istanbul satın alma 
komisyonu başkanlığından: 

1 - Muhammen bedeli 25379 lira olan 942 kaput ve 1868 
takım kışlık erat elbisesi pahalı görüldüğünden yeni· 
des 17 /8/936 pazartesi günü saot 15 te pazarlığı ya· 
pılacaktır. 

2 - Şartnamesi 127 kuruşa komisyondan alınır. 
3 - isteklilerin 1904 liralık teminatlarile komisyona gel· 

meleri. 29 3 8 13 2346 ~ 

Gümrük muhafaza genel ko
mutanlığı Istanbul satın alma 
komisyonundan: 4236/2337 

1- Gümrük muhafaza örgütündeki subay ve erat binek· 
!eri için 52'> tane eğer takımının 18/8/936 salı günü 
saat 15 le kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 35798 liradı r. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondan 180 kuruş mukabi

linde alınır. 
4 - İsteklilerin 2685 liralık ilk teminatlarile "Banka mek· 

tubu veya vezne makbuzu olarak,, ve kanuni vesika· 
larile birlikte eksiltme saatinden bir saat evvel teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri. 29 3 8 13 

Izmir Muhasebei hususiye mü
dürlüğünden; 

Mevkii Cinsi No. sı Bedeli sabıkı 
fzmirde Aras mektebi altında Dükkan 39 26 Li 1 a 
Karşıyaka alaybey iktısat sokak Ev 26 42 Lira 

f da reyi hususiye akara tından olup yukarda yeri ve cinsleri 
gösterilen akar kiraya verilmek üzere 10 gün müddetle temdi-
den arttırmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin şeraiti öğrenmek i~in 
hergün M. H. müdüriyeti varidat kalemine ve p,ey sürmek isti
yenlerin ~e ihale günü olan 6/8/936 perşemhe günü saat 10 
da depozıto makbuzlarilc birlikte encümeni vilayete müraca-
atleri ilan olunur. 30 1 3 5 2360 

G. m. b. H. "GRODNO,, vapuru 25 ha- iz • L• o J •d • -----A~--=k~-k~~.-=ı~--........... ------
"ACHAİA,, vapuru 2 ağus- ziranda beklenmekte olup mır ıman iŞ etme ı areSıD• Çı e Sı tme İlanı 

tosta bekleniyor. ANVES ve Londra ve Hul için yük ala- d · T• b J d 
HAMBURG'tan yük boşalta- caktır. en; Jre şar ay J~n an: 
caktır. "MARDINIAN,, vapuru27 ı 
"ARKADIA,, vapuru 10 ağus· haziranda beklenmekte olup Tersaneye teslim pazarlık suretile bin kilo beyaz üstüpü 

- 2817 /936 günlemecindcki açık eksiltmesine istekli çık-

tosa doğru bekleniyor, 15 Liverpool ve Glasgow için satın alınacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin Ağostosun dör· 
ağustosa kadar ANVERS, yük alacaktır. düncü salı günü saat 16 da idarede bulunmaları ve malumat 
ROTTERDAM, HAMBURG "DRAGO,, vapuru temmuz almak istiyenlerin de idare levazım şefliğine müracaat etme-
ve BREMEN limanları için ortalarında Londra, Hul ve leri ilan olunur. 30 3 2389 
yük alacaktır. Anversten gelip yük çıkara· 

AMERiKAN EXPORT LİNES cak ve ayni zamunda Londra, 
"EXMlNSTER,, vapuru 2 ve Hul için yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 15 tem· 
ağustosta bekleniyor. Nev-
york için yük alacaktır. muzda Liverpol ve Swansea-

dan gelip yük çıkaracaktır. 
DEN NORSKE MlDDELHAS- DEUTSCHE LEV ANTE UNIE 

LINJEN (D/S A/S SPANKE
LINJEN) OSLO 

"BOSPHORUS,, vapuru 22 
ağustosta bekleniyor. ISKEN
DERlYE, Rouen, DİEPPE ve 
NORVEÇ limanları için yük 
alacaktır. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANUBI
ENNE-MARİTİME BUDAPEST 

"DUNA,, vapuru 7 ağus
tosta bekleniyor. BELGRAD, ı' 
NOVESSAT, KOMARNO, 
BUDAPEST, BRATİSLAVA, j 
ViYANA ve LINZ için yük 1 
kabul edecektir. 

jOHNSON VERREN Lİ· 
NES Lt<l. 

''JESMOORE., vapuru 15 
ağustosta bekleniyor. ANVERS, 

LIVERPOL'dan yük boşalta- 1 
cak ve VARNA, KôSTENCE, I 
GALA TZ ve BRAlLA için · 
yük alacaktır. ---SERViCE MAR1T1ME ROU-

MAİN BUDAPEŞT 
"DUROSTOR,, vapuru 5 

ağustosta bekleniyo. KÖS -
EENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAT, BU
DAPEST, BRATISLAVA, 
VIYENA ve LİNZ için yük 
kabul edecektir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleci ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2007 2008 

"SOFIA,, vapuru 25 hazi
randa Ham burg ve Bremen· 
den gelip yük çıkaracaktır. 

lzmir Liman işletme idaresin-· 
den: 

Şat ve mavnalara yüklenen eşyanın muhafazasında kullanıl
mak üzere pazarlıkla ikiyüz muşamba satın alınacaktır. Sat-

mak teklifinde bulunanların 12 Ağustos çarşamba günü saat 
16 ya kadar nümunelerini idare levazım servisine göndrmeleri 
ve fiatlerini bildirmeleri ilan olunur. 30 3 2390 

mayan Uray müessesesi elektirik dairesinin aşağıda 
yazılı ampul ihtiyacab açık eksiltmesi 11/8/936 gün
lemecine rastlıyan salı günü saat 15 şe kadar on gün 
uzatılmıştır. 

2 - Eksiltmeye konulan malzemenin: 
Muhammen 

bedeli 
Lira K. 
990 50 

Adet 
3725 

% 7 ,50 muvakkat 

Nevileri 
10-200 vata kadar se
kiz cins ampul. 

teminata 
Lira K. 
74 96 

3 - Ampullerin müfredat listesile fenni ve umumi şartna
meleri bed;,lsiz olarak Urayımızdan verilir. 

4 - isteklilerin birinci maddede tayin edilen gün ve saatta 
Urayımız daimi encümenine müracaatları gereği ilan 
olunur. 2396 

-lzmir C. M. U. liğinden: 
İzmir ceza evinin 936 mali yılı sonuna kadar yirmi bir bin 

ekiz yüz lira muhammen bedelli mahkum ve mevkufların 
ikinci nevi 960 gramdan ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuşsa da yapılan telclifler komisyonca haddı 
layıkta görülmediğinden artırma ve eksiltme ihale kanununun 
40 ıncı maddesi mucibince yeniden eksiltme yapılmasına ka
rar verilmiştir. 

1 - Eksiltme 15-8-936 cumartesi günü saat 12 de ceza 
evinde müdüriyet makamında yapılacaktır. 

2 - Teklif mektuplarının bir saat önce müdüriyet maka
mında komisyon başkanlığına teslim edilecektir. 

3 - Talipler herzaman şartnameleri Ankara, lstanbul C. 
M. U. liklerile cezaevi müdüriyetinden alıp okuyabilirler. 2269 

Açık eksiltme ilanı 
Tire şarbaylığından: 
1 - 28/7 /936 günlemecindeki açık eksiltmesine istekli çık· 

mayan Urayınıız hastanesinin aşağıdaki yazılı ilaç 'e 
tıbbi malzeme ihtiyacatı açık ~ksiltme müddeti 11/8/ 
936 günlemecine rastlıyan salı günü saat 16 ya ka· 
dar on gün daha uzatılmıştır. 

2 - Eksiltmeye konulan malzemenin: 
Muhammen % 7,50 muvakkat temi-

bedeli 
Lira K. 
957 60 

Nevi 
125 cins mualece ve 
tıbbi malzeme. 

nat parası 
Lira K. 
71 82 

3 - lıaç ve tıbbi malzemenin müfredat listelerile şartna
meleri bedelsiz olarak Urayımızdan verilir. 

4 - lstekliJerin birinci maddede tayin edilen gün ve saatta 
Urayımız daimi encümenine müracaatları gereği ilan 
olunur. 2397 

.... -. .. amıımımaaa ................................................ mm ..... .......................... s::1 .......................................... . 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri rahatsız 
olanlara, tansiyonları y üksek bulunanlara doktorlar yalnı~ bunu tavsiye ederler. Pürjen Şahap 


