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Manevra ıliiıı gı-cc yarısı haş

lamıştır. Gı·nel kurma~· haşkaııı 

nıareıal Fe\Zİ Çakıııak" la geunal 
J.' abreddin 'e muhtelif gcneraJl ... r 
ve erkıimlıarhiye dt> hazır hnluııu 

~orlardı. 

Tayyarelerin. ) üzlerce tankın, 

sayısız motörlü l "C motörsüz kıta

lann birdenbire harekata geçişi 
cidden görüleeek bir şekilde idi. 
Tertip olunan plan mucibince ilk 
defa, askeri kuvvetlerin tayyare 

Bir piyade havan topumuz 
bücumlanna karşı eetir ve gizlenme 
vaziyeti tetkik edildi. Kara kuv
\etleri bunda çok höyük bir ınu· 
vaffaluyet göııterdiler. Tayyareleri· 
miz. gizlenmiş olan k uv\ etleri ara· 
ılıktan sonra neticeyi mareşoln ve 

erlr.iinıharbi:yeıi11e arzettiler. .Mare-
11al bu teftiş neticesinden çok ınem-

ilk Romanyanın 
denizaltısı 

Merasimle isim 
kondu. 

Bökreş, 8 ( Raclyo ) - Yarın 

Köıtenr.e'de birinci Romanya tah· 
telbahiri Delfin üs tahtelbahirine 
iaim konma merasimi yapılacaktır. 

Bu tahtelbahir, dört veni tnhtelba-
hirin birincisidir. · 

İsim koyma merasiminden son· 
ra Romanya filosu amiral Bala
ne1ko kumandasında açık denizler· 
de merasim ve manevralar } apıla
cak ve açık denizde de ikinci dini 
iyin olacakhr. 

H~rgil.!!_!_abahları _ çıkar,_ siyasaJ_gazetedir. 

Tayyareler w tanklarla müşterek lıiicum 
nun oldu. Bunu müteakip tayyare- riye buna iştiıak edecektir. 
ler, tanklar, motörlü ve motör&üz BaşLakammız geııeral İsmet 

kıtalann karşnkl- İnönii.nün de bugün yarın Trakya-
lı hücum mane\·· p hareketle maneHayı yakından 

ralan başladı,. Bu takip huyurmaları muhtemeldir. 

maneHalar dört Maucualarımız Alpııllu, Ba-
giin sürecektir. bacski, Kırklareli Ye Hayrebolu 

Mi'li müdafaa arasmda inkişaf etmektedir. Kah· 
bakanı general ranıaıı llelııne<kjklerin bugtlnkü 
K&z.m Özalp de askeri teknik inkişafına muvazi 
bugün manevra cılarak ve modern bir kuvvet ha-
ııahaı_oına gitmişıiı . !indeki hareketleri, biitün kumau-
Dört gün sonra danlarca tak<lirle karşılanmaktadır. 

kara km; vctleri · İstanbul, 8 (Hususi} Bu sabah, 
miz çok büyük Çorlu'da bir &Ü\an muharebesi ma-

Jaaliyette. bir geçit resmi nevrası yapılmış ve çok. İ) i neti-
yapacaklar ve bütün vesaiti aske- celer alınmıttır. 

Cenevre'de Yahudi kongresi 

Nabliis'te yeniden 
23 Arab· öldii. . ___ __,, __ _ 

lngiliz'ler Arab asileri tayyare
lerle bombarduman ediyorlar. 

Cenevre 8 (Radyo) Beynel-
milel Yahudi kongresi, 32 muhte
lif devlet Yahudileri murabhasla
rından mürekkep olarak açılmıştır. 
Bu kongre 8 ağustostan 16 ağus
tosa kadar devam edecektir. Yüz
lerce Yahudi murahhası gelınittir. 

Bu kongrede lıerşeyden evel mü
zakere edilecek meıı·ele. Filiııtİn· 

deki vaziyettir. 

Kudüs 8 (Radyo) İngiltere 
hükumeti son ihtiliı hidiseleri ile 
husule gelen zaıarlardan hiçbirisini 

tazmin etmiyeceğini bildirmiştir, 

Telavivde bulunan 300(} Yafalı 
mlilteci henüz yerlerine avdet im· 
kanını bulmamışlardır. Bunlara 
Telaviv belediyesi yardım etmekte
dir. Son 24 saatte birçok yerl~rde 
birçok hadiseler çıkmıı ve Nablüs
te 23 Arab ölmüştür. 

İngiliz tayyareleri i si Arablar 
üzerine tayyareletle bombalar at
maktadırlar. Bir İngiliz mülizimi 
son miisademelerde ağır surette 
yaralaomııtır. 

Top başında lıiJkfimet taraf
tarı milis kuvwtleri 
Lizhon, 8 (Radyo)- Lizbon'un 

knlüp radyosunun bir haberine gö-
• 

lngiltere kralı 
Tay yare ile hare

ket etti. 
l..ondra, 8 (Radyo) - Kral ae· 

kizinci Edvard seyahate haşlamış 
ve hu sabah tayyare ile Fransa'ya 
müteveeciben hareket etmiftir. 

Kral Sen Anjoııer'den K.ale'ye 
gitmiı ve Fransız idare Amirleri 
israfından k'lJ'fılanmıtbr. Kral hu· 
ıusl ekıpreele hareket etmiftir. 

l~işleri bakanll§ı 
Meclise verilmek üzere, hava hücu
mundan korunma kanununu hazırladı 

Yunan krah Korfo
da köşkiine çekildi 

M. Metaksas ve M. Zaviçyanos 
idareyi ellerine aldılar. 

Atina 8 (Raılyo) - \ unan ga· 

zeteleri, kralın Korfo) u. azirnetiıı
<len ~\el !\I. Kostantin Caldariıı, 
M. Gonalas,. J\1. Paparıastaıı) O) u ve 
M. Kafamlarİ!'Iİ ayrı ayrı kahul 

re Madrid'de hükumet çok müş
kül bir vaziyettedir. Hükumet gece 
ışıklannı tamamen menetmiştir. Yi
yecek Madrid'de azalmağa başlamı~
tır. Benzin ,.e petrol fikdan ela 
\"ardır. 

General Mola, su teşkilatını 
tahrip edeceği hakkındaki haber
leri tekzip .etmiştir. 

Diğer taraftan, M. Azana'nın 

riyasetinde toplanan İspanya kabi
nesi vaziyeti ve ifade ettiği veha
meti nazan itibara alarak mühim 
tedbirler almıştır. 

Barııelon ile Madrid arasında 
şiddetli bir ihtilaf çıktığı da söy
lenmektedir. 

Loudra, 8 (Radyo) - Armest
rung ~ilah ve mühimmat fabrikası 
Madrid hükumetinin siparişlerini 
kabul etmemittir. Bu reddin sebe
bi; fabrikanın gece ve gündüz İn
giltere hükumeti hesabına işlemek
te olmasıdır. 

Lizbon, 8 (Radyo) - Asi .kuv
vetler, general Liyano•nnn imdad 
kıt'alannı almışlardır. Bu kıt'a Ba
dakoat'a vasıl olmut ve burada ko
milniıtleri mağhip etmiş ve birçok
lanm kortuna dizmiştir. 

Birçok komünistler Portekiz 
topraklanna iltica etmiılerdir. 

Sevil 8 (Radyo) - Kumandan 
Franko, Cöta'dan Sevil'e tayyare 
ile gelmiftir, General Franko he
men hükUoıet dairesine gitmiı ve 
buı miiukeratta. bulunmuttur. 

Esir tisi zabitler 
Paris, 8 ( Radyo) - Madrid 

şehrini muhasara eımit olan h,i 
kuvvetlerin, dünden itibaren taar. 
ruza geçtikleri anlaşılmaktadır. Ta
arruz eden ordunun, general Fraa
ko 'nun İspanya Fas'ından cel~ 
lediği kuvvetlerden müteşekkil ö 

duğu tes\»it edilmiştir. 

-Sonu 6 ıncı sag/ada-



F 1 K R A ----
Kendimizi tanımak 

irfan Hazar 
Hakiki mektcpJer. ilzlü kitaplar, lİ)ntrolar, konferan lar.. aneak bi· 

:ı:im iç düııyıımızm keşfedilmemiş olan meçhul kü .. elcrini bizzat bize 
keşfcttirıııektcn ba.kn bir \"azifc görmezler. Onlar bir vn ıtadır. yani gay· 
ri tmırumuzun karanlıklanna doğru çc\·rileıı projektörlerdir. Unutmı· 

yalım! Ga)C daima biziz. istidat clcnt'n lıirebin veren bereketli tarla. 
\e orada gi>nıiilii duran lıadııiz lıcsap,ız tohumlar hep bizim içimizdedir. 
lmmn oğlu kendi ini tanıdığı ııisbetlc yilk rliyor! Şüphe iz, lakin Sok· 
rafın kadim tnv i)e ine rağmen lıugüıı hangimiz kendimizi çok iyi tanı· 

rlı~ınıızı ve anladığimızı iddia edebiliriz? 

j __ G_ü_n_ü~n_J._e=--l __ g_r~a =-f ~H_._a h __ -~e r~l~e~r~i ~r 
Yaş·ar ve Çoban 'Mehme~ ır Yıilkenuçuşunda 

yeni rekorumuz. 

din dünya şampiyonu ol-
Kendimizi ve haşknlarını tanımakla hütün cidal v• ihtiliıflnrımızı 

ortadan kalkınış lnıluouyor. Her taraf süt liınnıılığa clötıü\ ur. ocak, maları muhtemeldir. 
buna müyc er olmak hiç tc kolay değil ! 

Ankara, 8 (A.A) - Dün 
İnönü yelken uçuşu kampın· 
da Rusya' dan dönen muallilll 
muavinlerinden Tevfik Aytao 
bir P. S. 2 cYeUfon planörü 
ile 7 saat 35 dakika havada 
kalarak Vecihi'nin geçen haf· 
ta tesis etmiş olduğu 5 saat 

45 dakikalık rekorunu kırmıştır 
'-..~~--~~~~~~--

Bir muharririn dün)ayı kara gören rorıııınlıınndau şikiı) el t·deriz. 
:\için nikbin )llZılar yazmıyor: deriz. Düşünmeyiz ki ona lmnl:ırı yazdı· 

ran kendi içi, kendi bünyesi, eti, kanı , UZ\ iyeti bulii a fizyolojik , c 
p ikol ljik varlığının yapı ıdır. :\'a ıl bir airdcn şose yolunu dair rapor 
hekli)emezııek, heclbiıı şairden nikbin, niklıiıı mulıarrirden dl' bedbin 
) azılar bekli yemeyiz. 

Ho,larımadığınız \azifc önünde. aıkıntıdan döktüğünüz terleri dıişii· 

nünıiz! Sonra da alakayla sarıldığınız ve gülerek başardığımı: işinizi ılc· 
minkiııiu pıııou koyunuz. Biri~i tı.lyiycıiniziıı, rııhurııızurı i ıcnıidiği \'e 
ıııüternncli)Ctı tckmelccliği vazift', cli~cri i c bilakis tekmil varlı~mızın 
lıu) nuoa arıtarak öptüğü \·c pcrP.6tiş ettiği i~tir. 

Dört güreşçimiz diskalifye edildi. Norveçliler 
Alman'ları yendiler. Güreşler devam ediyor .. 

Istanbul, 8 (Hususi muha· Bu sabah Greko - Romen lsviçre'li rakibinin sırtını ye· 
birimizden) - Berlin'den ha· güreşlere devam edildi, güreş- dinci dakikada yere getirdi 
ber veriliyor : çilerimizden 72 kiloda Nuri ve müsabakayı kazandı . ikinci 

ıl Küçük Haberler 

Kuwcıli ölçülerle hakiki in~an i ıidnılım ,.c nlukn ıııı ölı;cbil ek 
devlete lıeba olmamış milyonlarca ) ararlı kol 'c milyonlarca lira kn· 
zaııdırnıı~ lmlunuruz. Herke yerli )Crinc tliisturuncla hiiyük mcz.iyct· 
Jn aklıdır. J.·nknı rıerde bö) le bir ölçü? 

fodern kültür harcktlcriniıı hedefi, gittikçe hu ölçü)c tc\·eccüh el· 
nıcktcdir. fanrif \"ckalcılerioi birer b elletme ve Jıafıza)a yükletme ro
lünden çıkanp talebeye kendi keııdLini ke~fettirecek va ıtalar ha~rlıyan, 
i tidotlarını tartarak nyır:ın, olıikalara göre ödevler \ 'C dolayı ile eserler 
\eren nıüc c eler halini alubilmeı;i mcs'clc i dc,·let programlarına giriyor: 
Herşey hizde ba~lıyor \C hizclc bitiyor. 

Yunan liderleri --·····-··----Krala itimadlarını 
kaybetmişler. Sebep 

diktatörlük imis! 
~ 

Kömür sergisi ---·· .. ---Demiryollar tarife. 
sinde tenzilat 

yapılacak 

, ~ güreşi Saim yaptı ve Eston· 

Karadenl.z'de bı·r facıa ya'Iı pehlivana yenildi. üçüncü 
müsabakada büyük Mustafa 

7 kişi boğuldu. J:Jir motör, 
bir de kayık battı. 

Şile, 8 (A.A) - Bugün ilçemizin Kabagöz köyü kıyıla
rında bir motör batmış ve 8 kişiden mürekkep olan tayfa
larından 6 sı boğulmuş ve ikisi sandalla karaya çıkmışlardır. 

Gene ayva tüccarlarına aid olan odun yüklü bir kayık 
Bozgaca açıklarında batmış ise de nüfusça zayiat yoktur. 

Şile açıklarında denizde yıkanan ve Kervansaray muhtarı 
Yusuf ta dalgalara kapılarak boğulmuştur. 

, ...................................... lllmEaml 

KaraağaçMüsellesiniYu-
nan 'lılara Verecekmişiz .. 

- -------

ile Litvanya'lı pehlivan arasın
da oldu. Fakat Mustafa altıncı 
dakikada bir oyun yaparken 
talisizlik yüzünden altta kaldı 
ve sırtı yere gelerek yenildi. 

Dünkü güreşlerde de Yaşar. 
Nuri, büyük Mustafa, Çoban 
ve gene Yaşar galip gelmiş· 
!erdir. Küçük Hüseyin Çekos
lovakya'lıya, Adnan, lsviçre
li'ye tuşla yenildiler. 

Şimdiki halde puvan vazi· 
yeti şöyledir: 

Belgrad, 8 (A.A) - Havas 
ajansı muhabiri Atina' dan öğ
reniyor: Siyasi liderler parti
lerinin krallık rejimini kabul 
ettiklerini, fakat diktatörlüğün 
teessüsünden beri bu rejime 
karşı olan itimadlarının sarsıl
maua başladığını söylemiş
lerdir. 

lstanbul, 8 (Hususi) 
ikinci kanunda Ankara' da bü
yük bir kömür sergisi açıla- G. Metaksas, Yunan gazetelerinin verdiği 
caktır. Bütün yurttaşların bu bu haberin doğru olmadığını söylüyor .. 

Hüseyin beş puvan; Yaşar 
sıfır puvan; Saim altı puvan; 
Nuri dört puvan; Adnan altı 
puvan; Mustafa beş puvan; 
Çoban Mehmed iki puvan .. 

Bu puvanlar menfidir. Yani 
kim fazla puvan almışsa kay
betmektedir. Beş puvandan 
fazla alan da diskalifye edil
mektedir. Yani Hüseyin· Sa
im, Adnan ve Mustafa diska· 
lifye edilmişlerdir. Şimdiki 

Beıgrad, 6 (A.A) - Atina· 
dan bildiriliyor: Liberal parti 
lideri Sofulis, kralın Yuna
nistan'da bir diktatörlük te
şebbüsüne asla müsaade et
miyeccğini üç gün evvel va· 
deylemiş olmasından dolayı 
kendisinin hükümdarın huzu
runa çıkmaktan imtina ettiğini 
gazetecilere söylemiştir. 

M. Sofulis, kralın bir mesu
liyet deruhte etmiş olduğu 
kanaatindeyiz, demiştir. 

Kacak· 
' 

cılıkla mücadele 
' 

Ankara, 8 (A.A) - Geçen 
bir hafta içinde gümrük mu
hafaza örgütü beşi ölü biri 
yaralı 98 kaçakcı, 933 kilo 
gümrük kaçağı 602 kilo inhi
sar kaçağı, 324 Türk lirası, 
20 altın lira, 10913 defter 
sıgara kağıdı, 4 tüfek, 1 ta· 
banca ve 32 mermı ile 53 
kaçakcı hayvanı ele geçir
miştir. 

........................ 
ııı Logoteıi• l\dlİ)C bakam Kiryn· 
ko ziraat Lukanı ) orgnkopulo 

kuhur bakanı PapalJcla lmşlıakan· 

lık ıııfıı:;teşnrı Paınida barlıi) e 

mü~ıcşnn Pnpa,·u iltıı lınhriyc mfıı:;. 

te.nn J>ıı nri ha\'n mü lcfan işçi 

t•ndikalan ahık gt·ncl sekreteri 
Diıııitrnto milli t konomi mü tcşnrı 

Pcrik1cs Hcdintcs ticıırcti lıahriye 

ııui ıe~:ırı Mikolopulo münakula 

ınu"t~nn doktor li\ i1.ato ~ılıhi) c 
rnii ıcşnrı Mııyako iaşe mü te~nrı . 

Atina, 8 ( • ) - Başhakaıı 1e· 
tak a lıiiküıııctin i~ı.;i uııfı lehine 

la7.ım ~elen Jıer tilrlü tedbirleri 
alacağı lıal.l ınd .ıki tcnıiııalı tı·krnr 

etmiş \C i,.çi 1>cndikaları sabık gc· 
oel ekrcteri J. Dimitraıosun milli 
ekonomi mlietc :ırlığına getirilme· 
inin bu hmusta bir d~lil teşkil 

ettigioi bildirmi~tir. 

sergıyı ziyaret edebilmeleri ' -
lstanbul, 8 (Hususi muhabirimizden) - Yunan gazeteleri, için Devlet demiryolları tarife-

d Çanakkale haricindeki adalarda bulunan Rum ahaliyi, bu ada· sin e mühim tenzilat yapıla-
caktır. lan tahkim için çıkardığımız takdirde; Karaağaç müsellesini 
• Yunan'lılara vereceğimizi bu ;haliyi buraya iskan edeceğimizi 

lzmit vilayetinde vazmaktadırlar. 
Yunan başvekili general Metaksas, bu haberin doğru o1ma-

hayvancıJık _d_ığ_ın_ı_b_e_y_an_etm_~iş_t.;;...ir.====-=-=-__._;------
halde Yaşar ile Çoban Meh
med 'in Greko - Romen gü
reşlerinde dünya birinciliğini 
almaları kuvvetle muhtemeldir. 
Beş pmandan az almış olan 
pehlivanlarımız da müsabaka
lara devam edeceklerdir. 

lzmit, 7 (A.A) - 1936 se-
nesi nisan, mayıs, haziran ve 
temmuz ay]annda vilayetin 
muhtelif ka;Zalarında hastalık 
çıkmamış olan siirülerde 14891 
koyun, 2346 keçi, 1478 s ığır, 
121 manda, 11 at vaki surette 
dalak ve şarboıı aşısına tabi 
tutulmuştur. 

Ayrıca hastalık çıkan sürü
lerde de 4593 hayvana bu aşı 
tatbik edilmiş ve hastalığın 
sirayetine meydan verilmeden 
çıktıkları yerde hastalık sön
dürülmüştür. 

Ecnebi şirketler 
hissedarları üzüm 

alacaklar .. 
Ankara, 8 (Hususi)- Mem· 

leketimizdeki ecnebi şirketle· 
rin, hariçteki hissedarlarına 

ödemek mecburiyetinde bu
lundukları hisse faizlerjne mu
kabil lzmir üziim satış idare· 
sinden üziim satın alabilmele· 
rıne ve bedellerinin klering 
haricinde ödenmesine karar 
verilmiştir. 

Moda Koyunda 
Büyük deniz ya .. 
rışları yapılacak . . 

fstanbul, 8 ( Hususi muha
birimizden ) - Yann, Moda 

kotunda iktisad Vekili Celal 
Bayar'ın riyasetinde büyük de
niz yarışları yapılacaktır. Bu 
yarışlara, kadınlarda iştirak 
edeceklerdir. 

Cumur reisimiz Kamal Ata· 
türk'ün Moda'yı teşrifleri muh· 
temeldir. 

Katiller 
Yakalandı .. __ ..... ... .---
Çocuğunu 

Sarnıçta boğan ana. 
İstanbul, 8 (Hususi) - Kü· 

çük bir çocuğunu evindeki 
sarnıçta boğan bir ana ile, 
karısına tecavüz eden en:şte

sini öldüren arabacı Haydar 
zabıtaca yakalanmışlardır. Her 
iki katil de adliyeye verilmiş
lerdir. 

Türkiye -İtalya 
Ticaret muahedesi 

lstanbul, 8 (Hususi) - İtalya 
ile akdedilecek ticaret mua
hedesi için, Roma hükumetile 
hükumetimiz arasında mektup-
lar teati edilmektedir. 

İstanbul'da 
Bir zelzele . 

lstanbul, 8 (Radyo) - Kan· 
dilli rasathanesi zelzele aleti 
bugün saat 6, 15 te kuvveili 
bir zelzele kaydetmiştir. Zel· 
zele merkezinin, fstanbul'a 
750 kilometre uzakta bulun-
duğu tahmin ediliyor. 

Sefir asiler 
Arasında kaldı .. 

Madrid, 8 (R.H) - İhtilal 
kuvvetleri arasında kalmış olan 
Arjantin sefirinin ne bahasına 
olursa olsun kurtarılması hü
kumetçe kararlaştırılmıştır. 

Hükumet kuvvetleri Landayı 
almışlardır. Gırnata mıntaka
sında 40 kilometre ilerilemiş· 
lerdir. 

Mısır - İngiltere 
Müzakereleri --·-·· ... ·---Ve Mısır-İbnissuud 
Münasebatı 

Kahire, 8 (R.H) - Mısırda 
kapitülasyonların ilgası mes'e
lesi hakkında Londra'dan yeni 
malumat gelmiştir. Muhtelit 
mahkemelerin kaldırılması me
selesinden mühim bir ihtilaf 
vardır, bunun da halline çalı· 
şılıyor. 

Kahire, 8 (R.H) - Mısırla 
İbnissuud Arap hiikumcti ara· 
sındaki diplomatik münasebat 
tekrar inkişaf etmcğe başla
mıştır. 

Yunanistan 
Boğazlar muka .. 
ve/esini tasdik etti. 

fstanbul, 8 (Hususi) - Yu
ngn meclisi, Montrö boğazlar 
mükavelenamesini tasdik et-

Berlin 8 (Hususi) - Türk 
basketbol takımı, Şili takı· 
mına 16-30 ile yenilmiştir. 

Bcrlin, 8 (Hususi) - Nor
veç milli futbol takımı, Al· 
man milli takımı ile karşılaş· 
mış ve maçı 2·0 kazanmıştır. 
Norveç takımı şimdi Japon
ları yenen ltalyanlarla karşıla· 
şacaktır. 

İngiltere kabinesi ne 
karar verecek? 

Londra, 8 (Radyo) - Tati1 
münasebetile sayfiyelere git
miş olan bütün nazırlar, acele 
Londra'ya dönmüşlerdir. işe 
başlıyan nazırlar, ispanya mes
elesi üzerinde meşgulpurlar. 
Gazeteler. tarihin önünde is
panya mes'elesine karşı lngil
tere'nin alacağı kararların bü
tün dünya umumi efkarı tara
rafından heyecanla beklendi-

miştir. ğini yazıyorlar. 

Vergiler Göçmen işlerimiz 
Yozgad, 8 (A.A) - Sağlık 

birleştirilecek bakanı Doktor Refik Saydam 
göçmen işlerini gözden geçir-

İstanbul, 8 (Hususi) - Ka- mek üzere dün buraya gelmiş 
zanç, buhran ve hava vergi- Boğazlıyan ve Sorgun ilçele-
lerinin birlestirilmesi ve mu· rinc yerleşen göçmenlerin du· 
ayyen bir miktarda alınması rumlarını incelemiştir. 
kararlaştırılmıştır. Bakan bugün de inceleme· 

Trabz on' da ıerine devam edecektir. 
.' Fransa meclisi müzakereleri 

Bır çay kurutma f ab.. Paris 8 (Radyo) _ Hüku· 

rikası acılacak mele meclisi meb'usan müza· , 
lstanbul, 8 (Hususi) -Trab- keratının radyo ile bütün 

zon'da bir çay kurutma fab- Fransaya neşri hususunda bir 
rikası açılacaktır. teklif yapılmıştır. 

Fransız bankası 

Par;s, 7 (A.A) - Fransa 
bankasının 31 Temmuzda tes
bit ve dün neşredilmiş olan 
bilançosu; son hafta zarfında 
bankanın altın mevcudunun 
110,000,000 artmış olduğunu 

göstermektedir. 

Bir ziyaret : 
Varşova, 8 (A.A) - Rcs· 

men bildirildiğine göre, f ran
sız ordusu erkanıharbiye reisi 
ve yüksek harb divanı ikinci 
reisi General Gamelin ağus
tosun onbeşine doğru Varşo· 
va'yı ziyaret edecektir. 

Arşidük neler söy ledi 
Budapeşte, 8 ( Radyo ) -

Arşidük Fransova Jozef, halk 
tarafından yapılan bir tezahü
ratta: 

" Sulha hizmet ve medeni
yete müfit olmak için ltalya· 
daki usulü nazarı itibara al· 
malı ve gençleri bu usul da
hilinde yetiştirmeliyiz. .. 

Demiştir. 

Habeşistan'da yeni 
idare sistemi ; 

Adis·Ababa, 8 (Radyo) 
Mareşal Graçyani beş mınta

kanın valilerini Adis-Ababa'ya 
vaziyeti tetkik için davet et-

miştir. Bu içtimada askeri mül
ki v~ iktısadi vaziyet ve bil
hassa Habeşistan'ın yeni ida
re sistemi tetkik edilecektir. 

o da asilere geçti; 

İstekholm, 8 (Radyo) - ls
tokholm 'daki ispanya konso· 
losu, asi hükumete mutavaat 
ettiğini telgrafla bildirmiştir. 

Porıckiz' liler manevrada 
Lizbon, 8 (Radyo) - Por

tekiz askerleri Lizbon civa
rında büyük bir manevraya 
başlamışlardır. 

M. Mussolini 
Roma 8 (Radyo) - M. 

Mussolini dün tayyare ile Ar· 
sa madenlerini ziyaret etmiş
rir. En yaşlı bir amele tara· 

fından Mussoliniyc bir ma· 
denci lambası ve bir kürek, 
bir de kazma hediye edilmiştir. 

Fransız kabinesi 
Paris, 8 (Radyo) - Fransız 

kabinesi, buglin reisicumhur 
M. Lebron'un riyaseti altında 
toplanmış ve gece geç vakit'.! 
kadar müzakerelerde bulun
muştur. 

Toplantıda, harici siyaset 
tetkik edilmiş bazı kararlar 
verilmiştir. 

ltalga veliahdı 
Berlin, 8 (Radyo) - ltalya 

veliahdı prens Ombcrto, bu· 

gün Hitler'in tahsis etmiş ol

duğu hususi bir tayyare ile 

·(Semplon) tayyare istasyonun· 

dan hareket etmiş ve istasyon

da teşyi edilmiştir. 

B 



ava tehlikesine karşı 
HABERLERİ şehirlerin müdafaası. Ş E H 1 R 

••~~m~~d~~~~E~~~b·.---.----H----.-------------~--~~-~ 
yangınlarına karşı tedbirler. c_.ne ı verg~ apısaneden Ü~ K. Kredi 

d iç İşleri bakanlığı hava sal- Bunları düşünen birçok mem- mukelleflerı.. Kooperatifleri 
ırımlanna karşı, yeni yapıla- leketler, melhuz olan bu teh- kişi kartı 
~ ehemmiyetli binaların giz- likelere karşı alınacak tedbir- Kazanç vergisi , • Yeni usule uyma 
be_?~esi, sığınaklar inşası ve lere senelerce evel başlamış- için emiT geldi.. Z b _ı • l'-'- kararı alındıı. ~yuk yangınlara karşı ted- lar ve tertibatı ikmal eyle- 1 a ıtaca üçü ae tutu au, tekrar 
bırler alınması hakkında yeni mişlerdir. Ecnebi memleketlerdeki mü- Kemalpaşa kazasındaki kredi 
bir kanun projesi hazırlamışbr. Gazlara karşı en iyı t dl..: esseselere mensup olupta Tür- hapisaneye kondu. kooperatifleri ortaklan, evelki 

Bundan sonra yapılacak gaz maskeleri ve gazdan kiyede çalışmakta olan hizmet gün vali Fazlı Güleç'in baş-
d 1 b 1 f b b b k · · Şehrimiz Memleket hasta- tirmişler ve buradan asma k l d K 1 'd ev et ina arı, a rikalar ve runma sıg" ınaklarıdır. Fakat er a mm, azanç vergısıne ne an ığın a ve ema paşa a 
b l l b. ı ki nesinde mevkuf ve mahku"m- çardağ .. • k l d un ara benzer büyük bina- bir memleketin bütün •efradına suret e ta ı tutu aca arı hak- ı uzerıne çı nıış ar ır. bir toplantı yapmışlardır. Bu 
J k d l. k"l t' d lara aid kovuştan, üç mahkum Açdıkları delik, bir insan d k 
ann inşasından önce bunların gaz maskesi ve elbisesi giy- ın a ma ıye ve a em en vi- toplantı a ooperatifler..ortak-

h .. h l" t b' t · ı · kaçmıştır. Zabıtanın aldığı sıkı geçebilecek derecede idi. As- l 
ayati e emmiyeti haiz olup dirmenin paraya taalluk eden aye e ır amım ge mıştir. arı, yeni usule uyma karan 
lın dıkl B 'b"l tl k k tedbir neticesinde evvela ikisi ma çardağı üzerine çıkdıktan 1 1 

o a arı tetkik edilecek ve müşkilitını bir tarafa bıtak- u gı ı er mu a surette a- a mış ardır. 
b d · · t b' t t l k ve dün akşama doğru üçün- sonra sokağa atlayarak kaç- V 1. F 1 G l b 

u erece ehemmiyetli gör- sak ta, hastalarla çocuklara zanç vergısme a ı u u aca - a ı az ı ü eç, ugün 
dükleri takdirde havadan tah- gene başka bir tedbir düşün- lardır. Ücretlerinin Türkiyede cüsa tutulmuşlardır. mışlardır. Ôdemiş'e gidecek ve bazı ış-
ri b kı d 1 b' 1 k tt ··d Kaçanlar, esrar kaçakcılı- Tahir oğlu Ahmed ve Ta- 1 · t ft' d k · 

P a mm an yer eri, gizle- mek icabedecektir. Bu itibar- veya ecne ı meme e e o en- erı e ış e ece tır. 
nıe ve müdafaa keyfiyetleri la şehirlerde yaşamıya mec- mesi bu hükme tesir edemez. ğından birer sene hapise tar Ahmed, Feyzullah Şehid MAHKEMELERDE: 
a· - .. 1 K 'b" b 'b· h mahkum Uşaklı Süleyman Fahreddin mevkii dahilinde 
.oz onune a ınacaktır. Eğer bur olan halkın aktı"f kısmın- anun mucı ınce u gı ı iz-b t" l .. b 1 t b b ·1 · 1 oğlu topal fsmail ile Mehmed Karataş'ta tutulmuşlardır. To- K h S 

u uru ina ar şehirler civa- dan başkası yani pasif halk me er a mm vergı erı, on arı pal lsmail, dün akşam Te- a raman O• 
tında inşa ediliyorsa şehirden kütlesi için gaz sıg" ınakları Türkiyede çalıştıran veyahut oğlu Ahmed ve hırsızlıktan 
ne ı__d · t"hk. ki '"d .. mevkuf bulunan Tahir oğlu pecik'te bir bataklık içinde k,., ., l C • f • 
1
.. ~ ar uzakta yapılmaları yapmak zarureti meydandadır. ısı a arını o eyen muesse- .Jg ınave l • • azım 1 l af d ·1 k · Ahmed Feyzullahtır Muht~t·f kargılar arasında sakland10aı fJ 

1 
gediği alakadar makam- G .. ki . d se er tar ın an ver1 ece tır. · c 

1 
K h k d Ka d az sıgına an aynı zaman a hastalıklardan dolayı hasta- yerde bulunmuştur. Kaçtıkla- a raman 80 ağın a y-

ar an sorulacaktır. Kanun yangın ve tahrib bombalarının Tahsilatı güç olduğundan d d 1 ki serili Ali'yi öldürmekle maz· proı· · · k nede tedavilerine lüzum gö- rın an o ayı ha arında taki-
. esının mucip sebebler la- parçalarına karşı da mahfuzi- bahisle bu gibi mü elleflerin bata başlanmıştır. nun Reşad ve Mustafa'nın 

yıha d d 1 k h kk k rülmüş ve hastanenin malı-sın a eni iyor i : "Ge- yeti temin ederler. vergilerinin ta a u ettiril- muhakemelerine dün ağırce-
lecek h hl d b h b b 1 kumlara aid koğuşuna yatın)- Vazifelerini ihmal sur~ti!e 

ar er e il assa tah- Kanuna göre harp zama- mesi gi i ir muame eye mey- zada devam edilmiştir. 
rib b b ı b k d d ·1 · d 1 mışlardı. Mahkumlar, yatmakta bunların kaçmalarına sebebi-om a arı taşıyan üyü nın a içinde çalışılacak ve an ven memesı emre imiştir. Evvelki celsede yalan yere 
hava k l · k b l 1 k l b E b' · ·ı · · d 1 k bulundukları koğuşun sokak yet verdikleri anlHılan Mah-uvvet erı mu a i tara· oturu aca o an resmi ina- ene ı ışçı erın gün e i gayri ~ şahidlik eden ve müstantildikte 
fın h t" h l .. " h .. f' k l l k tarafına olan pencerelerinden mud, Salih adında iki ı' andar-aya ı e emmiyeti haiz ar, umumı resmı ve ususı sa ı azanç arı, mem e et da- · ld f d ha d l f birinin demir parmaklıkların- ma ile hapisane gardiyanı vermış 0 uğu i a e ricin e 
yer erine tevcih edil~cek ve müesseseler, abrikalar, tica- hilindeki amele ve müstah- sözler söyliyen şahit lsmaı·ı, 
b l h l · b' l dan bir demiri itmek suretile Fehmi haklarında da tahkika-

ura arını tahrip ve imha et- ret ane er ve umumı ına ar- dimlerin yevmiyelerine kıyas hakkında yalan yere şahitlik 
nıiye çalışacaktır. Mühim dev- la bunlara benziyen diğer yer- edilemiyeceğinden ecnebi mem- geniş bir aralık vücude ge- ta başlanmıştır. etmek suçundan hazırlanan 
let binaları, silah ve mühim- birer gaz sığınağı yaptırmağa leketlerden gelen bu kabil A d 'd f A b • tahkikat evrakile mahkemeye 
mat fabrikaları, erzak ve cep- mecburdurlar. işçilerin gündelik gayri safi y 1 n a ecı 1 r getirilmişti. lsmail'de maznun 
hane silo ve depoları mühim Gaz sığınaklannın vasıf ve kazançlarının kanunun 23 cü Reşad'la mustafa'nın otur-
garlar ve emsali yerler havaya şartlarını iç işleri bakanlığı maddesi mucibince yeniden c ı· n ayet o 1 d u. dukları maznun sandalyesine 
k b- -k h d fi bir talimatname ile tesbit ede- t rt 1 • · b b arşı uyu e e er teşkil takdir edilmesi ve bu takdir 0 u u muş ve ıstıcva a aş-
tt'kl · takd' d d cek ve alakadar makamın tas- l e 1 en ır e, yer en mü- b d edilen gu .. ndelik kazançları u"'ze- anmıştır. 

daf 
vi in en geçirecektir. ------------- J 

aa edilmiş olsalar dahi iç işleri bakanlığı büyük şe· rinden vergiye tabi tutulmaları B • ll b smail şu suretle, geçen 
gene havadan bombarduman hir ve kasabalarımızın havadan lazımdır. Bu muamele, ücret- lr ZQVQ lYl aşına ÜŞÜŞerek cels deki ifadesini tashih et .. 
ed~ekten kurtulamazlar. yakılmaması için lazımgelen leri Türkiye' de ödenmiyenlere • k ·ı l' J d [ı miştir: ~nun İçindir ki, birçok tedbirleri, aliıkadar diğer ba- münhasırdır. Ücretleri Türki- ış ence ı e ö aUr Ü er. - Benim mahkemeye biç 
mem eketlerde, evelden yan- kanlıklarla birlikte tesbit ve ye' de çalıştıkları müessise veya Aydın'ın (Ovaeymiri) kö- oğlu Ahmed'le odaya giderek geldiğim yoktur. B:rdenbire 
yana yapılmış olan böyle mü- vekiller heyetinin tasvibinden başka bir müessese tarafından yünde çok feci bir cinayet ol- bir karingaç ağacının altında şaşırdım. Ne söylediğimi ken· 
him binaları dağıtmak, ve ye- geçirdikten sonra tatbik edile- ödenen bu ıibi hizmet erbabı muştur. Vak'ayı bildiriyorum. pusuya yahyorlar. dimde bilmiyorum. 
ni yapılanları da mümkün cektir. hakkında 29 ncu madde bük- Temmuzun 31 inci günü kır Akşam Mustafa Ali'nin evin- Maktul Ali'nin elinde vak'a 
mertebe biribirinden uzak yer· Tayyarelerden atılacak yan· mü dairesinde muamele yapı- bekçileri kadı göl ovasında de yemek yiyen yanaşması esnasında bir ustra görmüş-
lerde inşa etmek ve münferid gm bombaları ahşap evleri lacaktır. azmak içinde yüzükoyun ka· Tepecikli Mehmed, Mustafa töm. 
binalar halinde yapmak ~sul çok olan şehir ve kasabaların panmış. ensesinde ve kafa ta- Ali'ye harmanlara domuz gel- Bu sözlerle şahit, 
ittihaz edilmiştir. en büyük düşmanıdır. Bu se- Mekteplerde sında gayet büyük yaralar diğini gidip bekleme&ini söy- müstantikliltte vermiş olduğu 

Memleketimizde rejimin par- beble şehir ve kasabalarımızı Jkmal ı•mtı•han- olan bir cesed görülüyor, he- lüyor. Mustafa Ali bir çuval ifadeye dönmüştür. Mahkeme 
lak ve şükrana layık eserlerin- her şeyden evel ahşab mahal· men hükumete haber verili- alarak harmanlara doğru gi- heyeti, lsmail'in yalan yere 
den olan genç ve muvaffakı- lelerden kurtarmak lazımdı. laTı ve kayıcl işleri.. yor. Müddeiumumi ve merkez derken katiller pusudan arka· şahitlik suçundan beraatine 
yetli endüstrimizi ve mühim Düz toprak veya beton dam- 22 Ağustos Perşembe gü- jandarma bölük kumandanı sından hücum ediyor, Mustafa karar verdikten sonra maktul 
devlet binalarını kurma dev- lar, ahşab çatılara müreccah- " d 'tib rta kt hükumet doktoru ile vak'a Ali Durmuş'un bir sopası ile Ali'nin anası Şerife tarafın-

tırlar. nun en ı aren o me. ep- . 'd k hk'k b d hk d 1 
rinde olduğumuz şu sıralarda lerle liselerde talebe namzedi yerıne gı ere ta ı ata aş- yere yıkılıyor ve hepsi zaval- an ma emeye gön eri miş 
milyonlara malolan bu bina- Yaz tatili biter bitmez Ka- kaydına başlanacaktır. Kayıd lıyor; cesedin Ovaeymiri kö- lının üzerine çullanarak ada- olan bir istida okunmuştur. 
lan havadan kolayca görüne- mutaya arzedilecek olan bu muamelesi 15 Eylüle kadar yünde oturan Bozkırlı Mustafa makıllı dayak atıyorlar ve Bunda Şerife, oğlunun öl-
cek ve büyük hedef teşkil kanun projesinin büyük ehem- sürecektir. Ali olduğunu tesbit ediyorlar. kendisini işkence ederek bir dürülmesinden dolayı tazminat 
edecek tarzda yanyana sok- miyeti üzerinde durmağa bile Ortada hiçbir ammare yok. saat öteye kadar siirükliyorlar. istemekte idi. Mahkemece, 

lüzum yoktur. 1 Eyliilde ortamekteplerle c· b k- h Ik b · E k' h Al b"t" . 1 • hk nııyarak, münferid şekilde ve 1 ıvar eş oy a ı u ışe s ı mu tar i u un varıs enn ma emeye 
------·----- liselere alınacak parasız yatı ı h ğı 1 l k ·1 

münasip yerlerde yapmak doğ- A d 'JıJ ayrette. Bu durum karşısında _ Artık bundan L -yır kal- ça n ma arına arar ven • 

Y m ar talebenin imtihanları yapılacak na · · G 1 k l d 
ru ve mühim bir keyfiyettir. adliye dosyaları katilleri mey- madı o"ldu"ru"n dı'yor. Og"lu Is- mıştır. e ece ce se e varis· 

ve imtihanlar, üç gün içinde d l d d ) dk 
Bu binaların inşasında göz Orduya 4 tayyaTe bitirilecektir. ana çıkarıyor. Öldürülen mail de tabancasını çekerek er e in en i ten sonra du-
önünden uzaklaşbrılmaması la- l Mustafa Ali ile Ovaeymiri'nin ateş ediyor ve öldürüyor. ruşma bitecek ve karar tefhim 

hedı·ye etti er t Eylulde Türkçe' den, 2 k' h k" k ô 1 kt zımgelen esas, tahrm bomba- es ı mu tan uçü mer o unaca ır. 
· ·r A d 7 8 936 A d E l" l'd · · d 3 Ey ı Suçluların hepsi tevkif edi-lannın tes;rile hep birden ha- Y ın, · · - Y ın Y u e rıyazıye en ve · oğ u Ali arasında dört-beş I k 

merkez ı·lçesı' adına o"nce Ay- lülde de tarih ve coğrafyadan hk l k' . b ere adliyeye teslim edilmiş-
rap olmıyacak kadar biribirin- ma eme o muş ımı itmiş, l d 

din Ve Germ. encı'k tayyareleri imtihan vardır. Birinci Te~- k' · d d d V k' b er ir. Adliye ve zabıtamızı 
den uzakta yapmaktır. 7 ımı evam a ır. a ayı u b 

alınmıştı. Aydın hava kurumun- rinde ortame~teplerle liselerde kt d 1 l dl te rik etmeği borç sayarım. 
Belediyelerin zehirli gazlara no a an e e a an a iye ve 

karşı şehir ve kasabalarda dan öğrendiğime göre Aydı- derslere başlanacaktır. Orta zabıta cinayetin şeklini ve ka-
nın yurdsever halkı son yıllar· mekteplerle liselerde ikmal till · d ka 

umumi gaz sığınaklan yaptır- erı me) ana çı rıyor. 
da yurdumuza dört uçak daha imtihanlarına 2 Eylulde başla- Öl M malarına karşılık olmak üzere Ü ustaf a Ali bu köyden 
almışlardır. 30 ağustos ongu nacaktır. 

bütün belediye ve hususi ida- k evlenm:ş, kendini bu ve biti-
ve hava bayramıı~da ad on- ilk kt l d · 1 E I "1 re varidat bütçeleri tutan üze· me ep er e ıse Y u • şik köy halkına çok sevdir-
ma törenleri yapılacak olan d 'ti'b k yıd l 

rinden her sene yüzde bireri en ı aren a muame e- miş, çok namuslu, çok çalış-
ı r 1 

• B k bu uçaklara: Aydın çiftçileri, siue ve 15 Eyliilde de derslere k h k · h b k 
Ç ş erı a anlığı emrinde Ortaklı, Karapınar ve Koçarlı an, er esın er a ımdan 

olarak Belediyeler BanlCasına adlan verilecektir. başlanacak_t_ır_. __ itimadını kazanmış bir gençtir. 

ylabnlacaktır; ve sığınaklar iç Aydın hava kurumunu Beledive Reisi Eski muhtar Ali ise, birçok 
ıleri Bakanlığının çizeceği şe· yıllardaki çok verimli ç 1 fJ işlere karışmış. Bu ~zden 

kil ve plan dairesinde yaptı- ması gelecek yıl Aydın a yarın J stan- muhtarlıktan çıkarılmış, hak-
nlacaktır. taşıyacak birçok uçak da.'' b l' ·c1ı· kında davalar açılmış bir 

Gelecek harplarda, şehir ve Türk göklerini ve Türk yur- U a gı ıyor. • adamdır. Fakat bu işlerin ba-
icaAbalar gibi geniş sahaları dunu koruyacaklardır. Belediye reisi Doktor Beh- şında hep Mustafa Ali vardır. 
kaplıyan ve düşman tarafın- Polis gardım sandığı çet Uz, lzmir Fuarına ait bazı Eski muhtar Ali'nin, Mus· 
dan tahribi arzu edilen yer- Polis yardım sandığı müra- işler için yarın deniz yolule tafa Ali'nin kaynanası ile mü· 
leri, tahrib bombalan istimal rakıplığı seçimi için vilayet lstanbul'a gidecektir. Behçet nasebeti olduğu hissedilmiş, 
ıuretile imha etmek müşkül salonunda sandık azalan bir Uz, lstanbul' dan fuara iştirak bu yüzden de hakkında dava
ve ayni zamanda çok masrafa toplanb yapmışlardır. Sandık edecek olan ekspozanlarla da lar açılmıştır. 
mütevakkiftir. Bu itibarla böy- mürakıphğına Emniyet müdür- görüşecek ve fuara kalabalık Vak'a günü eski muhtar Ali, 
le yerleri gaz bombalarile gaz- lüğü idari kısım reisi Fethi bir şekilde iştiraklerini temin oğlu lsmail, Tatar Mehmed 
lamak daha uygun olacakbr. seçilmiştir. edecektir. oğlu Durmuş. Kara Mehmed 

Zeytin bakımı 
Usalü köylüler ara· 
sında taammüm ediyor •• 

Bumava Ziraat mektebinde 
açılmış olan Zeytin bakımı 
kursunda ders gören ve şimdi 
zeytin bakım memuru olarak 
zeytin mıntakalannda çalışan 
Ziraat memurlarından köyleri
miz çok istifade etmişlerdir. 

Bu memurlar, köylülere her 
sene mahsul almak için zey
tin ağaçlarının fenni bakım 
usulünü öğretmektedirler. Ba
yındır' da yeni usul bakımın 
tatbikine başlanmıştır. 

Keçi lıırsızlılı 
Darantina' da Sami sokağın

da Mehmed oğlu lsmail'in ke
çisini çalan Ahmed oğlu Meh
med Ali zabıtaca tutulmuştur. 

Menemen'de 
Birini yaraladılar. 

Menemen kazasında Emi
ralem nahiyesinin Hasanlar 
köyünde bir vak'a olmuştur. 
Hasan oğlu Mehmed ile ÇO· 

ban Mehmed arasında bir 
alacak mes'elesinden ka,., 
çıkmış, çoban Mehmed, diğer 
Mehmed'i bıçakla göğsüniift 
sol tarafından ağır surette yar 
ralamıştır. ----
Yol ve köprlller 
lnıaata yakında 

Başlanacak 
Vilayetçe Bergama-Soma, 

Bergama - Dikili, Çamdibi
Mersinli ve Tire - Çatal yol
lanrun inşasına ait münakasa
lar yakında müteahhitlere iha 
le olunacaktır, Çeşme yolunt 
daki köprüler de tamir ettiri' 
lecektir. 



S• t A k Rejimler 
ıyase Ve ş Ve ispanya. 

Edebi, Tarihi, macera romanı 

Herifin laf anlamağa niyeti 
yoktu. Ustabaşı, kızdı ve: 

- Fakat, dedi. Madem ki 
bu kızı soğuk ve samanın al
bnda ölüme bırakacaktık, ha
yabmızı tehlükeye atarak su
dan kurtarmağa hiç lüzum 
yoktu! 

Müessese bekçisi hali inat 
ediyordu: 

- Bana kat'i emir var! Dedi. 
Herif, insani hislerden ta· 

men uzak görünüyordu. Bir 
şefkat müessesesi kapusunda; 
zavallı bir insanın hayatını 
kurtarmağa, vazifesini yapma· 
mış olmak korkusile yanaşmı
yordu bile! 

Ameleler bu herife en ağır 
küfürler savurduktan sonra, 
tekrar arabaya döndüler ve 
bir çeyrek saat sonra morga 
vardılar. Burada Pibulet ko
laylıkla kabul edildi. 

Nöbetçi dokbrun verdiği 
emirlerle sıcak bir karyolaya 
yatırıldı, verilen ilaçlar da genç 
kızın sinirlerini gevşetti ve 
Pibulet sabahın üçüne doğru 
derin bir uykuya daldı. 

- 4-
Stuber bir çeyrek saat ka

dar baygın kaldıktan sonra 
ayıldı. Ke.ıdine geldiği vakit 
aynaya baktı, korku içinde 
kaldı, yüzü kan içinde idi! 

90 .. 

Eğer bu tehlikeyi atlatırsa, 

bu genç kızdan müdhiş bir 
intikam alacaktı. Fakat şu anda 
intikamdan evel kendi emni· 
yetini düşünmek mecburiyeti 
aşikardı. Ve her şeyden evel 
dosyayı emin bir yere koymak 
lüzumunu hissetti. Bunun için 
dosyayı sefarethaneye götür
miye karar verdi. Zabıta kendi 
evini taharri edebilirdi, fakat 
Prusya sefarethanesini tabii 
taharri edemezdi. 

Casus saatına baktı; Tam 
gece yarısı idi. Prusya sefirini 
henüz ziyaret mümkün oldu
ğunu anladı. Dosyayı çanta
sına koydu ve en yakın bir 
araba merkezine giderek bir 
araba tuttu ve arabacıya: 

- Lil sokağı! Fakat süratle! 
Dedi. 

Casusun sürat istemesine ve 
arabacının mütemadiyen kırbaç 
sallamasına rağmen araba ga
yet yavaş yürüyordu. 

Stuber sabırsızlanıp duru
yordu 

Arabacı: 
- Hayvanlar çok yorgun

dur. On dakika vakit kazan
mak için hayvanları öldüre
mem ya.. Dedi. 

Sefarethanenin bulunduğu 

yere varmak için bu suretle 
tam 45 dakika lazımgeldi. 

Geçen mayıs ayında, bu sü
tunlarda, Avrupa politikasının 
esas hatlannı izah ederken, 
bunu eski "Kuvvetler muva· 
zenesi" ile yeni "Rejimler 
muvazenesi" bakımından yap
mıştık. 

"Kuvvetler muvazenesi " 
dünya diplomasisinin öteden
beri alışmış olduğu bir for
müldür. Fakat "Rejimler mu
vazenesi" yepyeni birşeydir. 
Bunu bize harb sonrasının fi. 
kir ceryanları ve bu ceryan
lann her tarafta kendi devlet
lerini meydana getirmiş elma
ları hediye etmi~tir. 

Daha mayıs ayında, Anka· 
ra 'da birçok arkadaşlar üze· 
rinde nazari bir hakikat tesiri 
yapan bizim o iddiamız, bu
gün artık ameliyat sahasında 
da müeyyedelerini bulmuştur. 
Ve bütün Avrupa merkezleri, 
Londra, Paris, Moskova, Ro
ma ve Berlin, bugün ispan
ya' da cereyan etmekte olan 
kanlı ooğuşmaların yalnız ls
panya 'yı değil bütün Avru
pa'yı alakadar etmekte olduk
larını sarahaten kabul etmek
tedirler. 

Fransa ve /ngiliz elçileri Berlin'de temasa geldiler 
lngiltere beynelmilel bir t"kuvvet teşkilini istiyor .. 

Fransa bir nota daha verdi 
Madrid' de vaziyet fena! 

Almanya'nın protestosu Londra'yı telaşa verdi. /spanya'nın 
ecnebileri na~ıl himaye edecefi 

soruluyor. Almanya ve Rusya'nın da bitaraflığını iatiyor. -Fransa tayyarelerinde 
Berlin, 8 (Radyo)- Frank

forter Çaytung ve Berliner 
Tağbelat gazetele!'i ispanya 
vekayiinden ve Bolşevik'lerin 

bazı teşebbüslerinden bahse
derek: 

Almanya' da Beynelmilel sulh 
namına olimpiyadlar münase
betile 52 devlet dostane me
sai sarfederlerken, ispanya 
dahili bır harb ile berbat bir 
hala gelmektedir. 

Bu hadise, iki alemin ha
kiki mahiyetini göstermektedir. 
Dört Alman bu hadiselerde 
katledildi; bir vapurumuz ta
arruza uğradı. Tabiidir ki 
bunlar gayri mer'i kalm1ya
caktır. Mamafih Almanya hü
kumeti Madrid hükumetini 
ş=ddetli s t:rette protesto et· 
miştir. Demektedir. 

alındığına göre, büyük Britan
ya'nın Berlin büyük elçisi dün 
akşam Von Nörat'la görüşmüş 
ve Madrid'Je anarşistler tara
fından kargaşalıklar çıkarıldığı 
takdirde ecnebi tebaanın hi
mayesi için beynelmilel bir 
kuvvet teşkili lüzumuna dair 
olarak Madrid' deki ecnebi el· 
çiliklerden biri tarafından ileri 
sürülen teklifi münakaşa et
miştir. 

Zannedildiğine göre, gerek 
Von Nörat gerek İngiliz elçisi 
mevzuubahs teklife muhalif 
noktai nazarı kabul etmişler
dir. Maamafih heriki diplomat 
hakikaten anarşistler tarafın-

dan kargaşalık çıkarıldığı tak
dirde mes'elenin tekrar tetkik 
edilmesine karar vermişlerdir. 

neler vardı? 
getirmek maksadile faaliyete 
devam edilecektir. 

Alman hükümetinin Sovyet 
Rusya tarafından Madrid hü· 
kumet kuvvetlerine yardım· 
dan sarfınazar edilmesi şartile 
Fransa'nın ademi müdahale 
tekliflerini kabul ettiği haber 
veriliyor. 

Diğer taraftan Portekiz hü· 
kumeti de kendi noktai naza· 
rını bildirmiştir. Bu hükume· 
tin istedikleri şunlardır: 

1 - Her iki muharib ta
rafın Tanca'nın bitaraflığına 
riayet etmesi, 

2 - Sovyet'lerin diğer 5 
devletle birlikte ademi müda
hale förmülünü kabul etmesi. 

3 - İngiltere ile Fransa'nın 
Portekiz arazisinin tamamiye· 
tini tekeffül etmesi. 

Başının sağ tarafında geniş 
bir yara var idi, fakat yara 
derin ve tehlikeli değildi. Ya
vaş-yavaş bir koltuğa oturdu, 
üst üste iki bardak şarap içti. 
Ve düşünmiye başladı. Hadi
seleri birer-birer tahattür et
tikçe yaptığı hafifliğin ne ka
dar tehlükeli bir vaziyet hazır· 
ladığını anladı. Güzel Pibulet 
kacmıya muvaffak olmuştu. 
Tabii ilk iş olarak Dük Lo· 
dovik'i bulacak ve her şeyi 
anlatacaktı. Bunun üzerine sı· 
kı biı tahkikat başlıyacak ve 
Lüsi Do Kola'nın bu dosya 
işinde oynadığı rol meydana 
çıkacak ve belki de biraz son
ra Lüsi ve kendisi tevkif edi
lecekti. 

Stuber sefarethane kapucu
suna: 

- Sefiri hemen görmek is
tiyorum! Dedi. 

- Fakat sefir uyuyor. Müm
kün değili 

ispanya' da, halk hükumeti 
ile faşist kıyamcılar arasında 
affetmez bir mücadele başla
mıştır. Bütün demokrat merr.
leketler, kıyamın faşist dev
letlerin yardımı ile meydana 
geldiği iddiasındadır. Arzuları 
ve sempatileri, Madrid hüku
meti tarafındadır, Buna mu· 
kabil, bütün faşist ve parafa. 
şist memleketler, lspanyol hü
kumetinin Paris'ten yahud 
Moskova' dan yardım gördüğü 
iddiasındadır. Bunların da ar· ı 

Brağ, 8 (Radyo) - Narotni 
, Nilski gazetesi "Halk cephesi,, 

idaresi denilen rejimi tetkik 
ederek: 

Madrid'den buraya gelen 
san haberler, bu kabil karga· 
şalıkların vukuu pek muhtemel 
oldvğunu göstermektedir. 

Londra, 8 (A.A) - Cebe· 
lüttank mıntakasının bombar
dıman edilmeşi dolayısile ls
danya hükumeti ile asilere 
yapılan ihtarlarla beraber İn
giltere hükumeti yeni hadise· 
lerin vukuu takdirinde lazım
gelen her türlü tedbirlerin 
alınması için alakadar makam
lara talimat vermiştir. 

Müzakeratın uzayıp gitme· 
sinden ve arada ciddi hadise
ler tekevvün etmesinden kor· 
kuluyor. • 

Bu düşünce, casusun soğuk 
terler dökmesini muciboldu. 
Manzara bu kadar yaklaştık
tan sonra, zındanlara atılmak 
ve her şeyi kaybetmek casusa 
cidden ağır geliyordu. 

Şimdi, Pibulet'ten nefret 
ediyordu. Bu kızın güzelliği 
kendisini ihtiyatsız ve delice 
bir harekete sevketmiş ve bu 
felaketi icabt:ttirmişti. ilk karar 
veçhile vucudunu izale etseydi, 
şimdi her iş yolunda gide
cekti! 

- Hemen uyandınnızl 
Kapucu homurdadanarak yu

karıya haber verdi, on dakika 
sonra döndü. 

Gasusu hemen sefirin iş 
odasına aldılar; burada çok 
beklemedi; refir göründü. Ve 
ca~usu karşısında, hem de 
hasta ve benzi sararmış halde 
görünce: 

- Ne var?. Diye sordu. 
- Sizi böyle vakitsiz ziya· 

ret için mühim bir sebep ola
ı cağına emin olduğunuzu sa· 
nıyorum ... 

-Sonu "'a' -

Yalan 
Çekoslovak - Alman 

müzakeresi yok! 
Prag, 8 (Radyo) - Resmi 

Çekoslovakya ajansı, Çekos
lovakya ile Almanya arasında 
müzakeratın başladığı hakkın· 
daki şayiaları kat'i surette tek
zip etmiştir. 

Adis-Ababa elçimiz 

zuları ve sempatileri kıyam· 
cılar ile beraberdir. 

Ve her tarafta, ispanya, ha
diselerinin milletlerarası bir 
kargaşalığa yol açmasından 
korkulmaktadır. 

Avrupa tarihinde, iki ayrı 
görüş ve inanış, ayni zaman
da olarak harici ve dahili 
harblara yol açtığı görülme· 
mi~ değildir. 30 sene muha· 
rebesi, katolikler ile protes
tanlar arasında bir dahili harp, 
katolik devletlerin koalisyonu 
ile protestan devletlerin koa
lisyonu arasında da bir harici 
harp idi. 

1 

Adis-Ababa, 8 (Radyo) -

.. ----------.. Türkiye'nin Adis-Ababa sefiri ANADOLU Cibuti'ye gidecektir. Sefaret 
işlerini baş konsolos ifa ede-

Avrupa' da bugün liberalizm, 
sosyalizm, ve faşizm, kah yan 
yana kah karşıkarşıyadır. Ve 
liberalizm, aradaki rakkas va
zifesini görmektedir. Bu üç 
kelimenin arkasında artık, fi
kirler değil, koskocaman dev· 
letler durmaktadır. Her üç 
cereyanın kitapları, radyoları 
kısaca propagandaları olduğu 
gibi milisleri, orduları diplo
masileri, kısaca silahlı kuvvet
leri vardır. • 

Günlük siyasal gazete cektir. 

1 
Görünüş odur ki, lspanya-

Sabip ve hatyazganı 1 Borsada da patlak veren hadise, bir 
Haydar Rüşdü ÔKTEM 1

' büyük boğuşmanın belki de 
Umumi n~şriyat ve yazı ieleri •-----------.. ı 

müdürü: Hamdi Nüzhet Zahire satıtları: yalnız başlangıcıdır ve buna 

S içerden ve dıprdan katılan idarehanesi: -
İzmir İkinci Beyler sokağı 

C. Halk partisi binası içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

T~lefon: 2776 •• Pesta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllı~ 1200, altı aylıp 700, üç 

aylığı 500 k.urut lur 

Ç. Alıcı K. S. K. . k k 
382 Buğday 5 7 5 5 87 5 uvvetler, bunu işaret etme • 

50 Ton bakla 4 25 4 25 tedir. Avrupa'nın " Mezheb 
15 Ton Haşhaş 10 10 muharebeleri" gibi bir devre-
18 Kumdarı 4 50 4 50 ye girmekte olduğu muhte-

181 Kilo yapak 47 47 meldir. ispanya hadiselerini, 
ileriki yazılarımızda, bu bal N6betçi eczanela 1 kımdan tahlil edeceğiz. Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Her yerde 5 kuruştur Bu akşam Kemeraltı'nda Ragıp Akgü,ek 

Maarif Vekaleti İstanbul ter· 
zilik san' at mektebi müdür 
muavini Ragıp Akyürek me
zunen şehrimize gelmiştir. 

- Hilal, Karataş'ta Santo, Ke· 
IG«n·==ıü=g=e=~m=i=ş=n=ü=sh=a=la=r=2=5=kunı=ş=t=ur=.ll çeciler' de Yeni lzmir' Irgat· 

ANADOLU .MATBAASINDA 
BASILMlŞTIR 

pazarı'nda Asri eczaneleri 
açıkbr. 

llspanya' dan alınan ders 
büyüktür, bundan M. Blum 
ibret almalıdır,, demektedir. 

Paris, 8 (Radyo) - Jur ga
zetesi M. Blum kabinesinin 
lspaı1ya' daki Fransız tebaasını 
almak üzere gönderdiği tay
yarelerden bahsederek: 

Bu tayyareler nedense he
nüz avdet etmemiş ve ispanya 
hizmetinde bulunmaktadırlar. 
Bundan başka 65 milimetre· 
lik 8 top, 1500 büyük çapta 
obüs, her biri onar kiloluk 
10,000 tayyare bombası ve 
mitralyöz mühimmatı da gön
derilmiştir. Bunlardan başka 
iki vagon mühimmat ta hudut-
ları yeni geçmiştir. Bu vagon
larda tayyareler de mevcut 
idi. Demektedir. 

B. Motteiron'un itirazlarda 
bulunduğu söylenmektedir. 

Paris, 8 ( A.A ) - Fransa 
alakadar hükumet merkezleri· 
ne ispanya mes'elelerine ade
mi müdahale anlaşması hak
kında yeni bir nota vermiştir. 

Paris, 8 (A.A) - Paris dış 
işleri bakanı bugün İngiliz bü
yük elçisile Çekoslovakya mas
lahatgüzannı kabul etmiştir. 

Berlin, 8 (A.A) - Fransa 
büyük elçisi bu akşam dış 
işleri bakanı bay Von Neurat· 
hi ziyaret etmiştir. 

Sanıldığına göre Fransa bü
yük elçisi ispanya m~s 'eleleri 
karşısında muhafaza edilecek 
bitarafiık hakkındaki pratik 
proje metnini Alman dış işleri 
bakanına tevdi eylemiştir. 

Londra, 8 (A.A) - Gönül
lü doktor ve hastabakıcılardan 
mürekkep seyyar hastane önü
müzdeki hafta başında Lond
ra' dan lspanya'ya hareket ede
cek ve hükumet kuvvetleri ya
nında çalışacaktır. 

Londra, 8 (A.A) - Selahi
yettar bir membadan haber 

Londra, 8 (A.A) - ispanya 
haniselerinin son inkişaf saf· 
haları bilhassa Almanya'nın 
Madride verdiği protesto Lon· 
dra'da endişe ile karşılan· 
maktadır. 

Londra bu protestonun haklı 
olduğunu kabul eylemekle 
beraber Madrid . hükumetinin 
bugünkü şerait altında Mad
ridden dışarda bulunan her 
hangi bir kimşeyi nasıl himaye 
edebileceğini soruşturmaktadır. 

Bu sebebden dolayı bu 
vaziyetin bizzat İngilterenin 
hattı hareketi üzerinde yap· 
ması muhtemel tesirleri endişe 
ile müşahede olunmaktadır. 
Zira bariz olan birşey varsa 
o da lüzumu kadar çabuk bir 
tarzda ademi müdahale hak
kındaki Fransız teşebbüsünü 
bir neticeye vardırmak için 
gayret sarfetmekle beraber ln
gilizlerin muhasım taraflara 
lngiltere bandırasına hürmet 
edilmeşi hakkındaki ihtarların 
muvaffakıyetsizliği takdirinde 
bu bandıranın şerefini bizzat 
müdafaa etmağe kalkacağı 
keyfiyetidir. 

Londra, 8 (A.A) - Sela· 
hiyettar mehafilin söylediğine 
göre, İngiitere hükumeti ğe· 
rek ispanya hükumeti, gerek 
asi makamatı tarafından gös
terilen alakasızlığa binaen is
panya' daki lngiliz sefirinin hi
mayesini kendi vesaitile temine 
karar vermiştir. 

Ayni zamanda bir ademi 
müdahale anlaşması vücuda 

Paris, 8 (Radyo)- Gazete
ler, ispanya harekatına karı
şılmaması hakkındaki Fransız 
notasına Berlin hükumetinin 
verdiği nazikane cevaptan 
memüuniyet beyan etmekte
dirler. 

Paris, 8 (Radyo)- Fransa
nın sağ cenah matbuatı, milli 
miidafaa, hava bakanlan M. 
Daladiye ve M. Kot'a şiddet
le hücum etmektedirler. 

Bu gazetelers;: göre, ispanya· 
ya silah, mühimmat ve tay
yare gönderilmesinin yegane 
mes'ulü bu iki bakandır. 

Kap 8 (A.A) - Royterin 
bildirdiğine göre, Kanarya 
adaları ile telgraf muhaberatı 
kesilmiştir. Sanıldığına göre, 
bu adalar ahalisi asilere karşı 
kıyam etmişler ve işçiler umu
mi grev ilan etmişlerdir. 

Kartajen 8 (A.A) - Kanen 
muhafız gemisi Malagadan bu
raya gelmiştir. Öğrenildiğine 
göre, sahil muhafız gemisi 
F errolda iden hükumete sadık 
kalan mürettebat isyan ede· 
cek asilere iltihak etmiş bu-

lunan zabitleri hapsetmişler 
oradan kalkarak Malagaya 
varmışlar ve orada zabitlerı 
salahiyettar .hükumet makam
lanna teslim etmişlerdir. 

Hendaye 8 (A.A) - Sa
bahleyin 4 kadın ve on ço· 
cukla beraber 27 Karabinye 
asilerden kaçarak buraya gel
mişler ve hükumete karşı har
betmek istemediklerinden do
layı kaçtıklarını bildirmişlerdir. 

Çala,ken tatalmaş 
Şehitler' de Demiryolu soka

ğında 21 numaraiı evde otu
ran Ahmed oğlu Hasan Hü
seyin 'in evine giren Ahmed 
oğlu Emin bazı eşya çalarken 
yakalanmışbr. 
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Birinci Franso a 
BÜYÜK TARİHİ 

59 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 

Şarlken, Birinci Fransova'yı bir kaleye 
kapattı ve sulh şartlarını bildirdi .. 

Validei krali, hemen hokka 
ve kalem istedi, ve Şarlken'e, 
kalbini yumuşatmak için şun
ları yazdı: 

"Benim Bay oğlum.. Mağ
lubiyet haberini alınca, oğlum, 
Fransa kralının, arz üzerinde 
en ziyade sevdiğim asil ve 
necib, sizin gibi bir pr~nsin 
eline esir düştüğü için cenabı 
hakka şükrettim. Bu hadisenin 
devamlı, sıkı bir ittifak ve 
dostluğa esas olacağını umu
yorum. 

Bay oğlum sizden kemali 
tevazüle esirinize hüsnü mua
mele edilmesini emretmenizi 
rica ediyorum. Beni sıhhatın

dan haberdar etmesine müsaa
de etmenizi de yalvarırım. 

Böyle hareket ederseniz, bir 
anneyi ihya etmiş olacaksınız. 

Mütevazi ve hürmetkar 
valideniz: Lüiz 

• * • 
Esir Franıova, Fransa kralı, 

Lodi civarında J>izigton kale
sine sevkedildi. 

Kral, kaleye geldiği vakit, 
yapyalnızdı. Kalenin kalın dı

varlı bir yerinde yalnızlığını 
unutmak için başını elleri ara
sına almıştı, düşünüyordu. Fa
kat gene Pavi' de esir edilmiş 
bir iantiyom önünde diz çöktü 
ve: 

- Sir, dedi. Size mensu
bum. Beni ölümüme kadar 
hizmetkarınız bilmenizi rica 
ederim. 

Kral kendisini kaldırdı ve: 
- Dostum, bu mihnet ha

yatında birbirimize dost ola
lım! Dedi. 

Jantiyom Monpeza kralın 
soyunmasına yardim etti. 

Fakat kral iç sıkıntısından 
uyuyamadı. Şafak sökerken 
kalenin kilisesine gitti, orada 
koyu renkli bir elbise giydi 
ve esaretten kurtuluncıya ka
dar bunları çıkarmamağa ye
min etti. 

Kralın riyazet orucu tuta
cağı haberi, Fransa'da madamı 
çok müteessir etti; hemşiresi 

Margrit Fransova'ya şu mek
tubu gönderdi: 

"Madam, sizin riyazet oru
cuna başlıyacağınızı haber alın
ca çok müteessir oldu; böyle 
yapmamanızı rica ediyor. Aksi 
takdirde o da burada oruç 
tutacaktı. Bu suretle ben ıki
nizi de kaybetmiş olacağım." 

Pavi' de esir olanlar, kralla
rını kurtarmak için bütün al
hnlanm vermeğe hazırlandılar. 
Hemen hergün böyle -hare
ketler ve teşebbüsler devam 
etti; Fransova'ya karşı milleti
nin büyük bir teveccühü ol
duğu sarih surette görünü
yordu. 

Esır ve mahbus kral Markı 
Peskara'ya iltifat ve nezaket 
gösterdiği halde hain Burbon'u 
şiddetle tekdir ve tel'in etti. 

Fransova'yı esir almak şere
fini aralarında paylaşamıyan 
bu iki adam gittikten sonra, 
F ransova, sevgili F ransovaz 
için şiirler yazarak kederini 
unutmağa başladı. 

• * * Şarlken'in Gran metri, hü-
kumdarının teklif ettiği sulh 
fartlarını Fransova'ya tebliğ 
etti; Bu şartlar şunlardı; 

Fransa kralı, Dük dö Bur
bon'a bütün arazisini iade 
edecek ve bunlara ilaveten 
Provens'le Dofine'yi de vere
cek ve Dük dö Burbon bu 
araziyi krallık sıfat ve salahi
yeti le idare edecektir. 

Fransa kralı Şarlken' 
gonya düklüğünü Okse 
kon kontluklarını, Okson, 
sür oh vesair yerleri vc.-e
cektir. 

Bunlardan başka Hcsdin 
ve Teruan nehirlerini de ve
recek ve Klander'le Artuaz 
üzerinde hiçbir hak iddia et-
miyecek Milano ve Cenova ile 
zerrece alakası kalmıyacaktır. 

lngiliz kralına da elinden 
alınan Fransız şehirlerini ve
recek ve Oranj prensine hak
larını iade edecektir! 

Bundan başka, Şarlken'in 
bitaraflık ve dostluğu için se· 
kizinci Hanri'ye vereceği pa-
raları da ödeyecektir. 

Fransova bu şartları kabul 
etmezse, Şarlken harba devam 
edecektir. 

-Sonu var-
--------~---~--------A 

Fransız Ayanı 
Beynelmilel 
Vaziyeti konuştu . . 

Paris, 8 (Radyo) - Ayan 
meclisi Dışişleri komisyonu M. 
Hanri Beranjenin riyasetinde 
toplanmıştır. 

Reis, komisyona beynelmilel 
vaziyeti hülasaten izah etmiş
tir. lKomisyon bu izahattan 
dolayı reise teşekkür etmiştir. 
M. Hanri Beranje vekayii ha, 
riciye bakanlığında yakından 

takibe memur edilmiştir. 

M. Radülesko 
M. Delbos'la konustu 

~ 

Paris, 8 (Radyo) - M. Del-
bos bugün ispanya sefirini ka
bul etmiştir. Ayni zamanda 
Romanya hariciye bakanı miis
teşarı M. Radülesko da M. 
Delbos'u ziyaret etmiştir. 

Uzak Şark'ta 
• 

vazı) et. 
Mançuri taarruza 

mı geçiyor? 
Şanghay, 8 ( Radyo ) -

20,000 Mançuri asker, lı ·cum 
tanklan ve zırhlı otomobiller 
tayyareleri birlikte Suyaug'ta 
toplanmış bulunmaktadır. 

Bazı haberlere göre bu kuv
vet bir taarruz ile TaolinO' o 

mevkiini zaptctmişlerdir. 

4 Alman 
rüldükten 

öldü-
sonra 

Alman gemisi de 
bombalandı 

Berlin, 8 (A.A) - Barsc
lon 'da kurşuna dizilen dört 
Alman genci hakkında Alman 
başkonsolosunun protest 
dan mada Alman hül 
Sevi la Alman yük gem·~ 
lspanyol hükumeti açık e
niz torpito muhriplerinden Al
mirante Cervantes tarafından 
bombardıman edilmiş olmasın
dan dolayı Madrid hükumeti 
nezdinde protestoda bulun
muştur. 

Spkaklarda insan ve hayvan ölüleri. 

İspanya isyanına bir bakış: 

Bir milyonerin 
ihtilaldeki rolü 

Bu adam, eskiden soğan, sarmısak satıcısı 
idi. Şimdi kraliçenin yakın dostudur. 

Kız, erkek hükumet taraftarı milisler yürüyüşte., 
ispanya, Vak'a Avrupa'nın sebep ve amili ve vasıtası 

köşesindedir. Fakat hadiseler gene budur! Bunları teşvik 
o .. k~dar miihi1!1 v.e mühlik ki ve idare eden evvela ltalya, 
Butun Avrupayı ışgal etmek- sonra milyoner Doncuan 
tcdir. Marştır! 

---
Güzel bir program hazırlandı. Sild 
müsabakaları eylülde başlıyacak. 

Yabancı takımlarla temas 
komitesi Altay, lzmirspor, 
Göztepe, K. S. K. kulüpleri
nin gönderdikleri delegelerden 
mürekkep olmak ÜLere teşek
kül etmiştir. 

Bu komite dün ak am ilk 
içtimaını yapmış ve 936 - 937 
yılının futbol m v ini için 
mühim kararlar almıştır. 

1 - Önümüzdeki futbol 
mevsiminde lzmir' e yabancı 
takım davet programlarını an
cak bu komite tertip cde
bileceldir. 

2 - Harice gid c k İzmir 
takımları ile hariçten davet 
edilecek yabancı ta .. ımlar 
m s'clesind tak ın~anmızın 
menfaat ve onurlarını bu ko
mite diişünecektir- .:imdiden 
birinci takımlarla angajman 
yapılabilecektir. 

Yabancı takımla. ın davet 
edileceği günler şunlardır: 

A - 22 teşrin Cumuriyct 
bayramında (Perşembe cumar
tesi, pazar günlerinde olmak 
üzere) gelecek ecnebi takımla 
3 temas yapı1acaktır. 

B - 15 biriııci kanun şe
ker bayramında birinci salı, 

ve üçüncü perc:-embe gi.inle
rinde maç kabul cdileb'le

ceklir. 
C - Bir lkincikanun Çar

şamba ve Per mbe günlerine 
yani yılbaşına tesadüf etmek 
üzere iki temas temin edile
cekıir. 

Ç - Dört Mart Perşembe, 
Cumartesi, Pazar günlerinde, 
yani kurban bayramı günle
rinde üç temas yapılacaktır. 

- D -- 22 - 23 Nisan (Çar
şamba ve Perşembe) Ulusal 
egemenlik bayramında da gene 
yabancı takımlarla iki temas 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

E - Bir Mayıs bahar ba}· 
ramı dolayısile Cuma ve Pazar 
gün! rinde iki maç esası kabul 
edilmiştir. 

F - İki Haziran hakimiyeti 
mılliyenin ilam günün'1e bir 
maç yapılacaktır. 

Bu tarihlerde şehrimize ge
lecek olan ecnebi takımlar n 
isimleri kendilerile yapılacak 
olan angajmanlardan sonra 

anlaşılacaktır. 
Yunanistan milli kümesine 

mensub ve Yunan likinin bi· 
rinci ve ikincisi olan olimpi
yakos ve Panatinaikos ile F e· 
nerbahçe ve Galatasaray ta
kımları yukarıda bildirilen 
tarihlerden birinde lzmir' de 
maç yapmak üzere gelecekler
dir. Merkezi avrupa fudbolda 
en ileri durumda bulunan Avus· 
turya, Çekoslovak ve Maca
ristan takımlarından bazılan· 
nın teminine de çalışılacaktır. 

İzmir Atina gidip gelme 
temasının temini ve Yuneınis-

tan f dcrasyonuna mensub olan 
yukarıdaki takımların İzmır'e 
celbi hususunda derhal teşeb
büsata girişilecektir. 

• * • 
Futbol aianınm kulüblere 

yaptığı tebliğata göre önü
müzdeki Eylül başından itiba
ren teehhüre uğramış olan 
934-935 senesinin şilt maçları 
müsabakalarına başlanacaktır. 

~ugü~ de, yine bugü_?.ü~ Bu adam evelce seyyar so- ı 
mcs elesınden bahsedeccgız · ğan ve sarmısak satıcısı idi. Berlin olimpiyadında 
Bazı Avrupa matbuatma göre Köyden köye gezer ancak 
~spa~y~'nın son. isyanının bir ekmek parasını çıkarırdı. Umu
ıç yuzu vardır kı, Bunlardan mi harpta Alman 'lar hesabına 
hemen hemen hiç bahsedil- Alma t ht lb h" . b . · · H A b . n a e a ıerıne enzın 
memıştır. atta u ısyanm tedarı"k t · k k . e mış ve pe ço para 
bır de~!' .e~a~ iti~a.~ile dahili ka1anmıştır. 
ve hancı ıkı ıç yuzu vardır : Bundan sonra Alman fab-

Birincisi general Franko'nun rikaları hesabına silah kaçak-
lt~lya'dan yardım .. ve tcşvık çı~ığı yapmıs, Fransızlara karşı 
go~erek hazırlandıgır 1 isyan eden Rcsuli'nin mühim-

Italya, Fransa'nın ispanya mat ve silahlarını temin et-
cih. "nden olan ~udud em~i- rniştir. Bundan sonra, tütün 
yetın oımak ıstemektedır. kaçak 1 "h 1 . , çısı o muş, nı ayet s-
Icabında ~ra~sa yı. arkadan panya rejisine hakim kesilmiş-
vurac::ak y nı ?ır faç~st lspa.n- tir. Bu adamın 440 milyon 
ya. vuc~da getırm k ı~temı~tır. Pc ta servetı vardır! 
Hıtle~cı. Al.many~ da it l~a n_ın Biraz da hükumdarlığı kur-
bu gızlı yasetıne tamamıle muştur. Dört altın ayak üze-
taraf~ar. ~e yardımcı ol ~uştur. rine urulmuş bir karyolada 

. lkınc sıde: Ba t~ mılyonc~ kırk yatak üzerinde yatarmış! 
Cıvan ~arş olmak u.zere a.ra.zı Sabık ispanya kraliçesinin 
sahıplerıle meslegı zabıtlık en rkın dostudur ve çiftçi 
olan kısmın 1 panyol Fas'ın- partisi reisı Jil Robles'e men-
~aki ~s~erlerin hoş~~tsuzlu- fasında ik~ milyon Peçeta vcr-
gunu ıstısmar etmcsıdırl . !11ek s ·retıle yardım etmiştir. 

isyanın asıl. iç y~zü bu i.~incı işte ispanya isyanının hakiki 
noktadan tetkık edılmek uzere sebeb mahiyet ve manası 
meydana çıkabilir. budu; 

İngiltere'de bir asil veya Fransa'nın bitaraflık teklifile 
yüksek burjua fülesinin üç İtalya v Al 'd k 

.;Tı 1 k"" .. .. .. H" e manya an ne a-
0,l; u o ursa en uçugu ın- dar ciddiyet ve muhabbet 
distana gönderilir, ortancası görcceğ· b ıı· d .. ·1d· 

k b b
. ··ık ı e ı egı ır. 

as er veya ser est ır mu Yal Al h ·· ı 
h b. l b.. . .. 'd nız, manya nuz ıa-

sa ı ı yapı ır, en uyugu e zı ı ki b"t· · d ğ ld" 
A ·ı IA ı arını ı ırmış e ı ır 
aı enm servet, em ak ve ara R . A , ' 

zisinin başında kalır! .~s~a ıse, şarkı . A rupa da 
Fakat lspanya'da bunun buyuk, ,kork~nç hır kuvvettir. 

aksine en küçük oğul ya pa- Ve mes ele bıraz Sovyct Rusya 
pas ve yahut asker yapılır! Ve ile alakadar olduğu için ltalya 
arazi sahiplerinin menafii mev- ve Almanya'nın ispanya asile
zuubahs olunca bunlar vasıta- rine y.:rdım cihetini mümkün 
sile heman askeri bir ihtilal olduğu kadar gizi mcğe mec-
hazırlamrl. Şimdiki isyanında bur kalacağı şüphesizdir!. 

Nazarı dikkati calip bir Amerikan şakası! 
1 l. 

t- .. 

Berlin Olimpiyadının siyah renkli misafirleri 
Birleşik Amerika Almanya'yı sevmez; Amerikanın ga. pte 

sanayi aleminde en büyük rakibi Almanya'dır. Amerikan ljer
lin olimpiyadına büyük kafile zencinin gelişi de cidden tuhaf 
olmuştur. 

Malum ya, Almanya'da Hitler rejimi saf ve halis kan Arya 
ırkı vücuda gctirmcğe çalışmaktadır. Umumi harpten sonra 
Almanya'yı istila eden itilaf kuvvetleri arasındaki Afrika ve 
Amerika zencilerinden döl almış Alman kadınları y,.niden 
fazla zenci veya melez çocuk doğurmuşlardır. Bunlar 65 mil
yon Alman'ın en ziyade nefret ettiği mahlukattır. Bu çirkin 
hatırayı canlandırır gibi olimpiyada bir sürü zenci centilmen 
göndermek cidden garip bir şakadır! 

Ve işin garibi de şu ki, Alman'lar bu zenci misafirleri de 
güler yüzle karşılamak ve ağırlamak zaruretindedirler! 
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Bu kadar muhtelif ırkları 

bir aile halinde toplıyacak bir 
adamın varlığına inanabilir mi
yiz 7 Bizim devrimizde, nevi 
beşeri böyle tahkir etmek 
mümkün mü ? Haydi farzede
lim ki bu inanılmaz şeye ina
nalım ; böyle bir planı kim 
realize edecek ? Hangi kuv
vetli devlet, bu yeni evrensel 
hükümdar için, bugünkü Av
rupa medeniyeti ortasında, 
cihanı fethe kalkacak ? 

Asırlardanberi Avrupa mil
letleri ; sade çiğnemek mak
sadile harp açmaktan vazgeçti. 
Harpten sonra herkes, sulh 
arıyor. Uğraşmalardan sonra 
sükunet arıyor ; nizamsızlıktan 
ve ahenksizlikten sonra mü
kemmel bir anlaşma arıyor. 

Herkes kendi mesleklerinin, 
en son, sükunet içinde bir 
ev hayatile taclanmasını isti
yor. 

Bazı milli menfeatler elde 
etmek ümidi, muvakkat bir 
zaman için harbi kabul etti
rebilir. Fakat her vakit harp 
etmeleri istenilince bu, fethten 
husule gelecek menfeatleri 
unutturur. Sulh iştiyakı kuv
vetlenir. Devrimizde bir fatih; 
evvela insanlardan bu duygu
yu kazıyıp atarak, bugünün 
medeı i insanını tekrar vahşi 
haline sokmalı ki bu mümkün 
olsun. 

Bundan başka medeni in
san, medeniyetin eserlerini 
gömıeğe alıştı. Bunların mah
volmasından eza duyar. İnsan 
kalbinden bunu da (Medeni 
eserler mahvolunca eza duy
mamak acısı) kaldırmak lazım 

gelir. 
Bugün insanı harbe teşvik 

eden şey : Zengin memleket
leri yağma etme hırsıdır. Böy
le insan, büyük sefalet içinde 
kalan insanların her şeyini 
ellerinden almaktan başka bir 
şey düşünmiyor demektir ; 
bunda hiç merhamet hissi kal
mamış demektir. 

Bugünün fatihi, kendi teba
asına : Düşman memleketleri, 
soğukkanlılıkla ve akla uydu
rarak yağmalnmağı alıştırması 
liizımgelecektir. Zullım eden
leri cezalandırmak değil, bi· 
lfıkis zulme tahrik etmek icap 
edecek.. Bu halde yağma, be
cerikli bir adamın karı olacak 
ve honörlü yolları açmış ola
cak ... Avrupa'da böyle honö
rünü unutan millet bulunacak 
mı ? Farzediniz ki böyle bir 
fatih, bunda muvaffak oldu ; 
amma sonra kendi maksatını 
realize edemiyecektir. Böyle 
bir millet : Fethedilen memle
ketlerde ancak altın daima 
altın kazanmak vasıtasından 
başka birşey görmiyeccktir ; 
meyvasını tatmak için ağacı 
kesmiş olacaktır. 

Böyle askerlerin başında 
olan fatih : insanları kandır
mak için türlü türlü diller 
dökecektir ; amma askerleri
nin yaptığı yağnıactlığı, körler 
bile görect·ktir. Bu türlü adam
lar ile, dünya soyulabilir ve 
çöl haline getirilebilir ; fakat 
evrensel bir monarşi asla ku· 
rulamaz. 

Bunlar, olur şeyler mi ? 
Eğer milletimiz bir işi, oynı

yarak değil, ciddi düşünmeği 
bilseydi, menşei ecnebi olan 
böyle fikirlere karşı, böyle 

ita be • 

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

u1un uzadıya izahlara hacet 
görmezdim. 

Ciddi düşünmeği bir kerre 
elde etsek bunu işlerimize de 
tatbik edebiliriz. Biz mağlU
büz. Bundan sonra zelil düş
mek veya honörümüzü tekrar 

l
elde etmek kendimize bağlıdır: 
Silahlı muharebe bitti. Pren
sip, itiyat ve karakter müca
delesi başlıyor. 

Misafirlerimize : Vatan ve 
müttefikler için sadık bir 
dostluk manzarası, toz kondu
rulmaz bir honörlük, ve vazi
fe aşkı gösterelim. Bunlar me
deni faziletin özüdür. Bunlar, 
bizim, misafirlere bizden ken
di memleketlerine götüreceği 
dostluk armağanları olsun. 
Onların tahkirlerini celbetmi
yelim. 

Egcr kendimiz gibi değil de, 
onlar gibi hareket edersek 
onları fazla kuşkulandırırız. 

Biz silahla isyan istemiyo
ruz: En doğrusu, başlıbaşımıza 
imişiz gibi, yolumuza devam
dır. Buna vasıl için: Herbiri
miz, müşterek felaketin yükünü 
çekmeliyiz. Ecnebinin tevec
cühünü, utanılacak birşey na
zarı ile bakmalıyız. 

Maalesef Avrupa' da ve hatta 
Almanya' da adet: Kendi şah
siyetini göstermekten ziyade 
büyük ekmektir. Vaktini hoş 
geçirmek pirensibi, medara, 
buna dayanmaktadır. Olduğu
muz gibi görünebiliyor muyuz: 
Şöyle metin, son kararını ver
miş, merd olarak. 

Bize hareketlerimizde pek 
şiddetli olmamak tavsiye edi
liyor. Pek iyi amma, tamamen 
onların zevkine de uyamayız. 

Çünkü bu takdirde şahsiyeti
mizden tecerrüd etmekliğimiz 
lazımgelir. 

Bazı milletler vardır ki : 
Şahsiyetlerini muhafaza eder
ler ; ve kendilerini başka mil
letlere hürmet eltirmeği bilir
ler. Başka milletlere de, böyle 
yapmalarına müsaid davranır
lar. Şüphesiz biz öyleyiz : Bu, 
bizim eski ve yeni tarihimizde 
o kadar derin hakkedilmiştir 
ki ekseriya, ecnebiler hakkın
da doğru olmak için kendi 
zararımıza hareket etmişizdir· 

Fakat bazı milletler de var
dır ki (Ben) lerinin hududu 
dar olduğımdan komşu mil
letlerin hayat şartları karşı

sında soğuk ve lakayd kalır
lar. Onlar sanırlar ki medeni 
olmak için tek yol vardır ve 
bunun metodu da tesadüfen 
yalnız kendisine verilmiştir. 
Diğer milletlerin hepsinin mu
kadderatı : Ancak onlara ben
zemektir, sanırlar. 

Birinci çeşid milletler ara
sında insanlık kültürü için; fi
kir mübadelesi, kendi öz var
lığından ayrılmaksızın karşı

lıklı nüfuz vardır. Çünkti kom
şusu hakkında hasbidir. 

ikinci çeşit milletler, hiçbir 
şey teşkil edemezler. Çünkü 
hakiki münasebetlerinden bir 
şey çıkarmağa kapasiteleri 
yoktur. Onlar halen mevcud 
olan münasebetlerin hepsini 
yıkmak ve kendi hariçlerinde 
bir boşluk yaratarak bu boş
lukta kendi tasavvurlarını tek
rar edip durmnk isterler. 

Onlarda ecnebilerin ahlnk ve 

ret memurluğun
dan: 

[Mecit oğlu M. Sumru ve 
ortağı] ticaret unvanile lzmir
de osmaniye caddesinde 36 
numarada dokuma alım ve 
satımı ile uğraşan işbu şirke
tin ticaret unvanı ve şirket 
mukavelenamesi ticaret kanu
nu hükümlerine göre sicilin 
1806 numarasına kayt ve tes· 
cil edildiği ilan olunur. 

İzmir sicilli ticaret memur· 
luğu resmi mührü ve F. 

Tcnik imzası 

1 Şirket mukavelesi 
Bin dokuz yüz otuz altı 

senesi ağustos ayının yedinci 
cuma günü saat onbeş sıra

larında lzmirde Halim ağa 
çarşısında 14 numaralı daire
sinde vazife gören aşağıya 
mühür ve imzasını koyan iz. 
mir üçüncü noteri bay Tahsin 
Amurun vekili bay Ali Raif 
Günyerin yanına gelen ehli
yeti kanuniyeyi haiz bulunan 
şahıs ve hüviyetleri kanun 
nazarında şehadete ehil gö
rülen kimselerden lzmirde 
Burnavada sarf Ahmet oğlu 
sokağında 11 numaralı evde 
oturan Adem oğlu tüccar ka
tibi Abidin İber ve İzınirde 
Karşıyakada Bostanlıda mey
dan sokağında 113 No. lu 
evde oturan Salih oğlu tüccar 
katibi Hıfzı Salnur. nam şa· 

hitlerin tarif ve şehadetlerile 

anlaşılan İzmirde kalafat ma
hallesinde şoğuk çeşme soka
ğında 21 numaralı evde otu
ran Mecit oğlu Mustafa Sum· 
ru ve lzmirde Başdurak sem
tinde tahmis sokağında 19 
numaralı evde oturan Mecit 
oğlu Mehmet Sumru, anlata
cakları gibi bir mukavelena· 
menin tarafımızdan yazılmasını 
istediler. Adı, sanları yukarıda 
yazılı şahitlerin yanında arzu
ları soruldukta her ikisi bir· 
den söze ba:;;lıyarak: Aşağıda
ki ~artlar dairesinde akdı mu
kavele eylemişlerdir şöyleki: 

M 1 - Şerikler, yerli do· 
kuma mallar uzcrine toptan 
ve perakende alım ve satım 
işlerile uğraşmak üzere akdi 
şirket eylemiştir. 

M 2 - Şirketin sermayesi 
"4000,, dört bin Türk lirası 
olup "3000,, üç bin lirası 
kollcktif şerik Mustafa Sumru 
ve "1000,, bin lirası da ko
manditer şerik Mehmcd Sum
ru tarafından mal olarak ko· 
nulmuştur. 

M 3 - Şirketin firması 
"Mecit oğlu M. Sumru ve 

ortağı.,dır ve nevi komandittir. 
M 4 - Şirketin merkezi lzmir 

ve muamelatı osmaniye cadde
sinde 36 numaralı mağazadır. 

itiyadlarına temayül ve teşeb
büs: müstakbel bir mevzuda 
henüz zayıf ve fakat muhtemel 
olan dostluktan ibarettir. 

Klasik güzel antikite bile 
o ecnebiler gibi giyinmeden 
onların hoşuna gitmez. Elle
rinden gelse eskileri mezar
dan çıkarıp kendi istedikleri 
tarzda yetiştirmek isterler. 

Ben bu inhisarcılığı filan 
veya filan millete atfetmekten 
uzağım. Yalnız şunu söyliye
ceğim ki: dışa vurmıyanlar, en 
iyilerdir. 

Eğer bizim aramızda böyle 
ecnebiye benzemek istiyenler 
aranılırsa, münevver tabaka 
arasına görülecektir. Bu dışa 
vurmanın sebepleri vardır. Bun
lardan biri şudur: Biz muha· 

a rid üze ıne yürüyor . 
-Başı 1 inci sahifede-

Bayon, 8 (Radyo) - San 
Sebastiycn'de vaziyette tahav
vül yoktur. Şehirde vaziyette 
buhranlıdır, komünistler bü
tün gıda maddelerini topla
mışdırlar. Bu, halkı bizar 
etmiştir. 

Burgas 8 (Radyo) - Ge
neral Mola Madrid halkına 

hitaben bir beyanname neş
retmiş ve İspanyol F asındaki 

Bll:llaı!llS'J!::E:Sl!ZE:S!!Sl'!ll!:!S::Z::::::ı:m ... 
M 5 - Şirketi ilzam eden 

hukuki ve hususi akit ve ta
ahhütleri kollektif şerik Mus· 
tafa Sumrunun imzasile mu
teberdir. 

M 6 - Şirketin hesabına 
yapılan işlerin hesabatı kol
lektif şerik Mustafa Sumru 
tarafından idare edilecek ve 
tediyat ve makbuzatı kendi 
mes'uliyeti altında yapıla· 
caktır. 

M 7 - Safi kazanç veya 
melhuz zarar yarı yarıya tevzi 
olunacaktır. 

M 8 - Şerikler, temettü 
hisselerine maasubu icra edil
mek üzere her ay azami kır
kar lira alabilecektir. 

M 9 - Sene nihayetinde 
blanço yapılacaktır. 

M 10 - işbu şirket, şerik
lerin ayni mevzu üzerine şah
sen yaptıkları muamelatı tüc
cariyeden mütevellit a!acak ve 
borçları kabul ve taahhüt ey
lemiştir. 

M 11 - Bu mukavelenin 
hükmü bir haziran dokuz yüz 
otuz altı tarihinden itibaren 
iki sene için muteberdir. Hi
tamında tasfiye edilmediği 
takdirde daha bir sene için 
devam etmesi nıeşruttur.1 

Akitler başka bir diyecek
leri olmadığını beyan ve ikrar 
eylemeleri üzerine işbu mu
kavclenameyi yazmakla bera
ber hazır bulunanlar yanında 
açıkça okunup manası anlatı

larak meal ve mündcrecatı ar
zularına uygun olduğu tasdik 
kılındıktan sonra altını hepi
miz imza ettik ve mühürledik. 

Akitler: İmzaları. 
Şahitler: imzaları: 
Noter resmi mührü ve ve· 

kili Ali Raif Günyer imzası. 
Umumi No, 6835 
Hususi No. 4-137 

Bu mukavelename suretinin 
daire dosyasında saklı 6835 
umumi numaralı aslına uygun 
olunduğu tasdik kılındı. Bin 
dok"!z yüz otuz altı senesi 
ağustos ayının yedinci cuma 
günü. 

İzmir üçüncü noteri resmi 
mührü namına imza okunamadı 

rebe yaptık, mağlub olduk. 
Karşımızdakiler galib. 

Şüphesiz ki galipler, böyle 
bir itiraftan memnun olurlar. 

Aranızdan bazıları: Biz hak
lı idik; mağlup düştük buna 
yazık değil mi? Diyebilir. 

Eğer böyle olmasaydı daha 
fenası olacaktır. Herşeyi kendi 
zaviyelerinden görünlerin bize 
kızması lazım mı? Hayır biz 
böyle düşünmüyoruz. Evet iti
raf ederiz ki onlarınkinden 
başka türlü düşünmek ve on
lara karşı durmak fena olacak; 
biz sukutumuzu vakıaların en 
iyisi gibi telakki etmek ve 
bunu kurtarıcılar derecesinde 
takdis etmek mecburiyetin-
deyiz. 

- Sonu fJar -

kuuvetlerin de bila müşkilat 
ispanyaya nakledildiğini bil
dirmiştir. Bu beyannamede 
Madrid halkının manevi kuv· 
vetlerini kıracak ve birçok 
haberler vardır. Ve sonunda 
komünizmin imha edileceği ve 
bıran evel teslim olmaları 
bildirilmiştir. 

Komünizm taraftarı olanla
ların ithaline vakit olduğunu 
ve vakit geçtikten sonra müt
hiş surette cezalandırılacakları 
da ilaveten ilan edilmiştir. 

Bayon, 8 (Radyo) - İron
da vaziyette değişiklik yoktur. 
Her iki taraf, kuvvet topla
makla meşguldür. Enterya mın
takasında top düellosu devam 
etmektedir. Obarco mıntaka
sında hükumet bataryaları asi
leri müessir surette bombar
duman etmişlerdir. 

Burgos, 8 (Radyo) - Asi 
kuvvetlerin bir tebliğine göre 
ccnub kıt'aları da Madrid üze
rine yüriimüşlerdir. Askerlerin 
manevi kuvvetleri sağlamdır. 

Madrid, 8 (Radyo)-Kortez 
meclisi r'!isi M. Martinez Baryo 
Kartajene giderek ve hüku
metin üssübahri kumandanı 
ile bir mülakat yapmıştır. 

Alman muhribi Lüks Mala
ka'ya demirlemiştir. 

Cumur Reis M. Azana, 
harbiye bakanlığı hakkında 

yeni bir kararname imzala
mıştır. 

Burgos, 8 (Radyo) - Ce
neral Frango bütün asi kuv
vetler kumandanlığını bilfiil 
üzerine almış ve Madrid üze
rine yürümcğe başlamıştır. 

Ceneral Franga Badakos ve 
Madrid istikametinde iki za
ferde kazanmıştır. 

Londra, 8 (Radyo) İn-
giliz amelesi İspanya amele
sinc yardıma karar vermiştir. 
Fakat bazı İngiliz gazeteleri 
bu hareketin bitaraflık ile ka
bil telif olmadığını ileri sür
mektedirler. 

Barselon, 8 (Radyo) - Hü
kumet kuvvetleri ileri hare
kata bati bir şekilde devam 
etmektedirler. Saragosa civa
rındaki asiler, tayyarelerle 
bombar<luman edilmiştir. 

Barselon. 8 (Radyo) - Hü
kumet kuvvetleriniu asilerin 
mühim bir merkezi olan Ka
diks şehrini işgal ettikleri gay
ri resmi şekilde haber veril
miştir. 

Cebelüttarık, 8 (Radyo) -
lspanyol asilerinin bir tayya
resi, İtalyan bandıralı Nansi 
vapurunu bombardıman et
miştir. 

Cebelüttarık, 8 ( R.H ) 
Alceziras şehri dünkü bom
bardımanda tamamen harap 
olmuş ve boşalmıştır. 20 ölü 
ve 50 yaralı vardır. 

Burgos, 8 (R.H) - Asile
rin bir tebliğinde şimal cep
hesinde sükün hüküm sürdüğü 
bildirilmektedir. Aras kasabası 
asilerin eline geçmiş, bir mik
dar esir ve mühimmat elde 
edilmiştir. 

Lizbon, 8 (Radyo) - lspan· 
ya ile Kanarya adaları arasın
daki münakale kesilmiştir. Bu 
suretle bu adalar da isyancıla
rın eline geçmiş bulunmak
tadır. 

Madrid, 8 (Radyo) - Hü
kumet kuvvetleri, bütün harb 
mıntakalarında umumi hare· 
kata başlamtştır. Tanklar ilcr-

lemekte, tayyareler uçarak asi
leri bombalamaktadır. 

Guadar Edma cephesinde 
hükumet kuvvetleri, mütema
diyen tukviye kuvvetleri almak
ta ve yavaş yavaş ilerlemek
tedir. 

Şehir harab oldu. 
Cebelüttarık, 8 (A.A) 

Hükumete ait Jaime harb ge
mlS1 dün Algesiras şehrini 
şiddetli surette bombardıman 
etmiştir. Panta Gamero ve 
Getares istihkamları yakınin
de müteaddit mermiler pat
lamıştır. 

İngiliz makamatı Basilik is
mindeki muhribin asi bir ge
mi tarafından 6 defa bombar
dıman edilmesini Franko nez· 
dinde resmen protesto etmiş
tir. Bu gambot Basilik muh
ribine 6 defa ateş açmışsa da 
isabet ettirememiştir. 

Diğer taraf tan Britanya hü
kumeti ispanya hükumetine 
ait harb gemilerinin Cebelüt
tarık sularında Britanya me
nafii için tehlikeli olabilecek 
mevcudiyetlerinden dolayı Mad
rid hükumeti nezdinde şid
detli protestoda bulunmuştur. 
5 Ağustos muharebesi: 

Tanca, 8 (A.A) - 5 Ağus
tos' ta cereyan eden deniz mu
harebesi esnasında general 
Franko kıtaatı boğazı geçtik
leri sırada hükumete aid harb 
gemileri tarafından atılan mer
milerden ikisi Cebelüttarık'taki 
İngiliz arazisine lpodrom ci
varına 22 tanesi de açığa düş
müş, bir asi tayyaresinin attığı 
bomba da Polo oynamakta 
bulunan bir İngiliz kadınının 
50 metre yakınına isabet et
miştir. Kadın sağ ve salimdir. 

Cebelüttarık istihkamları ku
mandanı heriki tarafı da pro
testo etmiştir. 

Alman gemileri. 
Tanca, 8 (A.A) - Doyçland 

ve Luchs isimli harb gemileri 
Akdeniz istikametinde hareket 
etmişlerdir. 

Döyçland Ceuta' dan ayrıl

dıktan sonra Algcsiras ve Ca
diks' e uğramıştır. 
Asilerin bombardımanı; 

Hendaye, 8 (A.A) - Ha
vas Ajansının muhabiri Almi
rantc Cervera asi amiral ge
misinin dun Gijonu bombar
dıman ettiğini bildirmektedir. 

Halkçılar cephesi milisleri, 
asi gemi derhal ateşi kesme
diği takdirde Gijon'da mah
pus bulunan 2500 faşisti der
hal kurşuna dizmekle tehdit 
etmişlerdir. 

Dünkü gün zarfında Saint 
Jeanda Luzc birçok yabancı 
ve lspanyol mülteci gelmiş
lerdir. 
teslim istiyorlar: 

Londra, 8 (A.A) - Valen
cedcn hareket eden altı tay
yare dün Balaer adalarından 
İbiza'yı bombarduman etmiş 
ve ahali teslim olmadığı tak· 
dirde adanın bütün evlerini 
yıkacakları tehdidini havi ka· 
ğıdlar atmışlardır. 

Cebelüttarık, 8 (A.A)- Dün 
esrarengiz bir tayyare Ceza· 
irden Anverse gitmekte bulu· 
nan Roubaisien isimli Fransız 
vapurunu Cebelütlarık beş mil 
açığında üç defa bom bardı· 
man etmiştir. Bombalar takri· 
ben geminin 200 metre yakı· 
nına düşmüştür. 
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Ms. Mv. Sa. Al. komisyonundan: 
1 - Hava kıtaatının (1400) lira bedel keşifli kara nakliyatı 

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

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

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

sikı: göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmiye iştirak edecekler 2490 sayılı kanununun 

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

5 9 13 18 2483 

; Mst. Mv. Sat. al. Ko. dan: 
1 Mst. Mv. kıtaat hayvanatının (114000) kilo yulaf ih

tiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 ihalesi 13 ağustos 936 perşembe günü saat on birde 

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

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

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

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

ve üçünçü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatmdan 
en az bir saat evvel komisyona vermış bulunacak-
lardır. 29 1 5 10 2371 

Mst: Mv. sat. al. komisyonundan: 
Miktarı 

Çalı kireci kilo 144375 
Dere kumu M. mik' abı 385 
Taş M. mik'abı 758/75 

1 Hava kıtaatı için yukarıda cinsi ve miktarları yazılı 
üç kalem kireç, kum ve taş açık eksiltme suretile 
münakasaya konmuşur. 

2 ihalesi 17 /ağustos/936 pazartesi günü saat onda iz-
mirde kışlada Mst. Mv. sat. al. ko. nunda yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 3177 lira l 9 kuruştur. 
4 - Tem inat muvakkate akçesi 238 lira yirmi dokuz ku-

ruştur. 

5 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve

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

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalan ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa
tından evvel komisyonda hazır bulunmalan. 

29 4 9 14 2370 

Mst. Mv. Sa. AL Ko. nundan: 
l - Mst. Mv. için kışlaya yaptırılacak 252 lira 20 kuraş 

bedeli keşifli elektirik tesisatı açık eksiltme suretile 
miinakasaya konmuştur. 

2 ihalesi l l-ağustos-936 salı günü saat onbeş buçukta 
1zmirde kışlada Mst. Nv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Teminat muvakkate akçesi 19 liradır. 
4 Sartname keşifname ve resmi her gün komisyonda 

görülebilir. 
5 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

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

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatinden evel 

komisyonda hazır bulunmaları. 2314 25 30 4 9 

Ms. Mv. sa. aJ. ko. nundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 32 kuruş olan 100 bin 

metre kılıflık beze yüksek fiat istendiğinden yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 Şartnamesi 160 kuruşa M. M. V. sa. al. komisyonun· 

dan alınır. 
3 ilk teminat 2400 liradır. 
4 ihalesi 21/Ağustos/936 cuma günü saat 11 dedir. 
5 Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü müddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından enaz bir 
saat evvel M. M. V. sat. al. ko. nuna vermeleri. 

4 9 14 19 2438 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Muhtelif yerlerde yaptırılacak olan l 4 yeraltı tankları 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 Bu in~aatın keşif bedeli 149946 lira 79 kuruştur. ilk 

inanç parası 8747 lira 34 kuruştur. 
3 ihalesi 26/8/936 çarşamba günü saat l 5 tedir. 
4 Bu inşaata ait kcşifname proje idari ve fenni şart

name ve şair evrak 750 kuruş mukabilinde Mst. Mv. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle bayındırlık ba
kanlığından alınacak fenni chliyetnamelerle birlikte 
idare şartnamede istenen ve behemehal verilmesi 
mecbur olan vesikr.larla teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatından en az bir saat evveline kadar Mst. 
Mev. satın alma komisyonuna vermeleri. 

9 14 19 23 2522 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: G .. d b l d. J • s· ·ı· r· t 
l - Bergama kıtatı için 9000 kilo nohut 20/8/936 per· Or es e e I• zmır ıcı ı ıcare 

şembe günü saat onda açık eksiltme ile Bergama • d Memurluğundan : 
askeri satın alma binasında satın alınacaktır. yesin en: (H. Çingoksen) ticaret un-

2 - Nohudun tahmin bedeli 450 liradır. Gördes kazası merkez ka- vanile fzmir'de Kestelli cad-
3 - Birinci teminatı 33 lira 75 kuruştur. sabasının elektirikle tenvir için desinde 142 ve Başdurakta 
4 - f st~kli .olanların birinci teminatı Bergama maliye vez- kasabadaki mevcut sulann 87 numaralarda tenekecilik 

nesıne ıhale zamanından evvel teslim edeceklerdir. elektirik istihsaline derecei ki- ve kasaplık yapan H. Çingok-
5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyen hergün komisyon fayetini tetkik ve tesbit ettir- sen'in işbu ticaret unvanı ti-

açık olduğu ilan olunur. 4 9 14 19 2464 mek istiyoruz. caret kanunu hükümlerine gö-

Mst. Mv. sat. al. ko. dan: 2437 Bu isten anlar fen adamla· re sicilin 1805 numarasına 
1 - Beher kilosuna biçilen ededri 190 kuruş olan 17600 G kayıt ve tescil edildiği ilan 

kilo yün çorap ipliği kapalı zarfla eksiltmeye kon- rının ördes belediyesine aşa· olunur. 
t ğıda hususatı havi vesaik ve 

lmuş ur. malUmatla müracaatları. lzmir siçil ticaret memurlu-
2 - halesi 22/ağustos/936 cumartesi günü saat 11 dedir. 1-ru resmi mührü ve. F. 
3 - Şartnamesi 167 knruşa M. M. V. sat. al. ko. nundan 1 - Fen erbabının isim 5 

alınır. 

4 - ilk teminat 2508 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka

nunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle bir-
likte teklif mektuplarını ihale saatındanenaz bir saat 
evvel M. M. V. sat. al. ko. nuna vermeleri. 4 9 14 19 

Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
Muvakkat Tahmin 

Kıtası Cinsi Kilosu ihale Ta. Gün Saat teminatı bedeli 
Lira K. 

Tefenni Yulaf 27500 25/8/936 Salı 9 114 5,5 Açık 
Isparta Odun 1006000 " 11 

" 10 944 1,25 " 
Burdur " 161000 26/8/936 çarşamba 9 103 85 " 
Tefenni " 298000 " 11 

" 17 168 7 5 " 
Denizli '' 658000 27 /8/936 perşembe 9 494 1 kapalı 
Antalya " 410000 28/8/936 cuma 9 231 7 5 açık 
Elmalı 11 411000 31/8/936 P. ertesi 9 155 " 50 " 
Eğirdir 11 330000 1/9/936 salı 16 186 " 75 " 
Fethiye " 218000 2/9/936 çarşamba 9 123 " 75 " 

Dokuz kıtanın iki kalem odun ve yulafı yazılı k. olmak yu
karıdaki cetvelde ihale günleri ve teminat muvakkateleri de 
eksiltmenin şekilleri gösterilmek suretile münakasaya arzedildi. 

Bu erzaklar lspartada askeri satın alma komisyonunda 
ihale yapılacaktır. Ve şartnameleri komisyonumuzda mevcut 
olup istekliler tarafından bedelsiz olarak şartnameyi okuya
bilirler. 

Artırma eksiltme kanunu ahkamına göre teminatlarile bir
likte zamanında komisyonumuza müracaat edilmesi ilan olu-
nur. 9 12 19 22 

Mst. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 
1 - Diyarbekirde yapılacak yapılar için istenilen fenni ve

sika bayındırlık bakanlığından alınmadığından bu yapı 
işleri yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 248467 lira 15 kuruştur. ilk inanç pa
rası 13274 liradır. 

3 - ihalesi 25/8/936 sah günü saat 15 tedir. 
4 - Keşifname resim ile idari ve fenni şartnamesini almak 

istiyenler 12 lira 15 kuruş karşılığında komisyondan 

5 
alınır. 

Eksiltmeye girecekleri ilk bulunanlar için 2490 sayılı 
kanunun iki ve üçüncü maddelerinde istenilen ve 
bayındırlık bakanlığından alınması gereken fenni eh
liyetnameler ic;in ihale gününden sekiz gün evvel 
mezkur bakanlığa müracaat edilerek buradanda alına· 
cak belgelerle idari şartnamede ve behemehal verilmesi 
mecburi olan vesaikle birlikte teklif ve teminat mek
tuplarınında ihale saatından en az bir saat evveline 
kadar Mst. Mv. satın alma komisyonuna vermeleri. 

9 14 19 24 

Tire şarbaylığından: 
1 - . Açık eksiltme usulile ihalesine imkan bulunamayan 

aşağıda yazılı iki kalem font dökmesi demir malzeme 
pazarlık suretile '.ihale edilecektir. 

2 - Pazarlıkla ihale edilecek olan malzemenin: 
Muhammen Muhammen Muhammen Muvakkat 
bedelleri Fi. sikletleri teminatı 
Lira Ku. kuruş kilo adet cinsleri Lira K. 
465 10 4650 300 rögar 34 88 
270 12 2250 300 tüp dalanj 20 25 
3 Pazarlık ve ihalesi 21/8/1936 günlemecine rastlıyan 

cuma günü saat (15) te Şar kurulu salonunda yapıl-

4 
cakllr. 
Fenni şa~tnamele~i ve m.uk.avelen~me projelerini gör
mek ve ızahat almak ıstıyenlenn hergün çalışma 
saatları içinde Urayi~ıza !11Üracaatları ve pazarlığa 
girmek isteyenlerinde ıstemlen teminat ve Ticaretodası 
sicil kayıt vesikalarile birlikte musyyen olan gün ve 
saatta daimi encümende hazır bulunmalan gereği ilan 
olunu: 2518 

Tenik imzası 
ve hüviyet ve adresi. 

1805 
2 - Menşei ve ihtisasına 

aid malumat. 
.. ! .................... ... 

bulunduğu. 
3 - Şimdiye kadar. nerede 

ve hangi müesseseye bu iş için 
hizmet ettiği veya müteahhit 

4 - işbu tetkik ve tesbit 
için kaç. lira ücret istiyeceği. 

8 9 11 12 

Bayındırlık direktörlüğünden: 
5000 lira 60 kuruş keşif bedelli İzmir - Çeşme yolunun 

6 + 300-8 +O. 70 kilometroları arasındaki şosenin esaslı ona
rılması 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlayacakları teminat VC' 

ehliyet vesikalarile birlikte ihale günlemeci olan 27/8/936 
perşembe günü saat 10 da il daimi encümenine gelmeleri ilan 
olunur. 2533 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Bergama askeri sat. al. komisyonundan: 
1 - Bergama kıtaatı için 16000 kilo pirinç 7/9/936 pa· 

zartesi günü saat l O da açık eksiltme ile Bergama 
askeri satın alma binasında satın alınacaktır. 

2 Pirincin tahmin bedeli 4800 liradır. 
3 Birinci teminatı 360 liradır. 
4 istekli olanların birinci teminatı Bergama maliye vez

nesine ihale zamanından cvel teslim edecektir. 
5 Evsaf ve şeraitini bilmek istiyen hergün komisyon 

açık olduğu ilan olunur. 5 9 15 20 2468 

Edremit askeri sat. alma komisyonundan: 
1 - Edremit garnizonundaki birliklerin senelik yiyecek ih

tiyacı için kapalı zarfla eksiltmeye konulan 10.000 
kilo sadeyağına talip çıkmadığından yeniden kapalı 

zarfla satın alınacaktır. 
2 - Malın tahmin bedeli 9000 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 675 liradır. 
4 - ihale 12/8/936 çarşamba günü saat l 1 de Edremit 

satın alma komisyonu bınasında yapılacaktır. 
5 - istekli olanların muvakkat teminatlarını tümen muha

6 
sebeciliğine zamanında yatırmış olacaklardır. 
Evsaf ve şartlarını görmek ve bilmek istiyenler her
gün komisyona gelmeleri. 

7 - Teklif mektupları ihale saatından bir saat evvel ko-
misyona verilmiş olacaktır. 26 31 5 9 2315 

Manisa askeri sa. al. komisyonundan: 
Teminatı 

Cinsi Miktarı Eksiltmesi Muhammen fi. muvakkate ihale günü 
Arpa •590 ton Kapalı zarf 4. Ku. 1770 Li. 28181936 cu. sa. 18 

Saman 332 11 Açık eksiltme 1. Ku. 294 Li. 28/8/936 cu. sa. l 1 
1 - Tümenin Manisa merkezinde bulunan hayvanların bir 

2 

3 

4 
5 

senelik arpa ve saman ihtiyaçları yuarıda gösterilen 
miktar üzerinden münakasaya konulmuştur. 
Şartnameleri Manisada tümen satın alma komisyo
nunda görülebilir. 
ihalesi 28-ağustos-936 cuma günü saat 11 ve 18 de 
Manisada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltmeler kapalı zarf ve açık eksiltme usulilcdir. 
Muhammen fiatleri ve teminat muvakkateleri yukarıda 
gösteri}miştir. 

6 - istekliler ticaret odasında mukayyet :olduklarına dair 
vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

7 - Kapalı zarfta teminatı muvakkate makbuzu ile birlikte 
teklif mektuplarını münakasanm yapılacağı belli saat· 
tan en aşağı bir saat evvel Manisada tümen satın al
ma komisyonuna vereceklerdir. 
Açık ekeiltmede talipler muvakkat teminatlarile bera
ber muayyen olan vaktında komisyona müracaat et· 
meleri lazımdır. 9 14 19 25 

Burnava Askeri Satın Alma Komisyonunundan: 2475 

Ucuz, temiz, taze 
ilaç ve tuvalet 

çeşitleri 

Sıhhat 
Eczanesi 
Hamdi Nüzhet 
Küçük salepçi hanı 

karşısında 

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

Un Gaziemir 80,000 8800 660 Kapalı 21/8/936 
Un Burnava 48,000 5280 396 Kapalı 21/8İ936 
Un Ödemiş 24,000 2640 198 Açık 21/8/936 
Un Aydın 100,000 l 1000 825 Kapalı 21/8/936 

Cuma 10 
Cuma 11 
Cuma l 1,30 
Cuma 15 

Un Tire 80,000 8800 660 Kapalı 21/8/936 
Un Söke 24,000 2640 198 Açık 21/8/936 

Cuma 16 
Cuma 16,30 

1 - Tümen birliklerinin un ihtiyacı olup miktarları yukarıda yazılı altı kalem erzak hizala-
randa gösterilen şekillerde satın alınacaktır. 

2 Münakasa tarihlerile umum ve muvakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. 
3 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte 

teminatı muvakkate makbuz veya banka mektuplarile birlikte muayyen vaktinde Bur
nava' daki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri ve kapalı zarf usulile yapacaklar 
için teklif mektuplarını bir saat evvelinden komisyona vermeleri. 6 10 14 19 
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ROY AL NEERLANDAIS Hamburg - Bremen, Rotter- =s k · ı b ı k · l h l ki - = KUMPANYASI - a terıyo og ve u aşı , sa gın asta ı arı mutahassısı= 

"CERE.S,, vapuru 27 tem· 
muzda gelip 1 agustosta AN
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li-

dam -Amsterdam ve Anvers =: Uasnıalıanc i ta yoııu karşısındaki dihck sokak haşında 30 sayı· -
limanları için her ay munta- E: lı ev ve muııycnr.hııne inde sahalı s:ıat B den nkşnııı saat 6 a kadar = 
zam iki sefer yapacaktır. = hast:ılnnm kabul eder. = 

Ren, lskandinav ve Baltık = Mürncaat eden hastalara v:ıpılrııaSJ lfızınıgclen sair talılilfıt ve = 
1
. l · · d ~ K · mikroskopik rııuayı>nclcri ile ~·crerııli hastalara y:ıpılmasına t•e,·za 
ıman arı ıçın ogru onşı· = .. ··ı l' k ı · ı ı -- goru en ııomotora s nıuavt.•ııe ıaııc HH c nıuntaz:ıııınn vapı ır. = 

manları için yük alacaktır. mento ile eşya kabul eder. •lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllilllll Telefon: '4 7 7 5 11111111• 
SVENSK ORIE.T LINE.iN Anglo. Egytian Mail 

"VASALAND,, motörü 30 
temmuzda beklenmekte olup Line I ff ff 
yükünü tahliyeden sonra ROT· Marsilya ve lskenderiye için 
TERDAM, HAMBURG, CO- 9600 tonluk "Cairo City., va
PE.NHAGE, DANTZIG, GD- puru her ay Pireden munta· 
YNİA, OSLO, GOTEBURG zaman iki sefer hareket ede-
ve ISKANDİNAVY A liman· cektir. 
ları için yük alacaktır. Yolcu fiatinde tenzi13t: 

SERViCE MARITİME Pire-Marsilya seyahat müd-
ROUMAIN dcti 75 saat, 

"ALBA JULIYA11 vapuru Port-Sait ve lskenderiye li-
30 temmuzda gelip 1 ağus- manları için "VELOS,, vapu-
tosta PİRE, MALTA, MAR- ru her hafta pazartesi günü saat 
SiL YA ve BARSELONE ha- 12 de muntazam Pireden ha· 
reket edecektir. reket edecektir. Yolcu ve eşya 

Yolcu ve yük alır. kabul eder. 
Handaki hareket tarihlerile Fazla tafsilat için Pasaport 

navlunlardaki değişikliklerden yolcu salonu karşısında Lokal 
acenta mes'uliyet kabul etmez. Riz binasında. 
Daha fazla tafsilat almak için Umumi Deniz Acentahğı 
2ci kordonda tahmil ve tahliye Limited 
binası arkasında Fratelli Sper· acentasına müracaat olunması. 
co vapur acentalığına müraca· Telefon : 3171 
at edilmesi rica olunur. ___ _. ______ _ 

Tele. 2004 2005 2663 Olivier VE. {:ürekası _, ____ ..... ~ 

W F H VAN Limited 

• • • - Vapur Acentası 
Der ZEE & CO. Pasaport yolcu salonu kar-

v N 
şısında Lokal Riz binasında 

• • No. 368 
DE.UTSCHE LEVANTE LINIE THE ELEERMAN LlNES Ltd. 

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

tosta bekleniyor. ANVE.S ve Londra ve Hul için yük ala
HAMBURG'tan yük boşalta· caktır. 

caktır. 11MARDINIAN 11 vapuru27 
"ARKADIA,, vapuru 10 ağus- haziranda beklenmekte olup 
tosa doğru bekleniyor, 15 Liverpool ve Glasgow için 
ağustosa kadar ANVERS 1 yük alacaktır. 
ROTTERDAM, HAMBURG "DRAGO,, vapuru temmuz 
ve BREME.N limanları için ortalarında Londra, Hul ve 
yük alacaktır. Anversten gelip yük çıkara· 

AMERiKAN E.XPORT LINE.S cak ve a~~i za.~unda Londra, 
"EXMlNSTER,, vapuru 2 ve 

11
Hul ıçın yuk alacaktır. 

v t t b ki · N LE.SBIAN,, vapuru 15 tem· 
agus os a e emyor. ev· d L' l S 

iş bankasına me
mur ahnacaktır. 

Türkiye iş bankasından: 
Bankalarımızın merkez ve şubelerinde çalıştırılmak üzere 

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

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

Yazı ile imtihan 15 ağustos 1936 cumartesi günü saat ON· 
DA ANKARA, IST ANBUL 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 fzmirdeki 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 , _, 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
21 inci tertip biletleri satılıyor 

Dördüncü keşide 11-8-936 dadır 
york için yük alacaktır. muz a ıverpo ve wansea-

-~ dan gelip yük çıkaracaktır. Büyük ikramiye 35.000, mükafat 20.000 liradır. Ayrıca 
DEN NORSKE MIDDE.LHAS- DEUTSCHE LE.VANTE. LINIE 20.000, 12.000 ve 10.000 liralık büyük ikramiyeler vardır. 

LINJE.N (D/S AIS SPANKE- "SOFIA,, vapuru 25 hazi- Biletler hukumet önünde direktörlük gişesinde ve bi-

Çeşme ılıcaları 
Büyük Türkiye Otel ve 

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

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

Ucuz fiyatlar - Elverişli tabldot, 

Afyon yetiştirici
lerin nazarı dikka

· tine 
Uyuşturucu maddeler inhi

sarından: 
Afyon yetiştirici1erin menfaatlarını gozönünde tutan idare

miz, bu seneki mahsulü Türkiye Ziraat bankası vasıtasile doğ
rudan doğruya müstahsilden alacaktır. 

Aşağıda gösterilen şehir ve kasabalar alım merkezi ittihaz 
edildiğinden afyon yetiştiricilerin kendilerine en yakın olan 
mezkur şehir ve kasabalardaki Ziraat bankası şube veya san· 
dıklarına müracaatla icabeden tafsilatı almaları lüzumu ehem· 
miyetle ilan olunur. 

Alım merkezleri: Amasya, "Akşehir· Ilgın,, Afyonkarahisar, 
Aydın, Balıkesir, Çorum, Eskişehir, Bilecik, Gümüşhacıköy, 
Konya, Kütahya, "Isparta · Burdur,, Malatya, Tokat, Zile. 

8 9 11 2520 

lzmir bölge Sanat okulu di
rektörlüğünden: 

Bu yıl sanat okullarına ve Ankara inşaat Usla Okuluna alı
nacak parasız yatılı talebe aşağıda yazılı şartları taşımak üzere 
17 ağustos 1936 sabah saat (9) da okulumuzda açılacak mü· 
sabaka sınavına namzet olabilirler. 

Kayıt muamelesi 16-8-1936 pazar günü akşamına kadardır. 
1 - Türk olmaları, 
2 - 13 yaşından küçük ve 17 yaşından büyük olmamaları, 
3 - Enaz beş sınıflı bir ilk okuldan diploma almış bulun-

maları şarttır. 
istekliler bir dilekçe ile aşı raporu, nüfus cüzdanı, ve ilk 

okuldan aldıkları diploma veya buğün bulundukları okuldan 
alacaklan belge, ve üç tane belge fotoğrafisile birlikte Vilayet 
Orununa başvurmalan ilan olunur. 9 13 

Bayındırlık direktörlüğünden; 

LINJE.N) OSLO randa Hamburg ve Bremen· lumum bayilerde satılır. 

"BOSPHORUS,, val?uru 22 ,d:e:n~ge~l~ip~y~ü:k~çı~k:ar~a:ca~k~tı~r·-;.::•:•===================:1: 1 
ağustosta bekleniyor. ISKE.N- • 

4895 lira 23 kuruş keşif bedelli İzmir - Torbalı - Tire 
yolunun 50+0.40 - 54+ 100 üncü kilometroları aras ndaki 
şosenin esaslı onarılması 20 gün müddetle açık eksiltmeğe 
konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıya
cakları teminat vesikalarile birlikte ihale günlemeci olan 
27 /8/936 perşembe günü saat lOda il daimi encümene gelme-DE.RIYE., Rouen, DIE.PPE. ve 

NORVEÇ limanları için yük 
alacaktır. 

S. A. ROYAL HONGROISE. 
DE NA VIGATION DANUBI· 
ENNE.-MARITIME BUDAPEST 

"DUNA,, vapuru 7 ağus
tosta bekleniyor. BELGRAD, 
NOVESSAT, KOMARNO 1 

BUDAPE.ST, BRA TISLA VA, 
VİYANA ve LINZ için yük 
kabul edecektir. 

JOHNSON VERRE.N Li
NES Ltd. 

"JE.SMOORE.,, vapuru 15 
ağustosta bekleniyor. ANVERS, 

LIVE.RPOL' dan yük boşalta
cak ve VARNA, KôSTE.NCE, 
GALA TZ ve BRAILA için 
yük alacaktır. ----SE.RVICE MARITIME ROU-

MAIN BUDAPEŞT 
"DUROSTOR,, vapuru 5 

ağustosta bekleniyo. KôS
E.E.N CE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAT, BU
DAPEST , BRA TISLAVA , 
VIYENA ve LİNZ için yük 
kabul edecektir. 

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

• 

Jlırı 

ıu ıı• 
\ 

[&iro01I 

lefi ilan olunur. 2531 

Bayındırlık direktörlüğünden: 
616 lira 42 kuruş keşif bedelli Mersinli-Çamdibi yolunun 

1 + 190-1 + 832 inci kilomctroları arasındaki şosenin esaslı 
onarılması 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacakları teminat ve 
ehliyet vesikalarile birlikte ihale günlemeci olan 27 /8/936 
perşembe günü saat 10 da il daimi encümene gelmeleri ilan 
olunur. 2532 

Açık eksiltme ilanı 
Tire şarbayhğından: 

1 - Şehir içme suyu aboneleri tesisatında kullanılmak 
üzere 300 adet su saatı açık eksiltme usulü ile satın 

alınacaktır. 
2 - Açık eksiltmeye konulan su saatlarının: 

Muhammen Muvakkat 
bedelleri teminatı 

Lira Adet Nevi Lira 
3600 300 Türbin sisteminde su saatı 270 

3 - Açık eksiltme 28-8-936 günlemecine rastlıyan cuma 
günü saat 15 te Tire belediyesinde yapılacaktır. 

4 - Fenni şartname ve eksiltme şartname ve ·mukavele· 
name projesi bedelsiz olarak Urayımızdan verilir. 

5 - İsteklilerin eksiltme gününden enaz üç gün evvel tek· 
lif edecekleri saatların birer nümunesini Urayımıza 
teslim etmeleri ve üçüncü maddede tayin edilen gün 
ve saatta muvakkat teminat paraları makbuz veya 
bank mektuplarile ticaret ve sanayi odası sicil kayıt 
vesikalarını hamilen daimi encümene müracatları ge· 
reği ilan olunur. 9 14 2519 


