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Sporumuzun 
tlevletleştirilmeai. 

Bir itle harekele gelmek için 
nuıballak bir bAdiıııe ve bir tazyik 
bekleınek f' .. B ilibarile doAru de
~ildir. Fakat bir bıldise çıkınc.·a da 
OQQo neticellindro bir mana ,,. is

lifaıle (!karmamak, ·~ nca hatalı 
bir ittir. 
Sporculanmız olimpiyad1artla İn· 

hizama yakan bir netice aldılar. 
Dundan Habileımemea., teeuih' 
duymamak imkiosudır. 

Her Un sabahları çıkar, siyasal Gazetedir. Telefon: 2776 

Şanlı donanmamız lzmir'tle 

HükOmet 
Radyoların g{Jmrllk resmini 

indirecektir. 

ÇüakG nihayet milli gurur \ e 
izzelioefiale yakından alakadardır. 
Fakat kabul etmek gerektir ki: Jıiı, 
olimpiyadlardm batk.a netice ala· 
macbk. B6yle birtey istemek '"~ n 
beklemek, ayni zamanda gayri ta· 
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Yunanistan' da evvela bi.- ihtilal , son- · 
Selam kahraman denizcilere! bit, bam anulara gönül vermek ra bir gerv il~ rejim detiftirilecelıti • ..... 

mi·~·;:::.::·.:: Başvekil komünizm kafa-
tımız ne derece} e kadar muvaffak 

olmu:~=r~ana ne ıahııisal vermiş, sını kaldırdı dı·yor' 
ne ::n~ab=:~~~~~dir~ir tarafa. ' • •• 

Tarih boyunca a ker Y'1tamıt bir milletin (Ocuk.ları olduAumus 
ne kadar belli: 

Türk. ulteri ga@ııüııil geıe gere geçerken, 
Türk tayyaresi mavi gölderiD içinde ıü:ı:illilp giderlen, 
Türk gemileri enginlerin gÜln'Üş panlt111 içinde doğu) a yaklapr

ke~ içimizde tarihin ve yaradtlıtımızm minıı olan bir aık. bir b& 
yecan doğuyor. G6ı.lerimi~ yaşanyor, varlığımızda bir gururun kalNır· 
dıgını duyuyoruz. 

Diln de anamı öyle oldu: 
Şanlı dooaomamas, körfeain ağzından görilnilnce, oı.ıa çoktan ha• 

, ret çe'ken İzmir, bütün heyecanı ile kalbini ona çevirdi, GilmGı au· 
lanıı üstünde, Türk müdafaaaının çelik ve şerefli namuıu olarak do
laşan gemiler bize ne mukaddeı, ne derin ve aalablmu duyplar 
ilham ettiler? 

Baktık baktık da gözlerimiz yafla, panltı ile doldu. 
Kalbimi• sularda ç.arpıyordu. Kalbi mis bir bayrak olmuf, Y avu

zun ve diğerlerinin tepeaine (ekilmİf, aallauıyor ve aallanıyordu. 

Barbaroı'an, Turgud'un çocuklan, gı\nefi arkaya vermİ.f, nct'e ile, 
sevinçle bize bakıyorlardı. Bu iki sevgilinin birlctmeai daha çok aail 
ve daha çok sevkli ne olabilirdi. Biz onlara 'urgunuz, onlar bu top
rağa, bu auya, bu g6ke g6aal vermifler. 

Seüm •İ* kahraman deuiscilerimiz, ho11eldioiz! 

Şanlt donanma-
, ..... r'd 



... 7 /8/ 936 -------------------ANADOLU------------------~ 
Olimpiyada merasimle I' Günün Telgraf Hab~rleri 
bayrağımız çekildi. ~----------

Japon'lar fudbolda lsveç'i yendiler .. Ne
tice hayret uyandırdı. Hokey'de ln

giliz'ler Macar'lara galiptir. 

İplik Fiatleri lngiltere Krah Asiler ,kaza-
üzerinde ---- nırlarsa! 

Dün bir Yarın seyahate çıkıyor. Yunan 
tetkik yapıldı. Kralı ile de görüşecektir. 

Ankara, 6 (Hususi) - Bu- Roma, 6 (Radyo) - Lon-
gün, sanayi umum müdiiriinün dra' dan alınan bir habere gö-
başkanlığında iplik fiatlcri re, önümüzdeki cumartesi gii-
hakkında tetkikat yapan heyet nü Akd eniz ve Adriyatik gc-
top!anmış ve bir müddet mü- zintisinc çıkacaktır. Kral seki-
zakerelerde bulunmuştur. He- zinci Edvar'ın doğrudan doğ-
yct, gelecek ay, iplik fiatlerini nıya hava yolu ile Yugoslav-
ayrı ayrı lcsbit edecek ve ya'ya gideceği temin edilmek-
alakadarlara bildirecektir. tcdir. Dük ve Düşes dö Kent 

Türk sporcularının Berfin.de istikbali 
İstanbul, 5 (Hususi) - Mer- 2/10, üçüncü Bubenko (Le-

sin'li Ahıned'iu güreşlerde dün- tonya) 4 saat 32 dakika 42 
ya üçüncülüğünü kazanması; saniye 2/1 O. 
üzerine bugün Türk bayrağı Berlin, 6 (A.A) - Bir ho-
Olimpiyad direğine merasimle key maçina Japon takımı 
çekildi. Amerika takımını yenmiştir. 

Beri in, 5 (A.A) - Fut bol Berlin, 6 (A.A) - Sırıkla 
müsabakasında Japon takımı atlama final : Birinci Meadvs 
3-2 f sveç takımını yenmiştir. 4,35 olimpiyad birincisi , ikin-
Bu netice ~üyük bir heyecan ci ve üçüncü Nişida ve Oeher 
uyandırmıştır. Çünkü birinci ikisi de 4,25 

haftayımın sonunda vaziyet Berlin, 6 (A.A) _ Gülle ve 
şöyle idi: f sveç 2, Japonya O. ağırlık kaldırma : 

Berlin, 5 (A.A) - Uzun Orta siklet : Birinci Tuni 
atlama: Birinci Ovens (Ame

(Mısır) cem'an 387 .5 kilo kalrika) 8,06, ikinci Lutzlong 
dırmak suretile yeni bir olim(Almanya) 7,87, üçüncü Taji-

ma (Japonya) 7,74. piyad dünya rekoru tesis et-
Berlin, 6 (Radyo) _ Hokey miş ve olimpiyad birinciliğini 

ı kazanmıştır. ikinci fşmayr (Al-müsabakasında ngilizler, Ma-
carlara galip gelmişlerdir, man) 352,5 kilo kaldırmıştır. 

Pentatlon müsabakalarda Üçüncü Vagner (Alman) bu 
birinciliği bir Alman l'vf egmen, da 352,5 kilo cemetmiş ise de 
ikinciliği İsveçli, üçüncülüğü lşmeyr siklet· itibarile daha 
bir Alman kazanmıştır. Hokey hafif olduğundan ikinci adde-
müsabakalarındab irinciliği Hol- dilmiştir. 
landa, ikinciliği lngiltere, üçün- Bu müsabaka dün akşam 
cüliiğü Polonya, dördüncülüğü M. Hitler'in huzurunda Doyç-
Almanya kazanmışlardır. land salonunda ic!'a olu~-

Kadınlar arasında atletik muştur. 

müsabakalarda birinciliği Çe- Berlin, 6 (A.A) - Futbol-
koslovakya'lı bir kadın, ikin- da Polonya 3-0 Macaristan 'ı, 
ciliği bir Alman kadını ka· Avusturya 3 - 1 Mısır'ı yen-
zanmışlar. Ağırlık kaldırmada miştir. 
yeni bir rekor tesis edilmiştir. Berlin, 6 (A.A) - Kadın-

Kiel, 6 (A.A) - Y ole ya- lar arasında Flore : Final, bi-
rışı : Birinci Felemenk, ikinci rinci bayan Elek (Çekoslovak) 
lngiltere, üçüncü Lehistan. 6 defa muvaffak olmuştur. 

Berlin, 6 ( A.A ) - Disk ikinci bayan Mayer (Alman) 
atma müsabakası finali : Bi- 5 defa muvaffak olmuştur, 
rinci Carpenter (Amerika) olim- Üçüncü bayan Preis (Avustur
piyad birincisi 50,48 metre, ya) 5 defe muvaffak olmuştur. 
ikinci Dunn (Amerika) 49,36 4 üneü bayan Hass (Alman) 
metre, üçüncü Oberveger (hal- 5 defa muvaffak olmuştur. 
ya) 49,23. Berlin, 6 (A.A) - Hokey 

Berlin, 6 ( A.A ) - 200 maçında Hindistan ekibi 4 -O 
Metre finali : Birinci Ovens Macar ekibini yenmiştir. 

Zehirli gaz 
kullanılıyormuş. 

Barselon 6 (Radyo) - Bir 
asi kolu Saragozsa'nın elli 
kilometre uzağında bir köyü 
işgala teşebbüs eden asiler 
hükumet kuvvetleri tarafından 
püskürtülmüştür. Hükumet kuv
vetleri, asilere karşı zehirli 
gaz kullanmağa başlamışlardır. 

Kırkağaç 
Kavunları Almanya 
ile /ngiltereye ihraç 

olunacak 
Ankara, 6 (Hususi) - lk

tısat vekaleti, Kırkağaç kavun
larının Almauya ile lngiltereye 
ihracı için tecrübelere başl~
mak üzeredir. Bunun için ge
iirtilen mutahassıs (Bado) Kırk· 
ağaca gidecek ve kavunların 
anbalaj işini tecrübe edecektir. 

Bir facia 
300 Yaralı var 
Londra, 6 (Radyo)- Man

çester' de maden kömürü ocak
larında vukubulan infilakten 
600 amele yere düşmüştür. 

Ağır yaralıların 300 kişi ol
dukları tahmin ediliyor. Ga· 
lerilerde yangın çıkmasından 
korkuluyor. ----

Radyo 
Gümrük resmi 

indiriliyor 
Anlc.ara, 6 (Hususi)- Posta 

ve telgraf idaresinde bir rad
yo umum müdürlüğü ihdas 
edilecektir. Söylendiğine gö
re, radyolar için alınmakta 

olan gümrük resmi, yakında 

indirilecektir. Radyoların, en 
önce köylere kadar tamimi 
için çalışılacaktır. 

(Amerika) olimpiyad birincisi ============-------

20, 7 /10 saniye. Yeni olimpi- r..eneral Franko-
yad rekoru. ikinci Robinson 'I 
(Amerika) 21 1/ 10 üçüncü 

Osendarp (Felemenk) 21,3/ 10. n un beyanatı. 
Berlin, 6 (A.A) - 50 Kilo 

metre yürüyüş : Birinci Vhith
loc (lngiltere) olimpiyad bi
rıncısı 4 saat 30 dakika 41 
saniye, ikinci Schvab (lsviçre) 
4 saat 32 dakika 9 saniye ...................... 
ııaztı•pc·dcıı ha\ ka Adalcpı~ H · Ko· 

l·aı.-•pt• torpido nıulıripleri . Ha~it '" 
Hızır IV·i gunıbotlnn tla gelmiş-

krdir. 
Douamnaıuızııı €l'liçi, lıiiHin 

l:r.mir·lilni ürur ir;indr hırakmış
tır. Bugün filo kuııııındaın , 'ilfi· 
) eti , k unııuıdııuhğı zi) arct cdccl'k 
H ' lıilfihııra ' 'ali Fazlı Güh•ı; il~ 

uıüstuhkrnı mevki komutam g"ııc
ral Burhaneddin, zİ) art'l iadt• l'rle· 

t cklt•rdir. Tnhtclhahirlf' ri ıniz, Pa· 
aport arka ımlaki kı ııııcln ılı•ıııir· 

lcnıi~lcrclir. 

Donaunuımızııı diğer ı :ırr;ala· 

nnın da gdme i hckll'nnwktedir. 
Donanmamız, ay ununa kadar bu 
havalide kalacaktır. 

Galip vaziyetteyiz. Neticenin le
himize olacağı aşikardır. 

Tetuao, 6 (Radyo) - General Franko ecnebi gazete mu
habirlerine: 

Donanmanın harckatimize iştirak etmemiş olması bize çok 
zarar ~ermiştir. Fakat donanmanın bazı kısımları bize avdete 

başlamışlardır. Almirante Çervera zırhlısından başka diğer bir 
takım sefineler de bize iltihaka hazır olduklarını bildirmiş-

lerdir. Bunlar arasında Balear kruvazörü, Kanarya, Esyana 
scfineleri vardır. Ve ayni zamanda lspanyol sinesinde bulunan 

ınüstemlekat donanması da bize iltihak etmek üzere yola çık· 
mıştır. Halen bütün Endülüs, Atlantik ve Akdeniz limanlarını 

elimizde bulundurmaktayız. Yalnız Malaka henüz hükumet 
elindedir. Galip vaziyette olduğumuz aşikardır. Neticenin kat'i 
olarak lehimize inkişaf edeceğine de eminiz. Demiştir. 

Londra, 6 (Radyo) -- lngiliz destegahları, bazı ispanya 
harb gemilerine cebhane ve obüs mermileri vermişlerdir. 

halen Prens Pol'un resmi mi
safiri olarak . Yugoslavya' da 
bulunmaktadırlar. 

Kral Dobrovnik limanmdan 
hususi yatına binecek ve se
yahatine devam edecektir. 
Yata iki muhrib refaka_t eyli
yecektir. Kralın seyahatine 
resmi bir mahiyet atfedenler 
çoktur. Sekizinci Edvar' ın Kor
foya giderek Yunan kralı ile de 
görüş~ceği söylenmektedir. 1 lngiltere kralı Binci Edvard 

C. Londos lstanbul'da 
~~-~-----~-

Dinarlı, yenilmediğini, hakemin hak-
sızlık yaptığını söylüyor!. 

İstanbul, 6 (Hususi) - Rus Kazak pehlivanı ile maç yapa· 
cak olan meşhur Yunanlı pehlivan (Cim Londos) bugün bu
(aya geldi. Rus pehlivanı (Kalada) da Odesa'dan gelmiştir. 

Dinarlı Mehmet, Cim Londos'a yenilmediğini, hakemin hak
sızlık yaptığını ve burada yapacağı maçta Cim Londos'u mu· 
hakkak surette yeneceğini söylüyor. 

ltalya, Fransız teklifini müsa
it mi karşıladı?. 

Roma, 6 (Radyo) - Roma hüı<umeti, Fransa hükumetinin 
ispanya isyanına karışılmaması hakkındaki teklifini müsait ola
rak karşılamıştır. Fransa'nın Roma sefiri Kont dö Şambron, 
İtalya Dış bakanı Çiyano ile uzun görüşmeler yapmıştır. İtalya 
İspanya i~lerine velevki bir müzahereti doğru bulmamaktadır. 
ltalya siyasi mahfilleri, ispanya ihtilalile yalnız hükumetlerin 
değil, kapitalistlerin ehemmiyetle alakadar bulunduklarına kani
dirler. 

Selanik'e asker sevkedildi. 
lstanbul, 6 (Hususi muhabirimizden) - Sclanik'ten gelen 

haberlere göre mühim miktarda Yunan askc..ri, bu sabah Sela
nik'e gelmiştir. İhtilalin burada çıkacağı söylendiğinden Sela· 
nik'te hükumetce mühim tedbirler alınmıştır. 

lngiliz'ler Kıbrıs'ta 
yeni üsler kuracak ----
Mısırda mali vaidli kapitülasyon

lar kaldırılacaktır. -----.:-- -

Nahas paşa lngililiz fevkalade komiserile birlikte .. 
Kahire, 6 (Radyo) - İngi· İngiliz hükumeti bütün alaka· 

!iz-Mısır kapitülasyon müzake- darların muvafakatını şart kıl· 
relerinin esası ve mevzuu mali mıştır. 

ve adli kapitülasyonların lağvı- Roma, 6 (Radyo ) - Kıb-

dır. lngiliz'ler bu hedefin an- rıs'tan Nikoziye'den bildirili-
cak beş sene içinde elde edi- yor: 
leceği kanaatındadırlar. Muh- Yakın şark İngiliz hava kuv-
telit mahkemeler hakkında da vetleri kumandanı Sir Rober 

--.. ····---Yeni ispanya, İtalya 
ve Almanya tarafını 

iltizam edecektir. 
Londra 5 (A.A) - İspanya 

hadiselcrtnin doğurmuş olduğu 
vaziyeti tahlil eden Manches· 
ter Guardiyan gazetesi diyor ki: 

Bu vaziyet günden güne va· 
himleşmektedir. İhtilalcilerin 
muzafferiyeti İspanyayı ltalya· 
nın ve Belki de Almanyanın 
km v .!tli tesiri altında kalma· 
ya sürükliyccektir. Akdenizde 
kuvvetlerin muvazenesi ciddi 
b:r şekilde tehlikeye düşebi· 
lecektir. Yalnız Cebelüttarıkın 
müdafaası için bile lngiltere· 
nin dost bir ispanyaya ihtiya· 
cı vardır: Ve herhangi bir 
devletin Balcar adalarında bir 
denız yahut hava üssü kur· 
mak hakkını elde etmesi de 
hiçbir şekilde lngilterenin 
menfeati dahilinde değildir. 

F ransaya gelince; ispanya 
ile hududu tahkim edilmiş 
değildir. Ve ltalyan ve Alman 
dostu bir ispanya ufukta bir
denbire tebellür ettiği takdir· 
de bu cihetten değiştirilmesi 
lazım gelen şeyler olacaktır. 

Habeş/erle İtalyan
lar şiddetli muha
rebeler veriyorlar 
Portsaid, 6 (A.A) - Roy

terin bildrdiğine göre, Tana 
gölü civarında Habeşlerle ltal· 
yanlar arasında şiddetli bir 

çarpışma olmaktadır. Gondar 
civarında da ayni derecede 
şiddetli bir çarpışma olmuştur. 

Roma, 6 (A.A) - lstcf ani 
Ajansı Dessie civarında kanlı 
çarpışmalar olduğunu yalanla
maktadır. 

Eski Veliaht nihayet 
cebheye gittiler. 
Burgos, 6 (A.A) - Havas 

Aiansının hususi muhabirinin 
bildirdiğine göre, Fransız hu· 
dudunu [CÇerek Burgos'a ge
len ve Guadarrama cebhesi 
asileri ile beraber muharebeye 
iştirak etmek istiyen sabık 
Veliahd Juant general Mola· 
nın emri üzerine tekrar hudu· 
da sevkedilmiştir. 

Asi mehafilin tahminine 
göre, asilerin muzafferiyeti 
taktirinde Kraliyetin yeniden 
teessüsü mümkün olamıyacak
tır. Daha ziyade general Mo· 
lanın birinci planda bir rol 
oyniyacağı bir askeri dikta
törlük kurulması mevzuu ba
histir. 

Bir gemiyi batırdılar 
Sevilla, 6 (Radyo) - Asi

ler, ispanya hükumetine aid 
bir ticaret vapuruna ateş aç
mışlar ve attıkları mermilerin 
en çoğunu isabet ettirmek 
suretile gemiyi batırmışlardır. 
------

I 

Pafom Kıbrıs'a vasıl olmuştur. 
Kumandanın yanında birçok 
mütehassıs ve mühendisler var
dır, bunlar f ngtliz hava kuv
vetlerine mensubturlar. Ve 
~ıbrıs adasının topoğrafyasını 
alacaklar ve yeni hava karar
gahlarının yerlerini tespit ede
ceklerdir. 

Sir Pafom, Kıbrıs umumi 
valisi ile birlikte adanın mü
him· mevkilerini teftişe başla

mıştır. 
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Telakkisi c: E H 1 R HA B E R LE R -, ' ... E ~ Sınır mes'elesinde 
trafında. · - • - kavga çıktı 
Ka~çılık vak'alarını ihbar Fidanlık Bag" m 1 ntakaları na Nafıa ko- Foça kazasının Yeniköyünde 

edenlere ikramiye verilmesi /Genişletilecek. . l • . Mustafa oğlu Muhan em, kaz. 
usulünü kalemine dolayan v v d mıser ığıne ma ile ayni köyden Hamza 

bir meslekdaş, bunu doğru Ziraat Vekaleti lzmir'de bu··. uag mu r uag 1 : oğlu Mehmedi başından y~ 
bulmadığını ileri sürerken da- yü~ bir meyva fidanlığı tesis , , • Müfettiş Süruri lıyarak öldürmüştür. Cinayetin 
vasmı şöyle müdafae ediyor: E • b b' "k' k' · d b' 

edecektir. Bunun için yer aran- pl zarar Var, ı·ncı·r pı·~asası J7 tayin edilmiJıtir.. se e ı , ı ı . ışı arasın a ır 
Bir defa kaçakçılığın yapıl- B l" bağ sınırı mes'elesı'nden çıkan 

mış ve urnava ile Mersinli Ş h · N f 
maaı kanunun noksanını gös- arasında müsait bir bahçe bu- ag.,USfOsfa acılacaktır. k ~ rı?1iz k·ı· a ıa Nmfuessese ihtilaftır. Katil Muharrem, tu· 
terir. Biz muhbirlere hediye omıserı ve ı ı ve a ıa mü- k 
vermekle kanunun bu eksik- lunmuştur. Bu bahçe 150 dö- Du"nku" hava bulutlanmış ve ı fettişi ilmi vekaletçe tekaüde tulara adliyeye verilmiştir. · ı·" · d ı kat'i bir tahminde bulunmak liğini ve sakatlığını kabul edi- num genış ıgın e ve n y a sevkedilmiştir. Yerir.e Nafıa Ş h • . J b • k' 

fidanlıg" 1 ittihazına elveri ı.. yağmur tehlikesi başgöster- mümkün değilse de zarann k'"I t' 'd .. .. . e lrae ır Va a 
yoruz. Sonra da ihbara teş- " · · T" k f' ve a e ı ı arı muşavıri ve mü-

haldedir. Ziraat Vekaletince mıştı. ur o ıs müdürlüğü, büyük mikyasta olduğu zan- f tt' S" .. 1 vik suretiyle yurddaşlann ah· b" · .. .. e ış ururı tayin o unmuştur. Bı·r kı·şı·yı· aoymaL f l'"k d'I k ( E utiın uzum mıntakalarındaki nedilmektedir. IC 
lak mefhumlarını bozuyoruz. s ım a e ı ere ge mınta- . d 1 d Süruri, evvelce lzmir - Kasaba 

kas f'd 1 ğ ) h l' tıcaret 0 a arın an yağmur lzmir' de yem mahsulden h İste Jı·ler Kaçakçılıaın önüne geçmek ı meyva ı an ı ı a ıne . t' . attında komiser, ve sonra aı 
• k l kt B d · · vazıye mı ve yağmurun üzüm· 120 çuval kadar mal vardır. N L E lk 

için kaçakçılığın ihbarı değil, ~nu aca ır. ura a yetıştı- )ere zarar iras edip etmediği- ana vekaleti kalemi mahsus ve i gece Elhafnra sina• 
kanunun hayat icablarına göre ;idecek mühim miktarda mcyva ni, sergilerde ne kadar üzüm Piyasanın açılması için birkaç mudürlüğünde bulunmuş, de- ması karşısında bir vak'a ol-
yapılması gerektir. i anı, bütün kaza ve köyler bulunduğunu telgrafla sor- bin çuval uzum toplanması ğerli bir gençtir. Mezun bulun- muştur. Hüseyin oğlu İsmail 

"Muhbirlere hediye vermek,, htiyacına sarfolunacaktır. muştu. lazımgelmektedir. Bu miktarın duğundan 1 Eyliilde gelerek ve Hakkı oğlu Şak:r, biraha· 
" hl'"k ıJlk k b G 1 l d gelecek hafta dolacag"ı ve 'f b l · kt ne ga Ab'd' •· a a mefhumlarını bozmak,, me te program. e en cevap ar a r..ıntaka- vazı eye aş ıyaca ır. rsonu ı ın m yanına 
·b· 1 b" .. b 1 k 14-15 ağustos tarihinde piya· yaklaş 1 1 ·1 b ğı gı 1 üs up sakatlıklarını bir l k nın utun ağ ı yerlerine El k •k k ·ı mı~ ar, smaı ıça Dl 

kenara bıraksak bile bu müta- arı Ve itap/arı yağmur yağdığı ve Manisada sanın açılacağı kat'i gibidir. e trı l OVaf çekmiş, parasını almak için 
leanın taşıdığı ağır mantık Maarif Vekaletinin ilk mek- sergilerde bulunan 100 çuval, incir piyasası da 17 ağus- farı·resı·. ceplerini yoklamıştır. Abidin, 
hataları kolay kolay mazur teb programlarını yapmak Turgutluda 20 çuval, Salihli- tosta açılacaktır. T 4 bu harekete mani olmak .için 
görülecek cinsten değildir. üzere Ankara'da topladığı ko- de yüz çuval üzüm bulunduğu Buseneki incir rekoltesinin Elektrik kilovat tarifesinin, lsmail'in elindeki bıçağı yaka-

Herşeyden önce arkadaşı- misyon işini bitirerek prog- bildirilmiştir. 7000 ton hurda ve 33,000 altı ayda bir yeniden tespiti lamış ve ellerinden hafif su· 
mız kaçakçılık ihbarcılannı ram tc.sladığını Vekalet ma- Üzümler şimdi tam kemale ton muhtelif cins olmak üzere lazımgeldiği malumdur. iki ay rette yaralanmıştır. Suçlular 
mükifatlandırmakla kanunun kamına vermiştir. gelmiş bir halde bulundu- · 40,000 ton olduğu tahmin ! fazla geçtiği halde kilovat ta- bıçakla birlikte tutularak ad· 
eksikliğini kabul ettiğimiz ha- Komisyon azaları, talim ve ğundan yağmurlar bunlan çü- edilmektedir. Geçen seneki j rifesinin yeniden tespit edil- )iyeye verilmişlerdir. 
kikatini (1) nereden bulup çı- terbiye heyeti azasından Hik- rütmek sureti le kısmen mah- rekolte 38,000 ton idi. Bu memiş olması, alakadar ma- Çeşme, ye 
karıyor, anlamıyoruz. mct'in reisliğinde Eskişehir'e vetmiştir. Bununla beraber as· sene, incir mahsulü çok ne- kamların nazarı dikkatini cel-

Kaçakçılığın yapılınasile ka· hareket etmişlerdir. Orada, malardaki üzümlerin yağmur· fistir ve alivre satış'ar mühim· betmiş ve komisyonun derhal gelen muhacirler 
nunun iyiliği ve kötülüğü ara- köy öğretmenlerini yetiştirmek dan gördüğü zarar hakkında ce miktarda yükselmiştir. 1 toplanması bildirilmişti. Kilo- Yugoslavya' dan Çeşme'ye 
sında hiçbir münasebet tasav- uzere açılan kurs faaliyetini -,-----.-..;:;,=;;;..,.;;:--~· ==A==~-=·-;;;:;:k===· --- -- , vat tarife komisyonu, toplan- gelmiş olan 40 Türk muha 
vur edemiyorum. Dünyanın yakından tetkik edeceklerdir. z m 1 r 1 e n ara ve. tılarına başlamıştır. Komisyon, ciri, hükumetten yardım iste-
hangi yerinde, hangi mükem- * • * Nafia komiser vekili Asaf'ın medikleri için muhtelif vila-
mel ve eksiksiz kanun kaçak- Maarif Vekaleti, mekteb ki- 1 t b 1 d 1 reisliği altında belediye mu- yetlerdeki akrabalan nezdine 
çılığın önüne geçebilmiştir, taplannın vaktinde yetişmesı s an u arasın a .• r~hhası .~~~~.d Leblebici ve gitmişlerdir. Çeşme'de şimdiki 
diye sorsak, acaba meslekta- için icabeden esaslı tedbirleri şırket muduru M. Gormeza· halde muhacir kalmamıştır. 
şımız bize necevab verecektir? almış 'bulunmaktadır. Devlet ff a f l J-5 ., 1 no'dan müteşekkildir. Şirketin J 

Cezanın mevcu.d oluşu hiç- matbaası gece gündüz bu ki- va pos a arı agustosta mun imtiyaznamesindeki fonnüle zmir defterdarlıtı 
bir zaman insanları suça sii- tapları basmakla meşgul ola- tazam seferlere başlayacak göre kilo.v~t. ~arif~si~.in yem- lzmir defterdarı Ihsan Pı· 
rükleyen tamağ ve ihtirasların caktır. • den tespıtı ıçın komur, amele nar maliye vekaletince maliye 

önüne geçememiş, ancak belki A l Ankara - İstanbul ve İzmir mıkdarı 75 e çıkarılmış ve 1 ücretleri ve amortisman payı vekaleti muhasebat umum mü· 
bunun zararlarını tahdid et· ğır vara andı arasında işliyecek Hava pos- Nafia müdürlüğünün birçok üzerinde tetkiklere başlanmış- dürlüğüne tayin edildiğinden 
meğe muvaffak olmuştur. Bu Uyurken taları için Halkapınar batak- silindir vesair aletleri bu işe tir. Tarifenin bir miktar tenzili lzmire defterdar olarak mali-
itibarla bir memlekette kaçak- lığı civarında hazırlanmakta tahsis olunmuştur. mümkün olup olmıyacağı he- ye vekaleti tahsilat müdürü 
çılığın mevcud oluşunu derhal yere düşmüş olan meydanda işler kısa bir Vali Fazli Güleç, dün sabah nüz kat'i surette anlaşılama- Nazif tayin olunmuş ve emri 
o memleketin kanunlarındaki Tamaşalık mahellesinde Ha- zamanda bitirilecektir. Haber Halkapınar'da hazırlanmakta mişsa da azaların bir miktar dün vekaletten vilayete gel
salcatlığa hamledemiyeceğimiz cı Ali efendi sokağında 6 nu- Aldığımıza göre 15 Ağustos- olan tayyare istasyonu işlerini tenzilat yapmak istedikleri ha- miştir. 

d d d Ak h ld 1 d b 1 her alınmıştır. Ek k • • mey an a ır. si a e, "Ku- mara ı ev e oturan avukat tan iti aren Ankara - stan- yerinde tetkik etmiş, alaka- ---- me pışırenler 
ru rejim,, zamanında Ameri- Raşid'in annesi 55 yaşlarında bul ve lzmir arasında munta· darlara lazımgelen direktifler Halı iplig., i Belediyece, fırınlarda pişi· 
ka' da alabildiğine inkişaf eden Halime, evelki gece havanın zam Hava postaları işlemeğe verilmiştir. rıcilik yapanların Ul'\}umi bir 
içki kaçakçılığına da kanun- fazla sıcak olması yüzünden başlıyacaktır. Bunun için ha· Hususi surette aldığımız Vergiden muaftır.. ımtihana ti.bi tutulması karar· 
lardaki sakatlığın sebebiyet evin kapusu önünde bir san- zırlanmasına devam edilen malumata göre tayyare istas- ı Halı ipliklerinin diğerlerin- laştırılmıştır. Pişiricilik yapan· 
vereiğini kabul etmek icabe- dalyada geç vakte kadar otur- meydanın, bu tarihe kadar yonunun açılma merasimi 15 

1 

den ne suretle ayırt edileceği lar için bir de talimatname 
derdi. muş ve bir aralık uyumuştur. ydiştirilmesi için çalışan amele Ağustosta yapılacaktır. hakkında maliye vekaletinden hazırlanmaktadır. 

Bu bir. Bir de, mükifatlan- O sırada nasılsa yer'! düşmüş 1 vilayete bir tamim gelmiştir. Pişiriciler, belediye kimya· 
dırmak usulünün "ihbara teş- ve başından ağır surette ya· H usu SAi mı· s ket şa- 2731 Eayılı kanunun 2 inci hanesinde ekmeğin nasıl pişi-
vik suretile yurddaşların ah- ralanarak memleket hastane· maddesinin 4 üncü fıkrası mu· rildiği hakkında imtihan vere-

~::nıgebçoı·rzcdluı'mğu. " iddiasını göz- .;:.e.k·a·l·d·ır.ıl.m.ış·t·ır •. ----· ra b 1 yapı I aca k cibince vergiden istisna edi- cekler ve muvaffak olanlara 
len halı ipliklerinin diğer İş· b' hl' ı duğu halde onu saklıyan, ha- • ırer e ıyetname veri ecektir. 

Bu mütaleaya göre memle- d. d •------ lerde kullanılanlardan ne su- Ehliyetnamesi olmıyan pişiri· 
ketin hayati menfaatlerine za· her vermıyen yur aş ayni • retle ayırt edileıceğinde tered-

vıcdan ve kanun mes,uliyetini inhisarlar idaresi mı·sket mu"ba- d cileri çalıştıran fırın sahipleri rar verecek bir suça şahid üt edildiği görülmüştür. Ver-
olan yurddaş için ahlaki vazife suçluyla beraber paylaşacaktır. b l J gi muafiyeti bahşedilmiş halı belediyece cezalandırılacaktır. 
onu bir sır gibi saklamaktır. Acıma duygulanmızın ka- yeasına ugün erae başlavacak. ipliklerinin diğer işlerde sar- YUn ve ham deriler 

B Pılarını, bu neviden suçlara · f h' ı 'd · · b ._, O f l · l'kl d t f 'k' · · M d 'd'd h T rk urada son derece zararlı n ısar ar ı aresının, usene nun için fabrikatörlerin o unan ıp ı er erı e rı ı ıçın a rı en şe rimiz ü -
\re kötü bir şarka mahsus ah- kar~ı sımsıkı kapıyacağız, ve hususi tipte imal edeceği mis· adar.1ları, Burnava bağlarında 1 

mülga 2458 numaralı Kanu- ofisine gelen bir telgrafta has· 
lak telakkisi karşısında bulu- uğrıyacağı cezanın büyüklüğü ket şarabı için Burnava ha- misket üzümlerinin vaziyetini nun tatbik suretini gösteren talık bulunJuğu beyanile yı· 
nuyoruz. ne olursa olsun, suçluyu ka- valisinde yetişen misket üzüm- tetkik etmektedirler. izahnamenin 12 inci madde- kanmamış yünlerin ve ham 

B nunun Pençesı'ne vermekte bir 1 · b b" k .. sı'nde kabul l il · d 1 · 1 ' · h ı u telakki, merdliğin hak· erinın mü ayeasına ır aç gu!l Ôd o unan usu erın er erın spanya ya ıt a inin 
hyı değil, zayıfı korumayı dakika bile tereddüt etmi· içinde başlanacaktır. inhisar· emiş'te lıırsızlık tatbikine devam edilmesi mu· menedildiği bildirilmiştir. Gön-

ğ 1 Ôdemiş'in Cumuriyet mahal- f k .. ·ı H 1 d gerektirdiğini söyler. yece ız. lar ıdaresı, Burnava hava i- va ı goril müştür. a ı ıma- erilecek tiftik ve yünlerin yı· 
K k h .. k.. t h b d 1 ğ 1 k lesinde Mehmed karısı Hami· ı· d k il ld ğı t · d k h Bu telakki, yurddaşa hima- aça çıyı u ume e a er sin e satın a aca ı şarap ı ın e u anı ı ayın e e· anmış ~e astahksız olması 

yesine sığınan cani veya hır- vermekle yurddaş ancak vazi· misket üzümlerinin vaziyetini de'nin bahçe evinden bazı cek ipliklerin tahakkuk etmiş lizımgelmektedir. 
sızı sakladıasını emreder. fesini yapmış olacaktır. Eğer ve· miktarını memurları vası· eşba çalan 10 yaşında Şevket olan vergileri bu usul daire~in- Davutlar Cinaveti 

B k 
bu vazifenin görülmesini, hü· tasile müstahsillerden fesbit za ıtaca tutulmuştur. de terkin edilecektir. ı 

u telakki, kendini ali a- d •:•-•••-•••••••••••••••• Kuşadası kazasının Davud· 
d k b ı k ettirmiştir. Bu-sene i arenin -

ar etmiyen bir işe bumunu umet ir ikramiye i e mü a- yalnız misket üzümünden çı· 8 Ağustos cumartesi aL-amı lar nahiyesinde Çoban Memiş 
sokmaktan yurddaşı menneder. fatlandırırsa bu, onun bilece- k _, l 

K il k b 1 ği bir iştir, ve ahıa•·a zararlı karacağı hususi tipte i şara- Şehir Ga .. ı·nosunda i e hüviyeti mechuı diğer bir 
0 e tivite ağ arının gev- ~ bın, fevkalade nefis olacağı -~- çobanı öldürmekle maznun Gi-

•edı'ğ· · t' "t ahı' en küçük bir tarafı Y"' J·•r d B l v ı, cemıye ın namu en tahmin edilmekte ir. ağcı ar, rid'li Mehmed Ali ile Ahmed 
tecezziye uğradığı ve bu yüz- Tam aksine, batıl ahi K te- misket üzümlerini inhisar ida- Go··ztepe Spor Kuıu·· bu·· 1 I' d · k hk ld lakkileri yüzünden vaz' fesini ve sınai in muhakemelerine 

en ın ıraza ma um o uğu resinin Şehitlerdeki şarap ima- dün ağırcezada devam edil-
devirlerin bu kötü ahlak telak· yapmakta tereddüt eden yurd- lathanesine getirip teslim ede- S lik Ga d 
L• k k ene r .. _.a.:_. miştir. Muhakeme, son safha-
acisini artık aramızda yaşatma- daşı hare ete geçmiye teşvi ceklerdir. Haber aldığımıza eDpaa-u:1l 
ınak borcumuzdur. • etmekle kollektivite için fay· ya gelmiş olduğundan dünkü 

göre inhisar idaresinden baş- Fevkalade olarak yapılacaktır. celsede maznunların vekilleri 
Hiç te dd"d t d dalı bir hizmette görmektedir. k 1 · 'd k" h .. . re u e me en şuna a zmır e ı ususı şarap - müdafaalarını yaparak müek· 

ınanacağız: lnkılab gazetelerinin sütun- amilleri de Burnava havali- Geçen sene Güzelyalı' da verilen bu ~ardenparti. çok bü- killerinin suçlu olmadıkları~ı 
Cemiyete karşı işlenmış, larını ortaçağ ahlak telakki· sinde yetişen misket üzümle· yük bir rağbet ve memnuniyet kazanmış idi. Bu seneki ha- Jd k 

ıu f d k 1 h k lerinin hortlamasına vasıta · d k"ll' l' 'k d .. ve masum 0 u larını şöyle-ç er e arşı yapı an a • rın en u ıyet ı mı tar a mu· zırlıklarda azami fedakarlıklar gösterilmiştir. Muvaffakıyet mişlerdir. Kararın tefhimi için 
sızlıktan bin kere daha ağır- yapmıyalım. bayeada bulunarak şarap imal daha büyük olacaktır. h k b ka 
dır. Böyle bir suça fa}ıid ol· Yaşar Nabi edeceklerdir. '--------•••••••-•••••-' :~a~ı~7;r. aş bir güne 
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E/azizde bayındırlık 

Siyaset ve Aşk 
Elaziz, (Hususi muhabirimiz 

yazıyor) - Harput ovasında 
kurulmuş olan Elaziz yeni bi~ 
şehirdir. Cadde ve sokakları 
geniştir. Tevfik Uğur'un Ela-

ltalya, asilere mühimmat dolu beş askeri tayyare gönderdi 
Edebi, Tarihi, macera 

ziz valiliğine tayininden sonra Alman'lar Fransa ve Hel-
Kora, uzunce bir sükutttan 

sonra başını sallıyarak: 

- Ben, bu serseri kadının 
bu işe karışmış olduğuna emi
nimi Dedi. Bu kadın uzun bir 
müddet Fransa'dan hariçte 
ka1 dı; Rusya'da olduğunu söy
liyorlardı . Buna emin olabi
lir misin? Sen Pibulet'e emın
sin, ve ben de bu kızdan kö· 
tw bir hareket beklemem! Şu 
halde bu dosyayı zavallı Han· 
ri'nin evinden aşırmak ıçm 

menfeattar olan kimdir?. Bu 
kadından başka kim akla ge· 
lebilir? Dedi. 

lngiliz dilberinin kanaatı 
çok kuvvetli ve sözleri sertti. 
Dük Lodovik bunun üzerine: 

- Şu halde .. Dedi. Aldo· 
ma'yı görmeliyim .. 

- Adam sen <le.. Bundan 
bir fayda elde edeceğine ina
nıyor musun?. Bu hususta söz 
söylemekten, izahat vermek
ten istinkaf ettiğini söyliyen 
sen değil misin?. 

- Doğrul Mamafih, görüş
mekten bir zarar da gelmiye
cektir. Bu akşam herifi kulüb
te görürüm.. Belki bir iz elde 
ederiz! 

Lodovik'in kulüb dediği 

Royal sokağındaki kulüb idi. 
Lodovik saat yedi de ku

lübe vasıl oldu. ilk olarak 
oyun salonunda bir akşam evel 
bakara da dokuz bin frank 
kazanan ve ayni akşam hep
sini de kaybeden Baron Plan
si'yi gördü. Baron'dan başka, 
çok zengin olduğu rivayet edi
len ve Paris kadınlarının ken
disini bir türlü paylaşamadık
ları Halil beyi, Osmanlı sefa
rethanesi erkanından biı isi olan 
bu miras yidiyi, Prens Naris
kini, Paris'iıı en maruf kumar
cısı Dük Dö Hamilton Ho
pi 'de gördü. Bunların arasın
da Lord Hovar ve Aldoma'da 
vardı. 

Dük Lodovik Küba'Jı spor
cunun yemek salonuna geç
mesine kadar bekledi. 

Yemek salonunda Diik Lo· 
dovik Aldoma'ya: 

- Bonjur! Dedi. Düellodan 
sonra sizi hiç görmedim. Bra· 
vol Kadınların haysiyet ve şe
refini kılıcınızla mükemmelen 
müdafaa ediyorsunuz.. . 

Aldoma gülerek ve mem
nun bir tavurla: 

- Fakat kıJıç , ile düello 
etmedik.. Dedi. 

- Fakat.. Bir kadın ıçın 
idi. Değil mi? 

Küba'lı buna red cevabı 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ,.e başyazgıını 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Umumi neşriyat ve ) azı işleri ' 

ıııüdüni: Hamdi ~iizhct 

Jdarehane i: -

1zmir 1kinci Beyler okağı 
C. Halk p:ınisi binası içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 -- Pesta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, nltı aylı~ı 700, üç 

aylığı 500 kuru~tur 1 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Her yerde 5 kuru~tur -!Günü geçmiş nü~halar 25 kunıştur. 

ANADOLU :MA111AASJNDA 
UASII~llŞTJR 

ise şehir büs-bütün gelişmiş 
ve güzelleşmiştir. 

vermedi. Dük sözüne devam 
etti: 

- Bir esmer mi idi? Yok
sa.. Bir sarışın!. 

Ana caddeler hususi muha· • • 

sebenin yardımile parke dö- • k ' • th d • J şenmiştir. Hükumet, belediye, çı a yı 1 am e ıyor ar e 
- O .. Dostum .. Bu kadmı 

öğrenmtk için bu kadar me
rak mı ediyorsunuz? 

- Bu düelloda vakıa biraz 
kan aktı, Fakat birçok çene
ler yorulmakta ve 'pek çok 
mürekkep sarfedildil Hem ha
beriniz •yok mu? Rakibinizin 
evinden mühim bir dosya da 

fırka ve çocuk bahçelerile aile 

parkı tesis edilmiş, caddelere H t d ı 
::m~;::··~:.~~!:~~~:: ~~~'. arp an em vuruyor ar. 
yaca kafi gelmedi~i görülerek • • --
büyük ve modern bir sağlık lngiltere FransaYa 3 şcı.rt teklif etti. Rus amelesi 
yurdu, çok muhteşem bir halk 1• [ l • d k d • 
evi kurulmuş, cumuriyet mey- spanyo ame esıne yar ım etme le ır. 

çalındı! Ve işin garibi, raki
biniz o gece evine bir kadın 

danma Atatürk'ün bir heykel- Rusya cevap verdi. Fakat İtal" al 
leri dikilmiştir. 'J 

Belediyece yüz bin lira sar- Madrid, 6 (Radyo) - Dış 2 - Almanya ve Sovyet Sanıldığına göre, Nörat, Al-
ziyaretçi de kabul etmiş .. bakanı, Havas ajansı muha- Rusya'nın da bu ışe iştirak manya'nm Sovyet Rusya'nın 

file iki apartman ve bir şehir t birine beyanatta bulunarak etmeleri, da kabul etmesi şartile span· - Yoksa .. Uğurunda vuruş
tuğumuz kadının bu dosya sir-
katı ile alakadar olduğunu mu 
söylemek istiyorsunuz? 

tiyatrosu inşa edihniştir. Elek- asileri harbı kazanmaktan çok 3 - Fransa hükumetinin ya hakkındaki bitaraflık ittifa-
tirik şirketine elli bin lira ile uzak bulunduklarını, Madrid İspanya vekayiinden bilisti- kına iştirak etmiye hazır ol-
ortak olunarak 327 lamba ile k civarında yapılan harpte 2700 fade faşizm aleyhine mütevec- · duğunu Berlin Fransız büyü 

-Bu hususta hiç bir düşün
cem yok. Bu iş bana ait değil, 

t~nvir olunmuştur. Yangın teş- telefat vererek teslime mec- cih bir ehlisalip vücuda ge- elçisine bildirmiştir. 
kilatı kuvvetlendirilmiş ve te- bur olduklarını söylemiştir. tirmek tavrını takınmaması. ltalya'n ademi müdahaleye 

Polis müdürüne aiddir. Mamafih, 
bugün Fransa'nın emniyeti 
mevzuu bahsolduğuna ve si-

mizlik için arazozlar celb olun· • d M k 6 (A A S d 1 F Asilerden mühim miktar a os ova, . ) - ov- air o an ransız notasına 
muştur. Belediye bu yıl su l b ı f d · b l ·1· mühimmat iğtinam olunmuştur. yet er ir iğinin her tara ın a vereceğı ceva ın ngı ız ce-
tesisatını başaracak, yeni ve 1 d b b · ·h · l. Paris, 6 (Radyo) ·- Fransa spanyol halkı ile tesanü ünü va ına enzıyeceği ı tıma ı 

zin de Fransa'nın misafiri bu
lunmanıza göre sizin verece
ğiniz bazı malumat çok kıy
metli olacaktır, diye düşünü-

{ enni bir mezbaha kuracak ve · d hükumeti bir .tebliğ ile ltalya- gösteren büyük mitingler ya- var ır. 
şehir haritasile planını ihale l k d B ı nın beş tayyareyi Fas'taki as~ pı ma ta ır. u miting er es- M L Bl 
edecektir. Fevkalade olarak · eon Um kuvvetlere gönderdiğini bildir- nasında Ispanyol milletine • 
toplanan şehir meclisi, bele- l d 1 . . "ki a 1 miştir. Bu tayyareler askeri se am gön eri mesı ve ıstı · a 

yorum. diyeden yardım göremeyen 1 b · · · · .. d l 
Ku""ba'lı yı"ne gu··ıdu-·. tayyareler olup mitra yöz ve ve ser estqsı ıçın muca e e 

şehre uzak beş mahalleyi köy d b d _Aldanıyorsunuz Dük haz- bombalarla mücehhez ve mü- e en u millete yar ım için 
haline ifrağ etmiştir. h · 1 k l 1 retleri. Ben ve Müsyu·· Dö Bua- him mikdarda mühimmatı a- ıane top anması arar aştın -

Elaziz gittikçe bir göçmen ·1 'd"I t 
gemon bu hususta susmak için mı ı 1 er. mış ır. 

mıntakası olmaktadır. Son üç M 'h 6 (R d ) V ık· K" f k" · · 30 000 uzlaştık. M. Buagemon müsa- ünı : a yo - o ·ı- ıye le ı mıtıng , 
Yıl zarfında 5600 nüfustan ş B b ht t · F M' kd k" ·t· 30 000 R ade etmedikçe ben de sus- er eo a er gaze esı, ransa ıns e ı mı ıng , , os-

k d 
mürekkep 1419 göçmen ailesi ve Bclçika'yı Moskova'nın aleti tovdaki miting 35000, • Gor-

ma ta evam edeceğim. Fakat l b 1 · · d ge miş ve un ar ıçm ört olarak İspanya hükumetine si- ki' deki mitinge 60000 ve Le-
sevdiğim için düelloya teşebbüs k l k ı 6 7 ı 1 h h ki müsta i öy e 8 ev yapı - a ve mü immat verme c ningrad'daki mitinge 100.000 
ettiğim ve belki de hala sev- T h ı h · mıştır. ürk mu acir eri Üret- itti am etmektedir. den fazla kişi iştirak etmiştir. 
mekte olduğum kadın, bence l l d B b men durumuna getiri miş er ir. u gazeteye göre ütün as- Moskova, 6 (Radyo)- Sov-
bu işi vapacak bir kadın de- 'd h k 1 k a • • 1 . . ld k 

:1 Elaziz e maarif are et eri ·erı sıparış erını eve en en- yet hükumeti, İspanya işlerine 
ğildir. Bunu söyliyebiliriml d l 1 k d K ı · <l" · · · F ' · · t e i er eme te ir. öy iı ve ısı ıçın ransa ya sıparış e - ademi müdahale e~asını, bazı 

Dük artık sabırsızlanmıya şehı"rlı"nı·n maarı·fe go··sterdı"ğı" miş idi; Şimdi bu mühimmat 
ve sinirlenmiye başladı: alaka, her türlü takdirin f ev- ve silahların ispanya hükfıınc· 

- Fakat, dedi. Bir zabitin tine verilmesini emretmiştir. kincfodir. Orta okulun altıyüz 
ve bir ftsilzadcnin şeref ve küsur mevcudu vardır. Liseye Bu hareket avrupada harb 
namusu mevzuu bahstırl uyandıracak bir harekettir. 

duyulan ihtiyaç fazladır. Bü 
- Mamafih bir kadının da Fransa'nm notası da bu ci-

sene on dersaneli bir okul 
Şerefi mevzuu bahslır! Buna hettcn bilhassa nazarı dikkali 

binası merkezde ve beş der-
rag" men merak etmeyiniz. Ma- caliptir. saneli bir okul binası da Siv-
deın ki M. Pietri bu işi üze- Paris, 6 (Radyo) - Doç-

rice kazasında kurulmaktadır. 
rine almıştır; mesele yakın bir lan<l Alman zırhlısının verdiği 

Kültür direktörü Cemal Ataç, bı"r t•·ls.ıze go··re, ispanya'nın 
zamanda tenevvür edecektir, l k d l. b. " 

ça ış an ve eğer 1 ır maa- Almirante valide muhribi, Al-
Aldoma bu mülakatı niha- rifçidir. 

yete erdirmek için de: man Sevilya vapurunu bililti-
Busene Elaziz, kaza, nahiye z.am bombardıınan etmiştir. 

- Beni mazur görünüz; bu k' l · d d · · ve ôy erın e e yem ımar Paris, 6 (A.A) - Saylavlar 
akşam. Dük Dö Frias'ı davet işleri başarılacaktır. ilçebay 
ettim, kendisini bekliyorum. kurulu dış işleri bakanlığı en-

ve kamunbay evleri bitirile- l 
Size muvaffakıyetler diler ve ciimcninde biitün hatipler s-
b k d cck, belediye <laircleri kuru- panya h'adisclerine kanşılma-

u a mm isminden başka lacak, yol ve su ihtiyaçları 
herhangi hususta size her yar- ması lehinde söz söylemişler· 

temin olunacak, temsil salon-
dıma hazır olduğumu bildiri- dir. Yalnız Üir sosyalist bir 

ları inşa edilecektir. komünist meb'us B. Delbosun 
rım ... Dedi. Toksog 

- Sonu var - saylavlar kurulundaki beyana-

E/ 
':":"' .. . el Eskişehir' de buğday tındanberi vaziyetin değişmiş . 

sanayıı uzerın e k it . olduğunu ve yabancı devlet-

t dk ·kı re o esı lerin bitaraflığı tamamen mu-
e l er•• Eskişehir, 5 (A.A) - Bor- hafaza eylemediklerinin artık 

Ankara - Denizli ve Kas- saya günde 15 vagon buğday bugün aşikar bulunduğunu 
tamoni' de el sanayiini teşki- ve arpa gelmektedir. Bu yıl ileri sürerek ademi müdahale 
latlandırmak için iktısat veka- rekoltesi geçen yıldan üç misli aleyhine vaziyet almışlardır. 
leti tetkiklerine devam etmek- fazladır. Buğday fiatları 4 ku- 1 Cebelüttarık, 6 (A.A)- s-
tedir. ruş 80 santime kadar düş-

E 
panya hükumeti bahriyesine 

l sanayii erbabını mınta- müştür. b L mensu cpanto distroyeri bu 
kavi kooperatiflere raptederek Zeytı·n fı.dan/ığı b h b ı· Al k satışları bir elden idare et- sa a uraya ge ıp g iranın 

k 
Ziraat vekaleti, lzmir' de bir yanınaa demirlemiştir. 

me , mamullerin gerek boya 
ve gerekse terbiyesini, bila- zeytin fidanlığı tesisini rnuva- Paris, 6 (A.A) - Gazete· 
hare kendilerine devredilecek fık görmüştür. Bunun için Bur- ler ispanya işlerine kar.ışılma-

·1 M · T d ması hakkında Fransa tarafın-
bir fabrikada yapmak husus- nava ı c ersın ı arasın a 1 

· hı· b h h l dan yapılmış olan teklife ngil-
ları düşünülmektedir. Bu su- genış r a çc azır ana-
retle el tezgahlarının mamulatı _ca_k_t~ır~·------~-- tere'nin vermiş olduğu cevap 

1
:- 1 dolayısile memnuniyetlerini iz-

islah ve ayni zamanda da Borsada 
ucuza mal edilmiş olacaktır. har etmekte fakat ltalya'nın 

ı-----------~ vereceği cevabın müşkülat çı-
Tirede yangın Zahire satışları: karmasından korkmaktadırler. 

Tire kazasının Paşa mahal- Ç. Alıcı K. S. K. S. Ôvr gazetesi diyor ki: 
le~nde Yukuş sokağında mestci 413 Buğday 5 25 6 ltalya Fransız teklifini ka-
Şakir olu Alinin 4 numaralı 442 Bakla 4 125 4 25 bul etmek için üç şart ileri 
evinde yangın çıkmış ve et- 4 Nohut 4 75 4 75 sürmektedir: 
rafa sirayetine meydan veril- 57 Kumdan 4 25 5 25 1 - Üç taraflı müzakere-
meden söndürülmüştür. 8 B. pamuk 44 44 ler yapılmaması, 

devletlerin asilere silah ve 
mühimmat gönderilmesine he
men nihayet verilmek şartile 
kabiil etmiştir. 

Paris, 6 (Radyo) - İngil
tcre'niıı Fransa'ya verdiği cc
vnbı nota, lspanya'ya silah ve 
miihiınnıat verilıncmcsiııi kabul 
etmekte, fakat ticaretin serbest 
kalmasını istemektedir. Ve ayni 
zamanda umumun tam muva-
fakatını istemektedir. 

F ransız'lar hu cevabı mem-
nuniyeti mucib bulmuştur. 

İtalya'ya gelince; Fransa'nın 
Roma sefirine şifahi bir cevab 
verilmiş ve esas itibarile nota
nın muvafık görüldüğü, fakat 
bu uzlaşma hudutlarının ge
nişletilmesi liizumu bildiril
miştir. 

İtalyan gazetelerinin neşri
yatı, Fransa' da suitesir husule 
getirmektedir. 

İtalya hükumeti lspanya'ya 
karşı bitaraflığın sade üç dev
let arasında kabulünden bir 
fayda görmediğini de bildir
miş bir daha fazla izahat iste-
miştir. 

Londra, 6 (A.A) - İspan
ya işlerine ademi müdahale 
hakkmdaki Fransız notasına 
verdiği cevapta f ngiliz hüku
metinin bir bitaraflık beyan
namesi neşretmiye hazır bu-
lunduğunu bildirdiği, fakat 
bunun için Fransa'nın ltalya
nın da iştirakini temin etmesi 
şartını koştuğu söylenmektedir. 

lngiliz hükumetinin kanaati· 
ne göre, İngiltere, Fransa ve 
italya tarafından neşredilecek 
böyle bir beyannamenin bü
tün alakadar devletler ve bil
hassa İngiltere, Fransa, İtal
ya, Almanya ve Portekiz ta
rafından yapılacak bir ittifaka 
başlangıç teşkil etmelidir. 

Mes'uliyet kabul 
etmiyor 

Paris, 6 (Radyo) - Fransız 
Başbakanı M. Leon Blum, 
kendi malı olan (Popoler) ga
zete~inde yazdığı bir maka
lede Fransız hükumetinin, is
panya hadisesinden dolayı 
mes'uliyet kabul etmiyeceğini 

bildirmiştir. 

Fransız parla-
mentosu toplandı .. 

Paris 6 (Radyo) - Fransız 
parlamentosu, bugün reisi M. 
Heriyonun başkanlığı altında 
top lanmış ve dahiliye nazırı 
M, Salengro, İngiltere kralının 
suikasddan kurtulması müna-
sebetile Fransız hükumetinin 
çektiği telgraf la alınan cevabı 
okumuştur. 

Paris saylavlarından bazıları 
sual takrirleri vererek grev 
hakkında dahiliye nazırından 
izahat istemişlerdir. Parlamen
to, bu izahatın tehirine karar 
vermiştir. 

Yunanistan'da 
grev akim kaldı 

Atina, 6 (Radyo) - Umu
mi grev akim kalmıştır. Va
ziyet bir dereceye kadar sa
lah bulmuştur. ...................... 

Muvazzaf hesab me-
murları 

Askerlik şubesinden: 
Muvazzaf hesap memuru ye

tiştirmek üzere 11111 teş. 936 
da İstanbul' da harp akademisi 
emrinde açılacak olan hesap 
memuru okulunun sekizinci 
devresine elli talebe alına
caktır. isteklilerin dilekçe v 
aşağıdaki vesikalarla İzmir as
kerlik şubesine acele miiraca· 
atları ilan olunur. 

1 - ihtiyat subayı olmak. 
2 - Yaşı 32 den fazla ol

mamak (320, 321) doğumlu. 
3 - Noterlikçe tasdik edil

miş taahhüt senedi. 
4 - Siyasi haklarının kayb

olmadığını ve ecnebi kız ve 
kadınla bulunmadığı ve köti.i 
hali bulunmadığı mahkumiyeti 
olma<lığmı polis tahkikatitc 
tevsik etmek. 

5 - Sıhhi rapor. 
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Sıcaklar tahammül edilemiyecek dereceyi buldu 
s ....................................... ANADOLu ........................................... ... 

..._.._._ _________ .___ ....... 1~ Sıtma tedavisi 

--.. ·····~--Birinci Fransova Bir yıl içinde kaç ki
~ BÜYÜK TARiHİ TEFRİKA sibakıldıvenekadar 
57 ~~~~~~~Ç~e~vı~'re~n~:~F.~. ~Ş~em~s~e~d~dı~. n~B~e~n~l~io~ğ~Lu ""bataklık kurutuldu? 

Birinci Fransova, dört yerinden ,far~lı Aydın (Hususi) Aydın, De-
J nizli: Muğla illerile lzmir ili-

olarak Şarlken, e esir düştü.. nin beş ilçe ve birçok köyle-

Kral birinci Fransova, Ma- duğu halde muzaffer askerler rini çevresine alan Aydın sıt-
danı dö Şatobriya'nın kardeşi, önünden geçirildi. Şarlken as- ma mücadele bölgesinde son 
Mareşal dö Fuakse: kerleri mütemadiyen zaferle- bahar mu1yeneleri bitiri lmiştir. 

Müsyü dö Leskun, işte rını alkışlıyorlardı. Kral bu Bu muayenelerde (139,556) 
şinıdi Milano dukası oldum! gürüttü arasında boğulacak kişi muayene olunmuş, 70 

Diye bağırdı . gibi oluyordu! binden fazla kan muayeneşi 
o·· t k'b tt. ş yapılmıştır. Kan'arında sitma 
uşmam a ı c ı, ve nı- imdi, bütün ordu, es: -. ha t l görülen (23,655) kiş i tedavi 

ye at arın nefes almaları im kurtulmak için ne fedaı 
İçin durdu. I ki k altına alınmı.ştır. Muayene ne-

ı ar yapacağını ne aaar ticesi hastalıklar nisbeti % 
Fakat bu sırada, Dük dö fidye vereceğini düşünüyordu. 16,09 dır. Geçen yıl ~o 28.2 

Burbon sahneye girdi, firari- Fakat muharipler bu kahra- idi bu suretle 0 0 11,3 salah 
leri durdurdu, topladı; müthiş man genç kralı takdirden de görülmiiştür. Mücadele bölgc-
bir taarruza geçti. Fransova kendilerini alamıyorlardı. İs- sinde öliiınc nazaran doğum 
Yeniden hücuma girişti; mız- panyol askerlerinden birisi mağ- nisbcti 0o 7 5 fazladır. 
rağı kırılmıştı; fakat durma- lub ve esir krala doğru yü- Bir yıl içinde yeniden 40 
dan kılıcını çekti. rüdü ve hürmetle: bin me~re murabbaı bataklık 

lsviçre'lilerin kaçmağa baş- - Sir, dedi. Sizi öldürmek kurutulmuş, 1414 metre yeni-
ladığını görünce bunların önü- için altın bir mer~ı hazırla- den kanal açılmış, eskiden 
ne geçmek istedi. mıştım. Buyurunuz size hediye açılan kanal ve arıklar tama-

F akat beyhude! ediyorum. Fidye olarak kulla- mile yeniden temizlendirilmiş-
Bütün askerleri bozuluyor- nabilirsinizl. . tir. Osman Buker kanalının 

du. Kral, bu vaziyeti görmekle Kralı 200 silahlı ve 1200 açılmasına kazı makinesile 
beraber, küçük bir kıt'a ile İspanyol Sen Pol manastırına devam olunmaktadır. 
nıüdafaayı firara, namussuzluğa sevkettiler. Yurdda sıtmanın en salgın 
t 'h şekli çok yag~ ışlı geçen 931, 
ercı etti. Krala sadık olan- Kral yolda Fransa'nın kah-

la F 932 yıllan idi. Bu yıl o yılla-
r, ransız asılzadeleri de raman muhariplerinin kanlar 

Ye 1 • d rdan fazla yağmur yag" masına 
r erın en ayrılmadılar. içinde nasıl yattıklarını da M rağmen mücadelenin aldığı 

• areşal dö la Palis, Savua gördü. kat'i ve şiddetli tedbirler ne-
Piçi, mareşal dö Fuaks, kah- Kapı'ten Alaı·kon arzusu u""ze- · tıcesi sıtmanın fazlalaşmak is-
ranıanlar kahramanı la Tre- r'ıne '-alı manaslı11n ·ıbadet 'd d l k d Kr tı a mm önüne geçi me te ir. 
nıuil, daha yirmi kadar asıl- yerine girmesine müsaade etti. Mücadele bölgesinde, her 
zade ölmüş veyahud yaralan- * * * yıl orta Anadoludan gelen 
rnıştılar. Bu bozgunluğun mü- Bacağından, kolundan, elin- incir, üzüm ve tütün amelesi-
sebbibi ve mes'ulü olan aıni- den ve yüzünden yaralı olan nin sıhhi durumu ile ayrıca 
ral Bonnive ölmek istemiş ve kral, yaraları sarılmazdan evel ilgilenmektedir. Amelenin ke-
kahramanca dövüşerek maktul annesine mektub yazmak is- safetli olduğu yerlerde hususi 
düşmüştü! tedi. Ve şunları yazdı: mücadele işyarları istihdam 

Kral, düşman aıasmda yal- "Madam .. Size ancak namus olunuyor. 
nız başına dövüştü, durdu. Yü- ve şerefimden başka herşeyin Mücadele bölgesinin şube-
zünden ve ellerinden yaralan- mahvolduğunu yazabileceğim.,, !erinin bazı doktorların nok-
nııştı. Silahları kullarulmıyacak Ve çocuklarına iyi bakılmasını, san olmasına rağmen müca-
bir halde idi. Kendisini Alman memleketin idaresi ıçm en dele aksamadan yüriilülüyor. 
süngü, kılıç ve mızraklarından fazla dirayetini göstermesini y eni miicadele başkanı. Ab-
nıürekkeb hır orman ihata et- rıca etli. durrahim ayın yarısından faz-
ınişti. Kendisini teslim olmak - 20 - !asını ilçe ve köylerde geçir-
için icbar ediyorlar fakat Fran- Zafer haberi: mcktedir. 
sava, ağır kılıcı dört tarafa Tebaasının husumet ve le- Cumuriyetin yurdun sıtma-
<;evircrek mukavemet ejiyordu. caviizü ihtirpallerine karşı çok dan korunması ve kurtulması 

Bu kılıç, Marinyan zaferini sıkı bir muhafaza altında bu- için kurduğu bu müessese 
kazanan kılıçtı! hımm ve tam manasile ispan- şimdiye kadar muvaffakıyetle 

Bu aralık bir mızrak dar- yol zevkine uygun şatosunda, yürümüştür. 
besile yaralanan atı da dev- Şartken asabi ve endişeli bir K [--b-.- ·ı 
rildi. Fransova atın altında halde, yii7de yüz ınağliibiyct an l lT Ul e 
kaldı· mukavemet ve müdafaa haberi beklemckkydi. ~ • 

' s acıası edemiyecek hale girdi. Kımıl- - onu var -
daınıyacak bir vaziyete diiş- ------- ---- Balikcsir - Korucu köyle-
nıüştü.. Aydında ıinden birinde kanlı bir aile 

Hemen üzerine saldırdılar, faciası olmuştur. 
Üzerinde ne buldularsa, Fran- Koçarlı suyu H . nahiyenin Mallıca kö-
sovaz'ın resmini bile aklılar. Aydın, 5 (Hususi) - İlbay yiinden İsmail oğlu Hasan 

Fransa'dan kaçmış hainler- ve C. H. P. ilyönkurul baş- Hüseyin. karısı Ayşeyi diğer 
den birisi Fransova'ya: kanımız Ôzdemir Günday bir erkekle evinde yakala-

- Sir, dedi. Müsaade bu- birbuçuk ay izinle İstanbul'a mıştır. 
Yurursanız, sabık başkumanda- gitmiş, bugünden itibaren il- Eve girdiği zaman bu hiç 
nınız sizi ziyaretle şeref bul- baylık ve parti başkanlığı beklemediği çirkin hadise ile 
nıak istiyor! ödevini vekaleten Nazilli il- karşılaşan Hüseyin biı den bire 

Bir haine teslim olmak mı? çebayı Ihsan Kahyaoğlu ida- karısının yanındaki erkeğin 
Buna hiçbir zama11 imkan reye başlamıştır. hücumuna uğ.·amıştır. Bu adam 
Yoktu. Kral, fevkalbeşer bir Aydın çocuk esirgeme ku- tabanca ile Hüseyine ateş aç-
gayretle kalkmağa çalışarak: rumu, ilçemizin en iyi sularına mıştır. Bu anda Hüseyin de 

- Hayır. Hayır! Diye hay- ve mikyası mai derecesi 6 bu- kendi tabancasını kullanarak 
kırdı. Ben kılıcımı ancak Mar- lunan Koçarlı suyunu getire- hasmına çevirmiştir. Bu karşı-
ki Lannoye veririm! rek Aydın'da sattmnağa baş- şıklı ateş dme esnasınt:la Hü-

Şarlkcn'in ltalya hidivi he- lamıştır. . seyin bacağından ağır surette 
ınen koştu; diz çökerek mağ- Su Aydın'a 25 kilometre yaralandığı gibi karısı Ay-
lub kralın kılıcını teslim aldı. uzaktan getirilmesine rağmen şe de muhtelif yerlerinden ya-
l<ral: tenekesi evlere onar, depodan ralanarak ölmüştür. 

Sinyor Don Karlol Na- 9 kuruşa satılmaktadır. Vak'aya Cumuriyet genel 
ınuskarane rnağlub düşen bir ~yrıca kapsollu şişelt' ı savamanlığınca el konmuş, ge-
kralın kılıcını size veriyorum.. kırkar paraya satılıyor. Ay- rek ölen Ayşenin kocası, ge· 
Dedi. dın'lılar şimdiye kadar tene- rekse dostu yakalanmıştır. 

Kralın elli kadar maiyyeti, kesi beş kuruşa pınar suyu Tahkikata devam edilmek-
Şair askerlerinden Marot ve getirirler onu içerlerdi. Bu su- tedir. 

Papiyon, Navar kralı da esir da kireç nisbeti 18 dir. 
~~şnıüştü. iki saat içinde on Bu itibarla çocuk esirg<"mc 
I ın Fransız askeri ölmüş ve kurumu hem Aydın'lılara iyi 
talya büsbütün elden çık- bir su içmek ve hem de ku-
rnıştıl ruma iyi bir gelir kaynağı te-

Kral, kan ve ter içinde ol- min etmiş oldu. 

Kemalpaşa kooperatifleri 
Kemalpaşa kazasındaki koo· 

pcratifler ortakları bugiin bir 
toplantı yaparak kooperatif
lerin muhtelif işleri üzerinde 
görüşeceklerdir. 

Plaj, kadın ve spor! işte 

Sıcaklar her tarafta tnham
mül edilmiyecek dereceyi bul
du; piajlard<1 baştan ba~a 
doldu! Zengin ve orta sınıf; 
denizlerin mavi sinesinde, plaj
ların köpüklü su'arı arasında 
ncş'e ve şetaret içinde çırpın
makta, oynamakta ve eğlen
mektedir! 

Mübaleğa sayılmadan iddia 
olunabilir ki, beşeriyet , yir
minci asrın plaj alemlerinde 

olduğu kadar elem ve endişe
lerini hiç unutmuş değildir! 
Plajlar alemi, plajlar zevki, 
ne en çılgın Sodom ve Go
more zevklerinde ne saray
lann hamam alemlerine ben
zemiyen, saf, şuh ve .... en 
zevkli bir alemdir! 

Niidist adedilmeğe de lüzum 
kalmadan diyebiliriz ki, en ta
bii bir zevk temin eder. 

Plajlar, kadının en tabii 
şeklile kendisini göstermesin
den doğmuştur. Ve yirmi asır 
evvel mcvcud iken ancak yir
minci asırda icadedilmiştir. 

Plajlar, Paris'in Monmarte
rind<'n çok daha nezihtir. 
PHijlar muzik hollerden de 
nezih ve ahlakidir. Plajlarda 
gayri ahlaki vaziyetler arızidır 
ve müstesna mahiyetini haiz
dir; fakat Paris'in veya Lon-

yirminci asır! 

dra'nın bir müzik holü, Ber· 
lin 'in Seksüalite hususi ku
lüpleri münhasıran skandal y~-

ratmak, şehvet satmak ve teş- . 
hir etmek için kurulmuşlardır. 

Plajları üç, beş senedenberi 
biz de görüyoruz: bize nis-

betle garp plajları tabii çok 
daha başkadır. Kadın, burada 
azami güzel görünüyorsa, bu
nu gayri ahlaki addetmeğe 
artık imkan bulunamamakta
dır. Modanın kadını olduğun
dan g~zel, kadının en gizli 
güzelliklerini gfütcrmeğe mah
sus bir san' at olmasını da ni
hayet gayri ahlaki addetmek 
zamanı da geçmiştir. 

Biitün garplılarca, plaj ba
yat ı, sade zevk hayatı demek 
değildir; en kıymetli ve fay
dalı bir spor hayatıdır. Re~ 
simlerimizde görüldüğü veç
hile muhtelif baş, boyun, el 
ve ayak hareketleri ile atla
malar, dalmalar, yüzmeler ve 
koşmalar, sporun en tabii 
kısmını teşkil eder. Beden ha
reketlerinin vücut ve dimağa 
azami miifit olması için, 

1 - Tnbii halden müm
kün mertebe çıkmamak, 

2 - Şen ve kaygısız olmak, 
3 -- Sporu temiz havada 

yapmak bu üç şartı. plazlar
dan başka bu kadar mükem
mel şekilde bir arada toplıyan 
bir spor yeri yoktur. 

İtalyan haberlerine göre 

Ras Seyyum de
halet etm·iş! _______ , _____ _ 

Ras İmru'nun 60000 kisilik ordu , 
teşkil ettiği haberleri yalanmış! 
Adis-Ababa, 6 (Radyo) -

Garanıolana mıntakasında Çcr
çer kısmı da temizlenmiştir. 

Dezazmaç Gidama, iki oğlu ve 
2000 yerli halk dehalet et
mişlerdir. 

Adis-Ababa, 6 (Radyo) -
Ras Scyyum dün mareşal 
Graçyani önünde sadakat ye
min etmiştir. 

Ras Seyyum Ras Mangaşa
nın oğludur. Geralda ve Tigre 
de çok nafiz bir şeftir. 

Roma, 6 (Radyo) - Müs
teınlekat bakanı matbuata be
yanatta bulunarak: 

''Ras lmro'nun gayri meşgul 
mıntakalarda ve Gore' de bir 
Habeş ordusu vücude getir
diği hakkındaki haberler tama
men asılsızdır. 

Bu habere bizzat M. Eden 
de inanmamaktadır. Ve böyle 
bir vaziyetin Gala'ların hakim 
olduğu bir yerde olamıyacak
tır kanaatını göstermiştir. 

Buralarda birkaç yağm'!ker 
çete vardır; ve ·iddetle takib 
edilmektedirler. Bunlar yakın 
zamanda temizlenecektir. 

İtalya vaziyetinden tamamen 
emindir. Bunun da delili İtal
ya'lı .askerleri geri çekmek
liğimizdir. Yağmurlardan sonra 
yeni bir harekete başlıyacağız 
ve Sudan'a kadar temizlik ya
pacağız . " Demiştir. 

Adis-Ababa, 6 (Radyo) -
Nüfus tahriri Habeşistan'da 
başlamıştır. 

ltalya'dan biiyiik miktarda 
İtalyan eşyası gelmektedir. 

Adis-Ababa pazarı büyük 
bir faaliyet arzetmektedir. 

Port-Said, 6 (A.A) - Roy
ter ajansının muhabiri, scla
hiycttar bir membadan almtş 

ol .:Juğu habere atfan Habeşis
tan' ın sabık simali garbi cep
hesi kumandanı Ras 1rmu 
60,000 kişilik bir ordu vü
cuda getirmiştir. Ras, kırk bin 
muhariptcn müteşekkil bir 
kuvvetin başında olduğu halde 
şark istikrmctinden Dessic ve 
Adis-Ababa uzerıne yuru
mekte olup ltalyan'ların bir 
takım ileri mevzilerine hücum 
ve bu mevzileri takip etmiş 

olduğu söylenmektedir. 
Goreyi kendilerine istinat

ğah yapmış olan Habeş kuv
vetleri Ras Kassa'nın oğlu 

Dejas Match Aberia'nm ku
mandası altında Adis-Ababa
ya karşı yapmış oldukları ta-
arruzlar esnasında mühim 
miktarda mitrl\lyöz ve mü
himmat ele geçirmişlerdir. 

M. H"itler 
Üç V eliahd şere
f ine ziyafet verdi .. 

Berlin, 6 (Radyo) - Hitler, 
bugün ltalya Veliahdı Omberto, 
Yunanistan Veiiahdı Prens 
Pavlo ve feveç Veliahdı Güs
tav' ın şerefine bir ziyafet ver
miştir. Bu ziyafette, Berlin' de 
baiunan bütün ecnebi sefirler 
hazır bulunmuşlardır. 

J stanbul gazeteleri 
Neler yazıyorlar?. 

lstanbul, 6 ( Hususi muha
birimizden ) - Bugünkü Tan 
gazetesi, İspanya vaziyetinden 
bahsle yazdığı baş yazıda av
rupada bir harb lt•hlikcsi baş 
göstermiş olduğunu ve bu 
tehlikeden kurtulmak için is
panya' da sullı ve sükunun der
hal iadesi laztm geldiğini ya-
zıyor: 
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81 
Milliyet ve akıl kanunlanna 

tamamen mugayir olarak bir
birlerinden aynlmış olan Al
man devletleri ; Avrupa tera
zisinde bir muvazene hasıl et· 
meA"e mecbur oldular ve bu 
bapta bütün teşebbüsleri kör· 
cesine takip ettiler. 

lıte muvazenenin menşe ve 
manası. işte Almanya ve bü
tün cihan için Avrupa büyük 
devletleri arasında görülmek· 
te olan meşhur muvazene si
yasetinin neticeleri.. Eğer hı
ristiyan Avrupa, menşeinde 

olduğu gibi, ( Bir ) kalaydı, 
böyle bir projeye asla hacet 
kalmazdı. (Birlik) ; kendi üs
tüne dayanır. Ve aralarında 

muvazene teminine uğraşılacak 
birtakım gayri mütecanis un
surlara ayırmaz. Bu : Ancak 
parça parça olmuş Avrupa 
için lazımdır. Almanya ise bu 
parça parça olmuş Avrupa'ya 
iştirak etmiyordu. Eğer hiç 
olmazsa, seyyareler arasında 
güneşin kaldığı gibi, gayri 
mütecanis milletler arasında, 
(Müttehit) kalmış olsaydı ; Al
manya rahat kalır ve bütün 
cihan için, suni hiçbir şeye 
muhtaç olmadan, muvazene 
temin etmiş olurdu. Fakat 
onu aldataraktır ki ecnebi 
(Fransa ve müttefikleri), onu 
kendi kavgalarına iştirak ettir· 
meğe muvaffak oldu. Alman· 
ya'yı, içine düştüğü hayaller 
içinde sallamak, ecnebinin işi· 
ne uygun geliyordu. Ereğine 

ulaştı. Netice ise gözlerimiz 
önündedir. 

Eğer biz onu mahvedemi
yorsak, hiç olmazsa niçin akıl 
ve muhakememizin derinliğin
deki kaynağını kurutmıyoruz: 
Ki elimizde yalnız bunu yapa
bilmek kalmıştır. Felaket bizi 
gafletten uyandırdığı halde 
neye hala gözlerimiz önünde 
eski fena şeyleri muhafaza 
ediyoruz ? Niçin şimdi, bizi 
kurtaracak yegane. vasıta olan 
hakikaten cepheden bakmağa 
yanaşmıyoruz ? Bizim bulutlar 
arasında gördüğümüzü belki 
çocuklarımız realize edebilirler. 

Şimdi bizler, babalarımızın 
kurdu~arı hayallerin, akılsız
lığını çekiyoruz. Artık şunu 
anlıyalım ki ecnebi ; bizim 
böyle suni muvazene hulyası 
içinde uyuma~ığımızı elbet 
özler. Fakat bu fikir, Alman 
karakterinde kök atmamalıdır 
ve buna asla müsaade edilme
melidir. Bu, çürüktür. Şunu 
da bilelim ki evrensel mili
tanzm ; bu vasıta ile değil, 
bizzat Alman birliği ile temin 
edilmek mecburiyetindedir. 

Son zamanlarda politika 
aleminin en mühim mevzuu 
olan denizlerin serbestisi me· 
selesi : Gerek bizzat bu ser· 
bestiden gerek bunun dolayı
sıle elde edilecek menfeatler· 
den Almanya hiçbirşey bekle
memektedir. Diğer milletler 
bu ticaret hummasile asırlarca 
uğraşıp yorulmuşlardır. Alman
ya' nm ise buna pek arzusu 
yoktur. Çünkü ihtiyacı yoktur: 
Memleketi kafi derece zengin 
olmakla medeni bir insanın 
ihtiyaçlarım temin edebilir : 
Başka şey için çalışmağı sev
mez. Beynelmilel ticaret ile 
temin edilen diğer hususi fay
dalarda ıse (Coirafya ilminin 

Çeviren: M. Ralımi Balaban 

ilerilemesi, milletleri daha iyi 
tanıma gibi) Alman karakte
rinin huausiyeti, bu işlerde 
his5e1ine düşeni yapmağı bi
lir. Ah ... Almanya, diter mil
letlerin doğrudan dotruya iyi
liğine yanyan hadiselerden 
mahfuz kalmak taliine mazhar 
olsa... tıpkı evel<len bilvasıta 
iştiraklerden mahfuz kaldığı 

gibi. 
Eğer utanılmağa şayan bir 

inangaçlık ve şatafatlı yaşama 
arzusu ; lüzumsuz olmayıp 

başka milletlerde yapılan şey
lere bizi muhtaç kılmasa ... 
Denizlerin ötesinde bedbaht 
bir kölenin kan ve terinden 
istifade etmek hırs yerine ken· 
di toprağında çalışmak istiyen 
vatandaşlar olsa ... Hiç olmaz
sa şimdiki felakete belki layık 
olmazdık. On sene var (Ki o 
zaman kimse, işin nereye va
racağını bilimiyordu), Alman
lar' a beynelmilel tiçaretten ay· 
rılıp müstakil olmak ve ken
disinin kuvvetli bir ticaret 
devleti olması tavsiye ediliyor. 
Bu proje, bizim itiyatlarımıza 
ve bilhassa altın para şeytani 
aşkına aykırı geliyordu ; bu· 
nun münakaşa ve mücadelele
ri yapıldı ; nihayet bir köşeye 
bırakıldı. (•) O zamandanberi 
ise biz, ecnebi bir devletin 
tazyiki ile (Blokose işaret) 
Bundan ve buna benzer daha 
birçok şeylerden vazgeçmek 
mecburiyetinde kaldık. Bu du
rum, bizi diğer arzularımızda 

daha uslu yapar umarım. Ni· 
hayet acaba anlıyabildik mi 
ki : Beynelmilel ticaret üzerine 
dayanan her sistem, ecnebile
rin işine gelir ve bunu bizi 
ezmek için vasıta yaparlar. 

Anlıyacak mıyız ki o siste
min bize hiç faydası yoktur. 

Ancak dahili istiklal, ve milli 
ticarettir ki bizim kurtulma-

mızı ve bizimle beraber Av
rupa'nın da kurtulmasını te
min edecektir. 

il- Siyasi muvazenenin esa
sen gittikçe gayri muhtemel 
olduğu bir devirde üniversel 
bir monarşi fantomunun abes
liği ve çirkinliğine ne dersiniz. 

Denilebilir ki insanlığın te
mel karakterleri : Fertlerde 
derece derece mütenevvi ; ve 
milletlerde müterekki olmak ; 
ve nihayet tam ve kati bir 
birliğe •laşmak ile inkişaf 
edecektir. Fakat her millet, 
kendi şahsiyetine göre hareket 
eder. Bu suretledir ki ilahi 
tecelli, vuku ve zuhuru nasıl 
lazım. ise öyle görünür : Ken
dinde kanun fikri olmıyan 
insandır ki, bu kanun yerine 
kaim olmak cür' etinde bulu
nur. Ancak bu şahsi karak
terlerdir ki milleti, hayatın 
menşeine bağlar ; hal ve istik· 
halini garanti altına alır ; fa
ziletlerini teşkil eder. Eğer bu 
şahsiyet : Herhangi bir karılıp 
karışma ile kaybolursa, asıl 
kökten ruhi tabiatten ayrılın
mış olur ve ardından fesat ve 
tağyir gelir. 

Bazı muharrirler bizi teselli 
etmek için, biz bu evrensel 
monarşinin tebaası olacağız, 
diyorlar. 

( • ) Fihte 1800 de 
Kapalı ticaret devleti 

Lt nu tusiyc ediyordu. 

-Sonu 

basılan : 
eserinde 

fJar-

mıilardır, nefer telef olmuştur, 
Ccbelüttank 6 (Radyo) - fn- Sevil, 6 (A.A)- Sevil şehri 

giliı haatane gemiııi Men dörtyüı 
~cnebi) i hamilen Barsclondan Mar· radyosu Zamora' dan kalkan 
silyaya vasıl olmuştur, kolun Madrid İstikametinde 

Cebelüttank, 6 (Radyo) - yürümekte olduğunu ve şehrin 
Dün gece boğaz içinde Mad· ablokasını tamamlamakta bu
rid hükumetine mensub iki lunduğunu bildirmektedir. 
tahtelbahir, bir muhrib ve top Radyo ayni zamanda Cas
çekerlerden mürekkeb bir filo tellan' da La Planada isyan çık
ile general Franko hava kuv- tığını ve Valans'daki askerle
vetleri arasında bir harb ol- rin de kıyam ederek şehir et
muştur. rafında vaziyet aldıklarını teyit 

Bu filo, Fas'tan Elcezire'ye eylemektedir. 
giden ve asi askerlerle dolu Seville, 6 (A.A)- General 
üç nakliye sefinesini tevkife Gueipo De Llano dün gece 
memurdu. Fakat bu nakliye saat 23 te radyo ile neşredil
gemilerini himaye eden asi tay· miş olan bir hitabesinde, va
yareler filoya hücum etmiş ve ziyetin nasyonalistler için par· 
saat onyediye kadar şiddetli lak ve hükumet taraftarları 
bir harb olmuştur. iki top çe· için ümidsiz olduğünu söyle
ker batmış ve nakliye sefine- miştir. 
leri de Elcezire'ye gitmeğe Mumaileyh Grenadeya taar-
muvaffak olmuşlardır. ruz etmiş olan markisit kolu-

Cebelüttarık kumandanı bo· nu inhizama uğratmış olduğu· 
ğazın tehlikeli mıntaka oldu- nu söylemiştir. 
ğunu ilan etmiştir. General kumandası altında 

Pamplun, 6 (Radyo) - Asi beş bin muntazam asker ile 
kuvvetler divanı harbı, Franko İspanyol Fas'ından gelmiş lej· 
hareketine evelden iştirakte yonerler bulunduğu, bu kuv

tereddüd gösteren hücum kıtaa- vetten bin kişinin dün karaya 
tına mensub üç şefin kurşuna çıkmış olduklarını ilave etmiştir. 
dizilmesine karar vermiştir. Seville, 6 (A.A)- Asilerin 
Bundan başka Madrid 'e taraf- vmumi kaı argahından alınmış 
tar olanlardan birçok kimse- olan malumata göre, General 
ler de idama mahkum olmuş Mola'nın kuvvetleri Somosi
ve bu hükumler hemen infaz erra' da hükumet kuvvetlerini 
edilmiştir. mağlJp etrr.iş~er ve 300 mil's' 

Elcezire, 6 (Radyo)- Roy- öldürmüşlerdir. 
ter ajansı 3000 kadar munta- ispanya sefareti ikinci katibi 
zam askerin Elcezire'ye Afri- Fernandez Villaver'de istifası
ka'dan sevkine muvaffakıyet nı vermiştir. 
hasıl olduğunu bildirmektedir. Burgos, 6 (Radyo) - Asi 
Bu kuvvetlerden başka 200 kuvvetlerin umum karargahı, 
top ve mitralyoz birçok mü- hükumet kıt'alarının Saragoza 
himmatta getirilmiştir. yaptıkları ikinci taarruzun kanlı 

3000 asker daha Göta' dan surette püskürtüldüğünü bil-
Elcezire'ye sevkedilecektir. dirmiştir. Hükumet kıt'aları iki 

Bu kuvvetlerle Malaga'ya bir bin maktul bırakarak geri 
taarruz yapılacaktır. çekilmişlerdir. 

Lizbon, 6 (Radyo)- lspan- Barselon'da da bu ademi 
ya' dan gelen yolcular, Karta- muvaffakıyet gizlenmemekte· 
jen'den geçerlerken şehrin dir. Bu çok kuvvetli mevki 
yanmakta olduğunu gördükle- asilerin hala elindedir. 
rini söylemişlerdir. Bu da Is- Hükumetin birkaç kiliseye 
panya donanmasının bu en taarruzu ve birkaç papasıda 
mühim üssübahrisini elde et- idam ettirmesi Üzerine asi kuv· 
mek için asilerin tecavüze geç- vetler bilmukabele 300 ko· 
tiklerini göstermektedir. münisti kurşuna dizmişlerdir. 

Aendaye. 6 (A.A) - Ha- Hendaya, 6 (R.H) - Ha-
vas ajansının Somoşıera cep- vas Ajansı muhabirine beya
hesindeki muhabiri dün öğle· natta bulunan asilerin reısı, 
den sonra asilerin birdenbire Bilbaoy'u aldıklarını söylemiş· 
Gascones kasabasını zaptet- tir. Tebazon mıntakasında top 
miş ve hükumet kuvvetlerinin sesleri duyulmaktadır. Asi kuv
çetin bir muharebeden sonra vetlPre ait bir tayyare San 
bu kasab~yı istirdad eylemiş Marko istasyonunu bombardı
olduklarını haber vermektedir. man etmiştir. 

Madrid, 6 (A.A) Dış Madrid, 5 (A.A) - İspanya 
bakanı M. Barcia Havas ajansı hükumeti, hükumet kuvvetleri· 
muhabirine beyanatta buluna· nin Sierra ve Guadarrama şi· 
rak asilerin Satago kasabasını malinde bulunan San Rajeal 
zaptetmeğe kalkıştıkları sırada ve Vertinene köylerine gir· 
bu kasaba önünde bir muha- dikleri haberini teyid etmek
rebe zuhur etmiş olduğunu tedir. 
söylemiştir. Pampelune, 5 (A.A) - Ha-

Bu kasaba büyük bir ehem- vas ajansının hususi muhabi
miyeti haizdir. Çünkü Sara· rinin haber verdiğine göre, 
gosseia elektrik ihtiyacını te- kızıl kuvvetlerden kaçak sekiz 
min etmektedir. Asilerden iki zabit ve ikiyüz muhafız askeri 
kol Saragossei terketnıiştir. Samasierra kolu komutam Al-
2700 kişiden mürekkep olan bay Escamez'in huzuruna çı
birinci kol Barselon' dan gel- karılmışlardır. 
miş olan hükumet kuvvetleri Bayonne, 5 (A.A) - Şimal 
tarafından hezimete uğratıl- cephesinden gelen haberlere 
mıştır. göre, asiler vaziyetlerini mu

Hükumet kuvvetleri 1300 hafaza etmekte ve şimdilik 
esir almış ve 20 mitralyöz ile hiçbir harekette bulunmamak-
15 top ele geçirmiştir. Asi- tadırlar. 
lerin ikinci kolu hükumet kuv· Birkaç gündenberi haber 
vetlerine Plana yakininde tesa- verilen büyük taarruz vukubul
düf etmiştir. Asiler nihayet mamıştır. Muhasamalann in
ric' ata mecbur olmuşlar, 70 kıtaa uğramasmdan istifade 
esir, 3 top ve bir hayli mü- eden hükamet kuvvetleri mev-
himmat bırakmışlardır. kilerini tahkim etmektedirler. 

Barselon, 5 (A.A) - Sara
gosse şehrinin bombardıma· 
nıni haber veren Barc Lonhe 
gazeteleri, mühim miktarda 
asi kuvvetlerin Notre Dame 
Del Pilar kiliselerinde yerleş
miş olduğunu yazmaktadırlar. 

Burgos, 5 (A.A) - Vazi
yetin dündenberi hemen he· 
men değişmemiş olduğu, fakat 
hükumet kuvyetlerinin bütün 
cephelerde ilerlemeğe devam 
ettikleri haber verilmektedir. 

Pllma, Mayorgue, Hensea 
gibi açık şehirler asilerin şid
detli bombardımanına maruz 
kalmıştır. 

Saragostte' deki meşhur Not
re Dame Dei Pilar kilisesi 
bombardımandan bilhassa mü
teessir olmuştut. 

Paris, 5 (A.A) - Siyasi 
müşahitler ihtilalin başlangı· 

cındandanberi ispanya' da mev
cud olan ftZiyeti telhis ede
rek diyorlar ki: 

Asiler Madrid 'i ele geçir· 
meğe muvaffak olamamışlar
dır. Buna mukabil hükümet 
kuvvetleri de Saragosse,yi ala
mamışlardır. Asiler İspanyol 
Fası' nın tamamına, Malaga 
mıntakası müstesna olmak 
üzere Endülüs'ün büyük bir 
kısmına ve centtbi Seville' e 
hakim bulunmaktadırlar. 

Hükumet kuvvetleri Estra· 
madureye, Castille, Murcia, 
Valencia, Aragon ve· Katalon
ya'ya hakimdirler. Asiler Ga
licie ve Pleonda daha ziyade 
kuvvetlidirler. Ve oralarda 
eski Castillede, Valladolid ve 
Segovie'yi ellerinde bulun
dur.naktadırlar. Ve Burgosda, 
Navarreda muvakkat bir hü
kumet vücuda getirmişlerdir. 

lrun ve Saint Sebastine karşı 
taarruz için icabeden kuvvet
leri Navarreden sevketmekte
dirler. 

Saragosse asilerin müstah
kem mevkileridir. Asilerin is
panya' da üç deniz üssülhare
keleri vardır. lluelva, Kadiks, 
Algasiras. 

Hükumet kuvvetleri diğer 
bütün limanları ellerinde bu· 
lundurmakta ve donanmanın 
büyük bir kısmrna malik bu
lunmaktadırlar ki, bu da asi
lerin Fas'taki kuvvetlerinin 
hava yolundan gayri bir tarik 
ile lspanya'ya nakledilmelerine 
mani olmaktadır. 

Asiler ilk planlarını değiş· 
tirmişlerdir. Şimdi şimaldeki 
Mola ordusu ile cenuptaki 
lıano ordusu arasında teması 
temin etmeğe uğraşmaktadır

lar. Bu temas tahakkuk ettiği 
takdirde Castille şimalden ve 
cenuptan ve garptan ihata 
edilmiş olacaktır. 

General Mola'nın hali ha· 
zırda cenup ordusunun hazır 
olmasını beklemekle iktifa et
mekte ve nihai harekete geç
mek için kendisine iyi bir 
mevzi teminine çalışmakta ol· 
duğu zannedilmektedir. Bu 
sebepten dolayı Somosierre 
geçidi yakininde yakında kanlı 
bir muharebe olmuştur. 

Paris, 5 (A.A) - Yukan 
Aragon mıntakasında hayaun 
yavaş yavaş normal bir hal 
almıya başladığı haber veril
mektedir. Topsesleri buralara 
kadar geldiğinden muharebe
nin Giupuzun şimali garbisinde 
devam etmekte olduğu tahmin 
olunmaktadır. 

Birçok siyasi mülteciler Fran
sız topraklar·ma iltica ediyorlar. 

Hendaye, 5 (A.A) - lngi· 

••••• 
- Başı 1 inci say/ada -

Evvela sporun bir tarif ve izar 
hını yagmak lazımdır. Bu yapılmıJ 
ınıdır; hayır! 

Spor nedir, ferdi bir iı midir, 
cemiyetle alıikası var mıdır, yolı: 
mudur, varsa nedir, ferdin cenıi· 
yete ve cemiyetin Je ferde karşı, 

bu bakımdan mes'uliyet ve vecibe
leri nelerdir? 

Spora nereden başlanır?i Tür
kiye gibi spor temeli hiç bulunm.• 
yan ·güreş müstesna· bir memleket· 
te mes'uliyetsiz ve amatör tc~kilat 
bu işi başarabilir mi? Bu teşkilaun 
mes'uliyeti ve hududu ne derece· 
dedir? Spor de) ince, gençlik mev· 
zuu hakkında ne düşünülür ve bu· 
nun mekteplerle alakası nedir? Mil· 
letçe bir spor seferberliği nasıl ya· 
pılır, halk sporu nasıl tesis edilir? 

Bütün bu suallere verilecek 
cevaplann kıymeti Ye isabeti ü:ıe· 
rinde şüpheye hakkımız vardır. 

Çünkü eserler ve neticeleri me}· 
dandadır. 

1 - Biz sporu yanlış anladık. 
2 - Bu anlayışa göre rasgele 

bir organizasyon yapıp geçtik. 

Halbuki, Türkiye'de sporu te· 
sis otmek için, her içtimai hare· 
kette olduğu gibi, bir devlet mü· 
dahalesi lazımdır. Öyle bir müda· 
hale ki, kanunu ile, selihiyeti ile, 
tahsisatı ile, teşkilatı ile cebri bir 
spor yürü) üşünün bütün kudret 
ve imldinlan elde edilebilsin .. Ted· 
rici tekamül ve serbe t, mes'uliyet· 
siz çalışma sistemi, bizim bugünkü 
bünyemizin ·her bakımdan • ihti· 
yaçlanna uygun gelmiyor.. Eğer 

cezri hareketlerle cemiyeti tazyik 
edip yürüyüşe kaldırmasaydık, bu 
gün, ne kültürümüz, ne sanayiimiz, 
ne şimendiferimiz, ne tekniğimiz, 
ne medeniyetimiz, ne ileri felsefe 
ve f ikriyatınıız olurdu. 

Sporda da \'aziyet böyledir. Es· 
ki medeniyetlerde bile spor en 
yükı.ek bir vasıta, bir terbiye işi 

olarak telakki edilmiştir. Onu biz· 
zat devlet kurmuı, devlet batar· 
mı~tır. Biz, bugnn, hiçbir ımretle 

kendimizi bundan i ti na etleme· 
)İZ. Sporu ftıuayyen fcrdlerde eğlen
celik vazi} etinden kurtanp cemi ye· 
te indirmek, halka nıaletmek ge· 
rt'ktir. 

Bu, am·ak bir devlet işidir. 

Kaldı ki, sporun terbi)CYİ, sıhhi 

lıir mana ı, rut'mleket müdafaası 

\ 'C disiplioli, teşkilatlı gençlik nok· 
tasından da hususi bir rolü vardır 

.Mc' cut teşkilat ve sistemle, bu 
iş, ) ürütülcıuez. Spor, dı:vletlcşti· 
rilıııeliıliı . 

Orhan Rahmi Gökçe 

M. H. muamelat müfettişi 
Şehrimiz muhasebei husu

siye müdürlüğü muamelat mü
fettişliğine Bursa muhasebei 
hususiye tahsil müfettişi Ab
dülvahap tayin ediimiş ve ge
lerek vazifeye başlamıştır. 

Merkez ilçe 
Jandarma komutam. 

Şehrimiz merker ilçe Jan
darma komutanı Yüzbaşı Hik
met, bu vazifeden başka yere 
kaldırılmıştır. 

liz büyük elçisi lspanya'yı ter· 
kederek buraya gelmiştir. 

Londra: 5 (A.A) - Küin 
Elizabet dün lngiltere'ye dön
mek üzere Cebelüttank'tan 
ayrılmıştır. Yalnız zırhlı lngil
tere'ye gitmeden evvel Barse· 
lon'a, Alicante ve Valensiaya 
uğrayacaktır. 

Devnnkhire gemisi lngilte
re'ye dönmeden evvel Malta'ya 
uğramak emrini almıştır. Gemi 
468 mülteciyi hamil bulunmak
tadır. Bunlarm arasında Nor
veç ve Venezüella'nın Madrid 
sefirleri vardır. 

Valensia, 5 (A.A) - ihtila
lin zuhurundanberi ilk defa 
olarak bugün Valenzia'da sü
kun hükiim sürmüştür. 

Barselon, Vigo, Gorunna ve 
Ferrot'ta da sükun hükum 
sürmektedir. 
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~-·-::·-·r;~·G:~:·;::i~*J···:···-~ Çeşme ılıcaları Başvekil, komünizmin 
··-·-·-·-·-·-·-·-· ·-·-· . ···-·-·-·-·-·J.·-·-·--4.-1 Büyük Tu··rkı·ye Ote .. 1 ve kafa_s_ı _k_ırı_!~_ı,_d_iyor. 
Yemeğin sonunda idiler. Absallah, on beş yaşına gel- - Başı 1 inci sahifede - biye müsteşarlığına geçirilmiş 

Sıra mcyvaya gelmişti. Laf digvi zaman Ahmet erkek ol· G • A ld 
azı nosu ÇI 1 lalara ajanlar göndererek ve matlıu tir, M. Alevizatos sıhhat ha· 

arasında bir Ahmed adı geçti. muş sayılabilirdi. Fakat kız · he}anoameler da~ıtarak askerleri kanı, M. rıDimitrakos mesai 
Genç kadınlardan biri: hem çirkindi, hem de yaşlı "BÜYÜK TÜRKiYE,, oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her so;yal lıir harL" teş,ik etmiştir. bakanı olmuştur. 
- Kim bu Ahmed? Diye idi. Ahmet onunla evlenmiye- türlü konförü cami, tertemiz takınılan ile saygılı misafirlerinin Komünizm a) ni 1.amanda kültür 

S d v · · ·· 1 ·· 1 · f l "k t' d mile se clcrioe de okulmuş H' Mina, 6 (Radyo) - M. Mc-or u, cegını soyuyor. şın e a c 1 emrine ama edir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kuruştur. 

lısı. 
Güzel bir Arab delikan· Absallah ta başkası ile evle- GAZiNO , t d h' b b d memleket gf'oçli~i üzerinde fena taksas'ın kralla müşavereden 

sana ın a ma ır ir aşçı aşının pişir iği temiz, tesirler yapmı,tır. Komünizm ele\"· sonra ittihaz ettiği tedbirler 
nemiyecek derecede Ahmed'e , taze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edecektir. Jet memurları ara ıoda da ııroı•a· 

Al Anlatın bakalım! 
Herkes iri yarı bir adama 

doğru döndü. Adamın yüzün
den zeki ve enerjik bir insan 
olduğu anlaşılıyordu. Fazla ıs
rar edilmesine mahal bırak· 
madan: 

- Anlatayım, dedi. Evvela 
dekor: Sina dağlarının yay
laları. 

- işiniz neydi oralarda? 
- Bir tetkik seyahatine çık-

mıştım. Tabii yerlilerle bera· 
her dolaşıyordum. O Ahmet 
de bunların arasındaydı. 

Bir akşam Sina dağında 
çadır kurmuşlardı. Gece olu
yordu. Bedevilerin birçoğu 
uyumuştu. Ben pipom ağzımda 
a~ağı yukarı dolaşıyordum. 

Birdenbire uzakta bir şeyin 
kımıldadığını gördüm. Bir hay
van mıydı bu acaba? Yoksa 
bir insan mw Nöbetçiye ses
lendim. Kafile reisini uyandır
dılar. Fakat hava karanlık 
olduğu için dürbünle bile 
görmek kabil değildi. 

Kum tepelerinin üstünde 
birdenbire gölge tekrar gö· 
ründü. Biraz daha iyice fark
ettik. Hayvan değildi. insan 
mı? Yüz adım karlar yakla· 
şınca bunun bir kadın oldu
ğunu gördük. 

Kadın koşa koşa geldi. 
Bedevilerin rci>inin onur.e 
atıldı. Ellerini ka'dırank: 

- Alhhl Allah! Diye figan 
etmeğe başladı. 

Re"si l yanına gittim. 
- Bu kadın kim? Diye 

sordum. 
- Absallah, dedi. Bizim 

bu taraf,aı geçtiğimizi gör
müş. 

Elini cenuba doğru uzata· 
rak gösterdi: 

- Buradan ayakla on saat 
süren bir yerden kalkmış gel
miş. 

- Ne istiyormuş? 

Arap gülmeğe başladı. Fa
kat Arapların gülüşü çok 
manalıdır: 

- Ahmed için gelmiş. 
Bu sırada genç kadın ayağa 

kalktı. "Genç kadın,, diyo
rum. Çünkü onu güzel bir kız 
zannetmiştim. Hayır, bu yüzü 
gözü buruşuk yaşlı bir ka
dındı. 

- Ahmed oğlu mu bunun? 
Hayır, oğlu değil. 

- O halde ne istiyor? 
Onunla e~ lenmek. 

- Ne? 
- Onu tam kırk beş se-

nedenberi bekliyor ... 
Masanın etrafındakilerin 

hepsi birden kahkahaları at
tılar. 

- Ne deli kadınmış! 
- Hiç te deli değil. On 

beş yaşındayken ona koca 
olarak Ahmet düşüyordu. 

- Ne demek bu? 
- Aşiretin adeti mucibince 

her kadın ilk defa, en yakın 
amca veya dayı oğlu ile ev
lenirmiş .. Absallah, onbeş ya
şında iken amcasının oğlu 
Ahmet üç aylık bir çocuk
muş... O güne kadar kırkbeş 
sene beklemişti. Yani kadın 

altmış yaşında idi, Ahmet te 
kırk beş yaşında. 

k d iyi neticeler vermiştir. 
tut un u. Muntazam servis - Taze ve temiz meşrubat ve mekulat . gandasına de,·am ederek onlar da 

Ah d k k l Bugün çıkmag" a başfıyan me açıyor• o ova ı- Ucuz fiyatlar • Elverişli tabldot, de' Jetin esa~Ian pkılması lazım 
yor. Bir gün Ahmed izini kay· ,, ______________________ ,_._, gelen )Cgaue düşman olduğu kana· gazeteler, bu tedbirlerin lüzu· 

bediyor. Zavallı kadın ümit- T k atini uyandırmaya çalı~mıştır. mu üzerinde müttefiktirler. ür flava Kurumu sizlik içinde çırpınmağa baş- M. :Metaksasın he} annarnc~i Hükumetin vaziyete hakim 

B • • • • k p• " bundan oora memleketin içinde l k 
lıyor uyu ıyangosu oması umumi asayiş için ço · bııluodu~u ekonomik mü .. külleriıı 

Nihayet bir gün evel kö· mazinin fena idare inin bir neli· faydalı olmuştur. 
yunJen bir kervan ğeçiyor. .. 21 inci tertip biletleri satılıyor c·esi olduğunu ka)detmektcdir. Hiç· Parti şeflerinin, memleketın 
Yoldan geçen her kervana Uçüncü keşide 11-8-936 dadır bir sipı;al engi olını}aıı şimdiki geçirmekte olduğu müşkül va· 
sorduğu gibi, onlara da koşup hük\mıct \ unan ı;o pi diioyasıııııı ziyet üzerine bir müddet için 

Büyük ikramiye 35.000, mu"'ka"fat 20.000 liradır. Ayrıca k ld ıı- l l"k ı · '" k ı · Ahmed•1• soruyor·. maruz a 10 1 te ı ı e crı ıar ,. rnış • ,.. .. I "h t 20 000 12 000 sıyası munazaa ara nı aye ve-
- Ahmed'ı' go"rdu"nu··z mu'"? 

1 

· • · ve 10.000 liralık büyük ikramiyeler vardır. ,c derhal fakir •e i~\i taLakalar kl d l k d 
B l l rece eri ümit e i me te ir. Şimdiye kadar aldığı cevap- i et er hukumet önünde direktörlük gişesinde ve bi- lıolıiııc tedbirler alnıı~ıır. A . l K d t' A 

1 

lumum bayilerde satılır. l\I. Metaksa.;111 Lc}arıuamc~i mıra on oryo ıs ve etos 
lar hep "hayır,, dır. '!" .. -~-~ ... lllll•••------------111_...- lıüküuıcıin Liitün hareketlerine muhripleri Selanik limanına 

Fakat bu sefer bedeviler J • c M u d itiraz eden ve bir kısıuı gazetele· demirlemişlerdir. Hükumetin 
Ahmed'i bizim kafilede gör- zmır • . • liğin en: rirı )ardıııııııa mazhar olan tnraf· Selanik'tc ittihaz ettiği mü-
düklerini so"ylüyor. Kadın sa· 1 · 9 tar reaksi} onu i,aret clıııekte<lir. k 

l k k b 
zmır ceza evinin 36 mali yılı sonuna kadar yirmi bir bin Grevci şeflerin itiraf cttikle· him tedbirler, asayişin omü-

at erce oşa· oşa ize yetişi· sekiz yüz lira muhammen bedeli mahkum ve mevkufların f d hl"}" 
riııc göre, umumi gre\• so )al reji· nistler tara ın an i a ıne mey-yor. 

Kafile reisine: 
ikinci nevi 960 gramdan ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulile mi devirmek ın:ık adını takibeden dan vermemıştir. Bütün ko· 
eksiltmeye konulmuşsa da yapılan teklifler komisyonca haddı umomi Lir ihtilal tezahürünün La~- münist rüesası muvakkaten 
layıkta görülmediğinden artırma ve eksiltme ihale kanununun langıcını teşkil edecekti. Ahmed'i zorla bakalım, 

ne cevap verecek, dedim. 40 dd · "b' 'd k ·1 1 k llfı"llı" ~·e 808,, 8 } fıcla" ketlen" ıı , 11• tevkif editmiştir. Askeri sı met ma esı mucı ınce yem en e sı tme yapı masına a· ı• • J 

·1 · · kuunu teh"ir eden hu vaziyet kar· nıftan tevkif edilen yoktur, Adam, ehemmiyetsiz bir şe
yın üzerine fazla düştüğümü 
anlatmak ister gibi yuzume 
baktı ve güldü. Sonra, halı· 
nmı kırmamak için, Ahmed'i 
arattı. 

rar verı mıştır. ~ · 
Ek şıeıoda hükumet harekete gef;mi~ üçüncü Selanik kolordusunun 1 - siltme 15-8-936 cumartesi günü saat 12 de ceza 

. d d k l k Ye örfi idare illin ile parlliıueııto· resmi bir tebliği: evın e mü üriyet ma amında yapı aca tır. nuo feshı kararlarını krala la ,jJı 
2 - Teklif mektuplarının bir saat önce müdüriyet maka· Silah taşıması herkes için 

ettirmiştir. 
mında komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Hükumetin mes'ul şefi ol- memnudur. içtimalar muvak· 

3 - Talipler herzaman şartnameleri Ankara, lstanbul. C. mak itibarile memleketi kur- katcn menedilmiştir. Sabah-
M. U. liklerile cezaevi müdüriyetinden alıp okuyabilirler. 2269 l 

Fakat Ahmed yok! 
Her taraf alt üst edildi. Yal

nız yerlerde ayak izleri bu
lundu: 

Ahmed; cenuptan doğru 
kadının geldiğini görünce şı

male doğru kaçmağa başla-

ı .m.ıştı ... 

IJzmirfarbaylıfından 
Senelik kirası 200 lira be· 

deli muhammenle Alsancakta 

Birincikordondaki eski itfaiye 
garajı binası baş katiplikteki 

şartname veçhile bir sene 
müddetle kiraya verilecektir. 

Açık artırma ile ihalesi 21/ 
81936 Cuma günü saat on 

altıdadır. iştirak için on beş 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

7 11 15 18 2512 
Basmahane civarında Kazım 

Özalp bulvarı yakınında bir 

hela ile beş pisüvar yapılması 
işi 460 lira bedeli keşifle 

14/8/936 Cuma gunu saat 
16 da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Keşif ve şartna
mesini görmek üzere baş mü
hendisliğe müracaat edilir. 
iştirak için otuz dört buçuk 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve sa· 
atte encümene gelinir. 

30 4 7 11 2358 _ ................ ._ 

Izmir kadastro müdürlüğün
den: 

Güzelyalı mahallesinde Şefkat ve Reşadiye sokaklarının bir
leştiği noktada bulunan bila numaralı arsa mübadeleye tabi 
Rumlardan Nifli Y orgiden kalma olarak hazine adına yazıl· 
mıştır. 

Bu arsada alakası bulunan kimselerin ilan tarihinden itiba
ren iki ay müddetle ellerindeki vesaikile birlikte Saçmacı ha
mam sokağında 20 numaralı binada kadastro komisyonuna 
müracaatla ne gibi hakları varsa bildirmeleri 2613 sayıh ka· 
nunun 25 inci maddesine uyu'arak ilan edilir. 2488 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Bornova Tümen Sat. Al. Ko. RS: 
1 - Ödemiş'teki topçu kıtasının senelik ihtiyacı olup açık 

eksiltme suretile münakasaya konulan (62000) kilo 
samanın ihale tarihi olan 29/7 /936 Çarşamba günü 
saat 11 de yapılan münakasasına talip çıkmadığından 
on gün temdidile açık eksiltmesi yeniden 10/8/936 
pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı (930) lira olup muvakkat temi· 
natı (70) liradır. 

3 - Şartnamesi heriÜn komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin muayyen vaktinde Bornovadaki askeri satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 2339 

Bornova Tüm. Sat Al. Ko. Rs: 
1 - Gaziemirdeki kıt'anın senelik ihtiyaçı olup açık ek

siltmeye konulan (40000) kilo samanın ihale tarihi olan 
29/7 /936 Çarşamba günü saat 11,30 da yapılan mü
nakasasına talip çıkmadığından on gün temdidile açık 
eksiltmesi yeniden 10/8/936 pazartesi günü saat 1 O da 
yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı (600) lira olup muvakkat temi· 
nah (45) liradır. 

3 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin muayyen vaktinde Bornovadaki askeri satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 2440 
Burnava Askeri Satın Alma Komisyonundan: 2493 

Cinsi Mahalli Miktarı Umum tahmin Muvakkat Münakasa Tarih Gun Saat 
Kilo tutarı teminatı şekli 

Yulaf veya arpa Burnava 300,000 15,000 1125 Kapalı 24/8/936 Pazartesi 10,30 
Yulaf veya arpa Gaziemir 54,000 2,700 203 Açık 24/8/936 Pazartesi 11 
Yulaf veya arpa Ödemiş 90,000 4,500 338 Açık 24/8/936 Pazartesi 11,30 
Yulaf veya arpa Söke 270,000 13,500 1013 Kapalı 24/8/936 Pazartesi 15 
Yulaf veya arpa Aydın 54,000 2,700 203 Açık 24/8/936 Pazartesi 16 
Yulaf veya arpa Tire 48,000 2,400 180 Açık 24/8/936 Pazartesi 16,30 

1 - Tümen birlikleri için yukarıda miktar ve mahalleri gösterilen yulaf veya arpa hizala
rında gösterilen şekillerde münakasaya konulmuştur.Talipler hem yulaf ve hem de arpa 
için ayrı ayrı fiat teklif edebilirler 

2 - Münakasaları hizalannda gösterilen tarihlerde yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. 
4 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin 2490 sayıll kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte 

teminatı muvakkate makbuz veya banka mektuplarile birlikte muayyen vaktinde Bur· 
navadaki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri ve kapalı zarf usulile yapılacaklar 
için teklıf mektuplarını münakasa saatından bir saat evvel komisyona vermeleri. 7·12·16-21 

tarmak için kendisine lazım leyin saat dörtten evve so-
:gelen selahiyeti bu şekilde kağa çtktlmıyacaktır. Yalan 
elde etmiş olan M. Metaksas haberler neşri cezayı mucip 
infilakin önüne geçmek gibi olacakttr. Bunlara muhalif ha-
ağır bir vazifeyi deruhte et- reket edenler divanıharbe 
mek kararında bulunduğunu Aerilecektir. Denmektedir. 
ilan etmektedir. Selanik'te bugün hiçbir ga-

Elen milleti sükün içinde zete neşredilmemiştir. 
çalışmak ve yaşamak istemek· İstanbul 6 (Hususi muhabi-
te ve sosyal rejimil kuvvetlen- rimizden) _ Yunanistanda 
dirmiş olan hükümetin, kralın diktatörlük ve fevkalacle ted-
himayesi altında memleketin 

birler devam etmektedir. Bürefahına çalışacağı emniyetini 
duymak istemektedir. yük candelerdc askeri kuvvet-

Grev tam bir muvaffakıyet- leri devriye suretile gezmek· 
sizliğe uğramıştır. Çalışma hiç tedirler. 
bir yerde inkıtaa uğramamış- Yunan generaBeri, diktatör-
tır. Atina şehrinin normal ha- lük kararını muvafık gördük-
yatı devam etmektedir. Bu lerini bildiriyorlar. 
sabah gelmiş olan birçok tü- Atina,, 6 (A.A) - Atina-
rist asarıatikayı gezmişlerdir. nın resmi daireleri ile sevkül-

Bütün memleket dahilinde ceyş noktaları polis kuvvetleri 
ayni sükun hüküm sürmektedir. tarafından muhafaza edilmek-

Atina, 6 (Radyo)- Dikta- tedir, Fakat payitahtta vaziyet 
törlüğün ve idarei ürfiyenin normaldir. Ve sükun hüküm 
ilanına reğmen burada vaziyet sürmektedir. 
normal dır. 

Mersin mUddeiumumisi 
M. Metaksas, fakir amelenin 

Marsin müddeiumumisi Naki, 
daimi yardım göreceğini ve 

bir ay izinle şehrimize gel-8 saatlık mesaiyi tatbik ede-
1 h d miştir. ceğini ve ame eye azami a 

üzerinden yevmiye verileceğini 
vadetmişt~r. 

Buhün Pire'ye birçok türist 
gelmiştir. 

Bütün Yunanistan'da sükun 
hüküm sürmekte ve hükume
tin aldığı tedbirıer her tarafta 
memnuniyet uyandırmıştır. 

idare sistemindeki tahavvü· 
tat, gerek siyasi mehafilde ve 
gerek efkarı umumiyede hüs· 
nü kabul görmüştür. 

M. Zaviçyanos maliye ba
kanı ve kabine ikinci reisi ilan 
edilmiştir. 

M, Perikli Haryati müsteşar 
olmuştur. M. Papa Vasili har· 

Ucuz, temiz, taze 
ilac ve tuvalet , 

çeşitleri 

Sıhhat 
Eczanesi 
Hamdi Nüzhet 
Küçük salepçi hanı 

karsı&ında .. 

Izmir Vakıflar direktörlüğün
den: 

Müfti esbak Ahmet Sait vakfı mütevelliliğindcn 
Müfti esbak Ahmet Sait vakfından Namazgah caddesinde 

43 No. lı dükkanın senelik kirası 60 lira bedel üzerinden on 
gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 15 8 936 
cumartesi günü saat 11 dedir. istekli olanların Vakıflar direk· 
törlüğüne müracaatları ilan olunur. 7 11 15 2503 
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Frateııı• Sperco Hellem·c Lı·nes lzmir Komutanlıtı ilanları 2 - ihalesi 10 ağustos 936 pazartesi gunu saat 15 tedir. 
3 - Şartnamesi 986 kuruşa M. M. V. sa. al. ko. dan alınır . 

1 T A f L• •t d Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 4 - İlk teminat 11110 liradır. 
Y apur Cen QSl imi e 1 - Bergama kıtaatı için 17500 kilo kurufasulya 21/8/936 5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

ROY AL NEERLANDAIS Hamburg - Bremen, Rotter· cuma ğünü saat onda açık eksiltme ile Bergama askeri kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı bclgelerlı· 
KUMPANYASI dam -Amsterdam ve Anvers satın alma binasında satın alınacaktır. birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 

''CERES,, vapuru 27 tem· limanları için her ay munla· 2 - Kuru fasulyanın tahmin bedeli (2100) liradır.· evvel M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 
muzda gelip 1 agustosta AN- zam iki sefer yapacaktır. 3 - Birinci teminatı 158 lira 50 kuruştu'r. 24 27 31 7 2257 
VERS, ROTTERDAM, AMS- Ren, lskandinav ve Baltık 4 - istekli olanların birinci teminatı Bergama maliye vez· Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
TERDAM ve HAMBURG li- d l l d k · limanları için doğru Konşi- nesine ihale ~amanın an evve tes İm e ece tır. 1 - Hava kıtaatının kapali zarf usulile münakasada bulu-
manları için yük alacaktır. mento ile eşya kabul eder. 5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyen hergün komisyon açık nan 29700 kilo kesilmiş• sığır eti ihtiyacına talip çık· 
SVENSK ORİET LINEIN A l E l • M ·ı olduğu ilan olunur. 4 7 11 15 2463 madığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

"VASALAND,, motörü 30 ng O- gy ıan aı ----------------,------- l 
temmuzda beklenmekte olup L. Mst. Mv. Satın Al. Ko. nundaıı: 2 - halesi 12/ Ağustos/936 çarşamba günü saat onbeş bu· 
yükünü tahliyeden sonfa ROT- ıne 1 - Bergama kıtatı için 4300 kilo zeytinyağı 22/8 /936 çukta İzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyo-
TERDAM, HAMBURG, CO- Marsilya ve fskenderiye için cumartesi günü saat 10 da açık eksiltme il-; Bergama ııunda yapılac·aktır. 
PENHAGE, DANTZIG, GD- 9600 tonluk "Cairo City,, va- askeri satın alına binasında satın alınacaktır. 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 6979 lira 50 kuruştur. 
YNIA, OSLO, GOTEBURG puru her ay Pireden munta- 2 _ Zeylinyağı tahmin bedeli 1849 liradır. 4 Beher kilosunun tahmin edilen fiati yirmi üç buçuk 
ve ISKANDINAVYA liman- zaman iki sefer hareket ede- 3 - Birinci •teminatı 138 lira 68 kuruştur. kuruştur. 
ları için yük alacaktır. cektir. 4 istekli olanların birinci teminatı Bergama maliye vez- 5 Teminat muvakkate akçesi 523 lira 50 kuruştur. 

SERViCE MARITİME Yolcu fiatinde tenzilat: nesine ihale zamanından evve! teslim edecektir. 6 - Şartnamesi herglln komisyonda görülebilir. 
ROUMAİN Pire-Marsilya seyahat müd- 5 Evsaf ve şeraitini bilmek istiyen hcrgün komisyon 7 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve-

" ALBA JULİYA,, vapuru deti 75 saat, açık olduğu ilan olunur. 4 7 ı ı 15 2465 sika göstermek mecburiyetindedirler. 
30 temmuzda gelip 1 ağus- Port·Sait ve 1skenderiye li- 8 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

1 l VELOS Mst. Mv. satın alma komisyonundan: dd l tosta P RE, MALTA, MAR- man arı için " ,, vapu· ve üçüncü ma e erinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
SiL YA ve BARSELONE ha- ru her hafta pazartesi günü saat 1 - Kayseride yaptırılacak yapılar kapalı zarfla eksiltmeye kalan ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saa-
reket edecektir. 12 de muntazam Pireden ha- konmuştur. tından evvel komisyonda hazır bulunmaları. 2515 

Yolcu ve yük alır. reket edecektir. Yolcu ve eşya 2 - Keşif bedeli 55229 lira olup ilk inanç parası 4011 M t M S t Al K d 
l·ıA d k' h k 'hl ·ı k b 1 d lira 45 kuruştur. s . v. a . . o. nun an: 

an a ·ı are et tarı erı e a u e er. 1 - Bergama kıtatı için 20000 kilo bulgur 25/8/936 salı 
l l d k. d · 'kl'kl d F l f ı p 3 - ihalesi 10/ Ag" ustos/936 pazartesi günü saat 15 tedir. nav un ar a ı eğışı ı er en az a ta si at için asaport günü saat onda açık eksiltme ile Bergama askeri satın 

acenta mes'uliyet kabul etmez. yolcu salonu karşısında Lokal 4 - Keşifname ile fenni şartnamesini almak istiyenler 280 alma binasında satın alınacaktır. 
Daha fazla tafsilat almak için Riz binasında. kuruş mukabilinde komisyondan alırlar. 2 Bulgurun tahmin bedeli 2000 liradır. 
2ci kordonda tahmil ve tahliye Umumi Deniz Acentahğı 5 - Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar için 2490 3 İstekli olanların birinci teminatı Bergama maliye vez· 
binası arkas'ında Fratelli Sper- Limited sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde istenilen nesine ihale zamanından evvel teslim edecektir. 
co vapur acentalığına müraca- acentasına müracaat olunması. ve bayındırlık bakanlığından alınması gereken fenni 
at edilmesi rica olunur. Telefon : 3171 ehliyetnameler için ihale gününden sekiz gün evvel 

Tele. 2004 2005 2663 ---~------ı- mezkur bakanlığa müracaat edilerek buradan da alı-
- ....____ Olivier VE Şürekası nacak belgelerle idari şartnamede istenen ve behe-

W • F • H. VAN• Limited mehal verilmesi mecburi olan vesika ile birlikte teklif 

D ZEE & Co 1 r A ve teminat mektuplarının da ihale saatinde bir saat er • v apur centası 
evveline kadar M.M.V. satın alma komisyonuna ver-

N. 
Cendeli Han, Birinci Kordon melcri. 23 28 2 7 2259 

V. • Tel. 2443 ---
DEUTSCHE LEVANTE LINIE THE ELEERMAN LINES Ltd. Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 2353 

G b H "GRODNO 25 h 1 - Hava kıtaatının göstereceği yerde 1548 lira kırksekiz . m. . . ,, vapuru a-
" ACHAIA,, vapuru 2 ağus· ziranda beklenmekte olup kuruş bedeli keşifli tel kafes imaliyesi açık eksiltme 

tosta bekleniyor. ANVES ve Londra ve Hul için yük ala- suretıle münakasaya konmuştur. 
HAMBURG'tan yük boşalta· caktır. 2 - İhalesi 14/ Ağustos/936 cuma günü saat onbeş buçukta 
caktır. "MARDINIAN,, vapuru27 lzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma ko. nunda yapı-
"ARKADIA,, vapuru 10 ağus- haziranda beklenmekte olup lacaktır. 
tosa doğru bekleniyor, 15 Liverpool ve Glasgow için 3 - Teminat muvakkate akçesi 116 lira ondört kuruştur. 
ağustosa kadar ANVERS , yük alacaktır. 4 - Şartname keşifnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
ROTTERDAM, HAMBURG "DRAGO,, vapuru temmuz 5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarını ve ihale-
ve BREMEN limanları için ortalarında Londra, Hul ve den laalCal sekiz gün evvel İzmir Nafıa fen heyetinden 
yük alacaktır. Anversten gelip yük çıkara- alacakları ehliyetname vesikalarını komisyona göster· 

AMERiKAN EXPORT LINES cak ve a~~i za.~unda Londra, mek mecburiyetindedirler. 

"EXMlNSTER,, vapuru 2 ve "HLEulSBıçlAınNyuk alacak1t5ır. 6 - Fksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ğ b kl . N " vapuru tem- .. .. .. dd l . d t . d 1 . a ustosta e enıyor. ev- . S ve uçuncu ma e erın e ve şar namesın e yazı ı vesı-

york için yük alacaktır. muzda Lıverpol ve wansea- kalan ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saa· 
dan gelip yük çıkaracaktır. 

DEN NORSKE MlDDELHAS- DEUTSCHE LEVANTE LINIE ____ ti_nd_e_n_c_v_v_el_k_o_m_i_sy_o_n_d_a_h_az_ır_b_u_l_un_ıı_ıa_la_r_ı. _28_2_1_1_2_ 

LINJEN (D/S A/S SPANKE- "SOFIA,, vapuru 25 hazi- Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
LINJEN) OSLO randa Hamburg ve Bremen- 1 - Beher tanesine biçılen ederi 305 kuruş olan 64 bin 

"BOSPHORUS,, vapuru 22 den gelip yük çıkaracaktır. 650 tane kilim kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
ağustosla bekleniyor. iSKEN- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! ........ 
DERiYE, Rouen, DIEPPE ve 
NORVEÇ limanları için yük 
alacaktır. 

S. A. ROY AL HONGROİSE 
DE NAVIGATlON DANUBl
ENNE-MARİTiME BUDAPEST 

"DUNA,, vapuru 7 ağus
tosta bekleniyor. BELGRAD, 
NOVESSAT, KOMARNO, 
BUDAPEST, BRA TISLA VA, 
VIY ANA ve LiNZ için yük 
kabul edecektir. 

JOHNSON VERREN Lf. 
NES Ltd. 

"JESMOORE,, vapuru 15 
ağustosta bekleniyor. ANVERS, 

LIVERPOL' dan yük boşalta
cak ve VARNA, KôSTENCE, 
GALA TZ ve BRAILA için 
yük alacaktır. 

--~ 
SERViCE MARITIME ROU-

MAIN BUDAPEŞT 
"DUROSTOR,, vapuru 5 

ağustosta bekleniyo. KÖS -
EENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAT, BU
DAPEST , BRA TISLA VA , 
VIYENA ve LINZ için yük 
kabul edecektir. 

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

~~.~Y•.N«A 
~· ~~ ... , 

· /~ " ·· K u ru f ~ o JI ıu ıı·· 
J~./ 

4 - Birinci teminatı 150 liradır. 

5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyen hergün komisyon açık 
olduğu ilan olunur. 7 12 16 22 2466 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Edremit garnizonu ihtiyacı için 350 ton kuruot kapalı 

zarf usulile satın alınacaktır. 
2 - Malın tahmin bedeli 12250 liradır. 
3 - Birinci teminatı 918 lira 75 kuruştur. 
4 - ihale günü 22/8/936 cumartesi günü saat 11 <le tüincıı 

satın alma binasında yapılacaktır. 

5 - İstekli olanlar teklif mektuplarını ihaleden bir saat 
evvel teslim edecektir. 

6 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler 
misyon açık olduğu ilan olunur. 7 11 

ıçın hergün ko-
15 20 2434 

• tt 11111111111111111111111 111 lı ı. Doktor .. 11111111111111111ınııııııı111! -- -
A. Kemal Tonay ~ --

=Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütalıassısı= 
Basmahane istasyonu karşısındaki dibek sokak ha,ıncla 30 sayı- -= lı ev ve muayent>hımcsinde sabah saat 8 den ak~arıı saat 6 a kadar := = luı!'ltulannı kalnal eder. = 

= Müracaat c•den hastalara yapılması lb.ımgelen sair tahlil4t ve = 
_ mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına ccvza := = görülen Pnonıotoraka muayenehanesinde muntazaman yapılır. := 
•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telef on: 4115 11111111• 

iş bankasına me-
mur alınacaktır. 

Türkiye iş bankasından: 
Bankalarımızın merkez ve şubelerinde çalıştırılmak üzere 

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

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

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

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

................................................................... ._. .... mi .................................................. İlll ...... ... 

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


