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M d •d • d 40 Çanakka-a rı cıvarın a saat- ıe'nin tahkiriıi lzmir 7 tayyare 
• 

lik bir çarpışma oldu. Asi ;o;~~~;;r;~~~ daha_ aldı .. 
kuvvetler ilerlemektedir .• iE!;!l:~E!:: 

8

;;;:;;~;y;:~:~:;:ı':;~~;;~ 
. -------Asiler bir ehlisalip zaferi açtılar. ·Tayyare 

tilıkimları lutndimizin ga- çıkmış bulunuyor .• 
pııcafımızı w yalnız bıı 
isti/Jcimlara lconacalr. top
ları Almanga'nın Krııp 
fabrilcasına sipariş ettili

ile asker gönderiyorlar. Zafer aailerindir!. ------ . 
Alman donanması geldi, karaya asker ve za-
bit çıkardı. Fransa tayvareler gönderiyor .. 

~a Aiildbnet tara/tarı general k..apistello Madrid'in bir müdafaa cephesinde, solda 
,,,;Ha kııil!ıH1fleri sokaklarda barikad arkasında asilerle çarpışıyorlar. 

l'm.: ;_--~ ı.~~ ~ ~~ hgtlaleıde 1'1 1 dinde mMimmeı _..,._. icin 
- ~ gow. t.ıflme tan~ dalaa ganc1erecektir. t_-panya M. Loıu Pariae gtndermiftir. 

mizi yazıyor. 

Bafbakan 
/stanbul' da •. 

lstanbal, 4 ( Husa:d mıı
laabirimizden )- Başbaka
nımu ismet lnönü ile mil
li müdafaa bakanı gene
ral Kazım Özalp bııgün 
Ankartıdan lstanbula gel
miıle,dir. Başbakanımız, 
burada bulunan Camıır 
reisimiz Atatürk'e miila
ki olmuştur. 

lstanbul, 4 ( A.A)- is
met / nönii, bu saiah tren
le Ankua' dan şehrimize 
gelmişler w istangonda 
şehrimizdeki vekiller, ls
tanbııl wıliai - 6irt;elc 
zeoat tsra/utdan luırıılan
mıılarJı..,.. 

\ urdsever ve hava müdüfaası· 
na çok ehemmiyet veren İzmir, 
bu yıl kahraman ordumuza sekiz 
tayyarelik bir filo daha hediye 
etmektedirler. Halkımız tarafından 
şu für sene içinde ) apılmış olan 
teberru miktan, sekiz tayyare satın 
alınmasına kafi görülmüştür. Hava 
kurumu umumi merkezi, bu tay· 
yaı:elcre 'e ilecek isimleri lzmire 
sornıu~tur. lılare heyeıi, nşat;ıdaki 
j,jnı)eri tcshit etmiştir. 

İzmir, Balçuu • Narlulere. fz. 
nıir işÇiieri, İzmir h hkçılnn, h:mir 
memurları, İzmir kadınlan, İzmir 
bahçnanlan, İzmir manifaturac lıın 

\ani, bu vatandaşların ayrı 

guruplar hıtlinde teherrular1. birer 
tayyare aatın almaga kafi görül· 
müştfir. Tesbit edilen isimler om il• 

mi merkeze lıildirilmiıtir. 
30 Ağustos zafer bayramı gü· 

nü, yeni tayyarelerimize lzmir•in 
kucağında hüy6k tGrenle adlan 

verilecek ve Türk cemiyetinin yom 
parçalan lzmir ufuklannda uça.;; 
şacaktır. 

İzmir bu sekiz tayyare ile 
şimdiye kadar orduya 17 tayyare... 
hediye etmiş bulunuyoruz. Etkt 
hediyelerin isimleri şunlardır: 

İzmir, İzmir bombardımanı 
Cumaovası, De~irmeııclere. Kırp
) aka. Burnava, lzmir liictat ve 
esnafı, 1zmir rençberlt-ri, lznur 
mektepli! ·ri. 

fan nre cemiyeti ~ aptıgı tet• 
kiklerdeu anlamıştır ki, birçok 
esnafımızın yapmakta bulandufa 
teberruat ile önüın\izdeki ·nl dlı 
ayııi miktarıla yeııi bir filo . alı ... 
l'aktır. 

i\cı günlerin battralanm "'l 

bun JD yanında vatan mftda...._ 
aşkını içinde taşıyan fsmit", ... 
fiiphesiz, her zaman bu atımla. 
elinden geleni yapacakbr. 

Türk milleti varo•sunı 

Berlin olimpiyadlarınd~ 

t pp Cmt ini~ aramda bııiı hiikAmeti:; Franns ldlktlmett nez. -So11ıı 6ıncı aa/ıifetle-
çarpılJlbalar devam etmektedir. 

Jo'nrniye ajans•: Madrid civ~nnda Fransız-Rus misakı tehlı·k _J ,., kırk saattenberı c;ok kanlı hır mu· eu.e m . 
harehe cereyan etmekte olduğunu Londra ı (Radyo) - İyi haber alan ıpehafile göre Almanya hfik.d. 

Nihayet~- M h
f;.!,,~·,!::::... med de yenildi. 

ve hükumet kuvuetlerinin mevki· meti önümüzdeki hafta Lokamo beşler konft'ransı ihzari miisakerelerine 
terini adım adım müdafaa ederek haşlıyacaktır. ı 

habirbniztlen) - C. R. P. Bas/ıetbo/Ja, keza, tnalz.1-A.l..-
merlcez liilros11, Ank•a- e IUUll 
dan latanlml'a nalc.ledil- g:fuJbolcu/arımız fena 0"ftCldı• geri çekildiklerini bildiriyor: Her Deyli Herald gazetesi diyor ki: 

iki taraftan da ölenler pek çoktur. "Beşler konferansı etrafında miiıkilat çıkacap ıiiphesiıdir. İyi ha· 
Bütün Goadarama tepeleri asilerin her alan mebaf il AlmanyanJD İngiltere, Franea ve Belçip'daıı yeni te-

mi,ıir. '-' 
~------' lar ve hiç beğenilmedi/er. eline geÇJBiftİJ". Madridi muhaaara minat ve kendi noktai nasanna uıümaıat iıtiyeıcektir. Almanyanın bu 

•den &silete mütemadiyen takviye hatb hareketi, bu üç devleti Rusya kaqı11nda çok miif)dU mevkie dil· 
Jutaab gönderilmektedir. fiirecektir. ispanyadaki dahili barb da hu mea•eıe üzerine büytlk bir 

San Sebutiyana ilerliyen isi· tesir yapacaktır. 

İtalya-lngiliz 
Akdeniz ittifakı 

ler, Toloza köyilnü sftııg\l hücumu Eğer General Franko'nun isyanı galebe çalarsa, Fransız· Sovyet 

ile uptetmiılerdir. Hükumet kov· misakı da suya dü11ecektir. Eğer Madrid hükumeti kazanırsa bu misak Sekizinci EdvarJ 
vetleri, köyün mezarlığında müda· kuvvetlenecektir. Ayni zamanda ulaslar sosyetesi ıslihati görüşüleeekıir.,, 
raaya devam etmektedirler. ____ _.;__ _________ --::==------ ltral ve M. Muaao. 

Her taraftan Ftanko'y2' yar- y • t e e 1. dımlarda bulnulmaktadır. Muhar· una n 1 s an g n ıni t le /ı.onUftJCak .. 
rirler, papazlar ve cumunyet taraf· l..o d 4 (R d ) M n ra, a yo - or-
tadan Frankonan emrine milyon· • k ft · P 
larca- peçera vemıiılerdir. İspanya m 1 ar 1C1 UO r-, nıng ost gazetesine göre 
papasları da, Madrid hükumeti ve Y , • ltalya İ'e İngiltere arasında bir 
komünizm aleyhine bir ehlisalip Akdeniz ittifakı müzakeratı 
aefttj ilin etmiılerdir. Grev baJ:lı11or. Her iki taraf mii- başlamıştır. Elde edilen netice 

Ecnebi memleketlerde bulunan T '.T pek yakın bir zamanda imza: 

ı.,...,oı ateteleri memlıketine dön· la11im davranacaklar mıJ:? lanacaktır. 
mGfler ve Jt'ranko'nun hizmetine '.T • T Ayni gazetenin temiQ eUi-
girmiılerdir. Tetoan'dan gelen bir ğine göre kral sekizinci rdvar 
....._ g6re, l'nnko kuvvetleri. Akd ..:. 
21 yllllk~n, 23 mot616 kabronu ve eniz' e seyahat ettiği sırada 
011 kadar öken tayyares ile tapan· ltalya kralile mülakat yapacak 
yol Fas'ından İapaaya'ya sev\edil- ve bu münasebetle M. Musso-
mektedir. lini ile de görüşecektir. 

Asi kumandan Bonne'nin ida. ...... ____ _ 

re ind ki kuvvetler, halen Mad.ride Havalar 
30 kilometre mesafede bulunmak· 
tadırlar. Diğer bir isi kolu da 
(Kral sarayı) yolundan ilerlemek.· 
tedirler. 

lngiHz gazeteleri, askeri nok· 
tainazardan general Franko'nun ka
zanmış olduğunu ve kırk hin ki· 
filik bir kuvvetin Madrid'i muha
sanı etmit bulunduğunu yazmakta 
ve paytabtın ergeç asilerin eline 
d&feCeAini ilave etmekledirler. 

Bipriç'ten bildirildiğine göre, 
San Sebaatiyen'de asileri bombar· 
dınuma giden iki lrdkdmet tayya· 
reli, b,vanın fenahğıııdan Bigariç 
ha•aliaiade yere inmifler ve Fran· 
aıa htlk4met memurlan tarafından 

11naret altına alınmıoJardır, 

$imdiye kadar Fnınaa Iıük:ô.
moti, Madrid hiktlınetine 10 uy-

Atina·dan bir görünilı 
Atina, 4 (A.A) - Gece yansı de zabıtanın grneilere millAyim 

Yunanistan'da umum~ greve baş· davranaeaklanm ııayleurltıir. 
Janmaeı mukarrerdir. Grevi tertip Aıiıeie federasyonu bir beyan-
eden federasyonlar grevcllerin taş- name netredetdk grevin batka 
kınlık yapmıyacaklarmı hükdmete mabatlarla tertip edildiii hakkın· 
temin etmiflerdir. dak.i iddialan rcd ve bu pyialannor 

Bunun aıeriııe dahiliye vekili -Sonu 6 ıneı -.fada-

Dün öğleden sonra havada si· 
yah yagmur bulutlan belirmiıtir. 
Bütün bağ mıntakalannda sergi
lerde pekçok üzüm bulunmşltta 
olduğundan bağcılar, endişe ile bu· 
lutlann geçifini seyretmiflerdir. İz
mir ve havaliaine din. )'apar d6f
memiıtir. Geç vakit bulutlann d• 
ğıltlıklan görülmilftlr. Havanın bu
lutlu olmasına rağmen dan ~bri
mizde milthiş bir sıcaklık devam 
etmiştlı. 

Kuyrukla yıldı% 
g~rülda mii? 

İstanbol, 4 (Huausi muhabiri
mizden) - Bugece bir kuyrukfu 
yıldız gGı1deeetdr. 

Mil lf güreş takımımız,. 
. İstanbul 4 (Hususi muhabiri· Bugün yapılan gttreflerde lfirt. 

mızden) Berlin'd~n bugünkü sıklette Çoban Mehmed, ktm4İtc 
ofünpİ) aı.l ıniisabaltalan hakkında O)"WlU ile hudll altına dl 
qağıdaki maltbnat gelmittir: -Sona 6 allCı -.Ja4a 
Taşlar 

Halka Pclen camuriye 
Geçenlerde kooperatifler luilc.kıntla bu ht11 gauıtu 

çıktı.. Bir vatand111 üla,.luutemize geldi .,. dedi IW 
- Siu çok te,.lckilr ederiz. ÇBnkii miWnı 6ir mn

zııa dokandıınıu. Kooperatifler, geni kanıınla ccınl""'!~.' 
dirilü-le,., çi/tçiıein tle giizii pieoeldir. Valimile de fO .. 
teşelclciir .ederiz lci, gazınızı olcar olcıınuız, luızamıza .._ 
dar geldı "" derhal bıı mes' elege elini lcogdıı. 

Bu sözler luuşısında, lıiilcfmet O.:amları ile mıflftNr41f$ll 
araındaki çalışma bir:ilinin ve anlaşmış rejim --~ 
sinin ne 6iigilc 6ir lc•wet ola6ilecefini ~ Mi1f:; 

- Litfen çnirini.. -
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Mektepçilikte devletçilik e g r a a er er 1 
Kültür i,lerimizde, kafamızı \C alakamızı harekete getiren muayyoa .. _______________ _ 

zama;i~a~;~tcplere talebe )azılırken. diğeri de imtihanlarda! Asurilerinİskô:nı General Mola komüniz- Mahkemelerde 
Bunlar bir halt, mü takimin iki ucudurlar \C kültürümiiz daha •• ' •----

doğrusu maarif i}a etimiz bu iki nokta aramda nıe\ki almıştır. Türkiye'de mı· ı·mha edecegv iz, dedi. Davalar sür'atle gö-
l\lektepler açılırken dın lct teşkiliitı hummalı hir faaliyete atılıyor. / k • 

Çocuklar, analar \e babalar keza .. :Endişemizin ıklet uoktaııı şu oluyor: Buna imkan yoktur. • ·-------'- rü ece tır. 
Al'aba mektepler ihtiyarı kar~ılıyabilecek mi'~ Ankara, 4 (Hususi muha- Rusva 'da ispanya amelesi için Ankara, 4 (Hususi muhabi-
Acaba kaç mektep muallim iz kalacak~ birimizden ) - Asuri'lerin, '.,T rimizdcn) - Adliye vekaleti, 
Mektep aç ak bina nerede, tahsi at nerede: memleketı·mı"z dahı"lı"nde ı"ska-n • t pla akladır Alman bütün miiddeiumumiliklere bir 
Burada maarif İ)asetimiz iideta bir imtihana tabi tutulu)Or. ıane o nm . -
K b l . 1 · ·1 ı lk dı· ·· - edilmeleri için müracaatta bu- • tamim göndermiş ve mahke-

cza, imti an zamanı ge ınce meıı.tepce, aı CC • ıa ca l1Unll}Or lar ve 'talyanlar kogv uldular. 
'c dikkatimizi şunlarda teksif edi)onız: lundukları hakkında bir şayia Iı melerde davaların sür'atle ne-

Bu ene ııc randıman alınwı~tır? ikmale kalan 'e dön"nlcriıı , terfi vardır. Tahkikat yaptım, ala- ticelendirilmesini, uzun zaman 
l d . l 1 l - · b f d. ? il t d r 'ar a ter Burgos, 4 (Radyo)- Gene- ta amele teşekkülleri umumi d b k l et en \e ıp oma a an ara ı;ore nıs e ı ne ır. . a a 'ar mı ı , • . kadar resmi makamlar, Aslı- sürünceme c ıra ı mamasını 

bi,.e, tedri ''e imtihan 6.İ temlerinde mi, ha ... ka noktada mı! "'ıı hole ral Mola bir tebliğ neşretmiş şekilde ispanya amelesi lehin-
.. ;re ,.eni bir ackil mi bulmak lazımdır? ri'lerin memleketimiz dahilinde d d k · 1 d' 
" J ... yapılan hareketlerin askeıi de- e yar ım aran vermış er ır. 

Görulü)or ki, hattı mü takimin Lir ucundan ha1larkeıı iı;iıııizc sap· isl<:anları için hiç bir teşebbüs 1 
gv "ıl ·ıı- b" ha k t oldugv unu Şim~iden spanya amelesi için )anan endişe. )ıl onunda bir ba.ka şekilde tecelli edi)or. Okuma hare· mevcut olmadığı gibi buna ' mı 1 ır re e 

keti arttıkça, memlekette ilmin mutena Kı)met 'c mevkii tııkdir e<lil- imkan da bulunmadığını bil· bildirmiş ve hedefin komü- ıane toplanmağa başlanmıştır. 
dikçe, ha a i' et ve ıılfıkanıız ela ona ıııu'iazi bir inkişaf gö teriyor. diriyorlar. nizmi imha olduğunu ilan et- Moskova' da Kızılmeydanda 

* * * miştir. General Mola hükumete bütün sendikalar toplanmışlar 
Mekteplerin aı;ılnıa ına hir haylı zaman \ıtr, ı:üplıesiz!. Fakat hir Lu· Ankara' da sadık kalan donanmayı tenkid ve şiddetli nutuklar iradetmiş-

çuk il} sonra karş,ııııza çıkal'ak olan i.,in azametini \f' cht•ınıni)etini j ve bu hareketi vatan hainliği ler ve M. Azana ve İspanya 
duşilnursck, aradaki zamıının Lilc hazırlanmak iı;in az geleeeğini kavranz. veni tıb fakültesi addetmiştir. Mamafih bütün hükumeti namına yardım telg-

l munıi olarak tclıarüz ettirilmesi icahcden bir nokta \ar a o da 
şudur: lstanbul, 4 (Hususi muhabi- müşkülata rağmen vaziyete rafları çekmişlerdir. 

Türki)c'dc talı ili, daha zi)ade devletçi, daha zi)ade halkçı bir e aQa rimizden) _ Busene Ankara' da hakim olacağı kanaatını gös· lstanbul, 4 (Hususi muha-
bağlamak, çok çocuk okutmak \e okuma ke) fi) etini paranın, iuı;an \ar· bir Tıb takültesi binası İnşa- termiştir. birimizden) - ispanya hükii-
lığının inlıi anndan J.:urtarınak lazımdır. 1111 u i şehir teşekkülleri ile de sına başlanması kararlaştırıl- General bütün müşkülata meti, ispanya topraklarında 
devletin bu yolda tutacağı me aiyi tak'i)C etmek ele keza, başlıca şart· t rağmen vaziyetin iyi gittiğini bulunan ltalyan'larla Alman'-
lardandır. Çirnku de\ le tin bô) le hü) ük bir maarif seferberliği aı;abil- mış ır. 

Ve a"sı· kuvvetlerin, tayyarelerle !arın 24 saat ı·çı.nde ispanya me i. bütçemizin kabıııı çatlatabilet•ek derecede zorludur. Binaenaleyh V • ı l 
devlet okuma hareketini, hütün ka abalarda halkın kendi iı;inden, kendi I enı ÜC ze ze e ve tedrici surette cephelere hududlarını terketmelerini bil-

' te~kilat \e \arlığıııdan gelen müe~ eselerlc, )ardımlarla takviye etını•kten k _J d•td• nakledildiğini ve Madrid'c gi- dirdi. 
başka çare yoktur. Varlıklı aile ı;ocu~uııun ilk mektepten başlıyarak ,·e ayae l ı. rilince, beş generalden mü· Moskova, 4 (Radyo)- Rus· 
muntuam bir tuh il eri i takip ederek üuin~rsiteyi bitirmesi bizi ne de· lstanbul, 4 (Hususi muha- rekkep bir diktatöra tesis edi· ya' da Kızıl meydanda büyük 
receye kadar se' indiri) or a, ona ni betle daha zeki, daha liyakatli, daha birimizden) _ Kandilli rasat- leceğini ve ispanya' da rejimin bir nümayiş yapılmış ve Is-
yüksek kabili) elle bir fakir çocuğun parasızlık, ) ardıınsı7.lık ve teşkilat· hanesindeki zelzele aleti üç d . . ğ. · ·· 1 • · l d k d k 
sızlık )lizünt!en ilk mektepten onra bu aadctten malınım kalınası da eğışmıyece mı soy emıstır. panya mese esin e ta ın ı · 
o nisbette hnziıı bir hadisedir. zelzele kaydetmiştir. Zelzele- Moskova, 4 (Radyo) - Tas lan vazıyetten dolayı İtalya ile 

Bu hal, sınıf imti)azını ortadan kaldıran )CDi Türk nizamını ~id· lerden birincisi saat 20,21 de, Ajansı Moskova ve Leningrat- Almanya protesto edilm;ştir. 
detle aliikadar eder. Çünkü hu suretle, ötedcnberi sh rilmiş 'c ü tte ikincisi biraz sonra, üçüncüsü 
kalmış bir ceıni)el tabaka ı hnlindc görünen zengin, oğlunun okutulına1;ı de saat 6 dadır. ikinci zelzele 
ile kendi me,kiini hir mira halinde ahfadıııa kadar tcrkedebiliyor. \ ' a· şiddetli olmuştur. Zelzele mer
ni para, haklı haksız in anlar )aratıyor, idareciler yaratı)Or, ınıf 'era· kezinin fstanbul'a 800 kilo
ııeti )aratıyor. Fakir ~ocıık ise, tıpkı haha ı, dede i gibi, gene okııyıımı· 

metre uzakta oldugw u anlaşıl· , or, gene idare edilen \e haklı olduğu mcvkie crişemİ)erek cemiyetin 
bilmem kaçıncı hölümiındc kalan -utaııdıış \aziyetine clüşıiyor. maktadır, 

Hassas bir noktadır bu!. \ c bunu kaldırmak için ise, Tiirk ınaari· 
finin devletçi Si)ascti karakterini daha olgunla~tırıııak icap eıliyor. 

Orhan Rahmi Gökçe 
Ereğli 

Mensucat fabrika-

Bitaraflığı Fransa bozmuş. Kont 
Çiyano şimdi cevap veremiyor .. 

Fransa silah, tayya 
re ve gönüllü tabur 

istemiştir . 

Vehip paşa 
- - -···---

Yunanistan' dan 
çıkarılıyor 

Vehip paşa 
Atina, 4 (Rad)o) - } uııan hü

kiııııcti, Ra Nasibu'nun sabık mü· 
şaviri \ clıip pa•ll} a \ uuan toprak· 
larıni lıemcıı terketııw i lüzumunu 
lıilılirnıişti r. 

.A pıi tebligde, bu kararın harit•i 
hiçbir ıle' ]ı•tirı te~irile rnril ınetli~i 
ıle zikrcılilııı i~ti r. 

Habeş ~etelerinin· 
taarruzları. 

sının küşadı. 
lstanbul, 4 (Hususi muha

birimizden) - Ereğli mensu
cat fabrikasının inşaatı tamam-

bile göndermiş.. Meml;:ht~::;; aey-

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

-------• lanmıştır. Fabrikanın açılma 
Fransa, Ru!ya'nın da bitaraflığı-! 
'!' istiyor. Uç merkez konuşuyor. 1 ltalyan tayyareleri resmi değilmiş 

yağmur mevsiminde devam eder- şenliğ~ yakında yapılc.caktır. 
· 1 Yenı vapurlar 

se vaziyet ita/yanlar için fenadır. nasıl olacak? 
Port-Said, 4 (A.A) - Ge

neral Mardio kuvvetlerinin Ha
beş asilerini püskürttükleri ha· 
bcr alınmıştır. Asilerin Adis· 
Ababa'ya doğru ilerlemek ve 
tren yolunu tahrib etmek te· 
şebbüsleri akim kalmıştır. Mü
tecavizlerin yüz kadarile Ha
beş başpapazı Petro, hemen 
muhakeme edilerek sokak or
tasında kurşuna dizilmişlerdir. 

ltalyan otoriteleri, ahaliyi 
evlerinden çıkmaktan menet· 
miştir. Adis-Ababa'da harb 
hali vardır. Sokaklarda müf
rezeler dolaşmaktadır. 

Cibuti, 4 (l{adyo) - Ras 
Kassa'nın oğlu, başında mu
him miktarda Habeş cenga
veri bulunduğu halde normal 
bir şekilde işleyen Adis·Aba
ba - Cibuti hattını bozmağa 
kalkışmış ve hattı muhafaza 

eden ltalyan kuvvetleri ile şid
detli ha. betmiştir, Habeş cen
gaverleri, Adis·Ababa'yı da 
muhasara altına almışlarsa da 

ltalyan'ların şiddetli ateşi kar
şısında geri çekilmek lüzumu-

nu hissetmişlerdir. Habeş'lerin 

uzun sürecek olan yağmur 
mevsiminde bu gibi hareket
leri devam ederse ltalyan 'lar 
için çok tehlikeli olacaktır. 

Yeni spor 
Müsteşarlığı. 

lstanbul, 4 (Hususi muha
birimizden) - Maarif veka· 
!etine bağlı bir spor müste
şarlığı ihdas edilmesine karar 
verilmiştir. Müsteşarlık, Tür
kiye spor işlerini idare ede· 
cektir. 

buat, samimi olarak, inanarak, anlayıp dinliyerek her 
doğruyu yazmağa vicdanen mecburdur. Cumuriyet ve de
mokrasinin büyük bir tecellisi de bu neşriyatın, hüku
met erkanı tarafından dinlenmesi, nazarı itibara alın
masıdır. 

Cumuriyet ve demokrasi, ha:ka, büyük kalabalığın 
içine kitapla değil, işle, müsbet eserlerle, filiyatla gi
der .. Köylü, derdini din/iyen bir kaymakam, çiftçi, ken
di tarlasına kadar çıkıp gelmiş bir vali ile karşılaştığı 
gün. uzağa gitmeğe hacet gok, Cumuriget bir eser daha 
veriyor, bir parlak safha daha açıgor, demektir. De
mokrasi zümrüt anka değil, işte budur. Vali Fazlı Gü
leç'ten memnun olan halk, bunun içindir ki, bize kadar 
gelmiş, teşekkürlerini bildiriyor. 

Onuncu derecede bazı sandalga sahipleri vardır. Bunu 
lıtilô öğrenememişlerdir. Hala matbuatı, halkı ve hakkı 
tanımak istemezler. 

Onların kulaklarına küpe olsun!. SAPAN 

lstanbul, 4 (Hususi muha
birimizden) - Devlet deniz 
yolları işletme idaresinin yeni 
ısmarladığı yolcu v&purları 
1350 tonluk ve 500 kişiliktir. 
Geniş salonları bulunacaktır. 

Roma, 4 (Radyo) - Hari· 
ciye nazırı Kont Çiyano hal· 
ya'nın Roma sefirini kabul 
ederek, Fransa' nın, İspanya 
mes'eleleri hakkındaki notası 
etrafında görüşmüş ve bu no-

Fransız bankası müdürü Dr. 
Şaht ve Göbels'le konuştu. 
Berlin, 4 (Radyo) - Bank dö Fransın yeni direktörü M. 

Dö Laberri, burada bulunmakta ve Dr. Şaht ile birkaç müla
kat yapmıştır. M. Dö Laberri Berlin operasında Dr. Göring 
ile de görüşmüştür. Bank dö Frans direktörü dün Amsterdam'a 
gitmiştir. Buradan Paris'e dönecektir. 

Alman bankası direktörü Dr. Şaht, Ağustos ayı içinde M. 
dö Laberri'ye Paris'te iadei ziyaret edecektir. 

Lehistan' da Yahudi aleytar
lığı ve bir hareket. 

Varşova, 4 (Radyo) - Kölşe köyünde Ukranya milli cebhc 
teşkilatı Leh milli cebhe teşkilatile birlikte Yahudiler aleyhine 
büyük bir nümayiş yapılmıştır. 15,000 kişiden miirekkep bir 
halk Yahudi'lere saldırmıştır. Nümayişçileri nihayet polis da
ğıtmış ve birçok tevkifat yapmıştır. .1 ...................................... . 

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. , __________________ ... 

taya Mussolini ile görüşme· 
den cevap vereıniyeceğini bil
dirmiştir. 

Bcrlin, 4 (Radyo) - Berli
ner Tagbilat Fransız notasından 
bahis ile diyor ki : 

"Bitaraflığı ilk bozan F ran
sa' dır. Fransa, Madrid hüku
metine sade silah ve tayyare 
değil, gönüllii taburlar da 
göndermiştir.,, 

Londra, 4 (Radyo) - İngi
liz gazeteleri, asilerin galibiyeti 
takdirinde Leon Blum kabine
sinin büyük bir darbe yimiş 

olacağını ve Avrupa sulhünün 
sarsılacağını yazmaktadır. 

Paris, 4 (Radyo) - ispanya 
mes'çleleri etrafında Paris, 
Londra, Roma kabineleri ara· 
sında noktai nazar mübade· 
leleri devam etmektedir. 

İtalya'nın Paris sefiri, Fransa 
hariciye nazırı lvon Delbos'la 
goruşmüş ve notaya cevab 
verebilmesi için Mussolini'nin 
Roma'ya gelmesi beklenece
ğini söylemiştir. 

lngiltere hükumeti, f spanya 
mes' elelerinde bitaraflığın mu
hafaza edilmesini arzu etmek
tedir ve bu fikrini Fransa'ya 
bildirmiştir. lngiltere, Fransız 
notasına bugiin veya yarın ce
vap verecektir. 

Fransa'nın Berlin elçisi de, 
Alman hariciye nazırı Von 
Nörat ile uzun bir mülakat 
yapmış ve Fransa'nın noktai· 
nazarını izah etmiş ve F ran· 
sa'nın, Almanya ile Portekiz'i 
de lşpanya mes' elelerini gö-

Ankara, 4 (Hususi muha· 
birimizden) - Memleketimize 
seyyah celbini temin için 
muhtelif memleketlerle karşı
lıklı olarak anlaşmalar yapıl· 

ması ve (seyyah dövizi) namı 
altında döviz müsaadesi ve
rilmesi ınuvaf ık görülmüştür. 
Buna dair vekiller heyetinden 
yakında bir karar çıkacaktır. 

T. M. Cemiyeti 
Ankara, 4 (Hususi muhabi

rimizden) - Tiirk Maarif ce· 
miyeti umumi kongresi top-
lanmıştır. idare heyeti raporu 
okunarak tasdik edilmiştir. ......... Iİll............ 
rüşmek üzere müzakerata davet 
edeceğini bildirmiştir. 

Von Nörat, İspanya mes'ele
leri üzerinde müşkülat göste
rilmeyeceğini ancak Rusya'nın 
ademi müdahale kararına İş· 
tirak eylemesini söylemiştir . 

Paris, 4 (Radyo) - ltal· 
ya'nın, ispanya isyan hadise
leri karşısında ne gibi bir 
hareket takibedeceği henüz 
bilinememektedir. Frans1z'la-
rın, ispanya hadiselerine diğer 
devletlerin hiçbir suretle ka
rışmamaları hakkındaki teklifi, 
İngilterece müsait karşılan
mıştır. lngiliz hükumeti, bu 
Fransız teklifine yarın cevab 
verecektir. ftalya' nın, bu mes'
eledc takibettiği hattı hareket, 
Fransız siyasi mahfillerinde 
endişe uyandırmıştır. 

Goadarama muharebesi çok 
kanlı olmuş, fakat iki taraftan 
birinin kafi zaferile neticele
nememiştir. Roma'dan gelen 
haberlere göre İtalya; ispanya 
mes'elesinde bir bitaraflık an· 
laşmasına iltihak arzusunda 
değildir. 

f talyan matbuatı, İspanyaya 
giden ltalyan tayyarelerinin 
resmi hiçbir mahiyeti olmadı-
ğını yazıyorlar. 



Bir Asırdanberi. -Nurullah Ata garp eserle- gecesi geç vakite kadar ku-
rinin Türkçe'ye tercemesi ıçın lüpte kaldıklanna göre acaba 
tedbirler düşünüp duruyor. teravi namazını nerede kıl-
Bilmcm ondokuzuncu asrın dılar?. 
hemen hemen ortalarında, Bu mülahazanın ikinci kıs-
1867 tarihine doğru, f stanbul- mı bugün düşünülse de söy-
da bu vazife ile bir terceme lenemez. Fakat birinci kısmı-
cemiyeti kurulduğundan haberi m okurken, 1936 senesi Bü-
var mıdır? Vakanüvis bu ce- yük Millet Meclisi toplantıla
miyet için bir heyeti mükem- rında duyduğumuz bazı nu-
rnele diyor. tukları hatırlıyor musunuz? 

Fakat iürkçe'yi, kelimeleri Evet, aziz dostlarım Os-
ve termleri ile, garplı bir manlı yenileşme tarihini dik
ilim ve sanat lisanı haline ge- katle okuyunuz. Orada yalnız 
tirmek lazımdır. Bu maksat Avrupa devletlerinin tazyiki 
için çalışan Dil Cemiyeti kong- ile kerhen bazı idare ve ad-
resi önümüzdeki Ağustosun liye ıslahatı yapılmamış oldu-
sonuna doğru toplanacaktır. ğunu, bilakis sağlam ve esa l ı 
Bilmem bu kongreye gelecek medeniyet temelleri de atılın ş 
olanlar, Türkiye'de garp ilmi- olduğunu göreceksiniz. 
ni yerleştirmek ve lisan dava- Bir başka medeniyet ale-
sını halletmek üzere daha minden garp medeniyet ale-
1852 tarihinde kırk kişilik bir mine geçen milletlerin belki 
Türk Akademisinin Mustafa en eskisi biziz. Japonlar ve 

birçok Balkanlar bizden sonra 
Reşit paşa tarafından açılmış geliyor. Japonya teknik fetih-
olduğunu biliyorlar mı ? Va- lerde Avrupanın birçok mil
kanüvisin notunda şu izahlar letlerini geçti. Şu kapı kom-
var: R ' 'd şumuz omanya ya gı iniz, 

"Terbiyei umumiye ve iza- ve döndükten sonra bir de 
lei cehli tebeayi müeddi kü- şehir ve köylerimize bakınız! 
tüp ve risail ve evrakı mat- Tanzimatçıların hep tenkit 
huanın sehlülifade lisanı sade ettiğimiz kusurlarını tekrar ede-
ile telif ve terceme ve neşri .. .,, cek değilim. Fakat bütün bu 

Türk üniversitesine getirdi- müesseseleri yıkarak, hemen 
ğimiz ecnebi alim ve profe- hemen bir asır sonra cumuri
sörler aleyhine devamlı bir inkılapçılarını hepsine yeniden 
savaşma olduğunu gazetelerde başlamak zaruretinde bırakan 
görüyorsunuz. Bu havadisleri kara ve korkunç kuvvet nedir? 
okuyanlardan çoğu, bu müca- Acaba ondan tamamile kur
delenin tam 67 senelik bir hi- tulmuş olmak ferahını hisse
kaye olduğunu şüphesiz hatır- debilir miyiz? Bu suallere ce
lamazlar. ilk Darülfünunun tc- vab arayınız. Çünkü, şimdi 
melleri iktiza eden muallim- bile nerede garb ihtisasından 
leri Avrupadan celbolunmak istifade etmiye kalkışıyorsak 
üzere şartı ile atılmıştır. Hatta orada. menfi hır hareketin 
Yeni abbi, medresenin elinden kımıldadığını görüyorsunuz. Be-
kurtarmak için, mektepte ders- lediycler, garb ürbanislerine 
Icri Fransız dili ile okutmak ve plancılarına karşı mühen
]Azımgelmişti. disler garpçı mimarlığa karşı, 

Mecburi tahsil usulü de o ziraatçılar Ankara Enstitüsüne 
tarihlerdt! kondu. Çocuklarını karşı, gündelik gazete dema-
mektebe gönderemiyenlerden goklarile bazı menfaatçılar, 
yüz beş kuruş kadar ceza alın- Üniversite hareketine karşı mü-
makta idi. Kız çocuklarinı okut- cadcle etmektedirler. Gerçi 
mak ve kız hocaları yetiştir- bugün bu mücadele ve muka
miye, Osmanlı'lar, Romanya vemet şeriat namına değildir. 
istiklalinden ve Bulgaristan Aı cak nasyonaiizm demagojisi 
muhtariyetinden çok evel baş- onun yerini tutuyor. 
]adılar. - Tiirk milletinin kabiliye-

tini inkar mı ediyorsunuz? 
Acaba şimdi halk mektep-

Bu mukavemetler olmasaydı, 
lerimiz ne haldedir? Cumu-

bugün Türkiye ileri-garp mem-
rıyet bunları yc.şı ilerlemiş lekctlrrinden biri olacaktı. Tu-
olanlara okuyup yazma ve 

na ve Adriyatik ve Basra kör
ameli bazı dersler öğretmek 

fc1inde başlamış olduğumuzu, 
için açtı. Aynı mektepler 1850 Meı ic'in bu tarafında, bırak
ile 60 arasında imparatorluk 

tığımız koskoca kıtalar Türk-
garpçıları tarafından tesis siiz kalmış olarak, tekrar edi-
olunmuştur. Hatta bir rama-
zanda Darülfünun hocalarının yoruz. Çünkü bu memleket 
halk için serbest konferan~- garplılaşmağa mahkumdur: Ya 

J kendisi Avrupalılaşarak. veya 
ar tertip ettiklerini yazan 

vakanüvis, bundan maksat, Avrupa memleketleriı1e katı-
b larakl mü arek gecelerde halkın aki-

Ve -bütün mücadelenin esası, 
delerini bozmak olduğunu kay-
detmektedir. Hakikaten bu temeli şudur: Garp ilminin sö-

zünü dinlemek ve otoritesini 
ramazan konferansları arasında 

kurmak va tefekkür terbiyehiçbir din vaazı yoktur. Bil-
akis halkın kainat ve hayat sine kıymet vermek! 
hakkındaki batıl itikatlarını ilmi değerlendirmeyen ve 
müspet ilim hükümleri ile yık- fikir terbiyesi olmıyan alaylı-
mak maksadı var. lar. şeriatçılardan daha az za-

d b. k l · k rarlı degıv ·1dirler. Kemalizm, Ankara' a ır u up ur-
mak için Gumuriyet reislerinin garpçı, m~deniyetçi ve halkçı 
ne kadar teşvikte bulunduk- nasyonalizm <l•mektir. Onu 

i bütün şark ve şeriat unsurla-
larım biliyoruz. Fakat ngiliz d f 1 rın an tas iye etme iyiz. 
usulü bir Türk kulübü ala- Falih Rıfkı Atay 
turlca 1287 (şimdi 1351 deyiz) Yedigün 
Asım paşa konağında açıl- - -----
mıştır. Bunu yazan vakanüvis: Fırmlarm kontrolü 

Ah Ah D. k. Son günlerde bazı fırınlar-- .. .. ıyor, san ı 

Avrupa kulüplerinin kahve- da iyi ekmek çıkmadığı gö-
hanelerden farkı, pekmez ve rülmektedir. Belediye reisliği 
nar şerbeti yerine şampanya tarafından fırınların umumi ve 
vermekten, çıra ışığı yerine sıkı bir kontrola tabi tutulması 
ispermeçet yakmaktan başka için Belediye doktorlarına emir 

nedir? Bu efendiler Ramazan verilmiştir. 

-
ŞEHiR HABERLERİ 
Ziraat bankası af
yon satın alacak. 

üc; yeni ortamek
tep ac;llacak .. 

-------------
Evelô: müstahsil elindekiler, sonra Göztepede yalnız kızlara mahsus 

tüccardakiler toplanacaktır. bir de ortamektep açılacak. 
Müstahsill~rden afyon satın 

almak hususunda ziraat ban
kası umum müdürlüğü ile 
uyuşturucu maddeler inhisarı 

umum müdiirlüğü arasında bir 
anlaşma yapılmıştır. Banka, 
yakında afyon mıntakalarmda 
afyon mübayaasına başlana

caktır. Afyonlar, müstahsiller
den 50-100 kiloluk sr.ndıklar 
içinde satın alınacaktır. Evela 
ince mal denilen drogist af
yonları toplanacaktır. Kaba 
mallar, sonraya bırakılacaktır. 
Müstahsillerle tüccarlar- elle
rinde eski ve yeni mallardan 
ne kadar afyon bulunduğunu 
birer beyanname ile ziraat 
bankasına bildireceklerdir. Ban
ka, toplayacağı afyonları, ağus
tos sonuna kadar inhisarın 
f stanbul depolarına göndere
cektir. 

Afyon rekoltesinin 4000 
sandık olacağı tahmin edil
mektedir. ilk tahminler 6000 
sandıktı. yağmurlar, af yon 
mahsulüne mühim zararlar iras 

etmiştir. -Kaymakamlar ara-
sında tayinler 

Dünkü nüshamızda mülkiye 
müfettişi Orhan Saminin mün
hal bir kaymakamlığa tayin 
edildiğini yazmıştık. Bunda bir 
yanlışlık olmuştur. Orhan Sa
mi terfian Samsun vali mu
avinliğine tayin edilmiştir. 
Diğer mülkiye memurları ara· 
sında Konya vali muavını 
Sezai Manisa idare heyeti aza
lığına, Manisa' dan Vehbi Sıvas 
idare heyeti azalığına, Gediz 
kaymakamı Aziz Afyon mek
tubculuğuna, Şavşat kayma
kamı Hayri Muğla mektubcu
luğuna, Uşak kaymakamı Be
sim Nevşehir kaymakamhğına, 
Taşköprü kaymakamı Şefik 
Seferihisaı a, Muradiye kay
makamı Nureddin Çivrile, Er
çi~ten Vasfi Karaburuna, Boz
doğandan Kemal Gümiişhacı 
kaymakamlığına, Gümüşhacı 
kaymakamı Akif Bozdoğana, 
Pazarcık kaymakamı Nazmi 
Gedız , Hizan kaymakamı 
Yahya Ömer Sökeyc, lzmir 
emniyet müdürü Feyzi Akkor 
Bolvadine, Celal Tireye, Div
rigiden Adil Uşağa, Muğla 
mektubcusu Sabri Pertek kay
makamlıklarına, Kuşadasından 
Haşim Eyüp kaymakamlığına, 
lstanbul sicil ticaret memuru 
Nail Kuşadası kaymakam
lığına , Menemen kaymakamı 
Rebii Gölciiğe, Ergani Osma
n iyeden Emın Menemene, 
Tireden Şefik Ergani <?sma
niyeye tayin edilmişlerdır. 

Kız Lisesi mUdUrU 
Mezuniyetle İstanbul' da bu

lunan şehrimiz Kız lisesi mü
dürü ve Kültür direktör vekili 
H~ydar, lzmir'e dönmüş, dün
den itibaren Küliür direktör
lüğü vazifesini ifaya başla
mıştır. 

B. Daimi Encümeni 
Belediye Daimi Encümeni 

dün doktor Behçet Uz'un reis
liği altında toplanmıştır. 

Ziraat bankası, evela müs
tahsil elindeki afyonları top

lıyacak, sonra tüccar elindeki 
afyonları alacaktır. 

Eyliil ayında gene mektcb 
ihtiyacı başgösterecektir. Bu 

sene llkmekteplerden mezun 
talebe, geçen senelerden çok 

Kültiirparkta para
şüt ku.ıesi inşaatı 

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

38,000 liraya ihale olundu. 
Kültürparkta inşasına karar verilen paraşüt kulesinin in~aatı 

Türk hava kurumu tarafından 38,000 liraya müteahhide ihale 
edilmiştir. inşaatı müteahhid Ömer LütH ve şeriki yapacaktır. 
Paraşüt kulesinin inşa edileceği yer, belediyece müteahh.de 
gösterilmiş olduğundan derhal inşaata başlanacakhr. 

Paraşüt kulesi, kısa bir zamanda inşa edilecek ve gençleri
mize karaşütle atlama sporu öğretilmeğe başlanacaktır. Son 
zamanlarda paraşütle atlama, Avrupa'da ve Amerika'da bir 
spor halinde taammüm etmiştir. Türkiye'de ilk paraşüt kulesi, 
şehrimizde yapılacaktır. 

(Arslan) ı domuz 
sanarak vurmuş! . -------~·~ 
iki kurşun zavallı adamı ölüm 

derecesinde yaraladı .. 
Evelki gece Buca' da dere 

bağları mevkiinde bir vak'a 
olmuştur. Bir bağda yatan 
Bucanın aşağı mahallesinden 
Priştineli Feyzullah oğlu Aslan 
bağ sahibi Mchmed. oğlu Ra
mazan tarafından av tüfeğile 
ağır surette yaralanmıştır. As
lan ve Ramazan bağda bir
likte yatıyorlardı. Aslan bir 
aralık ayrılmıştır. Arkadaşı 

Ramazan, karanlıkta onu do
muz sanarak av tüfeğile iki 
ateş etmiş, başı ile sol omu
zundan ağır surette yarala
mıştır. Başına giren kurşun 
kafa kemiğini kırmış, sol gö-

zunu mahvederek sol kulak 
altından çeneyi parçalamış, 
çıkmıştır. Sol kolda fena hal
de yaralıdır. Aslan, hastaneye 
kaldırılmışsa da hayati tehli
kededir. mütemadi bir şekilde 
kafa tasından kan akmakta
dır. Vak'adan sonra amcası
nın evine kaçan Ramazan: 

- Ben domuz zannile As
lanı vurdum. 

Demiştir. Tevkif edilen Ra
mazan Hapisaneye gönderil
miştir. Hadise tahkikatına 

müddeiumumi muavini Müm
taz Yılmaz tarafından el kon
muştur. 

L·ağım patlatılırken Belediyenin alacağı 
bir hadise otobüsler. 

Karataşta Aras sokağında 9 
Eyliil sokağına doğru uzatıl-

makta olan lağım tesisatı mü
nasebetile kayaları sökebilmek 

için barutla lağım patlatılmak
tadır. Matbaamıza haber ve-

rildiğine göre mahatle ara
sında layıkile tedbir almadan 

büyük lağımlar hazırlayıp pat
latmak yüzünden müessif bazı 
vak'alar olmuştur. Havaya ve 
civara fırlıyan iri taş parça-

ları, civardaki birçok evlerin 
kiremitlerini ve camlarını kır-
mıştır. Hatta birkaç kişi teh
like geçirmiştir. 

Belediye ve zabıta memur· 
farının halkın, selamet ve 
sıhhatile alakadar olan bu iş 
üzerinde hassas davranmala
rını dileriz. 

Mekteplerin ihtiyaçları 
Kültür Direktörlüğünde ilk 

mekteplerin kırtasiye ihtiyaç
larının tcsbitine başlanmıştır. 
Fuarı ziyaret edenler 
Dünkü fuar yazısında fuarı 

ziyaret edenlerin sayısı yan
lışlıkla 32,000 çıkmıştır, 312 
bin kişidir. 

Belediyece birinci kordonda 
ve şehrin diğer semtlerinde 
otobüs işletilmesi için açılan 
münakasaya birçok talipler 
vardır. Fakat belediyeye tek
lif edilen otobüsler, benzinle 
işliyen cinstendir. Belediye 
ise, mazotla işliyen ve çok 
ucuz seferler yapan otobüsler 
almak kararındadır. Onun için 
yeniden bir münakasa açıla
caktır. Bir lsvcç otomobil fab
rikası namına belediyeye mü-
him bir teklifte bulunulmuştur. 

Yangm tahkikatı 
Şehidler'de mütevelli oğlu 

Mehmed'e aid kereste kutu 
fabrikasında çıkan ve elli bin 
liraya yakın zarar yapan yan
gın tahkikatına adliyece de
vam edilmt!ktedir. Yangın hak-
kında mahallinde tedkıkat ya
pan ehli vukuf, henüz rapo-
runu vermemiştir, bugünlerde 
verecek ve yangmın sebebini 
kat'i olarak bildirecektir. O 
vakit, suçlu da tesbit edile
cektir. 

Vali Fazh Güleç 
Vali Fazlı Güleç, dün Bal-

çuvada Ağa Memnun ılıcala
nna giderek tetkikler yap
mıştır. 

fazladır. Onun için yeni orta 
mekteblcr açılmak lazımgele

ceği şimdiden nazarı dikkate 
alınmış ve orta mekteb binası 
ittihaz edilmek üzere binalar 
kiralanmağa başlanmıştır. 

Burnava'da iki büyük bina 
kiralanmak üzeredir. Bu bina
lar orta mekteb olarak ku1la
nılacaktır. Göztepede'de ayrıca 
bir (Kız orta mektebi) açıla
caktır. 

Karşıyada'da eski Fransız 
Dam Dosyon mektebi binası 
da Kültür direktörlüğünce ki
ralanmıştır. Bu bina da orta 
mekteb olacaktır. Busenc şehir 
ilkmekteplerinden 1050 erkek 
ve 7 50 kız talebe mezun ol
muştur. Bu talebenin, ortamek
teb ihtiyaçlarile vilayet ehem· 
miyetle alakadar olmaktadır. 
Busene, mehtepsiz hiçbir tale
be bırakılmıyacak ve hepsine 
mekteb bulunacaktır. 

Burnava'ya 
içme Suyu ••• --.. ····----70 Bin lira-
ya getirilecek ... 

Burnava'da temiz içme suyu 
olmadığından belediyece Ya-
manlar dağından Karatepe'de
ki üç kaynaktan Bumava'ya 
su isalesi için tetkikat yaptı
rılmaktadır. Keşif, Türk inşaat 
şirketi taraf mdan yapılmakta
dır. Bu üç kaynak suyunun 
Karatepe'den Burnava'ya ka
dar isalesi 60 - 70 bin liraya 
çıkacaktır. Belediyenin, su isa
lesi için 20 bin lirası vardır, 
Belediyeler bankasındanda is
tikraz sureltie 50,000 lira alın
ması için teşebbüste buluna-
caktır. Suyun mikyası 4,5 dır, 
üç kaynaktan saniyede 8,5 litre 
su akmaktadır. Şimdi Burna
va'lıların kullandıkları su, dere 
suyudur. Bu su da, Yamanlar 
suyu Burnava'ya getirildikten 
sonra bahçelerin sulanmasında 
kullanılacaktır. .. 
Odemişte bir öl'ii 
Bir kız ağaç 
altında ölmüş .. 

Ödemiş kazasının kiraz na
hiyesine bağlı Şemcnler kö-
yünde kır bekçisi Ahmet kızı 
14 yaşında Hatice, bir ağaç 
altında ölü olarak bulunmuş
tu. Hatice, akıl hastalığından 
maluldu, ölümü münasebetile 
tahkikata devam ediliyor. 

Ödemiş ve Tire'de 
et sarfiyatı, 

Temmuz ayında Ödemiş 
mezbahasında 221 baş kuzu, 
765 baş oğlak, 134 baş ko
yun, 22 baş keçi, 103 baş 
öküz, 62 inek, 28 dana, 2 
manda, 1 malak olmak rzere 
1348 baş hayvan kesilmiştir. 
Bunların kilo itibarile ağırlığı 
28921 kilodur. 

Tire belediye mezbahasında 
86 koyun, 17 keçi, 566 kuzu, 
1059 oğlak, 30 öküz, 17 inek, 
107 dana olmak üzere 1882 
baş hayvan kesilmiştir. Tem-
muz ayında Tire baytarlığı 
tarafından 17 at ve 11 eşeğe 
Ruam mücadelesi için Mallein 
tatbik edilmiştir. 



Edebi, Tarihi, macera romanı Bazı arkadaşlar, (Daha doğ
rusu meslektaşlar) mübalağa 

60 ltalyan kamyoneti tahrip ve 200 yerli asker öldürüldü. 

Adis-Ababa-Dessi'ye yo 
lu Habeş'lerin elinde! 

86 .. yarışına çıkmış gibi görünü-

--G~c·n·ç~k~ı-z,~b·ü•y•ük~b·i·r~k·o•r•k•u--d·o·s-tl·a-rı•n•d-an--b•ir-in_e_..:,..a .. i_t_o_la_n_, yorlar · Mesela bugün hararet 

içinde yapacak bir şey bula· bir at üzerinde Dük Lodovik'i derec~si gölgede (37) dir di-
madı, Sadece allahtan kendi· selamladı, Dük Lodovik he- yelim ve farzedelim ki, iki kişi 

Yolda sendelemiş. Bunu da 
sini kurtarmasını dua etti! Ve, 
bu sırada yüzünü yüzüne yak
laştırmış olan casusun dudağı 
hizasından sol yanağını bütün 
şiddetile ısırdı. Bu acı ile 
Stuber kendisini bırakmağa 

ve geri çekilnıiye mecbur 
kaldı. 

Pibulet bu fırsattan istifade 
ederek bütün cesaret, bütün 
kuvvet ve soğuk kanlılığını 
topladı, masaya doğru koşa
rak boş şişelerden birisini 
kaptı, ve kendisine tekrar sal
dıran Alman'ın kafasına bu 
şişeyi bütün kuvvetile vurdu. 

Stuber bir çığlık ile olduğu 
yere yıkıldı, kaldı. 

Pibulet koşarak kapıya gitti. 
Fakat kapı kilitli idi. Anah
tarının da nerede olduğu belli 
değildi. Bunun üzerine bir deli 
gibi salona döndü. Geniş pen
çereyi açtı ve sokağa atladı, 
kaçmağa başladı ... 

-2-
Bu sene, Paris'te at koşu

ları en fazla rağbet gören bir 
eğlence olmuştu. imparator 
bile bu koşularla alakadar idi. 
Paris'in zevkperverleri, kadın
cıları, dilberleri bu koşulara 

iştirak etmemektense bir yıl
d rım tarafından çarpılmağı 
daha muvafık buluyorlardı. 

Şık ve güzel salon kadınları 
için bu koşular bir nevi sergi 
demekti: Blanş d'Antimzi, 
Adel Kurtuaz, Kardlin Setes
siye koşulara en güzel atlar 
koşulmuş en lüks arabalarla 
gidiyorlardı. Maksat esas iti
barile at koşusu seyiri değil, 
güzel kadınlar görmek veya 
kendini erkeklere en güzel ve 
lüks şekilde arzetmektil 

Üçüncü imparatorluk devri
nin en maruf ve kibar şahsi

yetleri, bu devrin en şuh ve 
maruf kadınları bu koşulardan 
bir defa olsun eksilmiyorlardıl 

Bugün de Lönşan 'da her 
zamandan fazla ve seçilmiş bir 
kalabalık göze çarpıyordu. Bu
gün, mevsimin ve birçok se
nelerin en güzel bir günü idi. 

Tabii olarak Dük Lodovik 
bugünden istifade fırsatım ka
çırmadı, zamanın en lüks ve 
şık kıyafetile gelmişti. Ve, bir 
şıklık, gendine ise yakıştırma 
müsabakası açılsa, hiç şüphe
siz ve ittifakla birinciliği ala
caktı! 

Marki Goliff et, bu koşuda 
kazanacağını tahmin ettiği ve 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip \e başyazgauı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umu mi neşriyat ve ) azı işleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 

İdarehanesi: -
lzmir İkinci Be)ler soka~ı 

C. Ualk partisi hinaııı iı;inrltı 

Telgraf: fzmır - A .ADOJ~U 
Telefon: 27i6 -- Pesta k•ttıısu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı iOO, üç 

ay lığı 500 kunı~tur 
Yabancı mcmlt·ketler için senelik 

alıonc ücreti 27 liradır 

men: 
Hanri Dö Buagemon'dan bir gazete tesbit etmiş. Ertesi 

bir haber var mı? Diye sordu. gün, diğer bir gazetenin mu- LJ ·- • -· • 
- Evet var; hem de çok habiri masdya oturunca bu narp 36 saat sürdü. Bir ltalyan taY,varesi 

f 
haberi şöyle bir tedkik edi- J 

ena.. du .. şu··ru''ldu··. 'T' hl'k _J d d Ve, Dük Lodovik büyük bir yor ve kendi kendine şunu .l e l e aeVam a lr. 
hayret ile, söyliyor : Portsait, 4 (A.A) - Bazı 

Derece 37 olur da neden Pibulet'in kaybolduğu ve mevsuk haberlere göre, son 
Mareşalın nezdinde bir gün 38 olmazmış sanki? Ve ma- gü 1lerde Adis-Ababa etra-
evel geçen feci sahneyi haber dem ki hararet 38 dedir. O fında hakiki muharebeler ce-
aldı. nisbette de tesirini gösterecek reyan etmiş ve bu şehir uzun 

Dük endişesini saklamağa• demektir. Binaenaleyh bu sen- müddet asiler tarafından ihata 
lüzum görmedi ve: deleyenleri bayılmış olarak edilmiş bir vaziyette kalmıştır. 

- Aceba.. Bu küçük kız göstermek yanlış birşey ol- Şehir civarının asilerden 
ne oldu? Diye sordu. maz. Sayısı da iki değil, dört tamamen temizlenmiş olup ol-

- Bilmiyoruz. tutar. Çünkü sıcak daha fazla- madığı hakkında elyevm hiç 
- Kora'nın evine dönme- dır ve mes'ele yoktur. bir malumat mevcud değildir. 

di mi? Mantığının makanizmasını Maamafih İtalyan otoriteleri 
- Bilmiyorum. Polisin ya- bu şekilde kuran arkadaş he- vaziyete hakim olduklarını 

pacağı tahkikat bize bunu men kaleme yapışıyor ve ha- söylemektedirler. 
öğretecektir. bire yazıyor. Gene mesela, Dessie'den Adis -Ababa'ya 

- Fakat, bu işte benim de diyerek başlıyalım : giden yola hemcıvar olan 
ağır bir mes'uliyetim var. Bu Bir sol cenah radyosu ha- arazi Dccaz - Aberranın ku-
kızı Paris' e getiren, ana ve her veriyor ve diyor ki : mandası altında bulunan ehem-
babasından bunun için mü sa- Faş isti er, ispanya' da şu ka- miyetli asi kuvvetlerin işgali 
ade alan benim. Kızcağızı ka- dar komünisti idam ettiler. altında bulunmaktadır. Bu 
çırdılar muhakkak.. Değil mi? Sağ cenah radyosu bu ha- kuvvetler İtalyan kıtalarına 

- Ben böyle sanmıyorum. beri duyunca derhal şöyle dü- taarruz etmiş, fakat ltalyan'-
Kaçırılmış değildir. Belki de şünüyor : ların söylediğine göre, 1000 
kendi muvafakatile bir tarafa - Faşistler bu şekilde ha- kadar ölü bırakarak püskür
götürülmüştür. Çünki, cebren reket ederlerse komünistler tülmüşlerdir. 
kaçırılsa, her halde nazarı dik· kendi hakim bulundukları mev- Diğer taraftan Habeş'lerin 
kati celbedecekti. kilerde ayni şekilde mukabe- altmış kadar kamyonu tahrib 

- Hanri ne diyor? leye geçeceklerdir. Binaena- ve iki yüz kadar yerli ltalyan 
- Hiç bir şey bilmiyor, leyh bu haberin diğer bir kıs- askerini katlettikleri haber ve-

bütün gece uyumuş ve uyan- mı da şu olabilir: rilmektedir. 
dığı vak"t genç kızı bulama- Komünistler, falan yerde şu Adis-Ababa şehri üç muh-
mıştır. kadar faşisti tutarak kurşuna telif noktadan binlerce asinin 

- Pekala. Hanri'nin nez- dizmişlerdir. hücumuna uğramıştır. Muha-
dinde başka bir kimse yok- Biri beş diyor, diğeri on. rebe 28 ila 29 Temmuz arası 
mu idi? öbürü , kızıyor, hasmı bunu ~6 saat kadar devam etmiş-

- Evet, vardı. Bir kadın yirmiye çıkarıyor. ltalya- Habeş tır. 
vardı. Fakat Hanri bu kadının harbında da böyle karşılıklı pa- Asilerin püskürtülmesinden 
ismini ve hüviyetini bildirme- lavra sıkılmıştı. sonra da tüfek ve top sesleri 
mekte şiddetle ısrar ediyor. Dün bizim patronla konu- devam etmiş ve şehrin cıva-
Mareşal bunun üzerine Han- şuyorduk. Bize şu fıkrayı an- rındaki mühim miktarda asi 
ri'nin hapsini emretti. )attı : kuvvetleri oldukları yerlere 

- Ben bunları çok şayanı lstanbul' da bir Acem var- tekrar yerleşmişlerdir· 
hayret, inanılmaz görüyorum mış. Sirkeci' de bir çayhane Direduadan gelen bombar-
Hanri, her zaman en namuslu işletiyor ve kendisi de Üskü- duman Trimetör tayyareleri 
bir genç olmuştur. Vazifesine dar'da oturuyormuş. keşif tayyarelerinin hareketine 

aşık ve vatanperver bir gençtir. Birgün bir Yahudi dostu iştirak ederek asilerin püskür-
Madem ki bu kadının ismini ile aralarında şu muhavere tülmesine yardım etmişlerdir. 
söylememekte ısrar ediyor, bu geçmış; Asiler bu tayyarelerin bi-
kadım garib ve fevkalade bir - Yahu -Ahmed ağa, Meh- rini düşürmüşlerdir. 
muhabbetle seviyor demektir. med ağa, her ne ise!- sen ne Asi kuvvetler taarruzunun 
Kadın da her halde asil ve diye Üsküdar'da oturuyor da püskürtülmesi vaziyeti düzelt-
namuslu bir kadındır. yidip yelme bu kadar masraf miş değildir. Bu vaziyetin uzun 

- Heyhat, bizce bu kadın ediyorsun. Sirkeci tarafindan müddet çok nazik kalmasın-
maceraperest ve serseri bir bir ev tutsan olmaz mi? dan korkulmaktadır. 
kadındır. Ve tabii yakın za- - Menim masrafim yoh Port-Said, 4 (Radyo) -
manda kim olduğu da mey- dadaşım! Adis-Ababa'da general Marino 
dana çıkarılacaktır. - Nasil olmaz! Vapurlan kuvvetleri Adis-Ababa - Cibuti 

-Sonu val'- yidip yelmiyor musun? demiryolunu tahribe teşebbüs 
------- - Yoooh Mişonaçi, men eden 200 Habeş cengaverile 

Spor işleri sabah çayhaneme gelende el- şiddetli bir harbe tutuşmuş-
bisemi başıma kor, denizi tardır. Maktuller arasında Ha-

Uşak, 4 (A. A.) - Uşak b · t b 
stadyomunun eksiklerinin ta- }'Uze yüze geçerim. Ahşamın- eşıs an aş papazı Petro' da 

l 
da da o"yle yaparem. bulunmuştur ve neticede esir 

marn anmasına başlanmıştır. d k k Yakında koşu pisti, futbol sa- Mişonaçi gülmüş : üşere urşuna dizilmiştir. 
h d

... · 1 - Ya -demı'ş- ben de yor- Roma, 4 (Radyo) - Stefa-
ası ve ıger tesısat yapı a- A caktır. Bu işleri takibetmek dum bir başkasini .. Amerika- ni jansı yeni bir tekzipname 

d 
. , neşretmiştir. 

üzere beş kişilik bir heyet ay- an yelıyorduk. Nevyork tan B A' .. . . 
rılmıştır. vapura biz kan bizim bir adam - u ıansa gore Cıbutı ve 

. ve madam Blum yeldi. o da lzmir'e yidecekmiş. muş, nargüle içiyordu. Verdik 
p . 

24 
(R d ) M Vapurun kalkmasına bir saat elbiselerini, yeçdik, yittik .. 

arıs, 8 yo - · ve vardı. Cani sıkildi. Çaycı lrani hikayenin tam 
madam Blum yaz tatili için B b kl . . ki 
R 

'd ki d' - en e emem ışım ço burasında: 
oayana gı ece er ır. Fakat D d' Ç k d' lb' l .. 

bu seyahat Ağustosun son on b' e ı. d' ı ar ı e ıse erını, - Mişonaçi -Demiş- bu söy-
b .. .. . . d l k ıze ver ı : lediğin şeyin doğru olduğuna 
eş gunu ıçın e yapı aca tır. B d d' yı'dı'yorum. . d .. ? - en - e ı - yemın e er mısın. 

Amasya' da sıcaklar Alın şu elbiseleri, ben lzmir- - Ederim ya ... Vallahi, bil-

·. • • .. 
• 

Adis-Ababu istasyonu .. 
Portsait'ten verilen ve Adis
Ababa Üzerine yapılan hare
ket ve neticeleri haberleri ya
landır. Hadisenin şekli Ajan
sın verdiği gibidir ve hareket 
tamamen bastırılmıştır. 

Hükumet bu gibi hadisele
rin tekerrür etmemesi ıçın 

lüzum gelen tedbirleri ittihaz 

etmiştir. Şimendifer muntaza
men işlemektedir. 

Hartum' dan da Gore hayali 
hükumeti hakkında neşredilen 
haberler de tamamen yalandır. 
Vakıa bu mıntaka henüz işgal 
edilmemiş ise de ltalyan tay
yarelerinin kontrolü altında 
Bulunmaktadır. 

Madrid'de iki alay 
geri «;ekildi. 

-,-----
Alman harp gemilerinin ziyareti 
fena tesir yaptı. Fransız'lar, bu, 

bir teşviktir, diyorlar. 
Roma, 4 Radyo) - Fransa 

büyük elçisi Kont Dö Şam
bron, bugün ltalya dış baka
nını ziyaret etmiş ve İspanya 
hadiselerine diğer devletlerin 
karışmamaları hakkındaki Fran
sız teklifine karşı ltalya'nın 
vereceği cevabın acele veril
mesini istemiştir. 

Cebelüttarık, 4 (Radyo) -
Köta'dan telsizle bildirildiğine 
göre bir Alman harb gemi
sinin zabitleri, asilerin ku
mandanı general Frango'yu 
ziyaret etmişlerdir. 

Brüksel, 4 (Ra<lyo) - Harb 
silahlarını tetkike memur ko-
mite, Belçikadan alınan ve 
lspanya'ya gönderilen silah
ların, ispanya hükumeti lehine 
satılmış olduğunu tesbit et-
miştir. 

Paris, 4 (Radyo) - Sela
hiyettar resmi mahfiller, Al· 
man harp gemilerinin İspan
ya' nın Köta limanında bulun
malarının yeni bir Agadir mes
elesi doğurabileceğini bildiri
yor. Bu suretle Almanlar, is
panya isyanına müdahale et
memiş olsalar bile harp ge
misi zabitlerinin, asilerin ku
mandanı general Franko'yu 
ziyaret etmeleri, asileri teşvik 
mahiyetindedir. 

Bu vaziyetin protesto edil
mesi lazımsa da bunu İspan
ya' dan başka hükumet yapa
maz. Alman zabitlerinin asi 

kumet askerinden iki piyade 
ve iki süvari alayı merkeze 
çekilmiştir. Bunun sebebi, her 
iki alayda görülen isyan ha
reketleridir. 

Madrid, 4 (Radyo) - Eski 
nazırlardan :Anderya Enkles
yasi) ile dört büyük profesör 
yakalanmışlardır. 

Hükumet, dört şimendifer 
idaresine vaziyet etmiş ve er
zakla melbusatı tekalifi har
biye usulüne tabi tutmuştur. 

Cebelüttarık, 4 (A.A) -
Doyçlan Alman zırhlısının za
bitan ve mürettebatı buglin 
Kota' da karaya çıkmışlardır. 

Türk-Alman 
Takas İşleri .. 

İstanbul, 4 ( Hususi muha
birimizden)- Tfırki'ye Cumu
riyet merkez bankası umum 
miidürü Selahiddin, Türkiye
Almanya takas işleri hakkında 
Alman devlet bankası reisile 
görüşmek üzere Berlin'e git
miştir. 

Fransa'da 
Almanya aleyhine 

Nümayiş 
Berlin, 4 (Radyo) - Fran

sız gazeteleri, yaptıkları neş
riyatta Alman'lara hücum et
mektedirler. 

Her yerde 5 kuru~tur Amasya, 4 (A.A) - iki de alirum sizden.. Iahi, yozun körolsun! 

'uııü geçmi, nü':b:ılar 
25 

kunıştur. gündür şehrimizde şiddetli sı- Bunu söyler söylemez atıldı - Hah, aferini Menim yü-
caklar hüküm sürmektedir. Ha suya. lzmir'e yeldik. Bir de züme bir bak, işte ol adem 

generalı ziyaretlerinin mühim 
manası vardır ve hiçbir hü
kumetin tanımadığı isyancıları 
Almanya'nm tanımış olduğu

nu gösterir. 

Ağustosun ikinci günü de 
(Pike Ravn) da Almanya aley
hine büyük nümayişler yapıl

mıştır. 

940 olimpiyadı 
Bertin, 24 (Radyo) - 1940 

olimpiyadı Tokyo'da olacaktır. 
ANADOLU MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 
raret dün gölgede sıfırın üs- ne yorelum : kişi, benem.. Anladın mı Mi-
tünde 35-36 idi. O adam kordonda otur- şonaçil.. Çimdik Madrid, 4 (Radyo) - Hu-



Birinci Fransova 
BÜYÜK T AR/Hi TEFRiKA 

.. .. 

* * * Düşman, ltalya'ya doğru 
büyük bir karışıklık ve korku 
içinde firar ediyordu. Kral, 
zafer ne~vesile düşmanı ta
kibe karar verdi. Maiyeti ve 
erkamharbiyesini teşkil eden
ler dağlarda bir kış harbının 
müşkülatını ileri sürerek bu 
takipten vazgeçmesini tavsıye 
ettiler; çünkü Teşrinievvelin 
ortalarıydı. Ve kış yüksekler
de daha çabuk başl~rdıl 

Fakat kral, kendi kafasına 
giderek bunlardan hiçbir şey 
dinlemedi. 

Validei krali, ihanetler, isti
lalar yüzünden harab olmuş 
ve fakir düşmüş olan Fransa
dan ayrılmamasını şiddetle is
tedi: ağır harb vergileri mem
leketi eziyordu. Ve, bu şef
katli anne, zayiçesinin şeamet 
gösterdiğini, kendisini muha
faza eden meleğin omuzların
dan çekildiğini de söylüyordu! 

Fakat.. Zafer, cihangirlik 
arzularına nasıl karşı koyma
lıydı?. 

imparator kıt' alarmın Fran
sa' dan harice def'i, Burbon'un 
ezılmesi, Milano'nun istirdadı, 
Fransa'ya uzun bir sulh temin 
edecekti. 

Ordu, Fransova'nın elinde 
munis bir at gibiydi. Bir haf
taya kalmıyacak, Milano'yu 
istirdad edecekti! 

V alidei kralile kral arasında 
bu münakaşalar devam eder
ken, Tribule'nin cırlak sesi 
duyuldu: 

- Dayızade.. ltalya' da mı 
kalmak istiyorsunuz?. 

Diye sordu. 

-Sonu var-______ , ____ _ 
ZABITA: 

Bıçak taşıyanlar 

Kemer' de Sürmeli sokağında 
Ali oğlu Hüseyin' de ve Mer
sinli' de Ali'de birer bıçak bu
lunarak zabıtaca alınmıştır. 

/(adının sarhoşu 

Keçeciler caddesinde ken
dini idare edemiyecek dere
cede sarhoş olarak rezalet çı
karan umumi kadınlardan 
Behçet kızı Behice, zabıtaca 
tutulmuştur. 

Yaralayan tutuldu 
Tire kazasının Soratlı ma

hallesinde oturan Ôdemiş'li 
Haşim oğlu Tahir'i, tütün çar
dağında bıçakla altı yerinden 
ağır surette yaralıyarak kaçan 
Osman, jandarmalar tarafın
dan takib edilerek tutulmuştur. 

Sillh atmak 
Karataş'ta lngiliz bahçesi 

civannda sarhoş olarak sebep
siz havaya iki el silah atan 
Mustafa oğlu Sadık, zabıtaca 
tutulmuştur. 

Ekmek bıçaGlle 
Karşıyaka' da Menemen cad

desinde Mustafa oğlu Ali ile 
Bekir oğlu Şerafeddin arasın
da kavga çıkmış, Ali ekmek 
bıçağıle Şerafeddin'i boynunun 
altından hafif surette yarala· 
dığmdan tutulmuştur. 

İspanya' da siyasete yakın
dan karışmış kadınlar içinde 
en evel göze çarpan Pasiyo
narya denilen Dolores lbaru
ri ' dir. Şimdi de başlarında ve 
Kortez meclis azasından olan 
bu kadın Astunya' da doğmuş 
ve on Astunya ihtilalinde, 
ihtilalcıların ön safında bu
lunmuştur. Bu kadın yaralan
mış bir ihtilalciyi almak için 
mitralyöz kurşunları altında 
en tehlikeli yerlere kadar git
miştir! 

Pasiyonarya bu ihtilalin ha
kiki şeflerinden birisi olmuş· 
tur. Ve Asturya madencileri 
son intihabatta bu kadını meb 
us seçerek Kortez' e gönder
mişlerdir. Okumak yazmak 
bilmiyen bu amele kadının 
söz söylemek kudreti büyük
tür bu suretle amele kitleleri 
üz~rinde hudutsuz bir nüfuzu 
vardır. 

lspanyol sosyalistleri şefi 
Pruyeto, bu kadının gençli
ğinde güzel olduğunu temin 
etmektedir. Ve Pruyeto'nun 
Y asbonarya ile evleneceği de 
söylenmektedir. 

İspanyol siyasetci kadınla
rından ikincisi Viktorya Kent
tir! isminin tam bir İngiliz is
mine benzemesine rağmen bu 
kadın halis kan lspanyoldur 

Kanaatinde bulunan bu si
yasetçi kadın, mahpuslann 
muayyen günlerde zevcelerile 
ve bekar mahkumların da 
umumi kadınlarla buluşmala

rına müsaade etmiştir. 
Margarita Netken ismindeki 

kadın meb'us ise, bir Alman 
babanın kızıdır ve ancak meb
us olduktan sonra lspanyol 
tabiiyetine girmiştir. 

İspanyada sade sol cenah 
ve komünistler siyasetçi ka
dınlara malik değildir; sağ 
cencfiı ve kraliyetçi, faşistlerde 
kadın siyasetçilere maliktirler. 

Bunların başında müteveffa 
ve sabık diktatörün kızı Do
leres Primo Dö Rivera Y 
Cobo Dö Güzman gelir. Bu 
kızın kardeşi lspanyol faşist
leri demek olan Falan yel erin 
reisidir. 

Son intihabatta halk cep
hesinin galebesini gören itidal 
perver f ırkalar faaliyetlerini 
kestikleri halde faşistler mü
cadelede devam etmişlerdir. 
Fakat meb'us Yinenez Asua
ya yapılan taarruz üzerine 
şiddetle takip edilmişlerdir. 
Bunlar arasında bu genç ka
dın da bir sene hapse mah
kum edilmiştir. 

Bundan başkajil Roblesin 
Aksiyon Populer teşkilatına 

* * * 
Kadın olur da aşk mace-

rası olmaz mı? Hiçi 
işte lspanyol siyasetçi ka

dınlarına aid bir aşk macerası ... 
lspanyol amele lideri Largo 

Kabellora'nm dilber iki kızı 
vardır, bunlara "Kızıl bekar
lar" derler. Bunlardan birisi 
Marya, bir gün o zamanlar 
ispanya Reisicumuru olan Al
kala Zamora'n•n oğlu ile se
vişmiştir. Zamora ile Kabal
laro birbirinin muarızır; bir 
asilzadenin kızını bir serseriye 
hiçbir vakit vermeğe razı ol
madığı gibi, amele lideri de 
kızı Marya'yı Cumur reisi Za
mora'nm oğluna vermesine 
imkan yoktul 

Zamora'nın oğlu, aşkı için 
sosyalist partisine girmiş ve 
babasına karşı mücadeleye 
başlamıştı. Bu!la rağmen bu 
aşk bir "Aşk memnu" olmak
tan kurtulamamış idi! 

Yıldırım 
Bir zavallıyı öldürdlJ 

Aydın, (Hususi)- Son yat
murlardan Aydının Balta kö-
yünden kör Osman oğlu 
Ahmed Menderes kıyısında 

hayvanlarını sularken yıldınm 
çarparak heman ölmüştür. Bu 
sırada orada bulunan ayni 
köyden 60 yaşında Mehmedle 

oğlu 15 yaşında Mehmedi de 
i!ç metre ileriye fırlatmış, fa· 
kat htr ikisinede birşey ol
mamıştır. 

Uşak Halkevinde 
Uşak, 4 (A. A) - Halkevi 

yönetim kurulu evin Kültür 
faaliyeti üzerinde görüşmeler 
yapmış ve bu hususta karar 
alınarak tatbikine geçmiştir. 

24 Ağustosta toplanacak 
üçüncü Türk Dili kurultayına 
delege olarak Halkevi başkanı 
seçil~iştir. 

Yeni Fındık 
Gireson, 4 ( Hususi muha

birimizden ) - Yeni Fındık 
mahsulü bugün Gireson' a ge
tirilmiş ve kilosu 22 kuruştan 
merasimle satılmıştır. 

Araya giren birçok dostlar 
nihayet bu kızla bu delikan
lının babaları hazır olmadan 
nikah merasiminin yapılması 
müsaadesini almışlar fakat son 
dakikada bu izdivaçtan tama
men vazgeçilmişti. 

o zamandanberi genç ıa- Borsa a 
mora sosyalist partisine men- ıw.------.-..----
sup kalmıştır. Kızıl bekar da 
bütün mevcudiyetini sosyalist 
partisine vakfetmiş ve iki sev
dalı birbirlerini ancak parti 
toplantılarında ve kürsü üze
rinde görebilmektedirler. 

Zahire satlflare: 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

516 Buğday 5 6 25 
18P Arpa 3125 3 375 
80 Ton Susam 13 13 
7 8. pamuk 44 44 



Fihtenin Hitabesi 
19t 

Bunların korkusuna sebep 
ne ? Bu yüzden filin veya fa .. 
lan insan tahkire uğramış bu 
mu ? - Şimdi onun zamanı 
mı ? Vatanın esaretine mani 
olamayanlar, düşmana yaltak
lık edenler, hu vatanpervera
ne söze katlanamıyorlar mı ? 
olabilir ki bu sözü herkes ay· 
ni sevinçle işitmiyecektir : Fa
kat biz bu bapta, zamanını 
bekliyebilecek bir halde de
tiliz. Söylenmesi lazım gelen 
şeyleri söylemeğe, zaruret, bi
zi sevketmektedir. 

Biz varlığımız için savaşta
yız : Böyle zamanda en küçük 
hareketlerimize kadar - filin 
resmi elbisenin üstüne biraz 
toz sıçrayacak diye - herşe

yi evelce bilir miyiz·? 
Uçuruma doğru yuvarlanı

yoruz : Sinirli komşumuz var 
diye imdat, imdat diye ba
ğınnıyalım mı ? 

Bunu sevinçle işitmiyecek 
kimlerdir ? Onların memnuni
yetsizliklerine sebep ne ? -
Onları korkutan : Aydınlık 

noksanlığıdır. Fakat tam cep
heden bakınca her (Fantom) 
kaybolur. Binaenaleyh şimdi
ye kadar bu hitabelerde gös
terdiğimiz metanet ile bu fan
toma, tam cepheden bakalım. 

Politika işlerini eline alan 
adam : Ya karakterini göste
rir veyahut iş aksinedir. Yani 
o adam karaktersizdir. Bunun 
ikisi ortası yoktur. 

Karakterinin büyüklüğünü : 
Orijinalitesi, istiklali değil de 
ne gösterir. O karakter ki 
asrının sun'i mahsulü olmayıp, 
ebedi ve ezeli fevkalmahsus 
alemin bir varlığıdır· o ka
karakter, dünyanın umumi gi
dişini görür ve bunu realize 
edecek çelik iradeye maliktir. 

insan ; kendi büyüklüğünü, 
istiklalini, sebatını, kendi şah
siyetini meydana getiren şeyi, 
başka milletlerdeki insanda, 
görürse elbet ona karşı hür
met duyar. Bu insandaki bü· 
yüklük ve nefsine itimat his
leri : Onu esirler üzerinde hü
kümran ve cüceler arasında 
div olmadan yüzünü kızartır. 
Daha kolay hükümran olmak 
için, insanda insanlığı alçal
mak teşebbüsünden nefret 
eder. Tefessuh etmiş ınsan 
görme, ona iğrenç gelir. in
sanlara hürmet edememekten 
muztariptir. Bilakis insanlan 
ve kardeş ırkı haysiyetli gör· 
me onu sevindirir. 

Böyle bir karakter: Modem 
Avrupa'mn sayıca en çok ve 
batta onun mürebbisi olan 
eski ve saygılı bir milletin ; 
asırların getirdiği revolüsyon
larla, daldığı uykudan uyan· 
masını istemez mi ? lnfisaha 
bir deva bulacak diye isyan 
mı eder ? Uçurumdan, kendi
ıile beraber diğer milletleri 
de kurtarmak teşebbüsüne kar
tı engel olmak ister mi ? Bu
rada ben silahlı isyandan 
bahsetmiyorum. istenilen şey : 
Bir millette en yüksek ahlik
lılığı te.sis ile asırlarca bunu 
tutacak ve milletten millete 
geçecek bu ahlaka sarsılmaz 
ve sağlam bir temel yap· 
maldır. 

Bu, nevibeşeri kökten de· 
ği~irmete hazırlıktır : Ari.i ve 
maddilikten temiz ve asilliğe 
geçirmektir. Bu projeye temiz, 

Çftliren: M. Ralımi Balaban 

asil ve büyük ruhlar soğuk 
davranır mı ? 

Öyle ise bu korkaklığı gös
terenler daha ne iddia bilir
ler. 

Bir de işin en kara nokta
sına bakalım : Farzedelim ki 
onlar haklıdırlar. Biz haksızız. 
çıkarı olan bir kişinin hazzı, 
dij-erlerinin korkusu yüzünden 
herşeye rağmen nevibeşer hay
siyetsizliğe düşecek mi ? 

Tehlikeyi başkalanha ver
mesini ilham eden bir kalbe, 
bunu men'edecek mi? Farze
delim ki bunun haksız olduAıı 
noktalar bulunsun. Fakat haklı 
olduA-unu, muasırları ve ahlaf 
nazarında ispat etmeğe karar 
vermiştir. Bu kara liaberciye 
ne ceza vermeli? - Ölüm 
mü? - Fakat ölüm hepimiz 
içindir. Bundan daha küçük 
işler için ti beşerin ilk çağla
nndan itibaren, ölümü göze 
alan yüksek insanlar görülme· 
di mi? bu tehlükeler arasında 
başlanmış olan böyle bir te
şebbüs aleyhine yürümeğe ki
min hakkı vardır ? 

Eğer böyle insanlar varsa 
(Umarım ki yoktur), bunlar 
kendiliklerinden kellelerini gö
türüp zalime vermeleri ıcap 
eder. Amma öyle sanırım ki 
reddedilirler. Onlar siyasi 
methler mahareti gösterdik 
sanırken utanılacak birşey yap
mış olurlar. Çünkü bir karak
terin hakiki büyüklüğönii tak
dir edemezler ve bunu kendi 
küçüklüklerile ölçerler. Bunla-
rın elinde edebiyat, ancak te
mellük aleti olur. Kuvvet ve 
kudret sahibi bir kudrete ne 
derece hürmet ettiğimizi sözle 
ta: if edemeyiz. 

Bütün Alman ülkesinde, se
simizin hür surette gidebildiği 
yerlerde Alman 'lara bağınyo
ruz : "Kimse sizin köle oldu
Aıınuzu istemiyor, kimse sizin 
alçalmanızı istemiyor. Bilakis 
sizin istikliliniz, sizin hakiki 
hürriyetiniz, kurtulmanız, asil
leşmeniz isteniyor. Bu mevzu
ları sizin önünüzde konuşmak 
ve sizin durumunuza deva gös
termek men'edilmiyor." 

Eğer bu ses işitilirse, eğer 
muvaffak olursa : Bu büyük
lüğün ve ona itimadımızın ha
tırası gibi kalacaktır. Öyle 
hatıra ki asırlar silemez ; ve 
nesillerden nesillere ebediyen 
kalır. Böyle bir abidenin di
kilmesine mini olmağa kim 
cesaret eder. 

istiklalimizi kaybettikten son· 
ra edebiyatımız vasıtasile istik
balimiz hakkında müteselli 
olacaklarına, onu yeniden elde 
etmeğe vasıtalar arıyacaklan
na böyleyapm ıyan bu edebi
yat vasilerinin neler meydana 
getirdiklerini bilmek isterdim. 
Onlara sormak isterim : Böyle 
bir edebiyatın bizde varlığına 
inanıyorlar mı, inanmıyor
lar mı? 

lrkımızın tam bir şekılde 
ilerilemesine kadar bizim baş-
lıca işimiz : Durumumuzu iyice 
bilip karakter sahibi olmaktır. 
Durumumuzu yükseltmektir. 

lstiklil gittikten sonra dil 
ve edebiyatın hiçliğini göster
dik. Uzaklardaki serap gibi 
daha başka aldabcı şeyler de 
ver ki maksadımıza ulaşmağa 
bunlar da mini olmaktadırlar. 
Bunları da gelecek hitabede 
göreceğiz. 

- Sonıı var -

Madrid civarında -
40 Saatlık bir carpışma oldu, 
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Asi kuvvetler ilerlemektedir. 
- Başı 1 inci sayfada -

Asiler püskürtülmüş , 
Madrid, 4 (R.H) - Arazo

na cephesinde cumurıyetçi 
kuvvetler, Sirazova'ya doğru 
ilerilemektedirler. 

Vesse'ye doğru ileriliyen sa
lip kuvvetler, isyancıları püs
kürterek Vesse'ye 12 kilomet
reye kadar yaklaşmışlardır. 

Amiral Miranda torpido 
muhribi, Palmaya taarruz et
miştir. Somoya cephesinde 
asiler, cephanesiz kaldıkların
dan hükumet kuvvetleri, mu
kavemete maruz kalmadan 
ilerilemiştir. Binaya cephesin
de hükumet kuvvetleri muka
bil bir taarruz hazırlamakta
dırlar. 
Bir tisi general ne eledi? 

San Sebastiyan 4 (Radyo) 
Asilerin kumandanlarından ge
neral Mola, bir gazeteciye 
beyanatın~a: 

- Muzaffer olacacağımıza 
kat'i ganaatimiz var. 

Demiştir, Cenubi İspanyada 
general Dölamos bir hükumet 
kolunu mağlüp etmiş, 200 te
lefat verdirmiştir. 
Ağır top kullanılıyor: 

Madrid, 4 (Radyo)-lsyan
cılar kızılhaç teşkilatına da 
ateş açtıklarından hükumet 
kuvvetleri asilere karşı ağır 

top kullanmağa karar vermiş
lerdir. Saragosa' da bir asi çe
tesi mağlup edilmiştir. 

Bir isyan bastırıldı 
Madrid, 4 (A.A) - Dahi

liye nazın Badajoz . ile Valin
siya' da vaziyetin normal ol
duğunu beyan etmiştir. 

Nazır, Gırnata' dan gelen 
haberlerin ıyı olduğunu ve 
orada asilerin müşkül vaziyette 
bulunduklarını söylemiştir. 

Malaga' dan bildirildiğine 
göre, Milis kuvvetleri Roda
daki isyanı bastırmağa muvaf
fak olmuşlardır. Burada albay 
Oliver belediye dairesini İş· 
gale teşebbüs etmişti. 

Oviedo' dan gelen haberler 
asilerin general F ranko' dan 
telgrafla yardımcı kuvvet ıs
tediklerini zıra dayanacak 
halde olmadıklarını bildirmek
tedir. 

Hükumete sadık kalmış olan 
general Malaja Madrid'c tel
graf çekip maiyetinde kalmış 
otuz bin kişi bulunduğunu ve 
bu kuvvetle derhal Kordodayı 
işgal edebileceğini, ancak asi
lerin kendiliklerinden teslim 
olmalanni beklemeyi tercih 
eylediğini bildirmiştir. 

Hueska kasabası topa tu
tulmuştur. Ve yakında hüku
mete teslim olması beklen· 
mektedir. 

Mısır tebaası 
Kahire, 4 (Radyo) - Mısır 

hariciye bakanı Mısır mecli
sinde ispanya' daki Mısır tebe
asının lngiltere tarafından 
himaye edildiğini söylemiştir. 

Osloda iane 
Oslo, 4 (Radyo) - lsveç 

amele konfederasyonu lspan
yol amelesi menfeatine 50,000 
Koron iane vermiştir. 

Bombardıman: 

Bayon, 4 (Radyo) - Bu· 
gün lron asi Almirante Çer
vera kruvazörü tarafından şid
detle bombardıman edilmiş· 
tir. Bombardıman hasebile 
halktan bir.çok kimseler ölmüş 
ve yaralanmıştır. 

Madrid hükumeti asiler ku
mandanına bu hareket devam 
ettiği taktirde 2500 asi mah· 
pusun kurşuna dızileceğini bil
dirmiştir. Bu tehdit uzerine 
bombardıman durmuştur. lron 
da vaziyet pek fenadır. 

Madrid 4 (Radyo) - Al· 
manların Doyçland zırhlısı, 
Tetoana vasıl olmuştur. Zırhla 
kumandanı, asi kuvvetler umum 
kumandanı general F ranko
nun sarayına gitmiş ve orada 
üç saat kadar konuşmuştur. 

Diğer Alman mürettebatı 
ve tayyarecileri asi kuvvetler 
zabitanile uzun hasbihallerde 
bulunmuşlardır. 

Paris, 4 (Radyo)- Alman
ya'nın Doyçland zırhlısı zabı-
tan ve mürettebatının ispan
ya asilerinin reısı general 
Franko'yu ziyaret etmeleri, 
siyasi mahfellerde endişe uyan
dırmıştır. Bu hadisenin bey
nelmilel vaziyette derin tesir 
ve vahim neticeler husule ge
tirmesinden korkuluyor. Bu 
ziyaret, asilerle ecnebi devlet
ler arasında münasebetler bu
lunduğunu göstermektedir. 

Paris, 4 (Radyo) - Habeş 

imparatorunun eski tayyarecisi 
M. Detruit, ispanya asileri 
reisi generel Franko hesabına 
tayyareci kaydetmeğe başla
mıştır. 

Paris, 4 :Radyo) - Fransız 
gazeteleri, ispanya işlerine 
karışılmamın hakkındaki Fran
sız teklifine Londra' dan müs
bet cevap verileceğini bekle
mek doğru olduğunu, fakat 
Roma' dan böyle bir cevap 
beklenmediğini yazıyorlar. Fi
garo gazetesi, Fransa'nın bi
taraf kalmasını teklif etmekle 
beraber Akdeniz muvazenesı 
mevzuubahs olunca Fransa'nın 
likayd kalmasına ihtimal ol
madığını, aksi takdirde bunun 
hesabının M. Blum'a sorula
cağını yazıyor. ---
Yunanistan 
Gene mi karışıyor? 
- Başı 1 inci sahifede -

hükumetin diktatörlük ilanının ve
nle aramak mak.eadile uyduruldu· 
ğunu bildirmiştir. 

akliyat nezaretinin aldığı ma· 
lumata göre, tertip edilen grevin 
siyasi mak11atlara dayandığı mer· 
kezindeJir. 

Hükumet ciddi tcJLirler almak· 
tadır. Dahiliye \'ekalcti grev<.;ilcrin 
nizamlardan ı;ıknnyacaklan ümicli· 
dini ızhar etmiştir. 

Atina, 4 (A.A) - Büyük erkanı 
harbiye başkanlığına tayin edilen 
general Papagos ) eni vazifesine 
başlamıştır. 

1 Kilçilk Haberler 1 
Habeşistan' dan dönen 

askerler 
Napoli, 4 (Radyo) - Li

gorya vapuru ile doğu Afri
ka' dan dün dö Bergam ve 
erkanı harbiyesi buraya gel-
miştir. Dük'ün kumandasında 
bulunan fırka da 18 aA-ustosta 
Musavvadan hareket edecektir. 

K. Elizabet 
Cebelüttarık, 4 (Raeyö) -

Küin Ellzabet, Barselon'a mü
teveccihen hareket etmiştir. 
Birçok vapurlar da, ecnebi 
tebealarını almak üzere lspan· 
ya limanlarına gitmiştir. 

Ziyaret 
Bertin, 4 (Radyo) - M. 

Hitler, Avrupa' da seyahat eden 
Çin hükumeti büyük sefirini 
kabul etmiştir. 

Berlin olimpiyadlarında 

c;. Mehmed de· ni
hayet yenildi. 

-Başı 1 inci sahifede
mağlup olmuştur. Güreşlerde 
sıra ile şu neticeler alınmıştır: 

79 Kiloda Mersinli Ahmed, 
hasmı İsviçreli güreşçiyi sayı 
hesabile yenmiştir. Ankaralı 
Hüseyin, meşhur rakibi lngiliz 
güreşçisini, sırtını yere getir
mek suretile yendi. Büyük 
Mustafa da, İsviçreli hasmını 
yenmek üzere iken birdenbire 
bayıldı ve hastaneye kaldırıl
dı, hakem heyeti, kendisini 
mağlup ilan etti. 

Sıra en mühim müsabakaya 
gelmişti. Çoban Mehmed has
mı Alman güreşçisile karşı
laştı. Çoban Mehmed bir ara
lık, Almanı kısa bir zamanda 
yenmek için bir oyun yaptı, 
fakat oyunda muvaffak ola
mıyarak hasmının altına düş

tü ve mağlup oldu. Bu bek
lenilmiyen netice, sporcuları
mız araamda büyük teessür 
uyan dırdır. 

İstanbul, 4 (Hususi muha
birimizde) - Türk milli takı
mının ilk müsabakada Norveç 
milli takımına 4 - O golle mağ
lup olması, Türkiye spor umu
mi efkarında teessürle karşı
lanmıştır. 

Berlin 'deki sporcularımız, 
Norveç milli takım kafile rei
siyle görüşmüş ve Türk milli 
takımı hakkındaki mütaleasını 
sormuşlardır. Norveç milli ta
kımı kafile reısı, Türk milli 
takımı oyununda hiçbir te
rakki bulamadığını söylemiş 
ve demiştir ki: 

- Bilhassa muhacim hat
tında Fikret, Hakkı. Sait, Re
bii ve Niyazi karma-karışık 

oynamışlardır. Kalr.ci Cahit te 
muvaffak olamamıştır. 

lstanbul, 4 (Hususi muha
birimizden) - Berlin' den ge· 
len haberlere göre olimpiyad 
müsabakalarında basketbolcu· 
)arımız mağlup olmuşlardır. 

Berlin, 3 (A.A) - Seçme 
güreş maçları: 

Yarı ağır: Firedel (f sveç) 
sayı hesabile Estonya'ya galip, 
Mustafa Avcıoğlu (Türkiye) 
sayı hesabile Vard (lngilte
reye) galip, Searf (Avustu
ralya) 11 dakika 56 saniyede 
Tuşla Beke (Felemenkc) ga· 
lip, Siebert (Almanya) sayı 
hesabile Prokol (Çekos]ovak
ya'ya) galip, Clemons (Ame
rika) 14 dakika 3~ saniyede 
Daetuyler (lsviçreye) galip. 

Ağır sıklet: Palusalm (Es
tonya) 10/50 dakikada Kla
pusch (Çekoslovakya'ya) galip, 
Mehmed Çoban (Türkiye) sayı 
hesabile Charlier (Belçika'ya) 
galip, Burki (lsviçre) sayı he
sabile Gehring (Almanya'ya) 
galip, Akerlunth (lsviçre)12/20 
dakikada Dunn (Amerika'ya) 
galip. 

Horos sıklet: Ahmed Çakır 
Yıldız (Türkiye) sayı hesabi le 
Temba (Japonya'ya) galip, 
Herbert (Almanya) 14 daki
kada Cazaux (lngiltereye) ga· 
lip, Laporta (Belzika) 1 da
kika 6 saniyede Nic (Çekos
lovakya'ya) galip, Zombori 
(Macaristan) sayı hesabile Ni
kolla (ltalya'ya) galip, Vessen 
(lsveç) 4/49 saniyede tuşla 
Vmudard (lsviçre'ye) galip, 
Jaskari (Fen)andiya 3/43 sa· 
niyede Jurado (Filibine) galip, 
Flood (Amerika) 4/50 sani-

-yede tuşla Thorat (Hindistana) 
galip. 

Qerlin, 3 (A.A) - Olim
piyatların ikinci günü bulutlu 
bir hava başlamıştır. Bu sa· 
bah birkaç defa yağmur yağ· 
mıştır. Rüzgar ve yağmura 

rağmen Çekiç atma seçme 
müsabakalarında 40,000 <len 
fazla seyirci bulunmuştur. En 
iyi çekiççilerin Amerika'lılarla 
Alman'lar oldukları şüphesiz· 
dir. Bunlar çekici 55 metre
den daha ilerisine atmışlar 
ve hemen hemen olimpiyad 
rekoruna yaklaşmışlardır. 

Berlin, 3 (A.A) - Çekiç 
atma müsabakalarının finali: 

Birinci: Hein (Almanya) olim 
piyad şampiyonu 56,49 metre, 
olimpiyad rekoru, ikinci Blask 
(Almanya) 55,04 metre, üçüncü 
Varngark (İsveç) 54,83 metre. 

Berlin, 4 ( A.A ) - Yüz 
metre finali : 

Birinci Ovens ( Amerika ) 
olimpiyad şampiyonu 10,3/10 
saniye, ikinci Metcalfe (Ame· 
rika) 10,4/10 saniye, üçüncü 
Osendarp (Felemenk) 10,4/10 
saniye, dördüncü Vykoff (Ame
rika), beşinci Borchemeyer(Al· 
manya), altıncı Strandberg 
(lsveç). 

Berlin, 4 (A.A) - Manialı 
400 metrenin seçme müsaba
kaları: 

Birinci Kovacs (Macaristan) 
33, 7 /1 O saniye, ikinci Bosmans 
(Belçika) 53,8/10 saniye, üçün
cü Joye (Fransa). 

Berlin, 4 (Radyo)- M. Hit
ler olimpiyad oyunlan bey
nelmilel komitesi reisi M. Pi
yer dö Kuberten ile tebrik 
telgrafları teati etmiştir. 

İstanbul Gaze
teleri ve Olimpi· 
yadın Neticeleri. 

lstanbul, 4 (A.A)- Yunus 
Nadi Cumuriyet gazetesinde 
Milletler arası spor müsaba
kalarında alınan neticelerin 

can sıkmakla beraber nihayet 
acı veren bir şey olmaması 

lizım~ldiğini, spor işine en 
geç başlamış bir millet olmak 
itibarile bu neticeleri tabii bir 
şekilde kabul etmek icabetti
ğini yazıyor. 

Tan gazetesi de ayni mev· 
zua temas ederek sporcuları· 
mızın geri kalmış vaziyetlerini 
ileri götürmek için lizımgelen 
çalışma yolunu bulabileceği· 
mizi yazdıktan sonra diyor ki: 

Madem ki kuvvetlerimiz mah
duttu, bu takdirde en çok 
muvaffak olabileceğimiz mü
sabaka sahalannı çoğaltarak 
bu kuvvetleri elde etmek daha 
iyi idi. Elimizdeki mahdut pa· 
rayı, seçilen sahalarda teknik 
hazırlanma faaliyetlerine has
retmeden, yabancılarla Türk
lük namına boy ölçüşmeyi ka
bul ettiğimiz zaman kaybede
ceğimize şüphe etmemelidir. 
Emniyet elde edilmedikçe se
yahatlara verilecek para ve 
zamanı hazırlanmıya sarfetmek 
elbette daha faydalıdn. 

Cezair müftüsü 6ltl4 
Cezair, 4 (Radyo)- Cezair 

müftüsünün naşı, defnedilmek 
üzere Kostantaniye'yc; gönde
rilmiştir. 

( 

) 
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• .ı.azan· • B R HA YA T . . ..,, f: k ·a kl 
• Orba~ ! ! KCÇOK ! 16 K. ·1·k "'/ar a gı ece er.. Bergama askeri sat. al. komisyonundan: 
ı Ral~mi ! BU y LE B l T T l ı HiKAYE t ışı l İstanbul, 4 (Hususi muha- l - Bergama kıtaatı için 16000 kilo pirinç 7/9/936 pa-
i Gok~e • • • bir kafile halin- birimfzden) - Üniversite ta- zartesi günü saat 10 da açık eksiltme ile Bergama ... • ·-·-·--·~·-·· ··-·4'·-·-·-·-·r·.. d E ' k lebesi, 13 Ağustosta Şark vi- askeri satın alma binasında satın alınacaktır. ' • e rciyaş a c. ı tılar. 
G !ayetlerimize seyahate çıkacak- 2 -:; Pirincin tahmin bedeli 4800 liradır. 

üzel bir köşkü vardı ya- dini mesleğinin kucağına at- Kayseri, 4 (A.A) - Halkevi tardır, 3 Birinci teminatı 360 liradır. 
lıdal.. Bahçesi denize bakı· mış, bilmem hangi tünelleri tarafından Erciyaş'a çıkmak ------------ 4 İstekli olanların birinci teminatı Bergama maliye vez· 
Yordu. lzmir yalılarında, bu açtırmış, bilmem hangi dağa üzere büyük bir kafile tertib /zmir sici/fi ticaret nesine ihale zamanından eve! teslim edecektir. 
bahçenin eşi yok diyorlardı tren çıkarmış, yapmış, çatmış, olunmuştur. Kafilede biri 9 memurluğundan: 5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyen hergün komisyon 
amma, sahibinin, bir günden fakat ne Tanrının dağları, ne yaşında olmak üzere 3 kadın açık olduğu ilan olunur. 5 9 15 20 2468 
bir güne, bahçede çiçek kok- de geçen yıllar, bu kökleşen ve 13 erkek ı'ştı"rak etm' t' Ali Sudeğirmencisi ticaret 

ış ır · unvan ile İzmirde Saman iskc- Edremit askeri sat. alma komisyonundan: ladığını go··ren de olmamıştı. ıstırabı silememiş. Kafı'le Tekı"n yaylasına k 
a- lesinde 53 numarada her türlü 1 - Edremit garnizonundaki birliklerin senelik yiyecek ih-

Yaz günleri, köşkün bahçe On sene olmuş galiba; bu dar kamyonlarla gitmiş sabah nakliye işlerile uğraşan Ali tlyacı için kapalı zarfla eksiltmeye konulan 10.000 
merdiveninden iner, iki tara- köşke geleli .. ihtiyarlık gun- saat 6130 da oradan dağa tır· Sudeğirmencisinin işbu ticaret kilo sadeyağına talip çıkmadığından yeniden kapalı 
fına hiç bakmadan, ağır ağır, !erini burada geçirmek isti- manmıya başlamıştır. Dağın unvanı ticaret kanunu hüküm- zarfla satm alınacaktır. 
banyo kısmına geçerda Beto· yormuş.. çok tehlikeli mıntakalarını bü- !erine göre sicilin 1800 numa- 2 Malın tahmin bedeli 9000 liradır. 
narme banyosu da güzeldi. * * * yük bir cesaret ve metanetle rasına kayıt ve tescil edildiği 3 Muvakkat teminat 67 5 liradır. 
Oraya oturur, balık sepetini O, ilk saadetini burada tat- aşan kafile saat 14,30 da 3800 ilan olunur. 2477 4 ihale 12/8/936 çarşamba günü saat 11 de Edremit 
yanına kor, oltasını denize rr.ıştı. Belki de bu köşkün rakkamı gösteren tepeye var· satın alma komisyonu bınasında yapılacaktır. 
fırlatır, gözlerini sulara diker havasında, hala o genç ve mıştır. 5 İstekli olanların muvakkat teminatlarını tümen muha-
ve beklerdi. güzel kokusunu duymaktadır. Tepeye halkevi adına bir sebeciliğine zamanında yatırmış olacaklardır. 

Birgün olsun küçücük bir Diyorlar ki: bayrak dikilmiştir. Tepede bir 6 Evsaf ve şartlarını görmek ve bilmek istiyenler her-
" balık tuttu mu, bilmem ora- _ Akşamları, denize bakan muhafaza içinde bulunan def- gün komisyona gelmeleri. 

ı F d tere çıkış hatırası kaydolun- 7 Teklif mektupları ihale saatından bir saat evvel ko-sını. akat sabırlı, mütevekkil, odaya gelir, ora a; 
k ld. muş, dönüş develi yolu ile ya- s 1 h hat misyona verilmiş olacaktır. 26 31 5 9 2315 yorulmaz. usanç getirmez, si- - Neş'e'ciğim, uy un ge ı, 

nirlenmez bir hali vardı onun! anladım .. Gel, seni kucaklıya- pılmıştır. B
1 

ergam
8

a askeri sat. al. ko. nundan: d k 
918 Kafile halinde Erciyeş' a çıkmak - ergama kıtaatı için 180 ton ma en ömüı ü 1 Bijamalarının içindeki ince- yım da yat! E • 

k d b d imkanı oldug" unu ğösteren bu ezan es 1 936 çarşamba günü saat 14 te açık eksiltme ile Ber-ci vücu u, adeta boşalmış, Dermiş ve sonra, u o aya d l k 
k seyehat Erciya,.'ın yakın yıl- gama askeri satın alma binasın a satın a ınaca ·tır. anı, canı çekilmiş bir haya- bakan merdivenin basamakla· " 

farda dağcılık ve toplu seya- K k / . h 2 Maden kömürünün tahmin bedeli 1800 liradır. lete benziyordu. Zarif bir yü- rına oturur, ta o yıllardanberi .. .. sa epcı anı 3 B' · · t · 135 ı· d 
hatlarla kayakçılıg" a sahne ola- UÇU , ırıncı emınatı ıra ır. 

zü vardı. Kendi kabına, kendi yerinden oynatılmıyan ve ayni 4 i ki' l l b" · · · B ı· 
bileceği ümidini vermektedı'r. karşı&ında ste ı o an arın ırıncı temınatı ergama ma ıye vez-

alemine çekilmiş bir insanda şekli muhafaza eden karyo- nesine ihale zamanından evvel teslim edeceklerdir. 

ne aranırsa, hepsi de tamamdı laya bakarmış. J zmir Komutanlığı ı·la" nları 5 - Evsaf ve şeraitini bilmek isti yen hergün komisyon 
onda! Hizmetçisi ile konuşmaz, ki- açık olduğu ilan olunur. 31 5 11 15 2376 

Eşyaya aldırmaz, çığlıklara tap okumaz, sokağa çıkmaz Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: M. M. v Sat. al. Ko. dan:. 

kulak asmaz, denizin parıltı- bir adam olmuş. Teminatı muvak· 1 - Harp okulu için beher tanesine biçilen ederi 58 lira 
sına ehemmiyet vermez, kır· Yalnız bir gün, hizmetçi- Cinsi Keşif bedeli . kate akçesi Münakasanın şekli olan 550 tane gardirop kapalı zarfla eksiltmeye ko-
mızı dudaklarını açarak sular sıne : L. K. L. K. nulmuştur. 
püsküren kızların çıplak vü- 1-Menekşeler açıyor. Neş'e Yol inşaatı 4690 58 352 00 Açık eksiltme 2 Şartnamesini 160 kuruşa almak ve örneği görmek 
cudlarına bakmazdı. onları çok severdi! " 1579 75 118 5o :: " istiyenler hergün komisyona uğramaları . 

Ona "Deli mütekaid,, diyen· Demiş ve ondan sonra ağ- :: i~~~ ~~ i~~ TI, .. :'. 3 - ihalesi 14 ağustos 936 cuma günü saat 11 dedir. 
ler olduğu gibi, "Perili ihtiyar,, lamış, hizmetçisinin yüzüne bir İhale tarihi gün ve saatı 4 - ilk teminat 2392 lira 50 kuruştur. 
"Bunak aşık,, ve saire gibi ad daha bakmamış.. Yaz günle- 24/Ağustos/936 pazartesi günü saat on beş buçukta 5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün-
takanlarda vardı. ri de, işte hep böyle balık " " " " " on altıda · cü maddelerinde yazılı belgelerle kanuni teminatlarını 

Biz ara sıra toplanır, man· tutmağa çalışıyor. Bu, balık " " " .. " on altı buçukta havi teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
dolin, kitara ve kemanlarla tutmak veya denizi seyretmek " " " " " on yedide evvel M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

sandala atlar, sahilleri ayağa için yapılıyor değil, sadece 1 Hava kıtaatına ait yol inşaatı dört kıt'a şartname ile 29 31 5 12 2357 
kaldırırdık. düşünmek, tahayyül etmek, ayrı ayrı açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

Dikkat ederdim: hatırlamak onların içinde uzak- 2 İhaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda iz-
Yaz geceleri ayni noktada laşup 0 alemi yaşamak için mirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya· 

otururdu. Dalgalar üstünde, kullanılan bir behaneden iba- pılacaktır. 
gözlerini meçhul noktalara ret ı. 3 - Şartname ve keşifnameleri hergün komisyonda görü-

lebilir. dikmiş ihtiyar ve ölü bir martı * 
l b k "' • 4 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve nası a arsa, o da öyle ya· Bir sabahtı. Yine ayni yerde 

Pardl. f zmir Nafıa fen heyetinden ihaleden laakal sekiz gün 
balık tutuyordu. Denize fıtlat-

B' ı evvel alacakları ehliyet vesikalarını komisyona göster-
ız ç;.ar, tagaııni eder ve tığı oltasını çekti. Olta muka- mek mecburiyetindedirler. 

geçerdik .. Bir gün, hiçbir gün vemet gösterdi. Tekrar çekti, 5 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
olmadı ki, gözlerinin içinde, ayni şeyi gördü. Bu defa pe- ve üçüncü maddelerinde ve şartnmelerinde yazılı vesi-
biraz hayattan, biraz bizim rili ihtiyar, daha sert davrandı: kalan ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saabn-
varlığımızdan, haykırışlarımız- Oltanın ucunda bir şey geli- dan evvel komisyonda hazır bulunmaları. 
dan, sazlanmızın seslerinden yordu. Bu balık değildi hiç telaş 5 11 16 22 2482 
doğan bir hareket, bir parıltı göstermeden, hiçbir heyecan 
canlansın!. duymadan çekti. Küçücük, le-

Macerası uzundu deli mü· himli, çürümeğe yüz tutmu~, 
t~kaidin: madeni kutu idi bul.. 

Yetmiş yıl evel, yine bu Onu, büyük bir alakasızlık· 
yalıda, işte şu yanıbaşındaki la oltanın uçundan çıkardı ve 
yalının kızını sevmiş. İyice arkasına doğru fırlattı. Kutu, 
hatırlıyorum ve yalan yanlış bir taşa çarpmıştı, kenarından 
da yazmak istemem, fakat ; koptu ve kapağı açıldı. Kenar-
kızın adı, galiba, "Neşe., imiş. lan ıslanmış bir takım kağıtlar 

Deli mütekait te zengin bir fırladı. Yavaş yavaş onlara 
ailenin oğlu ımış. Hem de yaklaştı ve bir danesini alıp 
rnektepten yeni çıkmış bir mü- göz gezdirdi. 
hendis, adı Naşit 1 ' Deli mütekaid, sendeledi. 

Nihayet Neşe'yi, babasın· Kağıdı gözlerine yaklaştırdı ve 
dan istetmişler ve izdivaç vu- düşmemek İçin sırtını banyo-
kubulmuş.. Bu izdivaç, yalnız ya dayadı. Bir hamlede pija· 
Yalı da değil, bütün İzmir' de, masının yaka düğmesini ko-
adeta bir hadise olmuş. Çün- pardı. Nefes alamıyordu. O 
kü Neşe, aşağı-yukarı bütün kağıdı fırlattı. Diğerini aldı. 
lz·nir gençlerinin kalbine mal Fakat okuyamadı. Kalbi şid· 
olmuş, bir kızmış. Üç yıl, im- cletli bir sarsıntı içindeydi. 
renilecek bir saadet içinde Sanki boşlukların içine atıl-
yaşamışlar. Fakat üçüncü yıl mıştı .. Dizleri titredi. Boynu 
sonunda, Neşe başlamış ök- büküldü; 
sürmeğe !. Şöyle yapmışlar, - Yazık - Diye kekeledi· 
böyle yapmışlar, doktorlardan hayatımı beyhude çürütmüşüm. 
Sanatoryoma, oradan Avrupa· Meğer o, benim, kendimizi 
ya ; dolaş, dolaş, fakat nafile, ve mes'ud sandığım yıllarda, 
Neşe'yi kurtaramamışlar. Ve teyzesinin oğlu ile sevışı· 
bir Sonbahar akşamı, Neşe, yormuş .. 
bütün gençliği, güzelliği ve Bunak aşık, bir adım attı, 
saadetı ile Naşid'i bırakıp mcktubların üstüne yuvarlandı 
·gitmiş. ve bir daha kalkmadı. Sonra 

Bu ölüm, Naşid'in hayatının işittim: 
zencirini birdenbire koparmış. Bu mektublar bütün bir 
O günden sonra Naşid, ken- ihanetinin en açık vesikaları 

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

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

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

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

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 Eksiltmiye iştirak edecekler 2490 sayılı kanununun 

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

5 9 13 18 2483 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. dan: 
1 Mst. Mv. kıtaat hayv~natının. (114000) kilo yulaf ih

tiyacı kapalı zarf usulıle eksıltmeye konmuştur. 
2 ihalesi 13 ağustos 936 perşembe günü saat on birde 

izmirde kışlada Mst. Mv. Sat. al. Ko. nunda yapıla
caktır. 

3 Tahmin edilen mecmu tutarı (6270) liradır. 
4 Beher kilo yulaf için beş kuruş elli santim fiat tahmin 

edilmiştir. 
5 Teminat muvakkate akçesi (471) liradır. 
6 istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçünçü maddelerind~ ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminat ve teklıf mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacak-
lardır. 29 1 5 10 2371 

ımış. Zavallıdan nefretle, is
yanla bahsediyorlarmış. 

Denizden her geçişte, onun 
cılız silosetini görür ve: 

- Beyhude inanmış ve bu 
kadar yıl sevmişim; 

Dediğini duyar gibi olurum. 
Yıllarca ve yıllarca devam 
eden bu mütevekkil ve temiz 
aşkın akıbetini düşünürüm de 
içim sızlar!.. 

O. Rahmi Gökçe • İımir 

NEDKALMiNA. 
Bozdoğan icra memurluğun

dan: 
Ds. N. 936-86 
226 No. lu tarım zirai kredi 

kooperatifine borçlu Denizli· 
nin Saraköy kazası kanca kö· 
yünden Ali oğlu Hüseyin ça· 
vuşun işbu borcundan dolayı 
Bozdoğanın lnebolu köyünde
ki beş parça gayri menkulü 
müzayedeye konmuştur. işbu 
tarla ve bahçelerin evsafı dı· 
var ilanlarında gösterilmiş 

olup öğrenmek daha fazla 
bilgi edinmek istiyenler Boz
doğan icra dairesine müraca· 
at edebilirler. 

Tarla tapu kaydı 56 N. ve 
mart 1927 kayıtlı 1 hektar 
azmak mevkiindedir. 150 lira 
kıymetinde 16 hissede 6 his
sesi, tarla tapu kaydı 13 N. 
ve şubat 930 tarihli İnebolu 
köyünde köy civarında 2 hek
tar kayden tarla ise de halen 
üzüm bağıdır, 300 lira kıyme

tinde tarla tapu kaydı 9· 1 O 
N. ve Teş. evvel 1341 tarihli 
köy içinde harımkar miktarın
da ve 40 lira kıymetinde, 
tarla tapu kaydı 41-42 N. ve 
teşrin evvel 1341 tarihli ve 
kızıl cayar mevkiinde l O hek
tar miktarında iki yüz lira 
kıymetindedir. 

işbu tarla ve uzum bağı 
1191936 salı günü saat 15-16 
da Bozdoğan icra dairesi sa· 
]onunda müzayede ile satıla
caktır. istekliler gösterilen kıy· 
metlerin °o 7 .5 ğu nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubu veya 
dahili istikraz tahvilleri ile 
müracaat etmeleri. 

Birinci artırmada kıymetin 

ve bunlar üzerinde rehin ve 

ipotek hakları bulunan ziraat 
bankasının matlubunun mec· 
muunu geçmesi şarttır. ·ikinci 
25/9/936 salı günü yine ayni 

yerde ve saat 15-16 da yapı
lacaktır. Bu sefer 0 o 75 aran
mayıp yalnız ruchan hakkı 
olanların satışta tabi olduğu 

şartlar aranacaktır. Müzayede 
bedeline bir hafta müsaade 
edilebilir. aksi halde icra ve 
iflas K. 133 üncü maddesi 
ahkamı tatbik edilir. 

Bu gayri menkullerin vcr
gısı borçluya dellfıliye ve 
rüsumu alana aittir. Bu gayri 
menkuller üzerinde başka bir 
hak iddia edenler ilan tari
hinden itibaren 20 gün içinde 
vesaiklerile icra cbiresine mü
racaat etmeleri lazımdır. Key
fiyet ilan olunur. 
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Fratelli Sperco Hellenic Lines ----T-ür•k•H-av•a•K•u•r•u•m•u---, 

Vapur Acentası Limited eu··yu··k Pı·yangosu 
ROY AL NEERLANDAfS Hamburg - Bremen, Rotter-

KUMPANYASI dam-Amsterdam ve Anvers 
"CERES,, vapuru 27 tem-

muzda gelip 1 agustosta AN
VERS, ROTTERDAM, AMS-
TERDAM ve HAMBURG li-
manları için yük alacaktır. 
SVENSK ORiET LİNEİN 

"VASALAND,, motörü 30 
temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, CO
PENHAGE, DANTZIG, GD-
YNİA, OSLO, GOTEBURG 
ve ISKANDINAVYA liman
ları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITİME 
ROUMAIN 

"ALBA JULiYA11 vapuru 
30 temmuzda gelip 1 ağus
tosta PiRE, MALTA, MAR
Sf L YA ve BARSELONE ha
reket edecektir. 

Yolcu ve yük alır. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
2ci kordonda tahmil ve tahliye 
binası arkasında Fratelli Sper
co vapur acentalığına müraca
at edilmesi riça olunur. 

fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. 
Umumi Deniz Acentahğı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon: 3171 
Tele. 2004 2005 2663 ----------

~ .. - l»J ~-- Olivier v E Şürekası 
W.F. H. VAN- Limited 

DerZEE& CO. Vapur Acentasr 
Cendeli Han, Birinci Kordon 

V. N. Tel. 2443 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE THE ELEERMAN LINES Ltd. 

G. m. b. H. "GRODNO,, vapuru 25 ha-
"ACHAIA,, vapuru 2 ağus- ziranda beklenmekte olup 

tosta bekleniyor. ANVES ve Londra ve Hul için yük ala-
HAMBURG'tan yük boşalta- caklır. 
caktır. "MARDINIAN,, vapuru27 
"ARKADIA,, vapuru 10 ağus- haziranda beklt;,nmckte olup 
tosa doğru bekleniyor, 15 Liverpool ve Glasgow için 
ağustosa kadar ANVERS , yük alacaktır. 
ROTTERDAM, HAMBURG "DRAGO,, vapuru temmuz 
ve BREMEN limanları için ortalarında Londra, Hul ve 
yük alacaktır. Anversten gelip yük çıkara-

cak ve ayni zamunda Londra, 
AMERiKAN EXPORT LINES ve Hul için yük alacaktır. 

"EXMlNSTER,,. vapuru 2 "LESBIAN,, vapuru 15 tem-
ağust~s~a ~eklenıyor. Nev- muzda Liverpol ve Swansea-
york ıçın yuk alacaktır. d 1. ..k k kt an ge ıp yu çı araca ır. 

DEN NORSKE MIDDELHAS- DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
LINJEN (D/S A/S SPANKE- "SOFlA,, vapuru 25 hazi-

LINJEN) OSLO randa Hamburg ve Bremen-
"BOSPHORUS" vapuru 22 den gelip yük çıkaracaktır. 

21 inci tertip biletleri saiılıgor 

Üçüncü keşide 11-8-936 dadır 

iş bankasına me
mur alınacaktır. 

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 de
recelerine göre 70 ile 100 lira arasında aylık verilecektir. 

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

istekli olanlar, girme ve imtihan şartlarına ait izahnameyi 
bankamızın Ankara, lstanbul ve lzmirdeki şubelerinden al
bilirler Başka yerlerde bulunanlar bu izahnameyi bankamıza

dan tahriren de talep edebilirler. Ancak bütün taliplerin çok 
vazih adres vermeleri lazımdır. 19-22-24-26-29-31-3-5-7-9 

- Muhammen bedeli 18629 lira 60 kuruş olan 1160 
takım Muhafaza memuru elbisesi bahalı göıüldüğünden 
yeniden 17 /8/936 Pazartesi günü saat 1 O da Pazar· 
lığı yapılacaktır. 

2 - Şartamesi Komisyondadır görülebilir. 
3 - isteklilerin 1398 liralık teminatlarile Komisyona gel-

meleri. 1 5 11 16 4294 / 2395 

lzmir Muhasebei hususiye mü
dürlüğünden; 

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

İdareyi hususiye akaratından olup yukarda yeri ve cinsleri 
gösterilen akar kiraya verilmek Üzere 10 gün müddetle lemdi
den arttırmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin şera:ti (jğrenmek için 
hergtin M. H. müdüriyeti varidat kalemine ve pey siirmck isti
yenlerin de ihale günü olan 6181936 perşcınhe günü saat ] O 
da depozito makbuzlarile birlikte encümeni vilayt'fe müraca-
atleri ilan olunur. 30 1 3 5 2360 

lstanbul vilayeti nafıa mü
dürlüğünden: 

fstanbut üniversitesi artırma, eksiltme ve pazarlık komisyo· 
nunca kapalı zarf usulü ile eksiltmesi ilan edilen üniversite 
hayvanat ve nebatat enstitülerine ait moblelerin eksiltme.sine 
talip çıkmadığından tekrar kapalı zarf usulü ile eksiltmeğe 
çıkarılmıştır. 

A - Keşif bedeli 35696 lira 25 kuruştur. 
B - Eksiltme 10·8-936 pazartesi günü saat 15 te lstanbul 

vilayeti nafıa müdürlüğünde eksiltme komisyonu odasında 

yapılacaktır. 

C - Bu işe ait proje, şartnameler ve saire ~lgili evrakı 
179 kuruş mukabilinde nafıa müdüriüğünden alınabilir. 

D - Muvakkat teminat 2678 liradır. 

ağusiıosta bekleniyor. İSKEN
DERiYE, Rouen, DIEPPE ve 
NORVEÇ limanları için yük 

E - isteklilerin enaz bir kalemde 5000 liralık bu işe ben
mobleler işi yaptığına dair nafıa vekaletinden almış olduğu 
müteahhıtlik ve ticaret odası ve saire vesikaları havı kapalı 

~ ;·------------------------------·----•! zarfını 10-8-936 günü saat 14 de kadar lstanbul nafıa daire· 

alacaktır. 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATİON DANUBl
ENNE-MARITJME BUDAPEST 

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

JOHNSON VERREN Ll
NES Ltd. 

"JESMOORE,, vapuru 15 
ağustosta bekleniyor. ANVERS, 
LİVERPOL' dan yük boşalta
cak ve VARNA, KôSTENCE, 
GALA TZ ve BRAf LA için 
yük alacaktır. _ _,_ 

SERVJCE MARiTIME ROU· 
MAiN BUDAPEŞT 

"DUROSTOR,, vapuru 5 
ağustosta bckleniyo. KÖS -
EENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOViSAT, BU
DAPEST , BRA TISLA VA , 
VIYENA ve LINZ için yük 
kabul edecektir. 

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

Jlırı 

sinde eksiltme komisyonuna makbuz mukabili vermeleri la-
zımdır. 21 27 31 5 4083 2231 

lzmir vakıflar direktörlüğün~ 
den: 

Eşrefpaşa caddesinde senelik kiraları 144 der lira tahmin 
olunan 616 ve 621 N. lı iki ev yeniden tamir ettirilarek 
31/5/937 gününe kadar olan kiralarına açık artırma müddeti 
içinde istekli çıkmadığından müzayedesi 10181936 pazartesi 
günü saat on beşe kadar temdit edilmiştir. isteklilerin o gün 
ve saatta evkaf müdürlüğüne müracaatları ilim olunur. 

Menemen Urbaylığından: 
1 - Kasabaya 20 kilometre mesafedeki Karagöl menbala· 

rından isalesi mukarrer su için bu kerre tadil edilen şartna
mesi mucibince tanzimi icabeden proje ve keşif evrakının 

.tanzimi işi 1/8/936 tarihinden itibc.ren yeniden 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme işi 15/8/936 tarihine rastlıyan Cumartesi 
günü saat 12 de belediye dairesinde icra kılınacaktır. 

H"•"' .~ J 3 - Bu işin muhammen kıymeti 2000 liradır. Projeler 
":.. ~"'""'"' 1 Nafia bakanlığınca tasdik edildikten sonra bedeli def'aten 

~ ....... -,., N~· A verilir. Talipler bunun üzerinden % 7,5 nisbetinde muvakkat 
r teminat vermekle beraber ihaleyi müteakip buteminatı % 1 Sşe 

•• iblağ etmek şarttır. 
g · , 4 - Müteahhit eksiltme şartları dairesinde noterlikten mu-

~ 11 ıu ıı• saddak mukavele aktedecektir. Noter masrafı ilan ücreti pul 
/ ~ ve dellaliye masrafı talibine aittir. 

• ~ / t { 5 - Taliplerin mühendis olması ve su tesisatı projesi 

J
/1,. , . ./ ---, yapabileceğine dair Nafia vekaletinden musaddak vesika ibraz 
\ ( .Z.lraOll .DAı--.ıu·~-~l etmesi ve proje tanzimi işinin dört ay zarfında bitirilmiş 

olması şarttır. 2469 .......................................................................................................................................... 

Pu•• r'iien Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve b6brekleri rahatsı~ 
' olanlara, tansiyonları yüksek bulunanlara doktorlar yalnız bunu tavsiye ederler. 


