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6 
ldustos 1936 HergOn sabahları çıkAr, siyasal gaıetedir. - - - Telelon: 2776 

Yunanistan'da 
Komünistlere karşı :hükılmet 

harekete geçti. 

/spanyol işçilerine yardımlar başladı. Asiler Madrid 15 Ağustosta General Metaksas'ın beyanatı 

Mmudhasar:sdını tam:mladıklarınıdsöyliykorl:r· hFakat!.b Boğ~zl~rda y~nı Yu nanistanda dik-
a rı cıvarın a 1 ar 1 reıımın tatbı- t t .. ı ·· k k ld 

k b ·ı 1 ·ı· kına başlanacak a or u .. uru u. ay ettı er. 2 ngı iZ ge- Hariciye ~ekôleti Askeri ve örfi idare ilan edildi. 

ld 
bu hususta Meclis dağıtıldı. Çünkü komü.-

mı• sı· ateşe tutu u bir tebliğ neşretti. l h • • nist er arekete aec, ivorlartlı. Bulgaristan da Montrö o· V' 

r 1 
mukavelenamesini 

Alman Doyçland zırhlısı lspanya'dan ayrıldı. tasdik eyıedi 
Mı d •d • _J k l d ı Ankara, 5 (A.A)- Haridye ve-\.. a rf ClVQrlnaa asiler 300 ma tU Ver i er. ; Uletinden tthliA edilmiştir . 

.,,, Tiir.ttiye cumuriyeti hükdmeti 

Almanya'dan 6 tayyare, ltalyadan da ~~=~~:?1'°:9!:k~::'~!:··;:,~ 
6 b b 1 d 1 

edilen mukavelenameye merbut vagon om a a 1 ar prolokola tevfikan 15 ağustos 1936 
• • •tarihinden itibaren mezkôr muka· 

velenamede tasrjh edilen rejimi 
mmakkaten latbik edeceğinden bo
ğaz umumi tabiri altında ifade 
edilen Çanakkale boğ .. zı, Marmara 
denizi ve Karatleniz ho.azında 15 
ağustos 1936 tarihintlen itibaren 
muvakkaten tatbik edilmek üzere 
züdeld a&kimı ittihaz l'lmittir: 

Harb geınilerifo yar,lıınc-ı ge· 
milerit\ boğazlardan geçişlerinde İs· 
lifade edecekleri işaret islasyonları. 

l Boğazlar rejimi hakkın· 

da Moatrö'de 20 temmuz 1936 ta· 
iihfnde imza edilen mukavelena· 
me}e tevfikan yabancı harp gemi· 
lcrile yardımcı harp gemiJerin bo
~azlardan geçişlerinde yapmak mec· 
buriyetinde olduktan muhabereler 
~in apğıda gösterilen iıaret ista• 
yonlan tayin edilmittir: 

Çanak.kale boğam medhalinde 
Se~dülhahir ioaret ittasyono, $ed. 

Yunan kralı 
Alina. 5 (Radyo) Kahine reisi 

ıeneral .Metaluas, kral Corc ile 
müttefikan diktatörlük ilAn etmiş
tir. Bütün Yunanistan"Ja örfi idare 
ilan edilmiş ve meclis liğvedilmiştir 

Atina, 5 (Radyo) Atina·da ve 
bütün Yuııanistan'da siyasi ~·aziyel 
çok buhranlıdır. Hükumet, bütün 
Y unanistan'da bir komdnist hare· 
keti hazırlandığım haber almıtbr, 
BükAmet reiai general Metıııbaa, 
kralın muvafakatile ve bu hareke. 

tin önüne geçmek üzere meclisi 
feshetmiş ve muvakltat diktatörlak, 
iirfi idare ili.o etmi~tir. 

General. Metaksas, halka hita• 
hen Deşreuiği bir beyanname ~ 
balkı sollann ve mufritlerin t~ 
katına kulak asmamağa ve bu ... 
retle içtimai ve siyasi bir feliketia 
öııuoe geçmek. için çalıımap, b&
kt1meline yardıma davet etmiftir. 

Bu beyunamede,. hüktıaedi&.-

-S- 5 inci stılai/.le 

Madrid'de göniillii erlcek ve ll:tıılın kiralar mitrdlgôz lalf.,. 

~J.~ıı'llS1,~d ~_:_lha~,:_ı;~IQlç:,=.tel.;.;.;:s~i~~~Ka-~;;:ade~~.:.::;!-_oğa-...;;JMersin 'U Ahmed, düny 
ortasıklet 3üncüsü old Burgoıı 5 (Radyo) Kral Al· ederek şehir etrafında vaziyet al· nnda kain ve en mühim bir &eY .. 

fonsün en küçük oğlu Don Juan thklanoı teyit eylemektedir. külceyş noktası olarr San Refaeli 
Dô Boebuu ı.:önüllü olarak ıi ilere l\lıırlrid 3 (Radyo) - Hükıi· zaptetmişlerdir. 

iltihak elmiş iıoe <le, General Jo' ran· _n_ıı_''_k_u_\·_ve_ıı_e_ri_, _r-_._oa_d;...a.;;.ra.:;..n.=ıa;;:;d;;:;a;...ğl-=ıı=· ==-=S=o=n=u=6= .. =-n_c_ı_._._fi_m_a_~_ l:'ı· ı..ı·r münaka•ası 
konun emrile hu lalchi reddedil- I:' i R -r 

mİflİl'. 1 • ı · nen· yapılırBft Avrana. 
Paris :> (Radyo) - \igo Ko· ngı iZ gem T r 

ronni ve Valadolid şimendifer mü· ela /:ı.arb çıkacak!. 
nakall•ı muntazam surettte işle· • • • • 
mete ba1ıamıttır· Asiler reisi ge- 1'. ·ı · t b /it 'le 1 R 
neral Kabanella, genP.ral Jo'ranko ıngı lZ 'e aa&lftl ÇS il~ r. ıBpa • 

~:ıb:t:ı.~k ~::·~~:n~~~et er- yadaki vaziyeti fena görliyorlar. 
Sili/ı siparişi: B l d k 

Brüksel 5 (A.A) - Her iki azı yer er e SÜ ıin var. 
İspanyol cephesinden mühim mik· --
tarda silah siparişi yapılmakta ol· 
duğoııdan hükumet ihracat için 
hususi izin alınması hakkında bir 
kararname çıkarmııtır. 

lspangol işçilerine gardım: 
S1okholm 5 (A.A) - Sos)alist 

parliti ve İsveç sendikaları teşki· 
l&tı İspanyol işçilerine yardım için 
35,000 k.urunluk bir iane verilme· 
sini kabul etmiştir. 

Diler bir haber: 
Sevil 5 (A.A) ' Sevil şehri 

radyosu Zümoradan kalkan kolun 
Madrid istikamelin<le yürümekle 
oldoAunu Vt' tehrin ablok'lsmı la· 
mamlamakta bulunduğunu bildir· 
mek.tedir. 

Radyo ayni zamanda Casıellım 
D~ La Blanada isyan çıktığını ve 
Valanedaki askerlerin Je kıyam 

Alman gemi
lerine emir yok. 
Bombardıman 
haberi yalandır .. 

Cebelüttank 5 (Radyo) - hal· 
ya ile Almanya'daıı gönderilen 12 
tayyare buraya gelmiştir. Almanya 
menafüoin halleldar olduğu yer· 
lerde ancak harb gemilerinin de1· 
bal bombardıman etmeleri için 
emir aldıklan hakkındaki haberler 
yalandır. 

General (Dolana); hükumet 
kuvvetlcriıaiıı bir takım muvaf fa· 
kıyetler temin ettikleri etrafında 

flbn haberleri tebip etm'ektedir. 

Bir /ngiliz harp gemisi 
Londra 5 (A.A) - Bahriye tadır. 

dairesi 1spauyol sulannda bulunan Mayorka adasındaki Parma 
İngiliz harb gemilerinin İspanyada şehrinde de sükun vardır. Fakat 
sakin tehaalanmn bafka yerlere bu şehir muntazam surette hergün 
nakli işini bitirmiş oldukJannı iki defa bir kere sabah saat do-
bildirmektedir. kuzda ikinci defa öğleden sonra 

İngiliz tebaalanndan İspanyada saat 1 7 de boınbardına maruz hu· 
kalmak istiyenler her türlii neta- lunmaktaJır. 
yicin kendilerine aid olacağı tıı.bliğ Asturyada Gijob şehrinin isi 
edilmiştir, bir kruvazör tarafından bombar· 

İspanyol limanlannda bulnnan dımanı devam etmektedir. 

İngiliz harb gemilerinin verdikleri V alans dftıı sakindi. Ma&ua-
maltlmata göre, vaziyet ıu mer· lar açık ve tramvaylar iflemekte 
kezdedir. bulunuyordu. Valans b,albmn mü· 

Barselonda sök6n hü)dlmfenna bim bir kısmı MlAhh bir ~-
olioakla beraber en fena ihtimal· Vigo Perrol ve Coroganede •it· 
!erden daimi surette korkulmak- kün bJUlm(ermadir. 

M. Delboş 
Paris, 4 (A.A) - Fransız 

dış siyasası hakkında izahat 
veren M. lvon Delbos demiş· 
tir ki: 

Avrupa' da hiçbir şekilde 
fikir muharebesi yapalmanıası 
gerektir. Çünkü bunlann ne· 
ticesi muhaklcakki bir barb 
olabilecektir. Eransa hükôme
tinin harb levazı.mı hakkındaki 
tarzı hareketinin bütün millet-
ler tarafından nümune olarak 
ittihaz edilmesi lazımdır. . . 

Komüııist partisi sekreter-
liği lspanyol hükumeti lehinde 
bir müracaatta bulunarak bu 
hükumetin yalnız sosyalist cu
muriyetçiler tarafından delil 
aynl zamanda komünist ve 
katoliklerden müteşekkil reji· 
J.onaliat bask partisi gibi mu
hafazakir partiler tarafından 
himaye edilditlni bydetmiftir. 

Çoban Mehm"ed Estonya'lı pelılioana 
gene yenildi ve tasfiyeye tabi tutuldu. 

lstanbul, 5 (Hususi muhabirimizden) - Bugün Berlin'de gürew .... 
sabakalarına devam edilmittir. 79 kiloda Merti'lli Ahmed, dünya ~ 
sıklet üçünciiliiğünü kazanmıştır. 

Çoban Mehmed, Estonya'lı pehlivan ile yaptığı güreşte de sırtı y 
gelerek yenilmiş ve tasfiyeye tabi tutulmuıtur. 

12 Kifilik takımımız içinde muvaffak olan yegane giirqçimis ~ 
sinli Ahmed'dir, Diğerleri hepsi de yenilmişlerdir. 

İstanbul, 5 (Hususi) - Diin gece yapılan eskrim mütabalı;abı,.~ 
İtalyaıı eskrimcileri Franns'lan yenerek oJimpiyad pmpiyonu olı:n~ 

Ekmek ve su 
Belediye reisimize teşekkür ederiz: 
Dne hamuru cinsinden ve ekmek denilen fırın ~ 

' mulitı ÜZdrinde, bütün doktorları han&te ı«irml#. 
Günlerden beridir ki, lzmir'de belki güzbin fltlftınd 
Aamv gi§ip tanrıya dua etmektedir. Hele kenar maltıl· 
lelerdeki mayası bozuk, pişmemiş, tortop, rengi bozıı'e 
elunek satışını tetkik edince, fecaat büsbütün anlaşıl 
Lokantaların fiat hususundaki ihtikirları da bana I 
ve edildi mi, yalnız ekmek işi üzerinde dönen hile 
ilıtikirın ne kadar bügiik olduğu apaydın meydana ~ 
icar. Sa w elemek, nihayet vatandaşın ilk w en millı • 
ihtiyacını teşkil eder. Sağlık ve temizlifin ilci 
elcmşkle BU iisfünde kara/muşlar, denebilir. Buaı 
ne lcadar aluak:ık olarsa sağlık w temizlik işleri 
bittabi o niabette bozulacaktır. 

Belediyeden dileğimiz şudv: 
1 - Elunek mes' elesi iizerindelci luıuasigetini i 

ettirmelidir. Yani ögle sılcı ve lıusas bir kontrol 
ffflilmelidir ki, hiçbir zaman elanek imaldtını w fi 
başıboş bıralunasın. 

2 - Yukarı mahallelerin su ihtiyacı üzerindeki 
lcilcleri de bir an tnlflel bitirmeli w halita, elden 
-dili lcadar çabuk, llol sıı verilmelidir. Çiinlcii şehrin 
kısmı, gene bütün halkın wrtlili para ile Y amanlu 
fD içer, .:i.ler kumı şurbu bile bozuk sagu bulan'IGI• 
adaletsizlik olur. 

Netice:~ 
Halk ekmeli tam fiatins almalı, emniyetle, iftiq 

gimeli, su isteyince ••gıınıı da bııltnalulır. T111 dıftll.,. 
de bile, insan, ancak bögle diişiinmliştiir w diİIJ!J 
sonunda da bunu idiaeeelctir. SAPAN 
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ılu. Diğeri )LİZÜDÜ ek~itti, dudaldarıııı hnru~ttmlu: Trakya'da bu·· yu·· k asker"ı Camın ·dedi· edebiyat yapıyorı;un, bunları Lırak! 

* * * Bu bir cümle, edebiyatın bizim münevver zümreler aral'lrnda nasıl 

karşılandıgını ve edehi)ala ait umumi ölçülerimizin bile ne kadar ı•ahi· 1 1 k 
iane olduğunu giistı·mıek itibarile dikkate ~ayandır. Yerilen ce,·apta manevra ar yapı aca e 

Edebiyat., kelim<"sindt'kİ kasd. mugalata dır. Yani onlarca edebiyat, 

lktısat ve inhisarlar 
vekilleri İstanbul' da 

İstanbul, 5 (Hususi muha
birimizden) - İktisat vekili 
Celal Bayar ve inhisarlar ve
kili Ali Rana bu sabahki An-nihayet fikirle, ruhla, ccmi}etlc, madde ile hiçbir ıııünasebeıi olmıyan 

\C bilakis hepsinin hakkını ye bütün müsbet Şl!yleri gürültü içinde bo
ğan Lir mugalatadan iharettir. En ı•ski 'ı unau ıııedeniyetinden başlıprak 
bugünkü en modern rn en yüksek cemiyete kadar biitün şa 'şaası ile, 
lıütün kıymeti, bütün faydaları Ye varlığı ile ya~ıyan cdehi)ı:l · Pnlarca 
ôyle bir9eydir ki, üzcrin<lı· ılurınak abcıoıtir. Hatta zararlulır. lıaıt <i gü· 

• • •• • , • • kara ekspresile şehrimize gel· 
M. M. Vekılı General K. Ozalp Çanakkale ye gıdıyor. Boğaz- mişler, istasyonda karşılanmı~-
/arın ta~kimi hakkındaki yazıların uydurma olduğunu söyledi. lardır. 

İstanbul, 5 (Hususi muhabirimizden) - Trakya'da yapılacak olan büyük askeri manevra- Kültür bakanı 
!arda hazır bulunmak üzere gazetecilerden ~iiteşekkil bir heyet Edirne' ye gitmiştir. Oradan E k · h · 'J J üııçtür vı;: hiçtir .. 

Tıpkı, bazı ri) at.iye hocalarının kcudi ı;ocuklarına: 

Edebi} atı, medehiyatı bırakın, bunlar karın doyurmaz! 

s ıse ır ae . .. 
manevra sahasına geçecektir. ... 

Eskişehir, 5 (A.A)- Kültiir fstanbul, 5 (Hususi muhabirimizden) - Şehrimizde bulunmakta olan Milli Müdafaa Vekili 
Dedikleri gibi .. Yükı-~k tefekküre giden )Olu ve yiik,;ek insan ru· 

lıııuun felsefe ve idrak kapısıııl '·apayan hu telakki de' aın cııikçı•, 'ar· 
lığ,na \ 'C tekamülüne inandığıınJ. yeni Türk eclebiyntının daha ı;ok za· 
mao mücadele ile Ub'Taia<•ağını k.ıhul etmek l<izımdır. Bu sert ·rn ınuka· 
veınetli kaLuğu kırmak için, içten ve ıhştau, gene edebi~·atın kuvveti 

bakanı Saffet Arıkat buraya General Kazım Özalp, iki güne kadar Çanakkale'ye giderek teftişlerde bulunacaktır. 
Ô 

gelmiş, Mahmudiye'de açıla· 
Kazım zalp, boğazların tahkimi mes'elesi hakkında ecnebi ğazetelerde çıkan haberlerin 

cak köy muallim mektebi hak
asılsız olduğunu söylemiş ve: 

kında tetkikler yapmıştır. 

" ile çalışmak icap ediyor. 
. - Bu yazılan şeyler tamamen uydurmadır. Hakikati ancak alakadarlar bilirler. Demiştir. • 

ltalya veli-
:Edebiyat, düne kadar zengin ço~uğun eline <lüşmüş bir lwhek, bir 

O) uucak olabilir. Keza, edebiyatı sade-;:e kaeideler, medhiyeler şeklinde 
1.ullanarak şaklabanlığa Loğın uş olanlar <la bulıınahilir. EıJebiyaıın tercd
ıli ıleneleri de varılır. I~akat bütüu bunlar, hatta ömrünü laboratuvarda 
mikrop kuyrugunu yakalnmağa vakfetmiş fen adamına bile, edebiyatı 

hiçe ;aymak belabiyetiııi ,·eremez.. Şu halde, mimariyi de topa tutmalı, 

heykeltraşlığı •aryozlarla kınp geçirmeli, ressamlığı tablo harmanları üs· 
tiinde yakmalı, hula~a. nefis san"atları da toprağa gömmelidir. İstenen 

Avrupa' da buğday fiat- ispanyada mü-
leri yükseldi. him bir~!!!ayet .. 

lzmir ve Manisa müstesna, diğer yer
lerde mahsul iki mislidir. 

Halk cephesinde 
nifak tehlikesi var! 

hu mudur? 
Onlara edebiyatı aalacmalı ve demelidir ki: İstanbul, 5 (Hususi muhabirimizden) - Ziraat vekaleti müs

teşarı A bidin, gazetecilere vaki beyanatında, bu sene Avrupa 
buğday mahsulünün gayet az olduğunu ve bu sebeble her ta· 
rafta buğday fiatlerinin yükseldiğini söylemiştir. 

Perpignan 4 (A.A) - İti
mada şayan bir membadan 
bildirilildiğine göre, Barse-

Felsefenin, pisilr.olojiuin, ı;oı>yolojinin meyvaları, akisleri celebi· 
yattadır. Yükıoek kültürün ve maoe\ i kıymetlerin cemi yellere uzanmış 

altın emziği edebiyattır. Millet ve ferdin karakterine nırnlacak aşıyı, 

edebiyat verir. Eılcbiyatsız millet, edebiyat vaziyetinden mahrum ferd, 
Mumaileyh, İzmir ve Manisa vilayetleri müstesna, diğer mm

takalarda buğday mahsulünün her senekinin iki misli olduğu
nu da beyan eylemiştir. 

londa Katalonya amele sen
dikası reisi rüvelverle öldü
rülmüştür. Cinayetin mes'uli-ulomatik bir yıgııı ve müteharrik laş parçasından farksızdır. 

O. Rahmi Gök çe 

Habeşistandaki ta 
arruzu kim yapmış 

------
Kudüs'te vaziyet!. 

/ngiliz tayyarelerinin attıkları beyan
namelerde neler var?. 

yetini kat'i surette tesbit et
mek mümkün değildir. Bazı 
malumat almakta olan meha
fil bu işi rakip sendikası olan 
iş sendikasının yapmış oldu· 
ğunu tahmin etmektedir. Bu 
harekete büyük bir ehemmi· 
yet verilmekte ve davet ede
cegı mukabe!ei bilmisillerle 
halkçılar cephesinde nifak çı
karmasından korkulmaktadır. 

• ~~~~--·~~~~- Kudüs, 5 (Radyo) - Bugün İngiliz tayyareleri Filistin'in 
her tarafına beyannameler almışlardır. Bu beyannameler Arap
ları grevden vazgeçmeğe davet etmektedirler. Emir Abdullah 
ta diğer taraftan Arapları sükfüa irca için çalışmaktadır. 

ltalyan haberlerine göre, Ras Sey-
yum, dün Adis-Ababada General 

Graçyani'yi ziyaret etmiş .. Araplar ve Yahudiler Filistin hükumetini hürriyeti umumi
yeyi işkal eden sekizden sonra sokağa çıkmamak tedbirinden 
dolayı protesto etmişlerdir. 

Nankin kuvvet
lerinin zaferi Roma, 5 (Radyo) - Jur

nale d'ltalya'nın Adis-Ababa
dan aldığı habere göre, Ha
beş çetelerinin 28 de Akaki 
ve Entotore' deki taarruzları 
tamamen püskürtülmüş ve çe
teler dağıtılmıştır. Bu tarihten 
sonra hiçbir tarafta Habeş 
çetesi görülmemiştir. Çete rüe
sasından firara muvaffak olan
lar Dezyak Balçiya ve Ras 

Kassa'nın oğludur. Ras Kas· 
sa'nın oğlu yaralı olarak Sudan 
hududuna kaçmıştır. 

Asilerin ve reislerinin hep· 
sinin yakında ele geçirilecek
leri muhakkaktır. 

Esirlerin ifadesine göre bu 
çeteler Abona Fiyatcri'nin teş
vikine kapıl:nışlardır. Bu çete· 
ler dağlık yerlerde çapulcu· 
lukla yaşamaktadırlar. 

Mareşal Graçyani'nin riya
setinde generallerden miirek
keb bir komisyon toplanmıştır. 
Bu içtimaa Cima sultanı ve· 
sair dehalet etmiş Habeş rüe
sası da iştirak etmiştir. Bu 
içtimada Habeşistan'ın çete· 

• 
lnönü Kam-
pında Faaliyet. 
Netice iyi görüldü . . 

fn'6nü, 4 (A.A)-Türk Hava 
kurumu başkanı Çoruh saylavı 
Fuad Bulca ile Asbaşkan Er-

zurum saylavı Şükrü Koçak ve 
milli müdafaa vekaleti hava 
müsteşarı B. Celal ile birlikte 
dün Ankara' dan askeri bir 
tayyare ile f nünü kampına gel
mişler ve üyelerin ve Sovyet 
Rusya'dan gelen muallimlerin 
çalışmalarını gözden geçirerek 
çok iyi bir intiba ile buradan 
ayrılmışlardır. 

lerden temizlenmesi esası ko-

nuşulmuştur. Denizyolları idaresinin Bir vilayet aldılar 
Adis-Ababa, 5 (Radyo) - Şanghay, 4 (A.A) _ Do· 

(Ünitet Presin) çıkardıgvı ha- yapt racagv vap 1 1 1 Ur ar mei Ajansının Kanton' dan bil-
berler tamamen yalandır. Ras •• dirdiğine göre, çok kanlı ve 

Seyyumun idaresinde 7000 Ücü 13 ,5 mil süratli ve Mersin hattı icin- çetin çarpışmalardan sonra 
Habeş'linin Dessieye taarruz ' ' Nankin kuvvetleri Kuang Gsi 
ettiği hakkındaki haberin ya· dir. Diğer üçü Marmara'da işliyecekler. vilayetine girmişlerdir. 
lanlığı Ras Seyyum'un dün Ankara, 4 (A.A) - Deniz sesi arasında imza edilmiştir. Santral Neus general Lit 
Adis- Ababa'ya gelmesi ve yolları idaresi için yaptırıla- Bunlardan üçü Mersin hattı Sang Jer ve Pai Leho Nsi'nin 
mareşal Graçyani tarafından cak yeni vapurlardan altısının içindir. Herbiri 2,600 ton hac- yakında teslim olacaklarını 
kobul edilmesile aşikardır. Bu- Almanya'ya siparişine aid mu- minde ve 15,5 inil sür'atinde- tahmin etmektedir. 

günde resmen dehalet ve sa- kav~le bugü.n iktısad .. vekili dir. Kam:ralarında 90 yatak Von Rivendrop 
dakat merasimi Ycv>•lacaktır. Celal Bayar ıle grup muesse- ve akar soguk, sıcak su ve hava ~ 

B 1 1 Akd 
. 'd b• cereyanları tertibatları vardır. Almanya'nın londra 

U gar ar enız e ır Vasati hesapla 1200 ton yük sefiri oldu 

h 
• t• 

1 
alır. Bu vapurlarla bu hattın Berlin, 5 (Radyo) Al· ma reç IS ıyor ar• ticari ihtiyacı temin edilmiş manya'nın Londra sefaretine 
olacaktır. Von Riyendrop tayin edilmiş 

Bulgar gazeteleri, hicolmazsa Yunanis. , 
tanın şirit halinde bir arazi vermesi 

lazımdır demektedirler. 
İstanbul, 5 (Hususi muhabirimizden) - Sofyadan gelen ha

berlere göre, Bulgarlar Akdenizde iktısadi bir mahreç iste· 
mektedirler. Bütün Bulgar gazeteleri bu hususta neşriyat yap
makta ve hiçolmazsa Yunanistanın Akdenize kadar şirit ha
linde uzanan bir araziyi Bulgaristana terketmesi lüzumunu ileri 
sürerek, Akdenizde bir mahreci bulunmadıkça, Bulgaristanın 
iktısadi vaziyetinde salah husule gelemiyeceğini yazmaktadırlar. 

Mısır'da kapitülasyon
lar kaldırılıyor. 

İngiliz delegasyonu bunu kabul 
muhtelit mahkeme mes'eleleri 

rinde ihtilaf tvardır. 

etmiş, 
" uze-

Kahire, 5 (Radyo) - iyi malumat alan mehafilde söylen· 
diğine göre, pek yakında İngiliz ve Mısır deleiasyonları ara
sında tam bir ihtilaf hasıl olacaktır. 

İngiliz delegasyonu, kapitülasyonların ilgası hakkındaki talebi 
kabul etmişlerdir. Yalnız muhtelif mahkemeler mes'elesi üze· 

rinde bazı şartlar dermeyan etmekte olduklarından aralalarında 
ihtilaf vardır. Maamafih bunun da halledileceği muhakkak sa
yılmaktadır. 

Diğer üç vapur Marmara ve İngiltere'nin mülahazası so-
dahilindeki seferlerde ve bil- rulmuştur. İngiliz hükumetinin, 
hassa Mudanya ve Bandırma 
hatlarında çalışmak içindir. 

1350 ton hacminde ve 18 mil 
sür'atinda olan bu vapurlar 

500 kişi istiab eder büyük sa
lonlardan mürekkeptir. Ve 

hastalar ve deniz tutanlar için 
mahdut miktarda hususi kama· 

raları da vardır. Bu vapurlarla 
Bandtrma ve Mudanya sefer-

!erinin ihtiyacı temin edilmiş 

olacaktır. 

Vapur bedelleri fabrik:ılara 
klering yolu ile yani mukabi· 

tinde Türk malı alıp ihraç. et· 
mek üzere Türk parasile öde
necektir. 

Vapurlar 19 - 29 ay zarfında 
teslim olunacaktır. 

Karadeniz hattı iÇin yaptı
rılacak üç büyük vapurla Akay 

ve İzmir körfez idareleri için 
yaptırılması mukarrer olan 

dört vapur için iktısat veka
letince teşebbüs ve temaslara 
devam olunmaktadır. 

bu hafta içinde cevab vere
ceği ve Von Riyendrobun, 
derhal Londra'ya hareket ede-
1 ek yeni vazifesine başlıyacağı 
söyleniyor. 

Ali Çetinkaya 
Karadeniz sahilinde 

tedkikat yapacak 
Ankara, 5 (Hususi) - Na

fıa vekili Ali Çetinkaya, Ka
radeniz sevahilinde bir tedkik 
s"yehati yapmak üzere bugun
kii trenle Samsun' a hareket 
etmiştir. 

İstanbul 
Telef onları 
ıslah edilecek .. 

İstanbul, 5 (Hususi muha
birtmizden) - Şehrimizdeki 
otomatik telefon tesisatının ıs
lahı için, Nafıa vekaleti İsveç
ten iki mütehassıs getirtmiştir. 
Mütehassıslar derhal işe baş
lıyacaklardır. 

ahdının gezintisi 
Berlin, 5 (Radyo) - İtalyan 

veliahdı M. Goring ve ma
damı ve hemşiresi ile birlikte 
ve ltalyan bakanların refaka
tile Kanotaj stadını ziyaret 
etmiştir. 

1 Küçük Haberler 

K. Elizabet 
Roma, 5 (Radyo) - Ami

ral Sir Dukley Yund'un bay
rağını hamil Küin Elizabet 
zırhlısı Kartaje'ye gelmiştir. 

Kırk saathk mesai 
Paris, 5 (Radyo) - Sekiz 

ağustostan itibaren kırk saat
lık hafta hükumete mensup 
bahriye tezgahlarında tatbik 
edilecektir. 

M. Hitler' in bir kabulü 
Berlin, 5 (Radyo) - M. 

Hitler, lngiltere hariciye müs
teşarı Sir Vansitar' ı kabul et 

miş ve kendisile görüşmüştür. 
Madenciler grevi 

Paris, 5 (Radyo) - Ma· 
denrilerin Sen Nazer'deki 
grevi yevmiyelerinin tezyidi 
üzerine bitmiştir. 10,000 amele 
işe başlamıştır. 

Sulh denilen yalan uğrunda 
Paris, 5 (Radyo) - Sabık 

kabine reisi M. Saro bugün 
Amerika'ya hareket etmiştir. 
M. Saro sulh münasebetleri 
kongresine iştirak edecektir. 

Bu kongrede bütün sulh 
mes' eleleri tedkik edilc.cektir. 
İngiltere'yi sabık birinci Lord 
Aleksandr, Japonya'yı M. Bu· 
siya temsil edecektir. 

İtalyanlar iade ettiler 
Amsterdam 5 (Radyo) -

Hollanda salibiahmerinin 35 
bin denk olarak bıraktığı eş

yasını İtalya hükumeti Hollan· 
daya iade etmiştir. 
Beş bin kişi/ ik z iya/et 
Paris, 5 (Radyo) - Ruen 

belediyesi tarafından Kana
da 'lılara dün verilmiş olan 
5000 kişilik ziyafetten sonra, 
Kauada'lılar Diyep' e gitmişler· 
dir. 

Burada da resmi merasim· 
den sonra, Kanada'ya gitmek 
üzere vapura binmişlerdir. 

Prens Cuan ; 
Lizbon, 5 (Radyo) - Prens 

Cuan dö Burbon prens Ojen 
dö Burbon ile beraber Bur
gosa vasıl olmuş ve general 
Kabenella taratından kabul 
edilmiştir. 

ispanya ve ecnebiler 
Madrid, 5 (Radyo) - Ha· 

riciye bakanı Fransız gazete 
muhabirlerinin Endog'dan ver
dikleri haberleri tekzibetmiştir. 
Ve "ispanya hükumetinin ec
nebilerin emniyeti için vazife
sini yaptığını,, da ilave etmiştir. 



Ailenin istiklali 
Dün sabah gelen Fransız 

gazetelerinde şu işitilmemiş 

haberi okudum: "Bir teğmen, 
bir ay evel, yirmi iki yaşında 
bir genç kızla, anasının rı
zası hilafına evlenmiştir. Anası 

gelinini istememektedir; çünkü 
kız drahoma verecek kadar 
zengin değildir. Düğün günü 
kadın gelmiş, korkunç bir 
kavga çıkarmış, fakat araya 
girilmiş, oğlu da gönlüne hük
medemiyeceğini anasına mü
layemet ve azimle anlatarak 
evinin kapısını kendisine ka
pamıştır." 

Aradan birkaç ay geçmiş, 
kadın oğlunun manevrada ol
duğu bir gün gene gelmiş, ge
lini tarafından nezaketle kabul 
edilmiş ve nihayet öğle ye
meğine oturulduğu sırada ara
l~rında klasik bir kaynana-ge
lın gürültüsü kopmuştur. 

Hikayenin buraya kadar 
olan kısmı, aşağı yukarı di-
yelim ki"Tabii?" dir. ' 

Bu gelin-kaynana kavgasının 
cereyan ettiği apartmanın önün
den geçenler, bir pencerenin 
açıldığını ve yarılmış başın
dan kanlar akan bir genç ka
dının "imdat!!" diye bağırır
ken bir yaşlı kadının da ya
ralının saçlarından tutup içeri 
çekerek pençereyi kapadığını 
görüyorlar. Bu hazin manza
ranın şahidi olanlar duruyor, 
aralarında görüşüyor ve niha
yet müdahaleye karar veri
yorlar. 

Ve önce apartmanın, sonra 
da kavğa olan odanın kapısı
nı kırdıklan zaman karşılaş
tıkları manzara insanın aklını 
b.aş.ından alacak derecede fe
cıdır. Bir çocuk denilecek 
kadar uf ak tefek sarışın bir 
genç kadın yüzü gözü kanlar 
içinde bir iple asılmış olduğu 
çivide sallanmaktadır. 

Kaynana, gelininin başını 
yardıktan sonra kendisini kay
bettiğini görünce hazırlamış 
olduğu iple onu bir çiviye 
asmış ve a~ağı kata inip mah· 
zene saklanmıştır. 

* • * 
Barbarlığa ve anarşik cınsı 

münasebetler uçurumuna düş
meksizin cemiyetin temadi 
edebilmesi için dünkü, bugün
kü ve yarınki nesiller arasında 
en zaruri, yani en tabii bağ
lanma ~ekli olan aile, kendini 
g ri telakkilerden kurtarıp is
tiklaline kavuşmadıkça böyle 
görülmedik fecialara da sahne 
olacaktır. 

Gelinini asıp öldüren kay
nananın zihniyetini nasıl tahlil 
edebiliriz? Bu sadece bir pa
toloji hadisesi midir? Böyle 
bile olsa onun kaynağını gene 
aile telakkisinin yan1ışlığında 
aramak lazım gelmez mi? 

Mesele şudur: Kaynana oğ
lunu kendi refahını temine 
müekkel bir nevi kapital say
makta ve onun saadetini de 
başka kapitalleri çekme kud
retinde görmektedir; oğlu ken
disine bakacak ve bunun için 
de zengin hır kızla evlene
cektir. 

Bu görüş dimağın, gönlün 
ve hatta cismin icaplarını ta
mamilc inkar etmektedir ve 
izdivaç telakkisi bu kadar ba
sit bir formüle irca olunmuş 
bulununca da onun dışında 
kalan geniş hayat zaruretleri, 
küçük burjuva kadın için, bi
rer his ve fikir dalaleti haline 
gelmektedir. Şu halde bu da-

-
ŞEHiR HABERLERİ 

1 5 Af u~to•ta 
-Başı 7 inci salıifede

zında Karadeniz işaret istas· 
yonu, büyük liman telsizi, . 

Tirede'ki cesed ---·---
Hüviyeti tesbit edi

lemiyor. 
Tire kazasında Subaşı kö

yü civarında Urfalı mevkiin
de bir cesed bulunduğunu ve 
adliyece tahkikata başlandı

ğını yazmıştık. 

Aldığımız malUmata göre, 
cesed 35 - 40 yaşlarında bir 
erkek cesedidir ve birkaç gün 
evvel öldürülmüştür. Fakat gü· 
neş altında kalan cesed, şişe
rek kokmuş, yüzü sim-siyah 
bir hale gelmiştir. Üzerinde 
hüviyetini t~sbite yarıyacak 
hiçbir vesika bulunmamıştır. 

Yalnız Mersin postanesine ya
tınlmış bir paranın makbuzu 
bulunmuştur. Bu adamın hü
viyetinin tesbitine ve katili
nin meydana çıkarılmasına 

Tire adliyesince çalışılmakta
dır. Üzerindeki yaranın da 
bıçak ile mi, yoksa tabanca 
ile mi husule getirildiği anla
şılamamıştır. . ----
lzmir 
Mezbahasında 

Bir ayda kesilen 
hayvan miktarı 
Temmuz ayı içinde lzmir 

mezbahasında 379 Karaman, 
3155 dağlıç, 119 keçi, 6432 
kuzu, 193 oğlak, 10 manda, 
475 öküz, 620 inek, 348 da
na olmak üzere 11731 baş 
hayvan kesilmiştir. Veremli 
çıkan 2 inek ciğeri imha edil
miştir. 

Odalar kanununda 
değişiklik 

Şehrimizdeki alakadarlara 
gelen malumata göre iç ve 
dış ticaretimizin inkişafı dahili 
kanunlarımızı tadil ve bazıla
rını ıslah etmek zaruretini do
ğurmuştur. 1926 tarihli ticaret 
kanununun 26 ıncı maddesile 
hususi bir organizasyon yapı· 
lıncaya kadar ticaret mahke
sinin idaresine tevdi edilmiş 
olan sicilli ticaret teşkilatile 
ticaret odaları kanunu, bu me

yandadır. --...--
Ağır >araladı 

Sebebi oda 
mes 'efesidir. 

Namazgah'ta Makara soka
ğında oturan Şerif oğlu 1bra
himıin odasını kiralamak iste
yen Ahmed oğlu lsmail, oda
nın kendisine kiralanmamasın
dan muğber olmuş ve çakı ile 
İbrahim 'i kasığından ve sırtın
dan ağır surette yaralamıştır. 
lsmail tutulmuş ve adliyeye 
verilmiştir. Yaralı, memleket 
hastanesine kaldırılmıştır. Ha
yatı tehlikededir. ........................ 
laletc sebeb olanı ortadan kal~ 
dırmaktaıı başka çare yoktur. 

"lmdad!,, diye inim inim 
inlıyen genç kadınla onun 
kanlı saçlarına sarılmış olan 
ihtiyar kadının hayallerini çer
çeveleyen tabloyu, bu dar dü
şünüşün timsali olarak inti
bahla seyretmeliyiz. 

Halbuki ana ve babanın ço
cuklarına karşı olan vazifesi, 
onları cemiyetin dısiplini içinde 
mes'ud aileler kuracak surette 
yetiştirmektir. Ailenin saadeti 
ise istiklfılindedir. N. B. 

Fırtına yüzünden 
feci bir kaza .. 

Mahkemelerde: 

Ovacık 
köyü cinayeti .. 

Q - Boğazlardan geçerek 
yabancı harb gemilerile yar
dımcı gemilerin kumandanı bu 
boğazların methallerine yak
laşırken 50 mil kala telsiz va
sıtasile mezkur istasyonlara 
emri altındaki kuvvetin sarih Bir ve/ değirmeni hasara uğradı, 

bir çocuk öldü, biri de yaralandı. 

Çeşme kazasının Ovacık kö-
yünden Mehmed'i öldürmekle teşekkülünü bildirecektir. 
maznun lbrahim oğlu Meh- 3 - Yabancı harb gemile
med 'in muhakemesine dün ağır rile yardımcı gemiler boğaz-

Çeşme kazasında Uzunkuyu 
nahiyesine bağlı Birgi kö
yünde Değirmendağı ınevki
inde Meydancıoğlu Hakkı ve 
kardeşi Alinin yeldeğirme
ninde fırtına yüzünden hasara 

uğramış ve bir kişinin ölü
müne, bir kişinin de ağır su
rette yaralanmasına sebebiyet 

vermiştir. Fırtınadan yeldeğir

meninin yelken direkleri kırı
larak yere düşmüştür. O 
sırada yeldeğirmeninin dıvarı 

dibinde bazı çocuklar oyna
makta idi. Yelken direklerin
den biri Birgi köyünden nal-
bant Süleyman oğlu sekiz 
yaşlarında Kenan'ı başı ile 
sağ omuzundan ağır surette 
yaralamış ve çocuk baygın bir 
halde yere yuvarlanmıştır. 

Hüseyin oğlu 15 yaşlarında 
Salihde kafatası delinmek su
retile derhal ölmüştür. Hadise 
tahkikatına Çeşme müddei
umumiliği tarafından el kon
muştur. . 

cezada devam edilmiştir. larda geçişleri esnasında mez-
Mehmed hakkında karar tef- kur istasyonların rüyet mesa-

him edilecekti, fakat mahke- fesi dahilinde bulundukça meri 
mece bazı noktaların yeniden olan beynelmilel işaretlerle 
tahkikine karar verilmiş, Meh- isimlerini çekmiş bulunaeak-
med'in evvelce pek fazla sev- lardır. 
diğini söylediği Nigar adındaki 4 - Yabancı harp ge· 
kızla bir münasebeti bulunup mileriyle yardımcı gemi -
bulunmadığının ve evlenmek ler geçişleri esnasında ha· 
isteyib istemediğinin Nigar'la sara uğrarlarsa 20 temmuz 
babasından sorulmasına ve 1936 tarihli mukavelenamenin 
amme hukuku şahitlerinin cel- 14 üncü maddesinin son fık-
bile maktul Mehmed'in, maz-

rasına tevfikan derhal yukarı
nun Mehmed'e kavga esnasın-
da bıçak çekib çekmediğinin da zikredilen işaret istasyon-
tahkikine karar veriler k mu- larına telsiz telgrafla bulun· 
hakeme. başka bir güne hıra- dukları mevkileri ve anzala-
kılmıştır. rının nevini, arz ve tul göster· 

Hakları var! 
--------~-

Bu vatandaşların dileklerinin isaf 
edilmesi gerektir, dayanamıyorlar 

Tehdid mektubu mek şartile bildireceklerdir. 
Deri tüccarı Davi Sidi'ye Mezkur gemiler gene bu 

tehdid mektubu gönderib para istasyonlar vasıtasile muka-
istiyen ve taharri komiserini velenamenin ayni maddesinin 

Şehrimizde manifatura ve 
tuhafiye dükkanlarında çalışan 
tezgahtarlarla diğer müstah
demler, seksen imzalı bir ar
zuhal ile Vilayete müracaat 

etmişler ve sabahleyin erken
den açılan mağazalarda gece 
saat yirmi ikiye kadar taham
mül edilemiyecek derece ağır 
şartlarla çalıştıklarını bildire· 

rek İstanbul' da olduğu gibi 
mesai saatı dahilinde çalıştı-

ZABITA: 
----SiQEY Eşya çalmış 

Tepecik'te yeni mahallede 
dördüncü sskakta oturan Şa, 
ban lkarısı Huriyc'nin evine 
giren Konya'lı Hüseyin bazı 

eşya çalarak kaçmıştır. Zabı
taca aranıyor. 

Saat hırsızhOı 
Kcmeraltı caddesinde bir 

masa saatını satmak üzere gez
diren sabıkalılardan Mehmed 
oğlu İbrahim, zabıtaca istic
vabında bu saatı çaldığını söy
lemiş ve tahkikata başlanmıştır. 

Trene taş atılır mı? 
İzrnir' den Afyon' a giden 

posla katarı Alaybey istasyo
nundan geçerken Kemal adın
da bir çocuğun bir incir ağa
cına attığı taştan vagon cam
larından birisi kırılmıştır. Kı
rılan cam 425 kuruş kıymetin
dedir. Kemal tutulmuştur. 

Dükkanına kapamış 
Osmaniye caddesinde terzi 

Mehmed oğlu Ali Riza, ken
disine komiser süsü vererek 
Ali oğlu 12 yaşlarında Hasan 
Nafiz'e çirkin bir harekette 
bulunmak için çocuğu dükka
nına kapadığı duyulmuş ve 
tutulmuştur. 

Esrar bulundurmak 
Kaymekam Nihad Bey cad

desinde hapisane karşısında 
bostancı Muamm~r'in dükka
nında tutulan Hasan oğlu Hü
seyin'in üzerinde iki parça 
esrar bulunmuştur. 

Eve ve kadma taarruz 
Selviliınesçit ve Selattinoğlu 

mahallesinde Burç sokağında 
oturan Ahmed kızı 36 yaşla
rında Ayşe'nirı evine dıvar 
aşmak suretile girip bıçakla 
elinden yaralıyan ve ırzına 

tasailut ederek kaçan Sabri 
oğlu Mehmed, zabıtaca aran
maktadır. 

rılmaları ve yaz münasebetile 
günün bazı saatlarında mağa
zaların kapatılması için dilekte 

bulunmuşlardır. Vilayet, bu 
müracaat üzerine şehrimiz Sıh-

hat müdürlüğüne tetkikat yap
tırmağa ba~lamıştır. Mağaza 
sahipleri c!e yaz günlerinde 
bilhassa öğle zamanları iki üç 
saat tatili kabul etmektedirler. 
Vilayetin yerinde bir karar 
vermesini biz de isteriz. 

Aslan öldü 
Zaten yaraları 
çok ağırdı .. 

Bucada dereboğazı mevki
inde bir bağda Priştineli As-
lanı domuz zannederek çifte 
tüfeğile 'uran Ramazanın, tu
tulduğunu ve adliyeye verildi
ğini dünkü sayımızda yazmış-
tık. Aslan domuz zannile üze
rine atılan kurşunlarla başın-

dan ve sol omuzundan ağır 
surette yaralanmıştı. Bu yara-
ların tesirile dün sabah mem
leket hastanesinde ölmüştür. 
Aslanı öldüren Ramazan hak
kında adliyece tahkikata de
vam edilecektir. 

yaralıyan sabıkalı Hayriddin'in ayni fıkrasına göre, Türkiye 
muhakemesine dün ağırcezada tarafından kendilerine tayin 
devam edilmiştir. Mahkemece, edilecek hattıhareketi öğrene-
vak'a gecesi Hayriddin'e vası- ceklerdir. • 
talık eden ham mal Mustafa ile Askeri merasim iç.in selam 
bu adama içinde para bulunan bataryaları, Karadeniz ve Ak-
sepeti veren Musevi'lerin şahid deniz müstahkem mevkilerile 
sıfatile dinlenmelerine karar yabancı harp gemileri ve yar-
verilmiş ve muhakemenin de- dımcı gemiler arasında yepı-
vamı başka güne talik edil- lacak, mütekabil merasim için 
miştir. Karadeniz boğazından girişte 

MahkOmiyet Anadolukavağ'ında ve Çanak· 
Menemen'de Günerli çiftli- kale boğazından girişte Ça-

ğinde Yusuf'u öldürmek maksa- nakkale'de Gemlik mevkilerin-
dile yaralamakla maznun ibra- de birer selam bataryası bu-
him, şehrimiz ağırceza mahke- lunacaktır. 
mesinde iki sene, on gün hapse Kılavuz istasyonları ; 
mahkum edilmiştir. Klavuzluk hizmeti için aşa-

Vali Fazh GUleç ğıda zikredilen istasyonlar ça· 
lışacaklardır. 

Vali Fazlı Güleç, dün öğ-
leden sonra Kemalpaşa kaza- Çanakkale boğazında Morlo 
sına giderek muhtelif işleri istasyonu, Gelibolu istasyonu, 
teftiş etmiştir. Karadeniz boğazında büyük 

liman istasyonu, Haydarpaşa 
Araba ve otomobil çarpışması istasyonu, Hava yolları: 

Komisyoncu Çakır Kemal, Akdenizden karadenize ge-
evvelki gece idare ettiği oto-
mobilini Alsancakta Mustafa çişlerinde sivil hava gemileri 

aşağıdaki yolları takibedecek-
oğlu Mehmedin 46 numaralı lerdir: 
arabasına çarptırmış, bir te- Kara tayyareleri: Akdeniz-
kerlek ile okunu kırmıştır. den karadenize geçişlerinde 

Çalmış Enez, Midya hava yolunu, lca-
----- Pazaryeri mahallesinde bak-

Hırsızlı k Ô radenizden akdenize geçişle-
Gazi bulvarında mimar Ke- kal merin dükkanına giren rinde' de Midya Enos hava 

maleddin caddesı"nde 38 nu- Mehmed oğlu İbrahim bir 1 ' 
masa saatı çalmış ve tutul· . yo unu, 

maralı manifatura mağazasının Deniz tayyareleri ayni yol-
arka tarafındaki hava deli- muştur. Ödemiş·te hırsızlık ları takip etmekle beraber lü-
ğinden içeri sarkmak suretile h l ld " t k · d Ödemiş kazasında Akın- zum ası 0 ugu a tır e 
bir hırsız tarafından açık bu- cılar mahallesinden hamamcı Marmara EreyFsine uğnyabi-
lundurulan para kasasından Yusuf oğlu lsmail, Gölcüklü leceklerdir. 
beş lira çalınmıştır. Mağaza- fırıncı Mc·hmed'in fırınından Boğazlarda memnu mınta-
dan başka şey çalınmadığı beş lira çalarken tutulmuştur. kalar: 
anlaşılmıştır. Hırsızın evelce, ı T .. k" · t" h""k • 

1 Nöbete. i eczaneler ur ıye cumurıye 1 u ume-
gene bu dükkandan hırsızlık . ti, Boğazlarda tesis olunacak 
yapmış olan sabıkalılardan Bu akşam Kemeraltında Hi- memnu mmtakaları yakında 
Tefennili Ali olduğu zanne- lal, Güzelyalı 'da Güzelyalı, bildirecektir. 
dilmekte olduğundan tahkika- Tilkilik'te Faik, Eşrefpaşa'da Ankara, 5 (A.A) -20 tem-
ta başlanmıştır. Eşref paşa eczaneleri açıktır. muz 1936 tarihli ve Montrö 

-·----------------------• \ mukavelenamesinde tasrih edi 
8 Ağustos cumartesi akşamı len boğazlar rejiminin mezku 

Ş h• G d mukaveleye merbut protokol e ır azınosun a da derpiş edildiği veçhile mu 
vakkaten kaydile 15 ağustos 

Go··ztepe Spor Kulu·· bu·· tan itibaren tatbik edileceğin 
I ' ve buna mütedair tanzim olu 

S l•k G d • • nan ahkama dair Türkiye nez ene 1 ar enpartisı dindeki bil'umum ecnebi mem 
leketlere hariciye vekaleti ta 
rafından bir nota verildiği is 
tihbar edilmiştir. 

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. ,., .......................................... ~ 

Sofya, 5 (A.A) - Bulga 
hükumeti Montröde imza edil 
miş olan boğazlar mukavele 
sini tasdik etmiştir. 
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iyaset ve şk -S-p-or-i-şle-ri-
Edebi, Tarihi, macera romanı 

Bir müddet sükUt hasıl ol
du. Atlar pistte koşuyorlardı. 
Halk atları büyük bir dikkatle 
ta kibediyordu. Fakat iki dost 
Hanri Dö Buagemon'un mu
kadderatını düşünüyorlardı. 

Dük Lodovik tekrar sordu. 
- Hiç bir kimse bu kadı

m tanımıyor mu? 

- .Hanri'nin emirberini is
tintak ettim. Bu kadını o da 
görmemiştir: söz verdiği için 
Aldoma' da bu kadının ismini 
vermemekte ısrar ediyor. Hat
ta düellonun sebebini de söy
lemiyor! 

Yine bir müddet sustular. 
Her ikisi de meyüs ve düşün
celi idi. Dük: 

- Beni dinleyiniz, dostum 
Goliffet.. Dedi. Bu karanlık 
meseleyi aydınlatmak için si
zin yardımınıza ihtiyacım var. 
Bana yardım edecek misiniz? 

Kumandan Goliffet cevap 
vermezden evel Dük'ün elini 
samimiyetle sıktı ve: 

- Evet .. Size bu hususta 
elden gelen her hizmeti ve 
yardımı yapmıya hazırım. Bu 
işin mülevves bir safhası ol
duğuna şüphe yoktur. Buna 
rağmen Hanri'nin afif ve ma
sum olduğunu sanıyorum. Sa
fiyetine kurban gitti ve bu 

saflığında da hala ısrar edi
yor! Dedi. 

Dük Lodovik derin bir ne
fes aldı; kendisini yeniden 
kuvvetlenmiş farzetti. Kuman· 
dan Goliffet'in yardımı çok 
kıymetli olacaktı. 

Birden halkın alkış hareketi 
gözüktü. Bin bir ağız, Val 

kazanan atlan alkışlıyordu. Ka
zanan at Kont Germcn'e aid 
idi. Dük ve Goliffet tebrik 
için Kontun yanına gittiler. 
Bu sırada Diik, Kont Dö La 
Tur'u gördü. Ve: 

- Aziz dostum, fevkalade 
mühim bir iş için yardımınıza 
muhtaç kalırsam, bana yardım 
eder misiniz? Diye sordu. 

- Nasıl bir mesele için 
olursa olsun size düşünmeden 
yardıma hazırım! 

Dük bu muavenet vadın
dan çok memnun oldu ve 
Goliffet'in yanına döndüğu 
vakit: 

- Kora'yı göremiyorum .. 
Dedi. Her halde Kora' dan da 
alınacak malumat vardır. Bu
nun için evine gitmek lazım. 

Dük, daha fazla durmadı 
' Kora'nın evinin yolunu tuttu. 

87 .. 

vardı. Kora, yorgun olduğu 
için koşulara gitmemiş idi. 
Dük Lodovik'i dairesesinin bi
rinci katındaki lüks salona ka
bul etti. 

Dük: 

- Haberin var mı? Pibulet, 
' mühim ve gizli bir dosya ile 

birlikte kayboldu! Dedi. 
Sabık metres Dük'ün yüzü

ne dikkatle bakarak: 

- Bu kızdan sen çok emin
sin, değil mi? Dedi. 

- Tabiil Bence Pibulet bü
yük bir hiyanete kurban oldu. 
Veya olmaktadır. Zavallı Han
ri tevkif edilerek askeri hapis
haneye atıldı. 

Kora, ne diyeceğini şaşır
mış idi. Dük Lodovik izahat 
vermek lüzumunu hissetti: 

- Hanri, bu kısa müddet 
içinde Paris'te bir kadın için 
düello etmiş ve yaralanmıştır. 
Evvela. hayret edilecek nokta 
budur! Dosyanın ve Pibulet'in 
kaybolduğunu akşam nezdinde 
bulunan bu kadının ismini söy
lememekte ısrar ediyor. Asıl 
hayret edilen cihet te budur. 
Şimdi bunlar etrafında tahki
kat devam etmektedir. Dedi. 

- Canım, bu kadın kim 
imiş?. 

- Hiç bir kimse bilmiyor! 
Fakat bu kadının kim olduö-u 

o 

behemehal bilinmelidir! 

Matmazel Napolyon gözle
rini kırpışhrdı; aklına bir şüp
lie girdi ve: 

- Bu kadın Lüsi Dö Kola 
olmasın?. Diye sordu! 

Dük, tabii bu suale müsbet 
bir cevap veremez idi. Kora 
sözüne devam etti. 

- Bu kadını çoktan Rus
ya' da biliyorduk. Fakat şimdi 
tekrar Paris'tc görünmiye baş
ladı. Kendisini ben gördüm. 
Bir alçaklık, bir rezalet, bir 
hiyanet meselesi düşünülünce 
en eve) bu kadını akla getir· 
mek lazımdır! Dedi. 

Kora, Kafe Anglez vuruş· 
maşından ve sevgilisi Vikont 
Dö Vodrey'in feci ölümünden 
Lüsi'ye karşı derin bir kin 
besliyordu. 

Dük biraz düşündükten sonra: 
- Buna ihtimal vermiyorum. 

Çünkü Hanri, bu kadının bu
lunduğu muhitlere devam et
mezi Dedi. Hanri böyle zevk
lerden uzaktır. Eğer bu kadını 
sevmiş olsaydı, herhalde ba
nada söyliyecektil 

-Sonu var-
t • - -----

Az sonra Şeyyo sokağına Muallimler 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip '\IC haşpızganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
L'muıni neşriyat ve yazı işleri 

müdiirü: Hamdi Nüzhet 

ldarehanesi: -

İzmir Jkinci Beyler sokağı 
C. Halk partisi binası içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 •· Pesta kııtuı1u 405 

ABONE ŞERAİTi 
Yıllığı 1200, alh aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuruştur 
Yabancı memleketler için senelik 

abone li<·reıi 27 liradır 
Her yerde 5 kuruştur -<.;üııii g~çmiş nii r;;lrnlar 25 kuruştur. 

ANADOLU MA'ı'BAASINDA 
BASIL~UŞTIR 

ve İspanya ahvali 
Paris, 4 (A.A) - Lille şeh· 

rinde yapılan ve 85,000 mu
allimin delegelerini bir araya 
toplıyan ulusal muallimler 
kongresi İspanyol hükumet 
kuvvetlerine bir yardım o?a
rak 10,000 franklık bir kredi 
açılmasını kararlaştırmıştır. 

Siyasi mahi
yette hırsızlık ... 

Meksiko 4 (A.A)- ispanya 
konsolosu M. Lampiconun bu· 
lunmadıği bir sırada hüviyet· 
leri meçhul altı kişi konsolos· 
hane binasına girmişlerdir. 

Sanıldığına göre, Bu adam· 
lar diplomatik servisin şifre
lerini elde etmek istiyorlardı. 

Kırk bir kere maşaallah, 
sporcularımıza birer mavi bon
cuk, birer baş sarmısak ve 
birer tane de omuz altım tak
malı. Berlin' den öyle bir dö
necekler ki, demeyin gitsin. 

Fudbolcularımız, hafif mi 
hafif.. Sahaya girmişler, Nor
veç kalesinin önünde dolaş
mış, dört tanecik gol yiyip 
karınlarını doyurduktan sonra 
yan gelmişler. 

Arkasından güreşçilerimiz 
girmişler. Çoban Mehmed'e 
vanneaya kadar mübarek sırt· 
ları toprağa hasret imiş gibi, 
mağlubiyet bayrağını çekip 
oturmuşlar. 

Her yerde günün mevzuu 
bu oldu: 

- Çoban da bu akıbete 
uğradıktan sonra varın, alt 
tarafını kıyas edin! 

Diye diye bitiremiyorlar. 
Hakları da var : Güreşlerden 

çok şeyler beklemiştik. Her 
ümidimiz boşa gitti. 

Dün bazı sporcu arkadaş
larla konuşuyordum. Birisi de
di ki : 

- Acele etmiyelim, canı
mızı pek sıkmayalım. Belki de 
binicilerimiz yüzümüzü ağar
tırlar. 

Bu hikayeyi dinliyen bir di
ğer sporcu şu hikayeyi anlattı: 

Vaktile fakir bir köylü eşe
ğini kaybetmiş, aramağa çık

mış. Yol da giderken mütema
diyen şarkı söyliyor, gülüp 
eğleniyormuş. 

Karşısına biri çıkmış ve 
sormuş: 

- Hemşerim, nereye gidi

yorsun böyle? 
- Eşşeğim kayboldu onu 

aramağa gidiyorum. 
- Pekala, eşeğini kaybeden 

insan böyle güler mi hiç? 
-Ümidim karşıki dağlarda 

da onun için gülüp eğleniyo
rum. Eğer orada da bulamaz
sam ağlamanın ne marifet ol
duğunu sen bende gör! 

Hikaye hoş değil mi? 
Bizim sporcular da şimdi 

biniciliği bekliyorlar. Ondan 
da kaybedersek asıl patırdıyı 

o vakit seyredin? 
Maamafih ben de onlar 

gibi ümidli olmak istiyorum. 
Allah, sevindirmek istediği fu
karanın eşeğini evela kaybet
tirir. Sonra buldururmuş. Zü
ğürt tesellisi amma, ne yapa
lım elden başka birşey gel
mıyor. Çimdik 

İtalya gazeteci~ 
leri hakkında 
Alınan tedbirler 

kaldırıldı. 
Bern, 5 (Radyo) - İsviçre 

hükumetinin resmi bir tebli
ğine göre, İtalyan gazetecile
rinin Necaşi'ye karşı hareket
leri etrafında sosyete sek
reterliği hiçbir talepte bu
lunmadığı için İtalyan gazete
cileri hakkında konmuş olan 
tedbirler kaldırılmıştır. 

Yunanistan' da 
Eski muharipler .. 

Paris, 5 ( Radyo ) - Eski 
muharipler komitesi, Atina Be
lediye reisine kendi madalya
larından bir tane göndermiş· 
]erdir. 

Atina Belediye reisi eski 
muharipler teşekkülünün en 
birinci mürevviç ve muessıs

lerindendir. 

İspanya Belçika' dan silah alıyor. İtalyanın 
asilere~ tayyare gönderdiği muhakkaktır .. 

lngiltere ispanya için bita
raflığı kabul ediyor. Fakat 

ltalya buna yanaşmıyor. 
~-----

Bir Fransız gazetesi, ltalya diktatörü beynelmilel kanunu bir 
daha bozdu, diyor. Çünkü ita/ya asilere yardımdadır. -..-. . ---

Fransa endişededir. Alm~nlar Fransaya tariz edi 
yorlar. Fransa, A lmanya ve Rusya Y a da başvurdu 

Londra, 5 (Radyo)- Fran
sız notasına f ngiliz cevabı ve
rilmiştir. Bu cevabi nota iki 
Stenografi sahifesinden mü
rekkeptir. Bu nota' da İngil· 
tere hükumeti, İspanya'daki 1 

vaziyet karşısındaki endişele

rini göstermekte ve ihtilatla
rın önüne geçmek için ne la
zımsa yapılmasını lazım gör· 
mektt!dir. 

Morning Post: 
"İtalya hükumeti, Fransa'ya 

vereceği cevabta İngiliz ceva· 
hına istinat edecektir. Ve ayni 
zamanda İspanya vaziyeti hak· 
kında • Almanya'nın fikrinin 

1 alınması lüzumunu da bildi

recektir " Demektedir. 
Paris, 5 (Radyo) - (Jur) 

gazetesi, bir makalesile hava 
bakanı M. Kota şiddetle hü-

M. Leon Blum 
cum etmektedir. Bu gazete, 
Fransanın müdafaasına lazım 
olan tayyareleri İspanya'ya 
gönderdiği için M. Kotu hiya· 
neti vataniye ile itham et
mektedir ve bunun için hü
kumetin bitaraflık talebinde 
muvafık bir zemin bulamıya
cağını yazmaktadır. 

Berlin, 5 (Radyo) - Frank-
forter Çaytung gazetesi : 

"Fransa'nın İspanya işleri 
üzerinde istediği bitaraflık, 

ancak mezbuhane bir hare· 
ketten ibarettir. Fransa, ispan
ya' da rejim değişmesinden çok 
çekinmektedir. Zaten böyle 
bir tebeddül beynelmilel bir 
çok fevkaladeliklere sebep 

olacaktır.,, Demektedir. 
Paris. 5 (Radyo) - Fran

sa'nın lspanya'ya karşı bita· 
raflık talebi, siyasi sahada bi
rinci safta gelmektedir. 

tir. Buna şimdilik Mussolini
nin Roma'da bulunmaması se
bep gösterilmektedir . . Maama
mafih bugünlerde bu cevap 
verilecektir. Fakat İtalya no
tasında diğer alakadar dev-

M. Baldvin 
!etlerin de ayni suretle dave
tini isteyecektir. 

Dün İtalya'nın Paris sefiri
nin M. Dclboş ile yaptığı 

mülakatta da bu cihet mevzu 

bahsolmuştur . 
Fransa'nın şimdi sefirleri 

vasıtasile Moskova, Lizbon ve 
Berlin' de ayni teklifi yaptığı 

anlaşılmıştır. 

Fransa, İngiltere'den İngiliz 
firmalarının asilere levazımat 

vermesinin muvakkaten olsun 
men'ini istemiştir. 

Sulh namına mesai sarfedil
diği şu sırada, Fransa'nm bu 
hareketi Almanya' da derin 
bir aksi tesir yapmıştır. 

Alman gazeteleri, Mcs' eleye 
kızıllarla beyazların bir müca
delesi mahiye.ti vermektedirler. 

Londra, 5 (Radyo) - İn
giltere hükı'ımeti, İspanya işle
rine karışılmaması hakkındak; 
Fransız notasına pek yakında 
cevab verecektir. 

Verilecek cevapta, teklifin 
esas itibarile kabul edildiği 

bildirilecek, yalnız İngi '.tere 
kanunlarının zaruri kıldığı bazı 
maddeler hakkında ihtiraz! 
kayıtlar ileri sürülecektir. 

Londra, 5 (Radyo) - Tay
mis gazetesi Fransa'nın İs
panya mes' el esi etrafında bir 
bitaraflık temini için hareket 
ettiği mesaiden bahsederek: 

"f ransa'nın bu mesaisini 
alkışmamak lazımdır. Çünkü 
Avrupa birçok müşkül hadise
ler ve harb bombaları ile mu· 
hattır; ve küçük bir hadise· 
nin bir cihan harbı doğur
ması çok mümkündür.,, de
mektedir. 

Paris, 4 (A.A) - Resmi 
mahafille diplomasi mahafili 
İspanyol işleri dolayısile bir 

Fransa, şimdilik yalnız İn
giltere ve ltalya'ya nota ver
diği halde, İspanya ile ala
kası büyük olan diğer devlet
lere hiçbir müracaat yapma

mıştır. 

İngiltere cevabında bu nok
tayı işaretlemiştir. İtalya'nın 
ise cevabı hcniiz verilmemiş-

· nebze endişe içindedir. Dün 
akşam ispanya' dan alınan ha
berler Guadarama muharebe
sinin çok kanlı olmuş, ancak 
iki taraftan herhangi biri için 

kat'i bir muvaffakıyetle neti
celenmemiş olduğunu bildir
mektedir. 

Devletlerin·iltihaz edecekleri 
hattı hareket endişe uyandır
maktadır. Diplomasi mahafili 
Fransa tarafından ispanya iş
lerine hiçbir veçhile müdahale 
olunmaması suretinde yapılmış 
olan teklife bugün Londra' dan 
memnuniyete şayan bir haber 
gönderileceğini tahmin etmek
tedirler. 

Ayni zamanda Roma' dan ge
len haberlere göre, İtalyan 
hükumetinin bitaraflık itilafına 
iştirak arzusunda olmaması da 
bazı endişeler uyandırmaktadır. 

İtalya gazeteleri Fransız se
firinin dün hariciye nazırı 
Kont Ciano ile yapmış oldu
ğu görüşme hakkında büyük 

M. Mussolini 
bir ketumiyet göst~mekte ve 
fakat Paris'e lspanyol altını 
gelmiş olduğunu ehemmiyetle 
kayıt ve Fransa'yı ispanya'ya 
silah vermiş olmakla itham 
etmektedir. 

İtalyan matbuatı, ispanyol 
fasına gönderilmiş olan İtal
yan tayyarelerinden de hiç 
bahsetmemekte ve resmi ma· 
hafil bu hususta açılmış olan 
anketin henüz sona ermemiş 
olduğunu söylemektedirler. 

Paris, 4 (A.A) - Gazete· 
ler İspanyol işlerinde tam bir 
bitaraflık muhafaza edilmesi 
için Fransa tarafından yapıl
mış olan teklife İngiltere ve 
ltalya'nın vereceği cevabı bek
lemektedirler. 
Sağ cenah gazeteleri her 

ne bahasına olursa olsun bita
raf bulunulmasını tavsiye et
mekte, sol cenah gazeteleri 
ise Roma'nın müphem bir 
cevap vermesinden ve Sovyet 
Rusya, Çekoslovakya, Belçika 
ve Almanya tarafından bir 
vaidde bulunulmasını isteme
sinden korkmaktadırlar. 
-Sonu 7 ir.ci sayfada-



Birinci Fransova 
BÜYÜK TAR/Hl TEFRiKA 

-= 
56 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 

Pavi'de Fransız'larla Şarlken kuvvetleri 
amansız bir harba giriştiler .. 

Firarilerin arkasından gece - Evlatlarım! Bizim bura-
ve gündüz koşan Fransova or- da, ltalyan topraklarındaki va
dusu nihayet Alp eteklcr;ne ziyetimiz aşikardır. imparator 
kadar geldi. Alp 'ler o kadar yarm size kuru l ir ekmek 
yüksek ve o kadar beyazdı, bile veremiyecektir. Fakat her 
bu manzarasile Alp'lerin aşıl- şey düşmanlarda, Fransızlar
maz tepeler olduğu bir gö- dadır; ekmek var; bol ve gü
rüşte anlaşılıyordu. zel şarab var, et var.. Eğer 

Fakat Fransova böyle dü- aç karınlarınızı doyurmak ihti· 
şünmüyordu, bu aşılmaz gö- yacında iseniz, ileride Fransız 
rünen dağlar, ona ilk zaferini, karargahı sizin için bir ziyafet 
Marinyan galebesini tahattür 1ı yeridir. Ve zafer de bizimdir! 
ettiriyordu. Dedi. 

Ve, kararını tatbik etti. Ve Bu sözleri, lspanyol ve AI-
bir günde Fransız ordusu, bu man askerlerin hep bir ağız
dağları aştı ve Lombardiya dan şiddetli alkışları karşı
ovalarına indi. 

ladı. 
Kral, Milin murahhaslarının * 

ellerinde kale anahtarlan ol- * * 
Fransız'lar müthiş bir şeduğu halde kendisini karşıla-

nıağa geldiklerini gördü. kilde harbediyorlardı; kral sü-
Kral, zaferin kanatlarına varilerinin başında bir taraf

binmişti. Hiç durmadan iler- tan diğer tarafa bir y.ldırım 
lemek istiyordu. Amiral Bon- gibi $aldırıyor, Alman ve Is· 
nive bu arzunun önüne geçmek panyol hatlarında büyük rah· 

neler husule getiriyordu. Va-~stedi ve Pavi alınmazdan evel 1 h d d' 
ılerlemekte büyük tehlikeler ziyet, Fransız'lann le in ey ı. 

imparatorun vekili, general olduğunu anlatb. h 
Eks' den hareket edildikten Eannay atının üzerinde bir aç 

yirmi gün sonra birinci Fran- ' çıkardı; İspanyol piştarlarının 
önünden ileri atılarak: 

sova Pavi'ye taarruz etti. Fa· - Ümid ancak Allahtandır. 
kat birinci taarruz, çok büyük 
zayiatla düşman tarafından Herkes benim gibi harek~t 

etsin ve beni takib eylesin( püskürtüldü. Bunun Üzerine 
kral ordugah kurarak şehrin Diye bağırdı. 

Kral birinci Fransova mai· muhasarasına başladı ve tes· b 
lim olmannı bekledi!. yeti ve iki emirberile irlikte 

Evet, çok özlediği ltalya'ya general Lannay'm önüne geçti, 
kumandanlarından birisini yere yeniden kavuşmuştu. Şiddetli 

~ kışa rağmen burada daha düşürdü; müfrezeleri dağıt· 
rahat olduğunu hissediyordu. mağa başladı. 

-Sonu flar-~~ ,aJ.bn ~·~ıoeli ~- ·-----~ 
dır. albn~ lt8ıya'mn esmer Kari me!ffaeları: 
ve tatlı kızlar, bazı kibar ka-
dınlarile zevk ve safalara baş- tJir vatandaş 
ladı .. 

Bu zevk ve safa alemleri 
üç ay sürdü. Fransova'ya göre 
acele için hiçbir sebeb ve 
lüzum yoktu! Halbuki kralın 
Lombardiya'~a bulunması bü
tün düşmanları da buraya top· 
lamağa kafi geliyordu! 

Ve... Bir gün imp.,-atorun 
bayraktan ufuktan göründü! 

Ha.Jbuki Fransız ordugahm
da vaziyet iyi değildi; lsviçre
lilerden mühim bir kısmı yer
lerine dağılmışlardı, İtalyan 
kara çeteleri de dağılmıştı. 

Tecrübe görmüş, yaşlı ku
mandanlar kral birinci Fran
sova' dan harbı kabul etme
mesini rica ve siperler dahi
linde beklemek lüzumunu tav
siye ettiler. Fakat Bonnive ve 
Monmoranei bu fikirde bulun
madılar. 

Bonnive: 
- Nasıl olur?. Diye ba

ğırdı. Kahraman kralımıza, bu
raya saklanmakmı tavsiye edi
yorsunuz.. Kralımız harb isti
yor, biz Fransızlar da kralı
mızla beraber harbetmekte bir 
defa olsun tereddüd ettik mi? 
Biz, harb11 sanayii harbiyeye 
istinadeh değil, kahramanlığı· 
mıza dayanarak yaparız! ilk 
taarruz kuvvette daima gale
beye mazhar olmuştur. Sir .. 
Harb ve hücum emrini ven
nizl. 

Kral.. Zaten bu fikirdeydi 
ve hemen harb emrini verdi. 

1525 Senesi Şubatının 24 
üncü günü akşamı Marki Res
kara lspanyol ve Almanlardan 
mürekkeb askerlerini toplıya
r~: 

----·····--Nahiye müdürüne 
cevab veriyor 

4/8/936 tarihli gazetenizin 
bundan tam on gün evvel 
vaki müracaatımla yazılan ya· 
zıya cevab olmak üzere "na
hiye müdürü ne diyor,, ser
levhası altında Dağkızılca 
kamunbayı Mustafa'nın hadi
seyi külliyen inkar eden ya
zısını okudum. 

Hakikatın tavzihi ve bir 
vatandaşın hukukunun siya
neti namına son defaya mah
sus olmak üzere aşağıdaki 
yazılar'ın muhterem gazetenizin 
bir köşesine sıkıştınlmasını 

yalvarırım: 

Hadise hakkında vaki mü
racaatım üzerine ilbaylık işe 
lüzumu kadar ehemmiyet ver
miş ve derhal işin tahkikine 
memur edilen Değirmendere 
kamunbayı Tevfik gelerek ha
diseyi mahallen tetkik et
miştir. Vilayete de raporunu 
vermiş olması çok muhtemel· 
dir. Sonra '° orbalı C. müd
deiumumiliğinin yaptırmakta 
olduğu hazırlık tahkikatı da 
tekemmül etmiş bulunuyor. 
Esasen ortada mevcud yirmi 
günlük bir de doktor raporu 
mevcud iken kamunbay Mus· 
tafa'nın ·tekzibi beni hayrete 
düşürdü. Hele bundan çok 
evvel içerisinde bulunduğum 
bir otomobil kazasından esa· 
sen kolumun kınlC bulunduğu 
ve muhakemenin derdest bu
lunduğu hakkındaki iddiası 
tamamen hilafı hakikattır. 

Velhasıl kamunbay yukarıda 

lhtilil Yanmadasında Por
tekiz Ne Vaziyettedir? 

Fakat Portekiz'linin de silihı başucundadır. 
O da ihtilalcıdır ve bomba atmasını bilir. 

Sağda Lizbon'dan bir göriniiı, solda Portekiz'li kızlur eski bir adeti gaşata,ak 
gorta gfinfinde ökfizlere biniyor ve şehri dolaşıyorlar .. 

. ispanya ve Portekiz hüku- yade fırk~, kanaat ih~ir~sla- ş~l.. Gomez dö Rosta, bir el 
metlerini havi olan lberik ya- rına, şahsı menfeatlere ıstınad sılah patlamasına meydan var
nmadasmda isyan ve ihtilal eder. meden bütün siyaset macera
volkam en şiddetli bir dev· - Tabii. Maamafih bir ec- perestlerini istifa ettirdi, mu· 
rini yaşıyor; ispanya' daki müz· nebiye bu mühim mes' eleyi vakkat bir hükih~t teşkil 
min ihtilal ve isyan en had izahı memleketim için bir faide etti ve ayan ve meb usana da 
bir devreye girdi; ölenlerin, telakki ederim. gayı i muayyen müddet için 
işkenceyetibi tutulanların had- Portekiz' de bundan 8 - 10 bir istirahat verdi. . ... 
di ve hesabı yok! sene evel, isyanlar ve ihtilal- Yeni muvakkat hu~umet~ 

Buna mukabil, Portekiz' de, ler memleketi idi. 1908 den en mütahassıs ve hyakath 
Portekiz'in paytahtı olan Liz- itiboren 18 • 20 senede 36 adamlar almdı, bir hukuk pro
bon' da derin bir sükunet var! büyük ihtilal gördük. Ne Ve- fesörü adliye, bir ziraat mü-

Halbuki 1908 de kral Vik- nezuella ve ne de Çinde bu hendisi ziraat, maru~ bir eko
tor Emanoel karabinalarla kadar çok isyan görülmemiş- nomist te maliye bakam oldu. 
katledilerek cumurıyet ilan tir. Sebebini anlatayım : "Maliye en nazik nokta idi. 
edildiği günden itibaren bu Portekiz mevkii iktidarı 100 Sinel dö Kordes muvaffak 
memlekette hemen senede iki kişi arasında kapışılan birşey olamadı. Fakat profesör Ali
defa isyan çıkmış, bu memle- idi. Üç meb'us bir dördün- vera Salazar tamamen muvaf
ket aylarca isyan içinde kal- cünün etrafına toplanır ve bir fak oldu. Bu adam bugünkü 
mıştı. 1908 den sonra bu fırka tesis edilirdi. Buna fırka Portekiz'i vücuda getirmiştir 
memlekette 86 geniş manalı değil, bir komite, bir çete de- diyebilirim( 
ve şiddetli isyan yapılmıştı ve mek daha doğru olur. Mev- "Memlekete ecnebi kredisi 
bugünkü ıükQnet şimdi hayreti kii iktidarı elde etmek bu fır- elde etmek için harb borçla
mucip olmaktadır. kaların hiçbirisi için mümkün rını tamamen ödedi; ıslahat 

İspanya vekayii hasabile değildi. yaptı, beş franktan 60 santime 
Avrupa gazetelerinin en kabi- Bunun için bir sürü fırka kadar düşen Esküdoya (Por
liyetleri Fran11z • fspanyollm- toplanır, ancı:ık üç ay devam tekiz parası) nı birbu~•~ fr~n
dutlanna, Lizbon'a, Tanca ve edecek bir ekseriyet vücuda ga kadar kıymetlendırdıl 
Cebelüttarik'a koşmuşlardır. getirirlerdi. Teşekkül eden hü· "Mareşal Kosta öldüğü Ya· 
Bunlardan birisi Lizbon'dan kumet, mutlaka devrilmeğe kit yerini general Karmona 
şu malumatı veriyor: mahkumdu. M~muriyetler, va- aldı. Artık vaziyet no~~ 

lspanya'ya yerden ve gögten zifeler gene bu fırkalann adam- hale girmiştir. ~~mur ~eı~ı 
ateş yağdığı bir sırada, Liz- lanna bir mekeldi. veya diktatör değışırken ıhtı· 
hona vasıl eldum. Ekspresle Memlekette ne idare, ne lale lüzum yoktur." 
20 saatlık seyahatım esna- hükumet nüfuz ve kudreti, ne ~u portekiz'li haklı idi. ls
ıında herkesi it ve gücile maliye ve ne de adliye kal- panya' daki vaziyet te şöyle 
mefPI gördüm. Sanki yanm mamıştı. Bir sürü siyaset ser- böyle eski Portekiz vaziyetidir; 
adanın diğer kıımmda hiçbir serisini yaşatmak için banknot yalnız büyük bir fark vardır, 
fevkalidelik yok! basan makineler hiç durma· o da ispanya' da buhranın 

P9rtekiz'liler misafirperver- dan işler, dururdu. Bu hal, kangıranlaştığıdırl Çünkü bu
dirler, Lizbon'un bilyük kah- böylece senelerce devam etti günkü lspanyol buhranı kuru· 
velerinden birine oturduktan fakat 28 Mayıs 1928 de vazi· nuvüstanın dini harplertni an· 
yanm saat sonra yaşlıca bir yet birdenbire değişti. Mare- dıran bir kanaat boğuşmasıdır.,. 
İspanyol ile dost oldum. d • 

Bir fırsdttan istifade ederek: F•ansa'da a aynı 
- Size son zamanlarda bir 1 1 

şeyler oldu. Artık silahla oy- ı•htı•ıaA 1 rıkacak mı9. 
namaktan hoşlanmıyorsunuz! , 

Dedim. ------_ 

Yeni dostum başını salladı: Almanlar bir komünist hareketin
- Her Portekizlinin silahı 

başı ucundadır; fakat kullan· den bahsediyoT. İngilizleT it~~~z~a 
mak için ihtiyaç görmiyor. Berlin, 5 (Radyo) _ Al- pılan ve 120,000 .. kışı~ın ıştı-
Dedi. man matbuatı ispanya hadise- rakil~ y~pılan nu~yışl~rden 

Sonra, uzak mazileri düşü· leri Üzerine neşriyatına devam ve bır mılyon lngıhz lıralık 
nen bir tavırla ilive etti: etmekt d. nakdi yardım kararından bah-

e ır. . . af k 
- Bizde, komşularımız Is- Gazeteler bilhassa Rusya· sederek bu hareketını muv ı 

' 'd panyol'lar gibi bomba atma- daki tezahürattan ehemmiyetle görmemektedirler. Rusya an 
smı, ihtilal çıkarmağı, bari- bahs ve Sar' da Alman hudut- hükumetin haberi olmadan bir 
katlar kurmasını çok iyi biliriz, lannda Alman.ya aleyhine ya- lngiliz lirasının bile ihracı ka
hatta lspanyol'lardan ileri ol- pılan komünist nümayişlerine bil değildir; Bunun için bu 
duğumuzu iddia edebilirim. nazan dikkati celbetmektedir- muazzam para, ancak büku
F akat bunun için sebeb ol- ler ve bunları ispanya hare· metin tasvibi ile harice çıkı· 
malı... ketlerinin hır aksülamel olarak yor demektir. 

- ihtilal ve isyanlar bu telakki ve kabul ediyorlar. Bu ---
yarım adada sebeplerden zi- gazeteler, Sar' daki nümayişlere Uzak Şark 'to 

polis ademi müdahalesini şa-
yanı dikkat bulmakta ve Fran- Cephanelik ateı 
sa' da da ispanya hareketleri- aldı, 200 6liJ var! 
nin başlıyacağı endişesini gös-
termektedirler. Şanghay, 5 (Ra<tJo) -(Se-

Londra, S (Radyo) - lngi· sovan) la (Hotan) cephanelik· 
liz gazeteleri, Moskova'da leri ateş almıştır. Bu hadisede 
Madrid hükumeti lehinde ya- ikiyüz kişi öbnüştür. 

TdB•~• 
t6r(iilı lıurultla. 

- Başı 1 inci sahi/ede -
kralın nnnaf'akati ile it ' baz ettip 
tedbirleria lhunnı zibedilmif 1'e. 

Yunanistan'ın ancak llQ. auretkl 
kurtanlacatı lrildirilmittir. 

M. Metaksaı ~yanname-.ıde: 
İhtiyacın emredec~ her çareye, 

baç•ı:ıracağım. 'Üzerimdeki böytik. 
Diesfuliteti biliyorum; hilkbaet. 
hertefdeıı enel nizam Ye uaJIP 
teminle m'llkelleftir, ben de baaa 
yapıyorum. Bu niunf YO aaayİlft 
karşı yapılacak berbaagi bil' baro
ket büyük. bir oiddeıle baabnlaeak· 
lir, demi~tir. 

Alina, '(Radyo)- EfUnumu. 
miy~ hüJ..ümetio tedbir ve mllkar
r · ı-.1 ı rı , ınemnuni.vetle kabul etıpİf
ıir. .Mı c!is feaılıed.ilmit olmakla be. 
raber, kanunu eaasi mucibince mG .. 
tak.bel intihabat tarihi henüz ta. 
bit edilmenıi§&ir. 

Bu sabah, .\tina'da ıük4n .Jıfl. 

küm .W-"1ekte idi. Halk, ha U• 

m~nki gibi i~e h~lamıftır. Y Q. 
nız a11keri bazı tedbirler alınmıttır .. 
Bu diktatörlüğün vaziyeti kanpk,. 
hktan kurtarmak için muvakkat b_. 
hareket oldu~u sanılmaktadır. 

Atina, 5 (Radyo) - Metak-. 
kah ıwsinin verdiği aon kararla 
oldukça milhimdir. Bertarafta mg.. 
hafızlar gezmektenir. 

Hükdmet fiddetli tedbirler al.. 
Wlfllr, 

lstanbul, S {Hususi mu&a.-. 
birimizden) - Atina'<lan re
len haberlere göre, bu saltabı 
umumi grevden sonra, taklibi 
hükumet yapılması mukarrer 
olduğu haber alınmış ve der
hal örfi idare ilin edilerek 
tedbirler alınmıştır. Tanınmif. 
şah~yetlerden bazıları tevkif 
edilmişlerdir. 

Atina, S (Radyo)- Başba
kan general Metaksas, bugün 
Atina'daki ecnebi devletleriD 
sefirlerini kabul ederek uzum 
müddet konuşmuştur. 

Son gelen bir habere göre,. 
Yunanistan hudutları kapatıl

mışbr. 

Yollarda, zırhlı otomobilleT 
dolaşmakta ve gelen geçeD 
halkm hüviyetleri sorulmak 
tadır. 

Selinik vilayetinde umumi 
grev başlamıştır. 

Atina, 5 (Radyo) - Resmi 
binalarla bütün postalar, ordu 
tarafından muhafaza altıoaı 
alınmıştır. Grev hareketleri 
bili devam ediyor. 

Atina, S (A.A) - Muhafa
zakar işçiler federasyonu tol 
federasyonlar tarahndan tertip 
edilen ve bugün gece yarısın· 
dan itibaren başlıJacak olan 
24 saatlık umumi greve işti· 

rak etmemek hususunda aza• 
lanna talimat vermiştir. 

Muhafazakir amelenin ka· 
naatına göre, asgari yevmiyeyi 
tesbit eden ve mecburi hakem· 
lik usulünü ihdas eden kanun 
amele sınıfının büyük muzaf· 
feriyetlerinden birini tetkil et· 
mckte ve hükumet bu kanunu 
tatbik ile işçilerin başlıca di
leğini yerine getirmektedir. Bu 
kanunu protesto edenler fim· 
diye kadar onu istiyenlerdir. 
Bu hareketleri ile bu şahıslar 
işçilerin menfaatlan için çalış
madıklarını ve memleket için 
kargaşalık çıkarmaktan bqka 
bir maksat takibetıpek isteme
diklerini isbat etmektedirler. 

Grev hareketinin muvaffaki· 
yetsizlite uğrayacsğı tahmin 
olunmaktadır. 

Atina, S (A.A) - HükU
met, komünistler taraından 
organize edilıııiş olup mem· 
leketi kana boyaması muhte
mel geniş bir hareket karşı· 
sında bulunduğundan kralın 
tam muvafakitile memleket 
nahilinde örfi idare ilin et· 
miştir. 
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Hitabe: 13 1 
------------ --- -
Bundan·· önceki hitabede-
deki mUlahazalara devam 

(De\·let nedir? - A\Tupn'da 
Almnnva'nın rolü - Milletlerin bir

leşme i uzak bir rii ·ndır - Prcn
siplerlP. mücadele lüzumu.] 

Bundan önceki iıitabede de
dik ki : milletlerin hakiki men
featinin ne olduğunu iyi bil
memekliğimiz ve hafif meşre
bane fikirler : bizim şimdiki 
durumumuz hakkında aydın 
fikir edinmeğe engel oluyor. 
Şimdi bu yanlış fikirler, git
tikçe yayılmaktadır. Bunların 
haddi zatinde değ-eri olmadı
ğını anlatmak faydalı olacak
tır. (*) 

I - Bir devletin ideal sınır
ları, karakteri vasıtasile çizi
lendir. Ayni dili söyliyenler, 
daha ilk devirlerden itibaren 
başlamış olan görülemiyen bir 
çok bağlarla bağlanmıştırlar ; 
bunlar birhirlerile anlaşırlar 
ve gittikçe daha aydın anla
şacaklardır. Bu millet, (Bir 
cinsten) dir. Böyle bir millet, 
kendi milli ilerilemesine zarar 
vermeksizin, menşei yabancı 
olan bir mefhum ve dil ala
maz. Maddi hudutlar ; ruhu 
beşerin kuvvetlerile tcsbit edil
miş olan ruhi hudutlar neti
cesidir. 

Bir takım insanlar : Filan 
dağ veya ırmağın birisinde 
oldukları için bir millet teşkil 
ediyorlar değil, fakat ilkönce, 
yüksek tabiat kanunları saye
sinde, orada beraber yaşamış 
oldukları için bir millettir. 

Alman milleti, müşterek bir 
dil ve düşünce tarzı sayesinde, 
kafi derece müttehit bulunu
yor ve eski Avrupa'nın orta
sında diğer miJletlerden ayrı 
idi. Bir cinsten olmıyan ırklar 
arasında sınır dıvarı idi. Ve 
düşman hücumlarına• karşı ken
dini kahramanca müdafaa edi
yordu. Kendi kendine kafi 
geliyordu ; komşu milletlerden 
hiç endişesi yoktu. Onlara 
karşı durmak, düşmancesine 
de değildi. Mesut mukadde
ratı, asırlarca, başka milletleri 
yağmalamağa sevketmedi. Mo
d ~rn tarihin tekamülüne hiz
met eden, hcrşeyden önce, 
budur. O zamandanberi ise 
hıristiyan Avrupa (Vazıh şu
urlu olmamakla beraber vu
kua gelen bir seri içtimaı ta
havvüller arasında müttehit 
kalmış ise de) birçok milliyet
lere ayrlidı : Almanya, herke
sin avlıyabileceği bir av gibi 
oldu. Her devlet, ayni hırsla, 
ona göz koyuyordu ; çünkü 
her devlet, onu ayni suretle 
kullanabilirdi. 

Her devletin ona böyle göz 
koyuşu, onda, komşularına 
karşı kin ve diişmanlık uyan
dırdı. 

Bıı millet için, ilkönce, dil 
ve ırkı başka milletlerle, ge
rek feth ve gerek ittifak yolu 
ile birleşmek pek faydalı idi. 

Tabiat ve mahiyetine sadık 
kalan bir millet ; hudutları 

dar gelmeğe başlarsa, kom
şularından yer almağa kalka
caktır : Oralardaki eski aha· 
]iyi kovar. - Sert ve çorak 

(•) Bu hitııbc, nı:ıl metnin lıir 

hul:isn dır. A 11 metni nnııür kav· . 
l)l'tnıi . Ben de onrndnn hntırınıdn 

knlnulnrı yazdım. - Jı'ilıte -

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

olan bir iklimi, mutedil ve 
mlinbit bir yer ile değişmek 
istiyecektir : Bu halde de esk: 
sahiplerini oralardan kovacak
tır. - Eğer tereddi etmiş ise, 

ahalisini ve toprağını muha
fazayı hiç düşünmiyerek sade
ce yağma muharebeleri de 
açabilir ; ve aldığı yerlerin 
servetini soyduktan sonra ora
ları terke hazırdır. - Nihayet 
fethettiği verlerin ahalisini esir 
gibi de kullanabilir. - Fakat 
yabancı bir milliveti, teşekkül 
ettiği şekilde, masetme hiçbir 
enteresi yoktur : Böyle birşe
ye teşebbüs fikri olamaz. E~er 
komşu bir millet, kendisine 
rakip ise veya daha kuvvetli 
ise o vakit iş başkadır : Mağ
lup millet, kuvvetlerini bizim
ki ile, düşmana karşı birleşti
rir ; devlet için bu, başkaca 
bir kuvvet olur. 

Sulh ve sükuneti muhafaza 
etmek şüphesiz iyidir. Fakat 
avlanabilecek zayıf bir millet 
olunca, her devlet onu yut
mak isteyor. Ancak zayıf olan, 
kuvvetleninceye kadar sesini 
çıkarmıyor. Amma kendini 
kafi derece kuvvetli hissettiği 
gün o da ötekiler gibi yap
mağa hazır. 

Bugün sulh için yegane yol: 
Kuvvetlerin müvazenesidir. Her 
devlet, karşısındakini kendisi 
kadar kuvvetli görmelidir. 
Eğer hiçbir fütuhat politi

kası takip etmiş olan Alman
ya, böyle kuvvetli olaydı, bir
liğini ve istiklalini muhafaza 
edeydi hem kendisi rahat olur 
hem de Avrupa'nın ortasında 
bir dıvar olup, başka millet
lerin birbirlerile çarpışmaları
na mani olarak cihan sulhuna 
hizmet etmiş olurdu : Bu, ola
maz mı? 

Ecnebi bunu istemedi. O, 
rakiplerinden ünce avı yaka
lamak istedi. Buna bir sebep 
lazımdı : Buldu : Din yüzün
den Almanlar arasına nifak 
düşmüştü. Ecnebinin de teş
vikile küçük Alman devletleri, 
yalnız kendileri için yaşamağa 
başladı. Halbuki ayni kökten 
olan bu küçük Alman devlet· 
!erinin tek bir diişmanı vardı: 
Ecnebi. Tek bir işleri vardı : 
Ecnebinin hilelerine aldanma· 
ınak. Ecnebi, bunlan birbirle
rine katmağı bildi. Halbuki 
bundan çekinmeleri lazımdı. 

Bundan başka ecnebi, Al
man devletlerinden her birinin 
tabii müttefiki gibi görünmeği 
ve bunları kendi vatandaşla
rmm hücumlarından muhafaza 
ediyor gibi davranmağı da 
bildi. Şimdi bu müttefik ile : 
Ya ölüm, ya zafer demek ve 
onun her teşebbüsünü kolla
mak lazım geliyordu. 

işte Almanlar'ı ; Avrupa'nın 
eski ve yeni kavgalarına işti· 

rak ettirıneğc sebep ola suni 
şeyler bunlardır. Ondan sonra, 
bu suni sebepten doğan her 
muharebe ; Alman toprakla
rında yapıldı ve Alman kam 
aktı. Bu meşhur müvazenenin 
küçük bir bozuntusu ; böyle 
ihtilafların menşeini bile bil
miyen bir millette aksini gös· 
terdi. 

Fuvar hazırhkları 
Belediye reisi doktor Behçet 

Uz, dün Kültürpark'ta fuar 
hazırlıklarını teftiş etmiştir. Fuar 
hazırlıkları çok ilerlemiştir. 

civarındaki har
bı kaybettiler. 

---··---
-Başı 1 inci sahifede-
Cebelüttarık, 5 (Radyo) -

Alman bandıralı Sevilya va
puru, İspanya Fasında Tetua
na eşya çıkarırken ansızın 

bombardımana maruz kalmış
tır. Bu toplar, hükumete men

sup Almirante Valle muhribi 
tarafından atılmıştır. 

Buna mukabil asilere men
sup tayyareler harekete geç
miş ve muhrip te açık denize 

açılmıştır. Alman vapuru süva
risi, Doçland zırhlısına hadi
seyi bildirmiştir. Sevilya va
puru bombardımandan bir za
rar görmemiş ve Tanca'ya git
miştir. 

Paris, 5 (Radyo)- Madrid 
etrafında 24 saat süren müd
hiş bir harpten sonra asiler 
rüc'ate mecbur kalmıştır. Bu 
harpte hükur.·,et kıtalanndan 

85 ve asilerden 300 maktul 
vardır. 

Diğer taraftan asiler de ayni 
mevkiin kendileri tarafından 
işgal edildiğini ve Madrid'in 
cenuhtan muhasarasının ta
mamlandığını iddia etmekte
dirler. 

General Kiycpo de Riyo
na' nın kıtaları Madrid cenu
buna varmışlardır. 

Madrid, 5 (Radyo) - So
mo dağları cephesinde asile
rin faaliyeti biiyüktür. Son 48 
saatte hükumet kıtalarına sün
gü ve el bombalarile birçok 
defalar hücum etmişlerdir. 
Somo köyü baştanbaşa yan
mıştır. 

Asiler hükumet kıtalaı mm 
cenahlarına hücum etmekte
dirler. Bundan maksad, Mad
rid suları m~mbaını elde et· 
mektir. 

Kuvvetli bir siivari hücumu 
Guadarna'da hükumet kıtaları 
tarafından püskültülmüştür. 
Asiler şimdi tedafüi vaziyete 
geçmiştirler. Asilerin zayiatı 
çok büyüktür. 

Cebelüttarık, 5 (Radyo) -
ispanya' dan alınan haberlere 
göre asiler Almanya' dan 6 
tayyare ve ltalya'dan bir vapur 
tayyare bombası almışlardır. 

İngiliz fabrikaları da asilere 
birçok foker tayyaresi ve mit
ralyöz vermişlerdir. 

San Siyastiyen'de ve İron'
da vaziyet çok mühlik ve 
karışıktır. Karlist çeteler her 
tarafı tedhiş etmektedirler. 
Bunlarda emniyet kalmamıştır. 

Karlistlerin umumi merkezi 
Pampelun' da bulunmakt(\dır. 

Yüz kadar komünist silah
larile beraber tutulmuş ve 
heman kurşuna dizilmişlerdir. 

Madrid, 5 (Radyo) - Asi
lere aid gelen haberlerde, Sa
ragosav Korba' da vaziyetleri 
ümitsizdir. Katalonya' da hüku
met tayyareleri asilere aid bir 
tayyareyi düşiirmüşlerdir. 

Paris, 5 (Radyo) - Asiler, 
son harckfıt hakkında radyo
lr.rile malumat vermeınişler, 
valnız hükumet haberlerini tek
ziple iktifa eylemişlerdir. 

Paınpelun, 5 (Radyo) -
Havas Ajansının muhabiri, 
asiler cebhcsinden verdiği bir 
haberde, Kadiks, Saragoza 
vesair taraflarda sükun ve asa
yiş hüküm sürmektedir. Asi
ler buralarda yalnız askeri 
nizamı tatbik etmektedirler. 
Karlistler ellerinde üç renkli 
bayrak taşımaktadırlar. Façist
ler de siyah ve kırmızı forma 

. . 
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"ZINGAL,, Parkeleri 
. . ' . . ·•. . ~ ' . . , 

En modern ve en son sistem usulle f ırınlanmıs ve kurutul-
~ 

muş, içinde haşerat yaşatmaz, şeklini kat'iyy en değiştir
mez, çok uzun müddet en modern konförü temin eder. 

---~+•+----

EVLERİNİZİN TABANLARINI 

Z INGAL Parkelerinden 
giymektedirler. Bunlar askere 
yardım etmekte ve hepsi de 
silahlıdır. Kadınlar da parti 
alametleri taşımaktadırlar. 

Bütün erkekler silah altın
da olduğundan en ziyade kn· 
dm ve çocuklara tesadüf edil
mektedir. 

Karlistler 30,000, Asiler de 
100,000 kişi tahmin edilmek
tedir. Bunlar üç grup üzerine 
ve üç general tarafından ku
manda edilmektedir. 

Bu kuvvetlerin en mühim 
kısmı general Mola'nın kuman
dasında Madrid 'e taarruz et
mekle ve en iyi olan kısımdır. 

General Mola, diğer gene· 
ralların harekatına göre kendi 
taarruzunu idareye çalışmak
tadır. 

Madrit, 5 (A.A) - Somo
sierra cephesindeki hiikiimet 
kuvvetleri cephanesiz kalmış 

görünen ihtilalciler tarafından 
mukavemet görmeksizin iler
lemişlerdir. Bu kuvvetler ihti
lalcilere karşı bir çevirme ha
reketine başlamış bulunmak
tadırlar. 

Saint Sebastienin 60 kilo 
metre uzağında bulunan Tolo
sada bir muharebe başlamış
tır. Hükumet topçu kuvvetleri 
ihtilalcileri perişan etmiştir. 
Hükumet, asi kuvvetleri Na
varre şehrinden püskürtmek 
için büyük bir mukabil taar
ruza hazırlanmaktadır. 

Madrit, Murcio ve Malaga
dan gelen ve hükumet kuv
vetlerine mensup iki kol yar
dım istiyen Girnata şehrinin 
birkaç kilometre yakınine gel
miştir. 

Sevilla'da 10,5 luk toplar 
şimdi alevler içinde bulunan 1 

Elkasir sarayının ahırlarını 
dövmüştiir. 

Hükümet kızılhaç kafileleri
ne ateş eden ihtilalcilere mu
kabele .... olarak bunlara karşı 
ağır toplar kullanınıya karar 
vermiştir. 

Seville, 4 (A.A) - Cenubi 
ispanya' daki asi kuvvetlerin 
kumandanı general Kcipo De 
Liano maiyetindeki askerin 
dünkü gün Cindad Real' den 
gelmekte olan hır hükumet 
kolunu mağlup ederek 200 
kadar telefat verdiğini bildir
mektedir. 

Saragosse cephesinde asi 
kuvvetlerin bir milis müfreze
sini mağlüp ettikleri bildiril
mektedir. 

Le Bourget, 4 (A.A)- 380 
kilogram Tetanos seroınu 
yüklii bulunan bir İspanyol 
tayyaresi Madrid'den hareket 
etmiştir. 

Cebelüttarık, 5 (Radyo) -
İki İngiliz deniz tayyaresi, bir 
yanlışlık eseri olarak iki ls
panyol gemisi tarafından ateşe 
tutulmuşlardır. İngiliz tayya
rclcride ateş eden sefineler
dcn Lepauto muhribine bom
ba ile mukabele etmiş ve bir 
bomba muhribi tahrib etmiştir. 
Bu muhrib Cebelüttarık'a ge· 

YAPTIRINIZ 

lerek yaralı ve ölüleri ispanya 
konsolosuna teslim etmiştir. 

Valansiya 5 (Radyo) - Asi
ler Valansiyanın 70 mil şima
linde kain T eruen kasabasını 

işgal etmişlerdir. 

Gebelüttarık 5 (Radyo) -
ispanya Fasından gelen yol· 
cular Götada dokuz ltalyan 
ve dört Alman tayyaresi hu· 
lunduğunu söylemişlerdir. 

Cebelüttarık 5 (Radyo) -
Alman Doyçland zırhlısı ha
reket etmiştir. Zırhlı süvarisi 
asi general Gepo Dö Liyata
yu ziyaret etmiştir. Doyçland 
tekrar Melilaya dönmüştür. 

Tetvan, 5 (Radyo) - (Jil 
Rubles) in, asilerin emrine iki 
milyon frank tahsis ettiği ge
neral Franko'nun, general 
(Mola) ya çektiği bir telsizden 
anlaşılmıştır. 

Kartajon, 5 (Radyo) - is
panya isyanını idare eden ge
neral (Mikcl Kabanella) nın 
ailesi yakalanmış ve hapse
dilmiştir. 

Hinday, 5 (Radyo) - Bir 
harb tayyaresi, bugün San 
Marsiyal· kasabasını bombar
dıman etmiştir. Hükümet kuv
vetleri tayyareye ateş etmişlerse 
de isabet cltirememişlerdir. 

Havr, 5 (Radyo) - Kristo· 
bal Kulom adındaki İspanyol 
vapuru buraya gelmiş ve yal
nız yabancı yolcuları çıkardık
tan sonra bir miiddet tevak
kuf için emir almıştır. Bu 
vapurda, asilerin aramakta ol
dukları Azana'nın kardeşi de 
vardır. 

Paris, 5 (Radyo) - Havas 
muhabirinin haber aldığına 

göre, asi ordu başkumandanı 
general Franko, Cebelüttarık 
boğazını zorlamağa hazırlan
maktadır. 

Onüçii italyan ve ikisi Al
man olmak üzere 15 tayyare, 
F as'tan lspanyol askeri taşı
maktadır. Birçok gemiler, si
lah, mühimmat ve asker yük
lü olduğu halde hareket emri 
beklemektedir. 

Paris, 5 (Radyo) - ispan
ya yolcu tayyarelerinden biri, 
buğün de bin yüz kilo altın 

getirmiştir. 

Paris, 5 (Radyo) - (Eko 
dö Pari gazetesi, ispanyadaki 
ecnebi tebaalarının, Fransa ta
rafından himaye edilemiyeceği 
ve buna imkan olmadığı, Fran
sa hariciye nazırının beyana
tına atfen haber vermekte ve 
İspanya'da komünizmin alabil
diği kadar ilerlediğini ilave 
eylemektedir. 

Tanca, 5 (A.A) - Henüz 
teeyyüd etmemiş olan bazı 

haberlere göre İspanyol hü
kumet tayyareleri ile asilerin 
ellerinde bulunan tayyareler 
arasında Cebellittarık'a pek 
o kadar uzak olmıyan bir 
mevkide .bir hava muharebesi 
olmuştur. Muharebenin so
nunda iki deniz tayyaresi 
denize inmek mecburiyetinde 
kalmış diğer ikisi de Ceutaya 
doğru gitmiştir. 

Tetouan, 5 (A.A) - Ha
vas Ajansı muhabiri bildiriyor: 

Ceutadaki kıye1mcılar De
utschland adındaki Alman 
zırhlısının gelmesini günler
denberi beklemekte idiler. Bu 
geminin gelmesi üzerine yük
sek bir mevki sahibi olan bir 
diplomat Havas muhabirine 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- işte vahim olan cihet 
Deutschland zırhlısı kuman-
danının general F rankoyu zi
yaret etmesidir. General Fran
konun erkamharb zabitlerinin 
beyanatları hilafına olarak 
mes' ele alalede bir nezaket 
ziyaretinden ibaret değildir. 
Filhakika bu ziyaret bir saat
ten fazla devam etmiş ve İs
panyol kıyamcıları bu ziyareti 
bir sempati nümayişi olarak 
tefsir etmişlerdir. 

Bir de kıyamcı zabitlPr Al
man zabitlerine refakat et
mekten ve onlara şehri ziya
ret ettirmekten gurur ve ifti
har duyar görünüyorlardı. 

Tanca, 5 (A.A) - Havas 
Ajansı muhabiri general Fran· 
ko'nun muavini kumandan Ar
mada ile görüşmüş ve kuman-~ 
dan kendisine şu beyanatta 
bulunmuştur: 

"- iki Alman harb gemisi 
Ceuta önüne birer dost sıfatile 
gelmiştir. Limanı hükümet fi
losunun bombardımanına karsı 
himaye etmek için değil. Bu· 
nun en büyük delili bu gemi
lerin dün avdet etmiş olma
larıdır. 

Tetouan, 5 (A.A) - Kı
yamcilar T etouan 'ın Yahudi 
cemaatını 12,000 lngiliz lirası 
nakid cezasına mahkum et
miştir. 

Seville, 5 (A.A) - Asiler 
dün hareket hakkında radyo 
ile neşriyatta bulunmamışlar, 
yalnız hükumet iarafından neş· 
rolunan havadisleri tekziple 
iktifa etmişlerdir. 

Fransa'da 
Bir tayyare mühen. 

disi öldü 
Paris, 5 (Radyo) -Tayyare 

mühendisi (Lui Breyo)nun ce
naze merasimi, çok mutattan 
olmuştur. Hükumet erkanı, 
Paris muhafızı general Goro, 
birçok tayyare fabrikaları mü
essisleri hazır bulunmuşlardır. 

Dini merasimden sonra M. 
(Piyer Kot), müteveffa hak
kında bir nutuk iradetmiş ve 
müteakiben cenaze Versaya 
nakledilmiştir. 

Rodos'a 
Mütemadiyen 
Seyyah geliyor .. 

Rodos, 5 (Radyo)- (Uyos· 
tus) İtalyan vapuru, bin kişi
den fazla seyyah getirmiştir, 
hükumet, bütün adayı dalaşa
bilmeleri için kendilerine ve· 
sait temin etmiştir. Dün ak
şam, seyyahların şerefine bii
yük bir suvare verilmiştir. 
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Olimpiyadlarda dünya rekorları kırılıyor Menemen ıcra dairesinden: /zmir sicilli tica- lzmir birinci ıcra memur-
936-27 ret memurluğundan: luğundan: 

Al f db 1 t k m Lu•• ksemburg Menemenin Dülbentli ma- Bir borçtan dolayı tahtı hac-man U ~ a 1 1 hallesinden Mustafa oğlu Ab· ile (%i~~:.~ys~!~~:~~t~n~:va;~ ze alınan manifaturacılığa mü-

takim in I 9 - o magv lrip ettı·. dullaha (632 buçuk) lira ve numarada meyva satıcılığını teallik 5 top 100 metre bir-
\W ayrıca masarif vermeğe borç- yapan Nihat Aysu'nun işbu man açık artırma suretile 17 

ticaret unvanı ticaret kanunu --------
200 metrede Amerika'lı koşucu yeni bir olimpiyad rekoru 

yaptı. Flore 'de ltalyan 'far şampiyon oldular .. 

Olimpigad meş'alesi Berlinde karşılanıyor. 
Bertin, 5 (A.A) - İtalya olimpiyad şampiyonu. olmuştur. lip, İtalya 13 - 3 Amerika-

S'-1 Fransa'yı }eıerek Flore Birinci: İtalya, 3 galibiyet, ya galip. 
9111]1'!-•••••---•- ikinci: Fransa, 2 galibiyet, BerHn, 5 (A.A) - iki yüz 

/ngiltere İspanya üçüncü: Almanya, 1 galibiyet. metre koşu seçim müsabaka-
. • b • f[ Berlin, 5 (A,A) - Futbol- ları; 
ıçın ıtara ığı da Alman takımı Lüksenburg Amerika'lı Ovens ile Rapa-

kabul etti. takımını 9-0 mağlup etmiştir. ekard 21 2/10 saniye ile yeni 
• '• • • Birinci haftayımda vaziyet bir olimpiyad rekoru tesis et-

- Başı 7 inci say/ada - mişlerdir. M 2·0 idi. 
· Blumun kabinesi iktidar Berlin, 5 (A.A) _ Serbest Be.rlin 4 (A.A) - Kadınlar 

ır-evkiine geldiği günde kadın arasında yapılan disk atma 
baş h · ı· d giireş: müsabakalarında Lehistanlı mu arrır ığin e bulunmuş B K 
l .ı Hafif sıklet: irinci arpat y · d" k. 44 69 metreye c. ;ıuğu Papularie gazetesi aısova ıs ı ' 

dıyor ki: (Macaristan) atarak yeni bir olimpiyat re· 

. 
lsp.anya acaba M·ılletler ce- Tüy sıklet: Birinci Pihlaja- koru tesis etmiştir. 4 dakika 

maöki (Finlandiye} Al M a d" mıyetıne müracaatta b l sonra man auerm ~·er ıs· 
h u una- Horos sıklet: Birinci Zom· k. 47 63 t t k b ca mı? Franko'ya .. d .

1 
ı , mc reye a ara u 

miş ) f gon erı - bori (Macaristan) rekoru kırmıştır. 
0 

an talyan tayyareleri Orta sıklet: Birinci Poileve B ı · 4 (A A) · K d 
meselesi karşısında beynelmi- er ın . - a ın-
lel k 1 l 

(Fransa) lar arasında yapılan disk at· 
anun ta yan diktatörü Üçüncü: Mersin'li Ahmed 

tarafından bir kere daha ihlal (Türkiye) ma müsabakalarının kat'i ne-
edilmiştir. Hem de bir avru· Berlin, 5 (A.A) - Gülle ticeleri, birinci: Mauermayer 

Palı memlekete karşı. Bı"naen· H l f" ı · (Almanya) 47,63 metre, yeni 
ve. a yer ına ı : olimpiyat rekoru, ikinci: Vaj· 

aleyh İspanya kayıtsız ve şart- Yarı agv ır · Sıklet s· · · · : ırıncı : sovna (Lehistan) 46,22, üçün· 
sız o!a:-ak Cenevre' de bu me- Hostin (Fransa) Develope 110 cü: Mallonhauer (Almanya) 
seleyi crtaya atmalıdır. Biz kilo, Arrası 117 50 kilo Epo· 39,80, 4-cü Nakamura (Japon) 
ispanya hükumetinin bu bapta le 145 kilo, Yekun 372,5 kilo. 37,87, S·ci Minechimna (Ja-
zerre kadar tereddüde düşe- İkinci : Deulsch · (Almanya) pon) 37 ,35 metre. 
ceğine ihtimal vermiyoruz. f s- Develope 105 kilo, Arrase Berlin 4 (A.A) - Kadınlar 
Panya cihanın kollektivitesine 110 kilo, Epole 150 kilo. Ye· arasında yapılan 100 metre 
müracaatta tereddüt etmiye- kiln 365 kilo. Üçüncü Vasıf koşu finali: Birinci: Stephens 
cek ve Cenevre'de İspanyol İbrahim (Mısır) Develope 100 olimpiyat şampiyonu 11,5/10 
~rka~aşlarımız bütün dünyayı kilo, Epole 150 kilo. Yekun saniye, ikinci: Valasievocz 
~ndı yanı başında görecekler- 360 kilo. 11, 7I10 saniye, üçüncü: Krauss 

dır. Berlin, 5 (A.A) İlk Flo· 11,9/ 10 saniye. 
. ~rüksel , 4 (A.A) _ Harb re müsabakaları erkekler : Ma· Berlin, 4 (A.A) - Berlin · 

sılahları ticaretini tetkık et- caristan - Avusturya 8 - 8 Kiel meş'ale yarışı bitmiştir. 
meğe memur hükumet koınis- berabere kalmışlardır. Fransa Olimpiyad meş'alesini taşıyan 
Y~nu bugün toplanmıştır. Ko- 12 - 4 Arjantin'e galip, Al- son atlet bugiin saat 21 otuz· 
ınısyon Bel ·k 'd 1 · manya 10 - 6 Belçika'ya ga· da Kiel'e varmıştır. lahl çı a an a ınan sı-
m afrın lspanyol hükumeti 

en aatin 1 .. b 
cdildi v . . e o .arak . mu ayea 
sWhJ gın~ le~bıt etmış ve harb 
k a an ımaJınin kontrolü için 
kurulacak teşkilatın ihdasınal 
adar silah ih a · atına müsa· 

ade etmiye karar vermiştir. 
b Yakında top' a;ıacak o!an 

?kanlar kurulu bu mcs'clcye 
~ır şekil vermeğe memur cdi
:cek olan kral komiserini ta-, 
Yırt edecektir. 
I Paris, 4 (A.A) - İtalya'nın 

1
sPanya'da vukubulan hadise
er karşısında ne gibi bir ha-

reket tarzı takıbedeceği henüz 
tnalum değildir. 

1
• Londra'nın siyasal mahafi· 
ıne ·· 1 · ı · d · 1 • b k gore, ngı ız ış ış erı a· 
I anlığı Fransız hükumetinin 
ıanya hadiselerine müdahale 
~ ilrnemesi hakkında bir an
~~.ma yapılması hakkindaki 
k Uracaatını müsaid bir şekilde 
arşılamışt ı r 
Söylend·v'· .. f ·1 bu .. ıgıne gore, ngı tere 

Ve ınuracaata derhal cevab 
tecekt· ır. 

lu Menemenin harmandalı kö- ağustos 936 pazartesi günü hükümlerine göre sicilin 1759 
yünden Tayip oğlu Mehme· numarasına kayt ve tescil edil- saat 12 de yeni müzayede 

b b digv i ilan olunur. bedesteninde yapılacaktır. İs-din iş u orcunu temin tah-
fzmir sicilli ticaret memur· teklilerin o gün ve saatta ma-

sili için alacaklıya ipotek ey· luğu resmi mührii ve F. hallinde hazır bulunmaları 
lediği Menemenin balatçık kö- Tenik imzası ilan ulunur. 2494 
yü hududu içinde ve koca 

çukur mevkiinde ;;arkan bak· 

kal Aliden Mustafaya geçen 

garben Süleymandan Tayip 

oğullarından Mehmed ve hafız 

nam diğeri Süleymana geçen 

şimalen Samiyeden kakılıç kö· 

yünden Hasan çavuşa geçen 

ve cenuben Mehmed oğlu ls

mailden İzmirli hacı Halil da· 

madı Mustafa nam diğeri Lüt

fü ile mahdut VP. beheı· dö

uüınü on lira kıymet muhaın

mcneli kırk dönüm yeni tuta

rı (36760) metre murabbaın
daki tarlanın otuz altı hisse 
itibarile otuz üç hissesi gene 
balatçık köyü hududu içinde 
ve köy civarında şarkan, gar

ben ve şimalen yol gösterilmekte 
ise de şimal yol ciheti halen 
Balatçıktan Halilin tarlası ve 

cenuben Rukiye ile mahdut 
beher dönümü elli lira kıy· 
met muhammeneli 21 dönüm 
yeni tutarı (19199) metre mu
rabbada ve borçluya ait kı
sım içinde bir kuyu bir ve bir 
kule ve altı yemi~ ile beş dut 
ağaçları mevcut bahçenin nısıf 

hissesini açık artırma suretile pa· 
raya çevrilmesine karar ve
rilmiş olduğundan 4-9-936 ta· 
rihine rasthyan cuma günü 
saat 15 de ihalesi icra kılı
nacaktır. Kıymet muhamme
nenin yüzde yetmiş beşini bul
madığı takdirde en son pey 
sürenin taahüdü baki kalmak 
üzere satış onbeş gün daha 
nzatılacakhr. ikinci artırma 
19-9-936 tarihine rastlıyan cu
martesi günü saat 15 de iha· 

le katiyesi icra kılınacaktır. 
Müzayedeye iştirak için yüzde 
yedi buçuk teminat akçesi 
alınır. Resmi dellaliye ve pul 
masraflarile müterakim vergi 
ve resmi tahsil müşteriye ait
tir. Hakları tapu sicilile sa
bit olmıyan alacaklarla diğer 
alakadaranın ve irtifa hakkı 
sahiplerinin ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddiala
rın işbu ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün içinde evrak 
müsbitelerile dairemize müra
caatları lazımdır. Aksi takdir
de satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. Talip· 
lern muayyen gün be saatta 
Menemen icra dairesinde ha
zır bulunmaları ve daha fazla 
malumat almak istiyenler 936-
27 dosya numarasilc memu· 

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'atında 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, 

İzmir harici askeri satın alma ilanları 
Bergama askeri sat al. komisyonundan: 
1 Bergama kıtaatı için 9 ton sadeyağı kapalı zarf usu· 

2 
3 
4 

Jile satın alınacaktır. 
Malın tahmin bedeli 5400 liradır. 
Birinci teminatı 405 liradır. 

18181936 salı giinü saat onda Bergama askeri satın 
alma binasında alınacakbr. 

5 - İstekli olanların birinci teminatlarını ve banka mektup
larını veya tahvillerini ihale saatinden evvel Bergama 
maliye veznesine teslim edilecektir. 

6 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenlcr için hergün ko
misyon açık olduğu ilan olunur. 1 6 11 16 2393 

Bergama askeri sat. komisyonundan: 
l Bergama kıtaatı için 393 ton kuru ot kapalı zarf usu-

lile satın alınacaktır. 

2 Malın tahmin bedeli 11790 lira . 
3 Birinci teminatı 884 lira 25 kuruştur. 

4 - 17 /8/936 pazartesi günü saat 14 te Bergama askeri 
satın alma binasında alınacaktır. 

5 - İstekli olanların birinci teminatlarını ve banka mek· 
tuplarını veya tahvillerini ihale saatından evvel Ber· 
gama maliye veznesine teslim olunacaktır. 

6 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler için hergün ko· 
misyon açık olduğu ilan olunur. 26 31 6 11 2320 

Bergama askeri sa. al. ko. nundan: 
1 - Bergama kıtaatı için 4200 kilo sabun 9191936 çar· 

şamba günü saat onda açık eksiltme ile Bergama as· 
keri satın alma binasında satın alınacaktır. 

2 
3 
4 

5 

Sabunun tahmin bedeli 1470 liradır. 

Birinci teminatı 11 O lira 25 kuruştur. 
4tt:kli olanların birinci teminatı Bergama maliye vcz· 
nesine ihale zamanından evvel teslim edecektir. 
Evsaf ve şeraitini bilmek istiyen hergün komisyon açık 
olduğu ilan olunur. 6 11 16 21 2467 

Burnava tümen sat. al. ko. nundan: 
1 Sökedeki kıt'anın ihtiyacı olan 3000 kilo gazyağı pa-

2 
3 

4 
5 

zarlık suretile satın alınacaktır. 

Pazarlığı 10/8/936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
Umum tahmin tutarı 750 lira olup muvakkat teminatı 
57 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki 
al. komisyonuna gelmeleri 

askeri sat. 
2474 

Burnava tümen satın alma komisyonundan : 
1 Tümen birlikleri ihtiyacı için ~ 100 kilo İrmik pazar

lık suretile satın alınacaktır. 
2 

3 

Pazarlığı 10/81936 pazartesi günü saat 10,30 da ) apı· 
lacaktır. 

Umum tahmin tutarı 496 lira olup muvakkat tem inatı 
38 liradır. 

riyetiyetimize müracaatları ilan 4 Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
olunur. 5 İsteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki 

• alma komisyonuna gelmeleri. 
Burnava Askeri Satın Alma Komisyonunundan: ' 

Cinsi Mahalli Miktarı Umum tahmin Muvakkat Münakasa Tarih 
Kilo Tutarı teminatı şekli 

Un Gaziemir 80,000 8800 660 Kapalı 21/8/936 
Un Burnava 48,000 5280 396 Kapalı 21181936 
Un Ödemiş 24,000 2640 198 Açık 21 /8/936 
Un Aydın 100;000 11000 825 Kapalı 21 /8/936 
Un Tire 80,00Q 8800 660 Kapalı 21 /8/936 
Un Söke 24,000 2640 198 Aç.ık 21/8/936 
1 Tümen birliklerinin un ihtiyacı olup miktarları yukarıda yazılı altı 

rında gösterilen şekillerde satın alınacaktır. 

Gün 

askeri sat. 
2496 

2475 
Saat 

Cuma 10 
Cuma 11 
Cuma 11,30 
Cuma 15 
Cuma 16 
Cuma 16,30 

kalem erzak hizala-

2 
3 
4 

Münakasa tarihlerile umum ve muvakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. 
Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminatı muvakkate makbuz veya banka mektuplarile birlikte muayyen vaktinde Bur· 
nava'daki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri ve kapalı ı.arf usulile yapacaklar 
için teklif mektuplarını bir saat evvelinden komisyona vermeleri. 6 10 14 19 
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• Fratelli Sperco1 Hellenic Lines Izmir Komutanlığı ilanları 

1 T , A L• •t d Mst. Mv. satın alına komisyonundan: 
Y apur xcenfaSl iMi e 1 - Mst. Mv. kıtaat hayvananın 363800 kilo kuru ot ihti· 

ROY AL NEERLANDA1S Hamburg - Bremen, Rotter- yacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
KUMPANYASI dam -Amsterdam ve Anvers 2 - ]halesi 13/ Ağustos/936 perşembe günü saat onaltı bu· 

"CERES,, vapuru 27 tem· limanları için her ay munta· çukta lznıirde kışlada Mst. Mv. satın alma ko. nunda 
muzda gelip l agustosta AN- zam iki sefer yapacaktır. yapılacaktır. 
VERS, ROTTERDAM, AMS· Ren, lskandinav ve Baltık 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 12733 liradır. 
TERDAM ve HAMBURG li- limanları için doğru Konşi· 4 - Beher kilo kuru ot için üç kuruş elli santim fiat tahmin 
manları için yük alacaktır. mento ile eşya kabul eder. edilmiştir. 

SVENSK ORİET LINEIN 5 - Teminat muvakkate akçesi 955 liradır. 
"VASALAND,, motörÜ 30 Anglo-Egytian Mail 6 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 

temmuzda beklenmekte olup line 7 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 
yükünü tahliyeden sonra ROT· M l 1 k d sika göstermek mecburiyetindedirler. 
TERDAM, HAMBURG, CO- arsi ya ve s en eriye için 
PENHAGE, DANTZIG, GD- 9600 ~onluk "Cairo City" va- 8 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
YNIA, OSLO, GOTEBURG puru her ay Pireden munta- ve çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
ve İSKANDINAVYA liman- zaman iki sefer hareket ede- kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
ları için yük alacaktır. cektir. enaz bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklar-

SERViCE MARITIME Yolcu fiatinde tenzil3t: dır. 28 2 6 11 2354 
ROUMAiN Pirc-Marsilya seyahat müd- Ms. Mv. Sa. Al. Komisyonundan: 

"ALBA JULIYA,, vapuru deti 75 saat, 1 - Deniz kıtaatının (60,000) kilo ekmek ihtiyacı kapalı 
30 temmuzda gelip 1 ağus- Port-Sait ve lskenderiye li- zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
tosta PİRE, MALTA, MAR- manları için "VELOS,, vapu- 2 İhalesi 17 Ağustos 1936 Pazartesi günü saat on altıyı 
SİL YA ve BARSELONE ha- ru her hafta pazartesi günü saat otuzda kışlada Müstahkem Mevki Satın Alma komis· 
reket edecektir. 12 de muntazam Pireden ha- yonunda yapılacaktır. 

Yolcu ve yük alır. reket edecektir. Yolcu ve eşya 3 - Ekmeğin mecmu tutarı 6600 Jira olup beher kilosuna 
Handaki hareket tarihlerile kabul eder. 12 kuruş fiat tahmin edilmiştir. 

navlunlardaki değişikliklerden Fazla tafsilat için Pasaport 4 - Muvakkat teminat akçesi (495) liradır. 
acenta mes'uliyet kabul etmez. yolcu salonu karşısında Lokal 5 - istekliler ticaret odasında kaytlı olduklarına dair vesika 
Daha fazla tafsilat almak için Riz binasında. göstermeleri lazımdır. 
2ci kordonda tahmil ve tahliye Umumi Deniz Acentahğı 6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
binası arkasında Fratelli Sper· Limited 7 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü madde· 
co vapur acentalığına müraca- acentasına müracaat olunması. lerile şartnamede yazılı vesikaları muvakkat teminat 
at edilmesi rica olunur. Telefon: 3171 makbuzu ve teklif mektupları ile birlikte ihale saatın-

T ele. 2004 2005 2663 ___ _._______ dan en az bir saat evci kışlada Mst. Mv. Satın Alma w F H v'""A_N_.. Olivier v E Şürekası komisyonuna müracaatları. 1 6 11 15 2426 

• • • - Limited Mst. Mv. Sat. al. Ko. dan: 

Der ZEE & co. Vapur Acentası 1 - Bergama kıt'atı için 80 ton sığır eti kapalı zarf USU-

N 
Cendeli Han, Birinci Kordon Jile satın alınacaktır. 

V. . Tel. 2443 2 - Malın tahmin bedeli 14000 liradır. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE THE ELEERMAN LiNES Ltd. 3 - Birinci teminatı 1050 liradır. 

G. m. b. H. "GRODNO,, vapuru 25 ha- 4 - 17181936 pazartesi günü saat on altıda Bergama as· 
"ACHAİA,, vapuru 2 ağus- ziranda beklenmekte olup keri satın alma binasında alınacaktır. 

tosta bekleniyor. ANVES ve Londra ve Hul için yük ala- 5 - istekli olanların birinci teminatlarını ve banka mek-
HAMBURG' tan yük boşalta- caktır. tuplarını veya tahvillerini ihale saatından evvel Ber· 
caktır. "MARDINIAN,, vapuru27 gama maliye veznesine teslim edecektir. 
"ARKADlA,, vapuru 10 ağus· haziranda beklenmekte olup 6 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler için her gün 
tosa doğru bekleniyor, 15 Liverpool ve Glasgow için komisyon açık olduğu ilan olunur. 
ağustosa kadar ANVERS, yük alacaktır. 26 31 6 11 2322 
ROTTERDAM, HAMBURG "DRAGO,, vapuru temmuz Mst. Mv. Sat. al. Ko. dan: 
ve BREMEN limanları için ortalarında Londra, Hul ve 1 - Bergama kıt' atı için 500 ton yulaf kapalı zarf usulile 
yük alacaktır. Anversten gelip yük çıkara- satın alınacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LiNES cak ve a~~i za.~unda Londra, 2 - Malın tahmin bedeli 20000 liradır. 
''EXMlNSTER,, vapuru 2 ve .. Hul ıçın yuk alacaktır. 3 - Birinci teminatı 1500 liradır . 

., b kl . N LESBIAN,, vapuru 15 tem- 4 - 15181936 cumartesi günü saat 10 da Bergama askeri 
agukst~s~a .. ke elnıyokrt. ev· muzda Liverpol ve Swansea· satın alma binasında alınacaktır. 
yor ıçın yu · a aca ır. 1 

dan gelip yük çıkaracaktır. 5 - stekli olanların birinci teminatlarını ve banka mek· 
DEN NORSKE MIDDELHAS- DEUTSCHE LEV ANTE LINIE tuplarını veya tahvillerini ihale saatından evvel Ber-

LINJEN (D/S A/S SPANKE- "SOFIA,, vapuru 25 hazi- gama maliye veznesine teslim edecektir. 
LINJEN) OSLO randa Hamburg ve Bremen· 6 - Evsaf şeraitini görmek istiyenler için hergün komisyon 

"BOSPHORUS" vapuru 22 den gelip yük çıkaracaktır. açık olduğu ilan olunur. 26 31 6 11 2321 
ağustosta bekleniyor. iSKEN
DERIYE, Rouen, DIEPPE ve 
NORVEÇ limanları için yük 
alacaktır. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVİGATİON DANUBI
ENNE-MARITIME BUDAPEST 

"DUNA,, vapuru 7 ağus
tosta bekleniyor. BELGRAD, 
NOVESSAT, KOMARNO, 
BUDAPEST, BRATISLAVA, 
VİYANA ve LINZ için yük 
kabul edecektir. 

JOHNSON VERREN Ll
NES Ltd. 

"JESMOORE., vapuru 15 
ağustosta bekleniyor. ANVERS, 

UVERPOL' dan yük boşalta
cak ve VARNA, KOSTENCE, 
GALATZ ve BRAILA için 
yük alacaktır. 

-~~ ' SERViCE MAR1TIME ROU-
MAIN BUDAPEŞT 

"DUROSTOR,, vapuru 5 
ağustosta bekleniyo. KÖS· 
EENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAT, BU
DAPEST , BRATISLA VA , 
VIYENA ve LINZ için yük 
kabul edecektir. 

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

·-., N~A ..... 

J~,_/ [ &lroc.1- D~ •. . ,:J 

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

sadeyağı ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye kon· 
muştur. • 

2 ihalesi 18/ Ağustos/936 salı günü saat onaltı buçukla 
fzmirde kışlada Mst. Mv. sat. al. ko. nunda yapıla
caktır. 

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

miştir. 

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

alınır. 

7 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 
sika göstermek mecburiyetindedirler. 

8 -- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçücü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
enaz bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklar-
dır. 1 6 11 16 2392 

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

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

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

müracaatları. 

6 - . Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler için komisyon her 
gün açıktır. 2 6 11 16 · 2435 

Mst. Mv. Sat Al. Ko. dan: 
1 - Ayvalıktaki kıt,at ihtiyacı için 140 ton arpa 17/8/936 

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

2 - Arpanın tahmin bedeli 8400 liradır. 
3 - Birinci teminah 630 liradır. 

4 - istekli olanlar teklif mektuplarını ihaleden bir saat 
evvel teslim etmelidir. 

5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için hergün komis· 
yon açık olduğu ilan olunur. 2 6 11 15 2436 

Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
1 - Her birine biçilen ederi 19 lira olan 900 ila J 340 

tane nöbetçi muşambası kapalı zarfla yaptırılncaktır. 
2 Şartnamesini 130 kuruşa almak ve örneğini görmek 

istiyenlerin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - ilk teminatı 1909 lira 50 kuruştur. 
4 ihalesi 23/9/ 936 çarşamba günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun iki ve üçüncü mad-

delerinde yazılı belgeleri teminatlarile teklif mektup
larını ihale saatmdan enaz bir saat evvel M. M. V. 
sa. al. ko. na vermeleri. 6 20 30 20 2484 

1111111111111111111111111111111.. Do kt 0 r ,,111111111111111111uıııııııııı 

A. Kemal Tonay ~ 
:Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı§ 
- Basmahane istasyonu knrşıı;;ındnki dibek sokak lm~ındn 30 sayı· §!§ = lı ev ve muaycnchıınesiııde sabah saat 8 den akşam saat 6 a kadar S = hastalannı kabul eder. S 
:= Müracaat eden Jın.,tnlnrn ynpılmaın lhınıgclen sair tahlilut \"e ~ 
- mikro;;kopik muayeneleri ile veremli lıu~ıalara yapılmasına CC\'Z& §§ = görülen J>noınotoraks muayenehanesinde muntazaman yapılır. :=: 
llll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111ill111 Telefon : 41 15 11111111 • , -· Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
21 inci tertip biletleri satılıyor 

Üçüncü keşide 11-8-936 dadır 
Büyük ikramiye 35.000, mükafat 20.000 liradır. Ayrıca 

20.000, 12.000 ve 10.000 liralık büyük ikramiyeler vardır. 
Biletler hukumet önünde direktörlük gişesinde ve bi

lumum bayilerde satılır. , .................................... ... 
Devlet demiryollarından: 

lzmirden sevkolunacak eşyaya mühim tenzilat. 
izmirden Denizli, Alaşehir ve Somaya kadar olan mıntaka· 

!ardaki istasyonlara nakledilecek eşya ücretlerinden mühim 
tenzilat yapılmıştır. Bu hususa dair dağıtılan el ilanlarının 
okunması ve istasyonlardan tafsilat alınması sayın halk ve 
tüccarın menfaati icabındandır. 4 6 8 2449 

Pürjen Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri rahatsı' 
olanlara, tansiyonları yüksek bulunanlara doktorlar yalnız bunu tavsiye ederler. 


