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23 
femmuz1936 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

Adis-Ababa'da 
Habisburg'ların tahta cıkma
ları için hazırlıklar yaj,ılıyor. 

Vekiller Atatürk'ün başkanlığında toplanacaklar! 

Çf!!)!lh~Jf PtJü~'ük!?_w ~3!~~!!ak tahki~!a ~~!!~~~~· 
Mareşal Fevzi Çakmak her iki mobil!e Montr6 'den geldi. 

w • • lngıltere Avam kamara-
bog azda teftışe çıkacak! sında Türkiye'nin 

· ... ·• ~· sulhperverligv · lk 1 d Evelô. Atatiirk'ün riyasetinde Vekiller heyeti, sonra Kamutay . . . _ 1 a iŞ an 1 
toplancak, boğazlar rejim kanununu cıkaracaktır. lngılız- Türk münasebatı cak kuv-

Çanakkale' de halk .. ..-o- •d k y' ' t k • • vetlenmiştir. Borclar mes''elesi de 
.• kt d. H yuzd e byuze gı tereah •. avuzdun edandıresım iyi bir şekle gir'mek üzeredir 
opme e Jre er yer e ayram ez urab evam ee f tanhul 2!? (Hu usi nııilıabiri· • 

mizllcn) f onılra ıwfiriıııiz Fetlıi 

Resmi geçid esnasında bir harp gemisi en- :;1:.7::"·~.~m;·~;_"·b~~~:~t:;. ·~~: 
k ansızın denl•zı·n•d•b• •• kt•• ınıştmn. Kooferan neıiı···lerı '" 
azı • 1 ıne ço u. ;;:~~~~ng~ı;~ed~ıüna8ehaıı lıakkıncla 

I tanbul 22 (Hu o i muhabiri· Montrö TiirkiH· 'ı• dıııl\ u 
nıizden) Gend kurma) ba~kanı· sullııı i~·in lıü\ üL: hir zafa oltn~ ... 
ınız Müşir Fevzi Çakmak şehri· tur. fıırki)t' kendi nıf"nf.tatleriııi 
mizde hulıınuuıkıadır. :\tu\'irimiz. -
K:ıratlf'nhr. bogazı il• ÇııuakL.ıılc ' 
.boAaaıru ıeflit .-derek )apılacak 23 Temmuz 
yeni tahkimatı \t> diğr.r a-.knı 

itleri görtteklir. 
A.akara 22 (Huıu i uıuhabin· 

mis41en) Kawt,1a.ıy il~ ID olllZUD 

da ı•ptıcağı toplantıda Mouıro'd~ 
uuP1anmıt olan H'Dİ muL.aH•Je 
ile Canakknl~ i~in tatbik cdi'ecPk 
rı>jim IA~iha ını koım.,up karara 

baAla> acaktır. 
BudD vel Vekiller Heyeıı 
~ "b Aaatarlt'6a busara il• 
topluıae& ft beğaalar liyibuını 

iıawhyacak:tır. 
Çanakkale 22 (Husu i mulıabi· 

rinıiaden) - :Memleketin lı~r t:ıra· 

fında ha) ram de um etmektedir. 
l avuz diretuavtumuz. Çanakkale 
yalanında demirlemiştir. Halk ) üze 
,üze Yavuza kadar gitmektt> ,,.. 
tt>kne11ini öpen-k dtiumektedir. 

Genel lcarmag baPumı Ma
reşal Fnzi Çalunalc 
ÇKnakble')e )eni giren Meh· 

mt'dçiklerimis. General Hil&e)İD 
Hüımil aiin 6n0ndt! ve halkımızın 
hararetii alkıtlan, tezahürata ara· 
ııMa çok parlak bir geçit reımi 

yapmıılardır. 

Çanakkale .22 (Huıuli mobabi· 
rimisden) Muk&\elenamMiain 
imzası üzerine Çanakkale'de der· 
bal ıcabed.-u tahkimata başlan· 
mı,ıır. 

Bu guael \e mes'ud bidiııeuin 
ı;ok garib fakat •) ni ?.amanda 
parlak bir tesadüfü olmuştur. 

Aıkerlerımiz geçit resmi } a· 
parken, umumi harpta, evelce Türk 
topçulan tarafından batınlmış ve 
fakat teknesinin bir kısmı bala 
deniz fizerinde kalmıt olia harp 
gemilerinden birinin enkazı ani 
olarak deniae çokmüş ve ortadan 
kaybolmuıtur. 

fataııbnl 21 (A. A) - Çanakka· 
leaia bayramına i ,urak etmek üze· 
re İetaabul'daa aeçilea heyet hu· 
ıud bir vapurla Çanakkale'ye git· 

Uııgiiıı Tiir1. millı•tiniu \.ıkın 

ı :ırihinıle ' ukubulan ) ıil..,;t•i hir 
ha<li euiıı, hiirri) ,., in ilanının , ıl· 
(lönüıniıılür. 

Hoı geldiniz, dtr. 

M. Delbos 
kamo devleti murahhaslannın per· 
şeınbe günü içtimaı, doğrudan doğ· 
nıy~ .bir konferans mahiyetinde 
debrıldir. Sadece ihzari b" t ı . ır op a• 
Dlftır ve ıki gtin sürf'cektir. 

Asıl Lokarno konferansının ha· 
zırlanma ı için çalıtılacak.tır. 

-Sonıı 6 ıneı "ifada-



........................................ ANADOLU ......................................... llllllliım 
D0S0ND0KLERIM 

Yir kucağında ölenler 
Bir martı du~ilnüyorum: 
Gümüı dalgalann üstüne yatıp kanatlarını açm11, gözlerinin arah· 

jlndan, göklerin ebedi, nihaye~iz. meçhul nok.talanna bakıyor. Dalgalar 
iaiyor, dalgalar kalkıyor ve martı, mes'ut ve rahat bir uzanıpa engin· 
lere doğru gidiyor. Sanki •n hazlı bir vuslabn derinligine göm61mütUlr. 
Martı aulara Afıktı, sular,la lldü. 

• • • 
Bir ihti)ar kartal hatırlanm: Ben o yıllarda Tire'de idim, çocuktum. 

f ri, ha9metli, yıllanmıt bir mahlôktn. Şehrin &tündeki dik bir tepede, 
kayalar arasında yuva kurmuıtu .. Her gün bu yuva11ın önüne çıkar, bu· 
lundağu ) übeklikten, apğıdaki uçurumu. daha ötedeki sırtlan ve 
nıbayet tehri, uzak ovalan aeyrederdiı 

O civarda bir bahçede oturuyorduk. Onu aık a1k görürdüm: 
Bu ydkaek noktada durarak ayakJannın altına eerilen varlığı seyret· 

me.k., onun için bir zevkıi. O, bu dünyaya. ancak bu noktadan bak· 
malda itık olmuıtu. 

Günler geçti. Farkına vardık ki, artık ihtiyar kartal gözilkmiyordu. 
Bırkaç çocuk, onun yuvasına kadar tırmandık. e gördük bejeninıiniz: 

Kartal, yuvasının ağzıoda cansız )atıyor. Ve gösleri gene apğı~i 

ovalarda.. O, aıkını ve gururunu ancak hu milrtef i mıntakada tatmin 
ediyordu. Nihayet gene orada öldü. 

• • • 
O manayı, o kuvveti, ne yazdığım, ne de okuduğum romanlarda 

buldum Ye) a bulabilirim: 
Bır vakitler azilli'de peri maaah gibi dilden dile dolaımııtı. iri 

an, güzel, canlt, yiğit bir delikanlı idi. Kıt günü evlenmiıti. SevdiAi 
luz için de, bir bahar eabahı kadar parlak, diyorlardı. Fvlendiklerinin 
üı;uncü günü, genç gelin, henüz kıvrılmamış duran telli duvağlDI ıriJrük· 

leye ıdrükleye ebediyete gitti, mezarlara göçtü. Delikanlı iç gün gözük· 
medi. Aradılar, taradılar. Cesedini, genç gelinin mezannın dibinde kar· 
dan bir kefenle örtülü buldular. 

O genç erkek, o güzel geline 'urgundu. Mezannın dibinde öldü. 
• • • 

Gazetelerde okudum. Eıki bir Türk muharibi, vaktile süngü ıiin· 
güye, kurıun kurtuna, gdlle gülleye çarpııtığı Çanakble'nin bayramım 

görmek istemiı.. Kahraman muharip, ayni zamanda hasta imiş. Sedyeye 
koymuılar, tl, Çanakkale'ye, terinin \e kanının damladığ: mukaddes ye· 
re götürmüıler onu .. 

Mehmedcilder Çanallale'ye girmiıler, Tilrk tayyareleri gökleri dol
durmu9, halk içten gelen bir heyecanla göklere dogru bağırmıt ve tam 
bu Birada, kahraman eski muharip, gözlerini ağır ağır bpam19, bir 
daha açmamıı. En büyük muradına eren bir inun rahathiile ve Çanak. 
kale topraklarında, Çanakkale aevgiai için hayata veda etmiş. 

Büyük ve ilihi aıkın ne asil tecelliııidir bu: 
O Çauakkale'ye ipktı, Çanallale'de öldü! 

l ar .koynunda olmek eafası herkese naıip olaydı, bayatı o ne acıları, 
n"' yeisleri. ne ı tıraplan unutulmaz \e avutulmazdı? 

Fransa'da ___ ..... ___ _ 
Grev tazelendi .. 
Paris, 22 ( Radyo ) - Son 

haberlere göre, Fransa' da grev 
hareketi yeniden şiddetlen· 
miştir. Monbelyar' da Pejo ve 
sair fabrikalarda gtev yeniden 
ılin edilmiş ve amele f abri· 
kaları işgal etmiştir. 

Ziraat amelesi arasında da 
yeni grevler ilan edilmiştir. 
Bunlar en ziyade Paris' e yakın 
olan yerlerdedir. 

Paris, 22 (Radyo) - Yeni· 
den 20,000 amele grev ilan 
etmiştir. Mühim bir kısım 
veve daha hazırlanmışhr. Gre
vın şiddetlenmesine sebep 
patronlann verdikleri sözde 
durmamasıdır. 

Cebelüttarık, 22 (Radyo)
Hükümete sadık harp gemi· 
len, asi karargahlanm topa 
tutmuşlardır. 

Tanca, 22 (Radyo) - Is· 
panyol hükumet filosunun bü
yuk bir kısmı limandan ayrıl· 
mqtır. Asi kumandan Franko, 

hulctlmet gemileri derhal ha
reket etmezse Tancaya taarruz 
edeceğini tehdit makamında 
bildirmiştir. Bunun üzerine 
lspanyol konsolosu, }ancanın 
bitaraflığına halel gelmemesi 
1Çin gemilerin derhal çekil· 
mesini rica etmiştir. Asiler, 
Tanca hududlannda kamp 
kurmuşlardir. 

Sevil, 22 (Radyo) - Ge· 
neral Mola Borgos'ta muvak· 
icat bir hükOmet teşkil ede
cektir. Ve umumi seferberlik 
ılin etmiştir. 

Londra, 22 (Radyo) - iki 
muhrip bugün Dovonpor' dan 
Sen Sabastiyan~a hareket et· 
.-iılerdir. 

Cebelüttar1k, 22 (Radyo) -
ördüncü filo Malta' dan bu

"8111 olmUftur. 

Orlıan Rahmi Gökçe 

G. Ali Hikmet _ ._ ....... __ 
latila Etmedi 

İstanbul, 21 (A.A) - Dün
kü Jstanbul gazetelerinin ba· 
zılannda spor kurumu baş
kanı Gaziantep saylavı gene• 
ral Ali Hikmet'in · İstifasına 
dair bir fıkra intişar etmiştir. 
Bu havadisin aslı esası yoktur. 

General Ali Hikmet bilakis 
heyeti vekile karan ile olim· 
piyatta bulunmak üzere Ber· 
lin'e hareket etmiş ve hare· 
kelinden evel Atatürk'ün çok 
samimi takdirat ve muhabbet· 
leri asanna mazhar olmuştur. 

/ngiltere kabi. 
nesinde def ifiklik .. 

Londra 22 (Radyo) Son bir 
habere göre dahiliye bakanı Con 
Simon ve Mak.donalt kabineden 
çekilecek Ye kahine tamamen mu· 
hafazakir kabine i ıeldini alacaktır. 

Londra, 22 (Radyo) - Mak· 
donald'ın iatifuı, uıca.k. sıhhi ah· 
valdf'n neş'et edecektir. ir Con 
Simoa da yftksek bir adliye yazj. 

fe ini dembte edecektir. 

Kabinede 'apılacak tadilat ne
ticesinde Baldvin de çekilecek.tir. 

Belçika'da 
kuyumcular grevi 

Brüksel, 22 (Radyo) - El
mastraşllkla meşgul olanlar 
tarafından grev ilin edilmiştir. 
Brüksel' deki ·grev büyümek· 
tedir. Anven'tc bahriyeliler 
ve tahliye amelesi grevi de
vam etmektedir. Dün bir mü· 
sademede 6 amele yaralan· 
mıştır. 

A. Ç Kaya 
Teftiıe çıkıyor. 
Ankara, 22 (Hususi muha· 

birimizden) - Nafıa vekili 
Ali Çetinkaya, Filyos • Çatal 
ağzı demiryolu ioşaabnı teftiş 
için bugün Ankara' dan hare
ket etmiştir. 

r Gü;nün elgraf Ha!he:rleri 
Atatllrk 

M. Lebrun'u 
Tebrik ettiler • . 

Ankara, 21 (A.A)-Fransız 
milli bayramı münasebetiyle 
Türkiye Cumur başkanı ile 
Fransa Cumur başkanı ara· 
sında aşağıdaki telgraflar teati 
olunmuştur: 

Ekselans M. Albert Lebrun 
Fraua Cumur Ba,lcanı 

Fransız milli bayramı dola· 
yısile samimi tebriklerimle be· 
raber gerek şahsi saadetiniz 
gerek Fransa'nm refahı hak· 
kındaki hararetli temennileri 
kabul buyurmanızı ekıelansı· 
nızdan rica ederim. 

Ekselans Atatürk 
Türkiye Cwnur BQflcanı 

Tebriklerinden ve temenni
lerinden dolayı ekselansınıza 
hararetle teşekkür eder ve 
şahsi saadetleri ile Türkiye'nin 
refahı hakkındaki çok samimi 
temennilerimi bildiririm. 

Atatllrk 
Galataaaray deniz
cilerine iltifatta 

bulundular. 
İstanbul, 22 (Hususi muha· 

birimizden)- Galatasaray de
nizcileri dün gece denizde 
büyük bir fener alayı tertip 
ile Florya'ya gitmiş ve Ata· 
türk'e tazimlerini arzetmişler· 
dir. Büyük Şefimiz memnun kal
mış ve gençleri iltifatlanna 
mazhar eylemitlerdir. 

Tay)are 
Vapurun üzerine 
naaıl daımiJ.f? 

Londra, 22 (Radyo) -
Normandiya vapuru üzerine 
düşen lngiliz tayyare zabitinin 
muhakemesine Oksford' da de· 
vam edilmiştir. Maznun tay· 
yareci, •Bir torpil attığı sıra· 
da müvazenin bozulmasile va· 
pur üzerine düşmeğe başladı

ğını" söylemiştir. 
Mahkeme henüz karar ver· 

memiştir. 

Yaşlı askerler· 
den bir kuvoet 

Londra, 22 (Radyo) - Milli 
müdafaa bakanı yakın zaman
da 45-60 yaşlan arasında bu· 
lunan sabık muhariplerden 
mürekkep ve 8400 kişilik bır 
miliı kuvveti vücuda getirile
cetini bildirmiştir, 

Bu teşkilita iki eyliilden 
sonra bqlanacaktır. 

Danzig mea'elesi 
miizakerede 

Danzig, 22 (Radyo) - Le· 
hiatan'm Danzig komiseri M. 
Pay'ı, bupn Ayan reisi Dr .. 
Greyzer ile uzun bir mülikat 
yapmıştır. 

Bu mülakatta Danzig'teki 
Lehistan hukuku mevzuubahs 
edilmiştir. 

Dr. Grayzer, buhususta Le· 
histan komiserine teminat ver· 
mittir. 

Ed~rne pavyonu 
Edime, 22 (Hususi) - Aı • 

sıulusal lzmir Fuannda kuru· 
lacak olan modem pavyon için 
hazırlırlara başlanmıştır. Pav· 
yon bedeli lmıir Belediyesine 
gönderilmiştir. 

Olimpiyat meş'ale'ltalya . 
si irin hazırlıklar. Habeşıstan 

, ltalyan kuvvetleri la. 
Bulgaristan' dan sonra Sırbistan- aliyettedir. Habeşler 

da da •enlik yapılacaktır. te~lim oluyorlar. 
l" Adıs-Ababa, 22 (Radyo) -

Sofya. 22 (Radyo) - Bulgar olimpiyat komitesi Yunanis· 
tan'dan gelen ve S1rbistan'a geçecek olan olimpiyat meş'alesi 
münasebetile büyük tezahürat yapmıştır. Bulgarlar bu meş'a· 
leyi 230 kilometre mesafeye kadar taşıyacaklardır. Bütün yol· 
da alaylar tertib edilmiştir. Meş'ale h<:r şehir ve kasabadan 
geçerken şenlik yapılacaktır. • 

Belgrat. 22 (Radyo) - Yugoslavya'da olimpiyat meş'elesi 
fevkalade merasimle hududun diğer kısmana kadar nakledile
cektir. Meş'ale Oplenaç şehrine vardığı zaman küçük kral 
tarafından alınacaktır. Küçük kral atlet kıyafetile babasmm 
mezarındaki mumları bu meş'alenin ateşi ile yakacaktır. 

Avusturya'da Saltanat 
Habsburglar hanedanının iadesi 

için r hazırlıklar yapılıyor 
Viyana, 22 (Radyo) - Ecnebi gazeteler muhabirine göre, 

Avusturya hükumeti Habsburg hanedanının tahta geçirilmesi 
için hazırlıklarda bulunmaktadır. Bu hazırlıklardan· birisi Of· 
burg Belveder saraylanmn acele olarak tamiridir. 

Diler taraftan bütün memurlar ve belediye reislerinin müte· 
veffa Fransova Jozef'in resmini havi madalyaları takmalanna 
müsaade edilmiştir. 

Yunanistan ve Akdeniz işleri 
Atina 22 (Radyo) - Başvekil M. Metakus matbuatın, Yunanİ8ta· 

nın Akdeniz tesanüd miııakından çekilmesi hakkındaki neıriyatına cevap 
vererek demiştir ki: 

Yunan hftkdmeti ~iya&etinin dürüstlüğünü göstermeğe her zaman 
muktedirdir. 

Atinaik.a ea gaaetesi: 
Y~ hftk4meti Balkan itilafının Ak.deni. teaanüdilDden çıkan 

ilk devletidir. Yunanistan İtalya ile doetlupna devam edecek ve ittihu 
ol~ ı~birler b-1ı ve yerindedir. Demektedir. 

Stoyadinoviç T. Rüştü 
Aras'ı tebrik etti. 

Hariciye Vekaleti, memleketin 
hertarafından gelen tebrik tel
graflarına teşekkür ediyor. 

Şükrü Kaga'nın telgrafı: 
Ankara, 22 (A.A) - Dahi· 

liye vekili ve parti genel sek· 
reteri Şükrü Kaya boğazlann 
emniyet ve hakimiyetini temin 
eden Montrö mukavelesinin 
imzası dolayısile parti baş· 
kanlarına aşağıdaki telgrafı 
yazmıştır: 

Boğazlann emniyet ve ha· 
kimiyetini temin eden Mon· 
trö mukavelesinin imzası do
layısile te~riklere candan te
şekkürlerimi arzederken yur
dun büyük ve ulusal işlerindç 
de daima ön olmuş olan par· 
timizin kıymetli mensuplarına 
ayni heyecanla tebriklerimi 
sunanın. 

Montrö, 22 (A.A) - Bo
ğazlar mukavelesinin imzası 
münasebetile Yugoslavya baş· 
vekili M. Stoyadinoviç'ten ha· 
riciye vekilimize çok hararetli 
tebrik telgrafı gelmiı ve Dr. 
Aras dost memleketin bqve· 
kiline ayni hararetle umimi 
teşekkürlerini telgrafla bildir
mirmiştir. 

Harici•• Yeki· 
/etinin teplcldiri.i .. 

Ankara, 22 (A.A) - Hari· 
ciye vekiletinden: 

Boğazlar konferansının mu· 
vaffakıyetle neticelenmesinden 
dolayı memleketimizin her kö· 
şesinden ve memleket dışın· 
dan hariciye vekaletine gön
derilen ve yüce milletimizin 

sevinç duygularını gösteren 
binlerce telgraflara ayrı ay· 
rı cevap vermek maddeten 
imkansız oldutundan hariciye 
vekaleti vekili Şükrü Saracoğlu 
hararetli teşekkürlerini ibli
ğına Anadolu ajansını tavsit 
etmiştir. 

Yeni Vapurlar 
12 vapurdan 
Altıaı Alman fir. 
ketlerine ihale edildi 

lstanbul, 22 (Hususi muha
birimizden ) - Denizyollan 
işletmesi idaresince satın alın
ması mukarrer olan 12 posta 
vapurundan altısı Alman gemi 
inşaat şirketlerinden birine si· 
pariş edilmiştir. Bu vapurlar 
üç bin ve beş bin tonluk ola· 
cak, karadeniz ile Mersin ve 
İzmir ıeferlerini yapacakbr. 

Diğer altı geminin de inşası 
için muhtelif şirketlerden ge· 
len teklifler tetkik edilmek· 
tedir. 

İngiltere 
Sulh için mii
zakereye hazır! 

Londra, 22 (Radyo) - M. 
Mandels'in lngiliz politikası 
hakkındaki sualine M. Eden: 

- Sulh için herhangi bir 
plin etrafında çalışmağa ha-
zınz. 

Cevabını vermiştir. 

Askeri mahkemece dün 66 
yerli silah taşıdıkları ve sak· 
ladıkları için muhakeme edil
miş, fakat Mareşal Graçyani· 
nin bir af emirnamesi üzerine 
serbest bırakılmışlardır. 

Cibuti, 22 (Radyo) - ltal 
ya hükumetinin Adis·Ababa 
umumi vali muavini Petreti 
buraya gelmiştir. Yarın Adis
Ababa'ya gidecektir. 

Adiı-Ababa, 22 (Radyo) -
General Galina kuvvetleri Adis· 
Ababa·Cibuti şimendifer hattı 
boyunda temizlik hareketlerine 
devam etmektedirler. Bu ha· 
valide faaliyette bulunan çete
ler fazladır. 

Harar, 22 (Radyo) - Ge
neral Nazi bu muhitteki fÜp· 
heli yerleri işgal etmiştir. 

Ayni zamanda sabık necaşi 
Liji Yasso'nun hapsedilmif ol
duğu 4000 metre yükselditin· 
deki dağlık kısmı da temizlen· 
miştir. 

Adis·Ababa, 22 (Radyo) -
Adis-Ababa' da bulunan bütün 
yerli inpat levazımile inşa 
edilmiş olan büyük kışlanın 
inşası bitmiştir. 

Lindberg 
Berlin, 22 (Radyo) - Ame

rikalı tayyareci Lindberg tay· 
yare ile Berlin'e vasıl olmuştur. 

1 Küçük Haberler 1 
Kapattlmıt 

Bertin, 22 (Radyo) - Dan· 
zing ayan reisi Danciger ga· 
zetesini 10 ay müddetle tatil 
etmiştir. 

Kabul 
Karakovi, 22 (Radyo) 

Lehistan cumur reisi M. Mo
siski bugün ltalya'mn yeni se
firi M. Ralento'yu resmen ka· 
bul etmiştir. 

Uçan tayyareciler 
Moskova, 22 ( Radyo ) -

Moskova ·Çıta hattı üzerinde 
11,000 kilometre&k bir mesafe 
için hareket eden üç tayyare 
bugün Petrolofıki şehri üze· 
rinde uçuşlar yapmıılard1r. 
lnıiltere kralına sııilctutl 

Londra, 22 (Radyo) - Eve· 
ning Niyüs ve Deyli Ekspres 
gazeteleri aleyhine, krala sui· 
kasd yapan Mak Mahon üze
rine neşriyabndan dolayı ka
nuni takibata başlanmıştır. 
Fransız borçları: 
Paris, 22 (Radyo) - Yarın 

neşredilecek olan Bank Dö 
F rans plançosu 17 Temmuza 
kadar 250,000,000 frank hü· 
kümet tediyabnl göstermek· 
tedir. Hükumetin bundan son· 
raki borcu bir milyar franktw. 

MahkOm gazeteci 
Berlin, 22 (Radyo)-Borsen 

Çaytung gazetesi başmuharriri 
müebbet kürek cezasına mah· 
küm edilmiştir. 

Bu başmuharririn suçu, Go
bels'in gizli direktiflerini giz· 
lemernekten ibarettir. 

/ran ve zecri tedbirler 
Tahran, 22 (A.A) - Baş

vekil, ltalya'ya karşı alınmış 
olan zecri tedbirlerin kaldı· 
nldığını parlamentoya bildir
miftir. 



.. 

Yankılar 

İhtiyarlar mektebi 
Aradan yirmi yıl geçtiği 

halde bugi. ıkü gibi hatırım
dadır: Harbta bir çadır arka
daşım, taşıdığım kitablan 
elimden bırakmamakta oldu
ğumu görere~ • sinirlenmişti 
ve - "Sen de okul,, tavsiye
sini -"Mesleki tahsilimi bitir
dim, okuyacak birşey kal
madı.,, cevabı ile karşılamıştı. 
Tolerans'ın en büyük fazilet 
olduğunu bilirim; fakat hav· 
salamın hiçbir vakit istiab 
edememiş olduğu tek söz mu
hakkak ki budur: Mesleki tah
~ilimi bitirdim, okuyacak bir 
şey kalmadı. 

Fransa'da tahsil yaşı, son 
günlerde, on dörde çıkarıldı; 
Fransız çocukları, bundan 
böyle, on dördünden önce 
hayata atılmıyacaklardır. Fa
kat Amerika' da neşrolunan 
"Terbiye Gazetesi,,nin verdiği 
habere dikkat edilmek gerek
tir: Oklahoma - City'de bir 
mekteb vardır ki, sayısı do
kuz yüzü bulan talebesi, en 
genci altmış yaşında olan ih
tiyarlardır. Yıllarca memurluk, 
bakkallık, hizmetçilik ettikten, 
yani mukadderi ne idiyse ona 
göre yaşadıktan sonra böyle 
altmışında, hala öğrenmek ih
tiyacını duyan insana imren
mek ve hürmet etmek la
zımdır. 

Evet, lisanın mutabakat ka
ideleri, hesabın tenasüh usulü, 
hendesenin o sevimli hayvan 
adiyle meşhur davası, şiminin 
S 04 H 2 si, fiziğin siklet 
merkezi meselesi, tarihin ma
saldan başka birşey oluşu, 

zaman ile, kimin zihnini kur
calaınaımştır! 

Yirmi yıl geçti; umarım ki 
bugün, çadır arkadaşım, şayet 
sağsa, Oklahoma - City mek
tebi gibi, bilmediklerini veya 
unuttuklarını öğrenecek bir 
mektcb aramaktadır. 

- Ya, yirmi sene sonra 
gene fikrinde ısrar ediyorsa! 

Çünkü, yanlış yoldan doğ
rnsuna dönıneği de faziletsizlik 
sayanlar vardır. 

Böyleleri için elimizden dua 
etmekten başka birşey gel
mez: bilgisizliklerini gidermek 
için okusun ve öğrensinler. 

N. B. 

Çeşme yolunda 
Bir fundalık yandı 
Çeşme kazasının Tatar çeş

mesi mevkiinde Kavaklıderede 
bir orman yangını olmuştur. 
Alaçatı'lı fbrahim'in tiitiin or
takçısı Süleyman'ın karısı Ha
sibe tarafından çamaşır yıka
mak için ocakta bırakılan ateş
ten rüzgarın lesirile yangın 

çıkmış ve bir hektara yakın 
fundalık } anmıştır. On Zeytin 
ağacı da yananlar arasındadır. 
Yangına sebebiyet veren Ha
sibe tutulmuş ve hakkında 

tahkikata başlanmıştır. 

Domates f iatı 
Yükseliyor ... 

Geçenlerde mahsül bolluğu 
yüzünden Domates fialı kilo 
başına 50 santim düşmüştü. 

Son günlerde mahsül aza' •ış 
oldkğu için Domates h..ıtleri 
yükselmiştir. Dün bir kuruş 
üzerinden satış yapı~mıştır. 

1 !:/öbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Kemeraltında Hi

lal, Güzelyalı'da Güzclyalı, 
Tilkilik'te Faik, Eşrefkaşa' da 
Eşrefpaşa eczaneleri açıktır. 

. . 
Aras'ın lz-
lmir'lilere Cev~bı 

----·-
Dışişleri bakanımız Tevfik 

Rüştü Aras, Vali ve parti Baş
kanımız Fazlı Güleç'in çektiği 
tebrik telgrafına şu cevabı 

vermiştir. 

ıjı 

Montrö 2117 /936 memleke
timin benden memnun oldu· 
ğunu bildiren samimi tebrik· 
lerinize y.ürekten teşekkür eder, 
heyetinizin ayrı-ayrı saygı ve 
sevgı ile ellerinizi sıkanın. . * * 

... 
* • 

Ar as 

Tevfik Rüştü Aras, C. H. P. 
Esnaf ve .işçi birliği daioni 
heyet başkanı Galib'in tebrik 
telgrafına da aynı mealde ce
vap vermiştir. 

1 ----
Menemen 

Kurban ettim anamı delilik inadıma 
Yedi silsilem bugün lanet okur adıma 
Ne toprak, ne cehennem birşey paklamaz 
Tükürün, utandırın, tüküriin suratıma 

Telefon 2573 

· Bugün iki büyük film birden 
• -

Alberl Prejcan - Daniele Darieıısc 

a 1 a 
Arına Bella - Victor Fransen 

Duhuliye 20 Ku uştur. 
Seanslar - 4 de Silah b şına, 6 da Buhran Bitti, 

7 .30 da Silah başına, 9.30 da Buhran bitti. 

-1 

beni 

doğurdu, süd 

GÖRÜŞLER: 

Çanakka e 
ve film •• 

Geniş Türkiye hudutları için· 
de, tanımadığımız, bilmediği
miz yerler çoktur. Fakat 17 
milyon Türk içinde ·Çanakka-
leyi bilmiyen yoktur. Ya bir 
tarih bilgisi ile, ya askerden 
döner bir çavuşun hikayesile, 
yahut ailesinden uzak veya 
yakın bir sevgilinin akan k.ci
nile asırlarca oraya bağlı kal
mışızdır. 

Tarih ile coğrafyanın şanlı 

bir ittifak ile bize malettiğı 

Çanakkale; üzerindPn ilk defa 
f sallarla geçen bü.> iik ba 1 ıla· 
rımızdan beri bizimdi; b ı.im 
canevimizdi. 

Üç gündenberi dağlarında 
nöoet bekliyor, mavi suların
da yabancı düşman gemileri
nin izlerini kovalıyoruz: Ora· 
dan habersiz kimse giremez!. 

... 
* * Askerlerimizin ilk girişi aca· 

ba nasıl oldu? Yürüyüş1 mev
zi alış, selam, alkış ve onse· 
kiz yıldanberi öksüz kalan 
halkın çılgın sevinci! Asırların 
bir saniyesi gibi bir anda ce· 
reyan eden bu nadir hadiseyi 

göremedik; ve göremiyeceğiz del 
Halbuki sinemaların (Jurnal} 

kısmında bize, bizden olmı
yan neler gösteriyorlar: (Laval} 
nutuk söylerken, (Normandi} 
denize inerken, lfalyan tayya· 
releri uçarken, Alman askeri 
(Ren)i işgal ederken .. 

Biz ise, milli hayatımızda 
yarattığımız eserleri halkın 

hasretle yanan gözleri önüne 
koymaktan çekiniyoruz. Hayır 
çekinmiyoruz; objektifin rolü
nü (Terbiyevi manada kıyme· 
tini) anlamıyoruz. Hayır, anlı

yoruz, fakat, bu ii!in tanzimi 
için icabeden beş onbin lira
yı ayırıp ha:-camaktan kıs
kanıyoruz. 

Mes'ut hadiseler, asırların 
hayatında bir saniye sür'a.tile 
geçiyor, fakat intibalarını kay· 
dedemiyoruz. Mesela Cellat 
gölü kurutulurken, fabrikalar 
açarken, istasyonlar kurulur
ken mamureler yaparken bu 
muazzam gayretlerin hatırala
rını filimle tesbit edip 17 
milyon Türke gösteremediği
miz ğibi .. 

Türk askeri Çanakkale'ye 
girerken de, gönlüm bu ihli
tiyaç ile sızladı. 

lkiKe 
------

izin 
Foça mahkemesi zabıt ka

tiplerinden Hilmi ve Halid'e 
yirmişer gün, adliye tebliğat 

dairesi mcnuı · ·ından Ziya, 
Sulhceza mah .... _ınesi zabıt ka
tibi Ahmed, İcra dairesi ka
tiplerinden Ali Niyazi ve ib
rahim Sabri. Sulhceza mah
kemesinde müstahdem Hak
kı'ya on beşer gün, Adliye 
tebliğat dairesi meınumurla
rından Hamdi'ye, Seferihisar 
mahkemesi zab1t katibi Eşref' e 
ve Urla mahkemesi zabıt ka
tibi ·:aşar' a birer ay izin ve
rilmiştir . 

Balmumu piyasası 
1stanbul b;ılmumu piyasa

sında stok azalmış olduğun
dan fi at !ar yüksekliğini kay
betmemiştir. lzmir balmumu 
piyasası son hafta içinde bir 
az daha sağlamlaşmış ve fi. 
atlar yeniden yükselmiştir. Ye
ni mevsime en az iki ay daha 
kaldığından bu müddet zar
fında fiatların düşmiyeceği an· · 
laşılmaktadır. 



Siyaset ve Aşk 
Edebi, Tarihi, macera romanı 

Emirber nefer geldiği vakit, 
Hanri Dö Buagemon henüz 
uyuyordu., Fakat Lüsi'nin içir
miş olduğu uyuducu maddenin 
tesiri geçmek iizere idi. 

Emirber nefer, kendisine 
mahsus anahtarla ·girmiş idi. 
Ve ilk iş olarak zabitinin oda
sına girdi. Yüzbaşının adeti 
çok erken kalkmak idi. Han
ri'nin hala uyuması, emirber
de .. mecruh hesabına endişe 
uyandırdı. Ve yanına kadar 
gitti: 

Hanri'nin yüzii çok sarar
mış idı. Nefer, baygın olup 
olmadığını anlamak için: 

- Yüzbaşını .. Diye seslendi. 
Hanri bu hitap üzerine göz

lerini açtı: 

- Ne var?. Fakat başım
daki bu ağırlık ne?. Dedi. 

- Nasılsınız yüzbaşım?. 
- Akşamdan iyi idim. Şim-

diye kadar da uyumuş kalmı
şım. Bir istirabım yok. Fakat 
başımda büyük bir ağırlık var. 
Bana yardım et te kalkayım! 

Nefer, Hanri'ye yardım etti. 
Hanri oldukça müşkülatla kalk
tı, karycla içinde oturdu. 

Geçen hadiseleri düşündü. 
Birden aklına Lüsi ve Pibulet 
geldi. 

Bunlar nerede idiler? 
- Dün akşam Dük Lodovik 

bana bir hasta bakıcı kız ge
tirmişti. Pibulet. .. Nerededir?. 
Diye sordu. 

Nefer hayretle: 
- Ben sizi yalınız ve bay

gın gibi uyur bir halde bul
dum. Burada başka bir kimse 
yoktu. Cevabını verdi. 

-Aceba mutbakta olmasın? 
- Hayir. Mutbakta bir• 

kimse yok. 
- Garip şey ... 
Yüzbaşı için bu cidden ga

rip idi: Lüsi ne vakit ve ne
reye gitmişti? Lüsi belki nefer 
görmesin diye erkenden git
miş olabilirdi? Fakat Pibulet.. 
Bu kıza ne olmuştu?. 

Mühim ve gizli bir dosya
nın kendisine tevdi edilmiş 
olduğu için, bu esrarengiz 
gaybubetler üzerine aklına 
dosya geldi. Daha doğrusu 
dosyayı kilitlemiş olduğu çek
mecenin anahtarını tahattür 
etti ve elini ihtiyarsız bir ha
reketle pantolonunun cebine 
altı! 

Pantolon cebi boştu. Anah
tarları yoktu. 

Ayni his ve ihtiyarsızlıkla 
gözü çekmeceye döndü. 

Anahtarlar, çekmecenin 

ANADOLU------
Günlük siyasal gazete 

Scılıip ve başyazgıııu 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Uruunıt ııcşriyat ve )azı işleri 

nııidürii: H:ınııli .ı.'iüahet 

İdarehtnc~: ....... 

İzmir 1kinci Ucyler sokaıtı 
C. Ilıılk partisi biıtur içi:dc 

Telp-af: İzmir - A '.ADOLU 
Telefon: 2776 -l'oata .kutuH 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, nlt1 ayhS-r 700, üc; 

ll)lığı 500 kunı~tur 
y :ılt:ıncı rnemlckctler için euelik 

abone ücreti 27 lirndır 
Her yerde 5 kuruştur -Günli geçmiş •üıbalar 25 kuruştur. 

• -·- -.__ __... _ - ·c 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR ...................... 
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anahtar deliğinde ve sark
makta idi. 

Artık şüpne caiz değildi. 
Bu iki kadın, Lusi ve Pi

bulet, yahud ikisinden birisi 
gizli ve mühim dosyayı aşır
mış idiler! 

Mecruh ve halsiz olmasına 
rağmen fianri karyoladan fır
ladı; çekmeceye kadar koştu 
ve çekmeceyi bir deli gibi 
açtı: 

Çekmece bomboştu. 
Gizli ve mühim dosyanın 

yerinde yeller esiyordu! 
Emirber nefer bu hallere 

hayretle bakıyordu. Fakat za-
bitine bu kadar hayret ve ıs
tırap veren çekmeceden ne 
çalındığını bilmeyordu; olsa, 
olsa para çalınmış olabilir, 
diye düşünüyordu. Bunun için, 
- Paranızı mı çaldılar, yüz
başım? Diye sordu. Yüzbaşı 
Hanri, neferinin bu telakkisini 
bozmamağı muvafık buldu: 

- Evet, dedi, 
Ve biraz düşündükten sonra: 
- Üniformamı getir. Ben 

biraz harbiye bakanlığına ka-
dar gideceğim; dedi. 

Emirber nefer biraz durdu ve: 
- Fakat yüzbaşım .. Dedi, 

siz, bugün dünden daha fazla 
hastasınız .. Nasıl çıkabilirsiniz? 
Ben gider arzu ettiğiniz işleri 
yapar ve yaptırırım. 

- Hayir .. Ben kendim ği
deceğim. Hem de mümkün 
olan sür'atle. Esasen harbiye
ye gitmezden evvel uğraya
cak yerlerim de var. Haydi 
sen benim söylediğimi çabuk 
yap!.. 

-Sona var-------------
Belediye bir rehber 

hazırlıyor 
Belediyece taşradan lzmire 

gelenler için bir rehber hazır-

lanmaktadır. Her cihetce mü
kemmel olacak olan bu reh-
berde lzmirin muhtelif semtleri 
arasında işliyen nakil vasıta
larının ücretleri, otel, gazino 
ve lokantaların fiatleri hak
kında malumat bulunacağı 
gibi dış memleketlerden ge
lenlerin evvela nerede karaya 
çıkacakları ve hadgi istika
meti takibetmelcri lazımgel
diği hakkında mufassal malu
mat ta bulunacaktır. Bu rehber, 
bütün belediye zabıta memur
larınada dağıtılacak ve ken
dilerine şikayet ukuunda hal
kın bütün işlcrile alakadar 
olmaları temin edilecektir. 

Pis sokak 
lkiçeşmelik'te Nalıncı çık

mazına erkenden südcüler ta
rafından getirilip bağlanan 
hayvanlar, geç vakite kadar 
çeşidli gürültü yapmakla •be
raber bu sokağı kirletmekte
dirler. Bu çıkmazda oturanlar 
müşkül bir vaziyette kalmış· 
lardır. Belediye reisi doktor 
Behçet Uz'un alakasını bek
leriz. 

Karısını yaralamış 
Kuşadası kazasının Davut

lar nah_iyesinde bir vak'a ol
muştur Tütün işlerinde çalışan 
Muğla'lı Ahmed oğlu Ömer, 
bıçakla karısı Ayşe'yi dört 
yerinden yaralıyarak kaçmıştır. 
Yaralı hastaneye kaldırılmış 
ve Ömer, takibine çıkan jan· 
darmalar tarafından yakala
narak adliyeye verilmiştir. 

Arada sırada 

Hayatımız 
Nihayetsiz bir tezepzüp için

de geçen yıllar, hazan yalçın, 
sarp dağlara tırmamştan do
ğan bir terbiye ıslaklığı için
de kalır. Hayatı yaşamak, zir
vesinden bir öğle sonu güne
şinin sert sert tutuşup yaktığı 
bir dağa tırmanmak kadar 
zordur, çetindir. 

Hayat, güzeldir elbet! Fa
kat düz bir satıh, yahut in
sanı hafifleten bir meyil ha
linde kaldıkça güzeldir. Tatlı, 
pürüzsüz bir inişte, rüzgar kar
şıdan gelir ve ciğer1er derin, 
rahat nefeslerle işler. 

Fakat aşılmaz, korkunç ve 
dik bir dağ çehresi halini 
alınca burada artık güzellik 
yerinde çirkin ve acı bir alem 
başlar~ 

İnsanın alnından ter boşa
nır; içinden de bir şeyler · düş
meğe, ezilip, kırılıp, eriyip par
çalcınıp yok olmağa yüz tu
tar. Bu dakikalarda ruhi bir ı 

herdi merç asabı kamçılar ve 
bu sert hareketle, zavallı ira
denin uçurumdan aşağı yu-

' varlandığı 2"Örülür. irade 
aşağıda, kolu kanadı kırılmı~, 
kemikleri birbirine girmiş bir 
yığın halinde yatarken, asapta, 
kendi kendini yi~·en bir mah
lUk sarhoşluğile kayaldrın üs
tünde cirid oynar. Vay ondan 
sonra, yoluna devam ·edecek 
yolcuya! 

Dağın tepesi, karanlık bir 
serap hayaleti halinde yak
laştıkça yükselir, tırmandıkça 
göğe bir kat daha baş kal
dırır ve nihayet asap, hocayı 
aldatan bir şeytan gibi, bir 
kayanın arkasında gizlenip te 
yolcuyu terkedince, beklenen 
facia doğar. 

Yolcu sendeler, tutunmak 
ister, fakat asaptan ve irade
den mahrum kalan varlığı, 
bir yerde tutunamıyarak baş 

aşağı gider. 
Hayat güzel veya çirkin; 

pıuhakkak ki hepimizin tam 
ve olgun bir dimağla kavra
yamadığımız bam başka bir 
alemdir. İçinde yaşadığımız ve 
onun düz, yokuş, meyilli sa
tıhlarında yuvarlandığımız hal
de, biz ona yabancıyız ve bir 
gün gözlerimizi açıp ta ted
kik edince, hakikatte, gözleri
mizin gördüğünden ne kadar 
başka bir alem içinde yaşa

dığımızı anlarız. Bu alemin 
anahtarı yoktur. Bu aleme 
ayak basabilenler azdır. Ve 
bu alem, bu hayat alemi, n~ 
topraktır, ne taştır, ne çiçek
tir, ne sudur, ne kadındır, ne 
buluttur, ne ışıktır, ne de ateş
tir, başka, bam başka bir 

alemdfr ol ** 
Mahkum olanlar 
Halkapınar' da palamut ve 

miyan kökü fabrikası imalat 
şefi Firuz Krispiniyi, kendisini 
işten çıkarmaktan ötürü öl
dürmek kasdile yaralamakla 
maznun Çorumlu Halil oğlu 
Mehmed'in ağırcezada muha
kemesi neticelenmiş, adiyen 
yaralamak suçundan bir sene 
iki ay hapsine karar veril
miştir. 

§ Abbasağa tarlasında su 
yolu sokağında çırağı Meh
med oğlu Adil'i kirletmekle 
maznun Mustafa oğlu kundu
racı İsmail Hakkı'nın ağırce
zada devam etmekte olan mu
hakemesi neticelenmiş üç sene 
bir ay hapsine ve yüz lira 
tazminat vermesine hükmedil
miştir . 

Haberler karışıktır. Asiler bir tür. 
lü, hükumet bir türlü · söylüyor. • 

Asiler, -San Sebastiyen' e 
girdi. Bilbaoya gidiyorlar. 
Gemjlere yiyecek verilmiyor. Gemiler ateş açtılar. 

lspanya'daki·ecnebiler için tedbir alınıyor. 

lspanga'da nümayişçiler arasında ;,.ufuklar söglenigor. 

Cebelüttarık, 22 (A.A) -
Shamrock harb gemisinden 
karaya çıkan İngiliz'lerle Ame
rika'lılar ve Fransız'lar gör
düklerini .şu suretle hikaye 
ediyorlar: _ 

Malaga'dan ayrıldığımız za
man şehir ateş içindeydi. So
kaklarda kanlar akıyor ve yer
lerde bir takım cesedler yatı
yordu. 

Bu faciaya şahid olmuş 

olanlar birçok dehşetler irti
kab edilmiş, yüzlerce kişinin 

öl1J1ÜŞ ve binlerce adamın ya
ralanmış olduğunu ve bunla
rın arasında birçok ta kadın 
bulunduğunu ilave ediyorlar. 

Seville, 22 (A.A.)-Endülüs 
fırkası kumandanı general 
Dellano bu gece radyo ile 
bir tebliğ neşr~tmiştir. Bu 
tebliğde, isyan hareketinin 
ilerlemekte ve yayılmakta ol
duğunu bildirmektedir. 

Ayni tebliğ, Madrid hüku· 
metinin ortaya yanlış haber
ler atmakta olduğunu ve kı
yamcıların muhakkak surette 
müzaffer olacaklarını ilave et
mektedir. 

Yine bu tebliğde, hiikftme
tin elinde bulunan harp ge
milerinin Tanca'da hiçbir şey 
yapamamış olduğunu, çiinki 
kömiirlerinin tükenmiş bulun
duğu beyan olunmaktadır. 

Madrid, 22 (A.A) - Hü
kumet bu gece bir:kararname 
neşretmiştir. Bu kararnameye 
nazaran halkçılar cephesi aza
sının hepsine silah taşımak 
hakkı verilmekte ve rejime 
düşman olan bütün memurlar 
memuriyetlerjnden azledilmek
tedir. 

Tanca, 22 (A.A) - Tanca 
liman reisi Ceula'daki asilerin 
karargahından bir telgraf al
mıştır. Bu telgrafta bitaraf ge
milerin limanı terketmeleri is
tenilmekte ve kıyamcıların ha
len limanda demirlemi~ bulu
nan hükumete bağlı kalmış 
İspanyol harp gemilerini ha
vadan bombardıman etmek 
niyetinde oldukları ilave olun
maktadır. 

Kömür yoksuzluğu bu ge
milerin Cadiks ve Algesiras'a 
giderek buraları bombardıman 

etmelerine mani olmaktadır. 

Beynelmilel mınfakadaki 
konsoloslar heyeti vaziyet hak
kında müzakerelerde bulun
mak üzere bir toplantı yap
ın ağa davet edilmiştir. 

Vaşington, 22 (A.A) - Ce
belüttarık'taki Amerikan kon-
solosu Amerika'lıların icabında 
şehirden çıkarılmaları ıçın 

Sehamrok gemisinin kullanıl
ması hususunda lngiliz'lerle 
mutabık kalmış olduğunu bil-
dirmiştir. 

Hariciye nezareti Amerikan 
tebaasını almak iizere ispan
ya 'ya Amerikan harb gemileri 
göndermek için hiçbir karar 
vermiş değildir. 

Bayoone, 22 (A.A) -Mad
rid' deki fngilterc, Fransa ve 
Felemenk sefarethaneleri me
murları Fransaya gitmek iizcre 
dün Saint Sebastieb'den ay
rılmışlardır. Bunlar Bahobia 
yakınında hududu aşarken ko· 
münist milisler tarafından 
Üzerlerine ateş açılmıştır. 

Fransız sefarethanesi kati
binin otomobilde beraberinde 
götürmekte olduğu iki diplo
matik çanta kurşunlarla delin
miştir. 

Londra, 22 (Radyo)- Dov
neşhir zırhlısı Lapalnıasa, 
London zırhlısı da iki ınuh
rible Barselon 'a gitmiştir. 

Kipt zırhlısı Valans'a gide-
cektir. ... 

Cebelüttarik umum kuman-
danı, mezuniyetini bitirmeden 
Cebelüttarik'a hareket emrım 
almıştır. 

Paris 22 (Radyo) - İspan
yadaki vaziyetin hakiki şekli
ni anlamak mümkün olma· 
maktadır. Çünkü bir taraftan 
sılnsör harice haber s;zmasına 
meydan vermemektedir. Alı
nan haberler de Tonca ve 
Kazilanga ve Cebclüttarık'tan 
gelmektedir. Bunlar da ancak 
mesmuata müstenit haberlerdir. 

Diğer cihetten hükumetin 
resmi tebliğleri de mühim ve 
itimada şayan değildir. Çünkü 
hükumetin nüfuzu Madrid ve 
Barseloneye şamildir; birçok 
yerler asi askerler veya mut
lakıyet taraftarı partiler tara
fından işgal edilmiş bulun
maktadır. 

Asilerin reisi General F ran· 
konun İspanyanın mühim bir 
kısmına hakim olduğu söylen
mektedir. 

Mutlakiyet taraftarları dün 
akşam üzeri San Sebastiyanı 
işgal etmişlerdir. 

Londra, 22 (Radyo) - Bir 
İngiliz kruvazörü Barselon'a 
hareket emrini almıştır. 

Bayan, 22 (Radyo) - San 
Sabastiyan asiler tarafından 
işgal edilmiştir. işgalden evel
ki hadiselerde ;24 kişi mak
tul düşmüştür. 

Hükumet memurları hudut
ları ğeçerek Fransr'ya iltica 
etmişlerdir. Asiler, Bilbao 
üzerine yürümektedir. Burada 
bulunan İngiliz seyykhları, 
San Sabastiye'nin işgalini tas
dik etmektedirler. 

Vaşington, 22 (Radyo) -
Bahriye bakanlığı sekreterliği 
lspanya'ya iki harp sefinesi 
sevketmiştir. Londra'da bulu
nan Oklohama zırhlısı, ispan
ya sahillerine hareket etmiş

tir. Bu z1rhlı, ispanya' daki 
Amerika sefirinin emrine tabi 
olacaktır. 

Cebelüttarık, 22 (Radyo)
Bir f ngiliz vapuru 1120 f ngiliz 
ve ecnebi seyyahı almak üze
re Elcezireye hareket etmiştir. 

Hudud telsizleri, asilerin 
Sen Sebastiyano telsiz istas
yonunu zaptettiklerini bildir
mektedir. 

Asiler, şimdi hava taarruz
larına hazırlanmaktadırlar. Bu 
hava kuvvctlerilc Tanca'da bu
lunan İspanyol harb sefine
lerini bombardıman edecek
lerdir. Bu harb sefinelerinin 
kafi derecede mühimmatı yok
tur. 

Perpinyan, 22 ( Radyo ) -
Madrid'den alınan radyo ha
berlerine göre Madrid hüku
meti bütün doktorları hüku
metin göstereceği yerde çalış
mak üzere davet etmiştir. 

Maliye bakanı, moratoryom 
müdetini temdid etmiş ve hü
kümete, asayişin muhafazası 
ıçin yeni kredi vermiştir. 

Perpinyar, ~2 {Radyo) -
ispanya şimendiferleri Garen 
tüneline kadar gelmekte ve 
orada kalmaktadır. 

Barselon'da Katalan Milis 
kumandanlığına, Heren Güren 
isminde bir zabit tayin edil
miştir. Sabık kumandan tevkif 
olunmuştur. 

Barselon hükumeti bir be
yanname neşrederek, halkın 
ecnebilere hiirmet etmesini 
tavsiye etmiştir. Ayni zamanda 
konsoloshanelerle ecnebi te· 
beası evlerini milis kuvvetleri 
muhafaziya başlamıştır. 

Duyaryo matbaasında şimdi 
Katalan müfrit sollanna men
sub bir gazete neşredilmek
tedir. 

Endayda, İspanyol harb se
finelerine yiyecek ve saire 
-Sonu 6 ıncı sag/ada-
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BÜYÜK T AR/Hİ TEFRiKA 

44 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 

Fransova, bir şaka neticesinde, pençere. 
den atılan bir odunla başından yar:alandı. 

Kral bugün kar topu oyna
mak hevesine kapılmış ve harb 
arkadaşlarından Sen Pol'un 
malikanesine gitmişti. Fakat 
nasıl gidiş? .. 

Eğlencesi bozulan Sen Pol 
pençereyi açarak baktı, aşa
ğıda maskeli bir sürü insan 
gördü ve ocaktan yanmakta 
olan bir odunu alarak maske
lilerin üzerine attı. Ve bu su
retle kral başından hem yara· 
landı, hem de yandı. 

Cerrahları kralın mahvoldu
ğunu• sandılar; birkaç gun 
gözlerinin tehlikede olduğunu• 
gördüler. 

Kralın tedavisi ıçın güzel 
ve kıvırcık saçları kesildi. Bu
günden itibaren birinci F ran
sova 'nın saray erkanı da saç
larını kesmeğe mecbur kal
d:lar. 

Validei krali, bu çirkin ha
reketi yapan Sen Pol'a çok 
hiddetlendi, tevkifini emret
mek üzere iken mecruh kral: 

- Tevkifine lüzum yoktur. 
Bır delilik yaptım, cezasına 

da katlanmak tabiidir! 
Dedi. 
Bu hadise, Fransa'nın hari

cinde derin akisler yaptı; hatta 
kralın bu odun darbesile öl
düğü bile şayi oldu. 

Birinci Fransova bu şayia
ların önünü almak için mera
sim yaptırdı. Ecnebi sefirleri 
huzuruna kabul etti. • 

* * * Bu aralık, Madam dö Şa-
tobryan 'ın kardeşlerinden bi
risi, Lespar, Şarlken'den va
dettiği halde bir türlü verme
diği Navar'ı istirdad etmişti. 

Fakat heyhat! Kralın göz· 
desinin kardeşleri almağı, zap
tetmeği çok güzel bildikleri 
halde aldıklarını muhafazayı 
hiç beceremiyorlardı! 

lspanyol askerleri kaybet
tiklerini çok çabuk tekrar al
mağa muvaffak oldular. Esa
sen şark hududunda bulunan 
hudut prensleri, kah Fransaya 
kah Almanyaya meyleden Şüp
heli siyaset adamlarından iba

retti. 
Şarlken ile Fransova'ya ay

ni zamanda muavenet vadet
miş olan sekizinci Hanri, ni
hayet mütecaviz olan taraf 
aleyhine hareket edeceğini 
bildirdi. Fakat ne Fransa ne 
de Almanya mütecaviz oldu
tunu kabul etmemekte idi. 
Bunun için sekizinci Hanri: 

Habgi tarafın mütecaviz ol
duğunu anlamak imkanını bu
lamadığı için ne Fransa kralı 
Fransova'ya ne de Almanya 
imparatoru Şarlken'e yardım 
edemediğim söze karşı hanis 
olmadığıma allahın indinde de 
aşikardır. Dedi ve işin için

den sıyrıldı. 
Bunun üzerine birinci F ran

sova. başı henüz sanlı olduğu 
hilde silahlandı ve Şampan· 
ya ile Pikardiya sırtlarında 
bulunan ordusunun başına 
geçti. 

• . "' 
Kral, birinci F ransova, atı-

nın boynuna dayanmış oldu
tu halde, hemşiresi Margiri
tin Şarlken'in düşmanları ve 
rakipleri aleyhine öldürücü 
zehirler kullandığ\nı duyduğu 

hakkındaki mektubunu oku
yordu. Mektubunda: 

Tek erkek evlat anası olan 
sevgili annemız hastadır ve 
sizi görmek arzusundadır. Di
yordu. Bu cümleden sonra: 

Göklerdeki yıldızlara, yeni 
veren meyvelere ve y,eni açan çi
çeklere baktığı halde, siz ol
madığınız için bunlardan zevk 
bulamadı. Ne güzel çimenler, 
çiçekler, siz olmadıkça ona 
(Valdei kraliye) yaşamak ım
kanını bahşedemiyor. Mealinde 
bir de manzume vardı. 

Kral da hemen ve nazmen: 
"Eğer ormanlar, çayırlar ve 

çimenlikler, pınar ve çeşmeler, 
çiçekler, ve meyvalar benim 
olmadığım iç.in size keder ve 
elem bahşediyorsa, harb sa-
~asında ve yanmış memleket
ler arasında milletimin içinde 
gördüğüm bulduğum zevk ve 
neş'eyi düşünerek teselli bul-
manızı rica ederim.,, 

Tarzında bir cevab verdıl 

* * * Para yoktu. Müthiş bir para 
buhranı vardı. 

Açlık ve veba memleketinde 
müthiş bir tahribat yapıyordu. 

Alınan 15 bin liralık istik
razın onbin lirası vebalıları 
tedavi için hastaneye sarfedil-
mişti. 

Veba musapları sokaklar 
ortasında ölüyorlardı! 

- Sonu var -

İtalya ile 
Ticaretimiz 

_,_,,. .......... ---
Anlaşma 
Müddeti bitti •. 

ltaly~ ile hükumetimiz ara
sı~a aktedilmiş olan muvak
kat ticaret anlaşması mer'iyet
tcn kalkmış ve evclki günden 
itibaren ithal edilecek ltalyan 
malları hakkında umumi güm-
rük rejiminin tatbikine başlan
mıştır. ltalya'dan en zıyade 
getirilmesi istenilen maddeler-
den olan limon ve manifatura 
için kontenjan yoktur. 

ispanya, Suriye ve Yunanis
tan limonları için kontenjan 
vardır. Fakat bu memleket-
lerde ihtiyaca kafi derecede 
mat bulunmadığı da anlaşıl
mıştır. İtalya ile yeni bir an
laşma yapılıncıya kadar ltal
yan malları hakkında döviz 
kararnamesinin 32 inci mad
desi tatbik olunacağından bu 
malların bedeli ihracatle öde
ninc ye kadar Merkez banka
sında açılacak bloka dövizler 
hesabına yatırılacaktır. Takas 
yoliıe ihracat yapılabilecektir. 
Ancak bunun için bazı kayıt
lar vardır. Birçok maddelerin 
ihracı için ltalya Maliye neza
retinin müsaadesini almak la-

zımdır. 

Tire' de bir vak'a 
Altı yerinden ya

ralamış 
Tire kazasının Suratlı ma

hallesinde oturan ôdemiş'li 
Haşim oğlu Tahir ile kardeşi 
Osman'ın tütün çardağmda 
aralarında kavga çıkmış, Os
man bıçakla Tahir'i altı yerin
den ağır surette yaralıyarak 
kaçmıştır. Jandarmalar takibi
ne çıkmışlardır. Yaralı, hasta
neye kaldınlmışbr. 

s;;~n;:J :,:~!~ar Romen gazeteleri. Çocukların 
Ege mıntakası tütün rekol- •------ ıstırabı 

tesinin 28 milyon kiloyu bu- Yeni mukavele ile kabul edilen prensip, 
lacağı tahmin edilmekte idi. kollektif emniyetin daha iyi 
Havaların fena gitmesi yüzün- bir şekilde işlemesini temin edecektı·r. 
den rekolte zarar görmüş ve 
buseneki mahsulün ancak 25 
milyon kiloyu bulacağı haber 
alınmıştır. Busene Sovyet Rus-

ya' da tütün mahsulünün hiç 
olmadığı tesbit edilmiştir. 
Onun için Amerikan tütün 
kumpanyalarmm busene Tür
kiye' den dört milyon kilo fazla 
tütün alacakları kafi olarak 
söylenmektedir. Birçok yerler
de müstahsil, tütün mahsulünü 
sergilerden kaldırmağa baş· 
lamıştır. 

Busene, bütün Türkiye' de 
tütün mahsulünün elli milyon 
kiloyu bulacağı tahmin edil
mektedir. Çekoslovak rejisi de 
Türkiye' den mühim miktarda 
tiitün alacaktır. Kliring anlaş
malarına göre Almanya'ya da 
mühim miktarda tütün ihracı 
mümkün olacaktır. 

Çengele 
köyü vak'ası 
Daha iki kişi tutuldu 

Torbalı'dan Bayındır'a gi· 
derken Çengele köyü civarında 
çifte tüfeğile yol keserek Hamza 
Ali adında birini ağır surette 
yaraliyan Mehmed Ali ile suç 
ortağı Koca Emin'in yakalan
dıkJarıııı yazmıştık. Bu hadi
sede alakadar oldukları sonra
dan anlaşılan lsmail oğlu be
del lbrahim ve Salih oğlu ka
sab Ahmed de tutularak ad
lıyeye verilmişlerdir. 

Matbaacılarımızın 

vaziyeti 
Yerli kağıt fabrikaları ma

mulatını himaye için kağıt 
gümrük tarifesi üçte iki nis
betinde artırılmıştır. Bu yüz
den kağıt fiatlerine kilo ba
şında bir zam yapılmıştır. 

Pek ani olan bu zam, mat
baacıları şaşırtmıştır. Matbaa
cılar bütün taahhütlerini eski 
kağıt fiatini esas ittihaz ede
rek yapmış bulunmaktadırlar. 
Bunun için taahhütlerini ifa 
edemiyecek hır vaziyete düş
müşlerdir. Gümrükten evvelce 
çıkanlmış olan kağıtlara da 
bu zam yapılmıştır. Matbaacı
lar, bu zam keyfiyetinin mü· 
nasip bir mühlete bağlanarak 
zarardan kurtarılmalarını rica 
etmektedirler. / 

Germencik gençleri 
Germencik - Germencik 

Gençlik gücünün spor ve tem
sil kolları 18 temmuz 936 
günü 50 kişilik bir kafile ile 
otorayla Ôdemiş'e gitmiş ve 
halkevi bahçesinde 1500 kişi
nin huzurunda, kafile başkanı 
Sabri Akın'ın hitabesinden 
sonra bir müsamere vermiştir. 
Ciençlerin başarıları alkışlarla 
karşılanmıştır. 

Ertesi ~ün yapılan maçı 
Ödemiş 1-0 kazanmıştır. 

Ôdemiş'lilerin Germencik 
gençliğine gösterdikleri ilgi 
Germencik'lileri çok sevin

dirmiştir. 

Köylere radyo 
Edirne, 22 (Hususi) 

Trakya köyleri için Berlin'den 
getirilen 50 akümülatörlü rad
yo makinesi, köylere dağıtıl
mıştır. 

- ----
Bükreş, 22 (A.A) - Mon- şiklik talep etmeğe ve bilhas-

tro 'de imzalanan boğazlar mu- s_a Çanakkale'yi yeniden tes-
kavelenamesi Romanya basını lıh etmek hakkını istemiye 
tarafından geniş surette tefsir sevketmiştir. Türkiye boğaz-
edilmektedir. Dimineatze ez- ları tek taraflı elarak teslih 
cümle diyor ki : fikrini daima red ederek bü-

Beynelmilel vaziyetin inki- tün hareketinde milletler ce-
şafı ve bilhassa Akdeniz' de miyeti usulüne hürmet göster-
müvazenenin değişmesi Türki- miştir. Yeni mukavelename 
ye'yi boğazlar rejiminde deği- ile ~abu) ~dil~n prensip kol

lektıf emnıyetm daha iyi bir 

Atatürk 
Ankara' lılara teşek· 

kür ediyorlar .. 
Ankara 22 (A.A) - M7>nt

rö zaferi dolayisile imza ge
cesi Ankara'da halkın çoşkun 
tezahüratına miting dolayisile 
Ankara vali ve ilyönkurul baş
kanı Tandoğan'ın çektiği tel
grafa Atatürk aşağıdaki ceva
bı göndermiştir. 

Tandoğan 
Vali ve ilyönkurul başkanı 

Ankara 
Muhterem hemşerilerimin, 

Türk'ün yeni boğazla.· zaferini 
derin heyecan ve büyük se
vinçle kutladığını bildiren tel
grafınıza teşekkür ve ben de 
duygularınıza iştirak ederim. 

Akhisar'da bay
ram tezahüratı 

Akhisar, (Hususi) - Mon
trö' de kazanılan Çanakkale 
zaferinin sevinçli haberini al
mak üzere 20-21 gecesi bütün 
Akhisar'lılar Cumhuriyet ala
nında toplanarak gece yarı
sından sonra saat ikiye kadar 
telgrafı beklemişlerdir. Akhi
sar sevinç içinde çalkanıyordu. 
Cumhuriyet alanında iğne atı
lacak yer kalmamış lebaleb 
dolmuştu. Saat ikide haber 
beşareti alır almaz, yaşa ava
zeleri yükselmiştir. 

23 Salı günü her taraf Parti 
bayrakları ve bayraklarımızla 
süslemişti. ilçe bay Halil tara
fından evvelce hazırlaıvp da
ğıtılan el ilanları ve program 
mucibince saat tam on ye
dide bütün dükkanlar kapa
tılmış kesif bir halk kitlesi 
Parti kurağı ve Cumhuriyet 
alanında yer almış, muazzam 
bir miting yapılmıştır, mitingle 
parti kurumları ve başkanları 
ve diğer bütün müessesat di
rektörleri hükumet rüesası ha
zır bulunmuştur. 

Belediye reisi Nüzhet tara
fından bir söylev verilmiş, 
bunu müteakip orta okuldan 
bir talebe ve doktor Ziya Ali 
Gülüm Çanakkale'nin tarihin 
den bahis birer söylev ver
mişlerdir. Bando istiklal marşı 
çaldlktan sonra törene niha
yet verilmiştir. 

Gece bütün Akhisar elek
tiriklerle süslenmiştir. Saat do
kuzda tekrar halk alana akın 
etmeğe başlamış bando davul 
zurnalarla ulusal oyunlar ynan
mıştır. Saat onda bir fener 
alayı, bando önde olduğu 
halde bütün çarşı ve mahal
leleri gezmiştir. Halk gece 
geç vakte kabar eğlenmiş ve 
büyük günü sevinç içinde ve 
coşkun tezahüratla kutlula
mışbr. 

surette işlemesini teshildir. 
_Mesela Romanya bir teca

vuze maruz ~lırsa ~ ransa bo-
ğazlar vasıtasile yardıma ge
lebilecektir. Sovyetler Fransa 
ve Balkan antantı tarafından 
ileri sürülen metnin lngiltere 
tarafından kabul edilmiş ol
ması keyfiyeti Fransa ile Sov
yetler birliğinin birbirine bağ
hyan mütekabil yardım paktı 
esası ~dahilinde Fransız-Sovyet 
i~. birl!ği !::akımından çok bü
yuk hır ehemmiyeti haiz bu-
lunmaktadır. 

Zorile gJzetesi ise diyor ki: 
Montrö konferansı sulh mu-

a~e~el~ri~denberi yapılıp ta 
butun ıştırak edenlerin men-
featlerini tatmin eden müsbet 
neticelere varmış olan bel~ 

yegane konferanstır. Bu kon
~e~ansta Türkiye'nin taleplerini 
ıs af eden bir anlaşmaya van-
la?.ilmiş ve Türkiye bütün bu 
muddet zarfında beynelmilel 
nizarr a hürmet eden bir mem
leket olduğunu ispat eyle-
miştir. 

• 
/nönü 

Ankara'ya döndü 
lstanbul, 22 (Hususi muha

birimizden) - Başvekil ismet 
lnönü, bu akşamki ekspresle 
Ankara'ya gitmişlerdir. ayni 
trenle, şehrimizde bulunan 
Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Abdülhalik Renda ve 
Adlive Vekili Şükrü Saracoğlu 
da hareket etmişlerdir. 

Bugün tatil 
23 Temmuz bayramı müna

sebetile bugün resmi daire ve 
müesseseler tatildir. 

lzmir sicili ticar: 
memurluğundan : 

Raul J. Arditti ticaret un
vanile lzmir' de F evzipaşa bul
varında 11 numarada hertürlü 
mallar üzerine ticaret ve ko
misyonculuk yapan Raul J. 
Arditti'nin işbu ticaret unvanı 
Ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 177 4 numara;ına 
kayıt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 2265 

- -----
Mücellit 

Ali Rıza 
Yeni kavf alar 
çarşısı No. 34 

lzmir Siciİli Ticaret 
Memurluğundan: 

lzmir' de Halimağa çarşısın
da. ~3 numarada mobilya tica
retını Hakkı Edip unvanı al
tında yapmakta iken bu kcrre 
(l+. Biricikler) unvanını almış 
olduğundan işbu ticaret unva
nı Ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1776 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 1776 • 

Gün geçmiyor ki Avrupa 
gaüeteleri çocuklara kötü mu
amele eden insanlar, hatti 
analar ve babalar hakkında 
polisçe, mahkemece, ve •umu ... 
mi bakımdan, hükumetçe -alın
mış tedbirlerden bahsetme• 
sinler. 

Bir ananın, beş yaşındaki 
ç_o~uğunu eve l kapıyarak git
tıkı eğlenceden üç gün Jön
mediğini ve bu sırada aç, IU• 

suz ve çıplakyavrucuta:a~ 
tıman kapıcısının, mutbak 
penceresine merdiven daya· 
mak surctile, yardımda '4>ulun
duğunu bir Fransız g~zetcsi 
yazıyordu, 

Bir başka gazete ise, ço· 
cuklara reva görülen çeşitlı 
zulümleri sayip dökten sonra 
yeni kabinede çocukluAu ka: 
ruma vekili olan Madam La
kor' dan, bu hallerin önüne 
geçmesini onun kadmlık ve 
analık duygulanna da sığına• 
rak yana yakıla rica ediyordu. 

Çocuğu dövmek; aç bırak· 
mak; polisin ve mahkemenin 
müdahalesini celbedecek gibi 
ona cefaların türlüsünü çek
tirmek insanlıkla münasebe
tini kesip hayvanlaşmak de
mektir. Cemiyet böylelerini 
insanlaştırmasa bile Jaylk ol
dukları cezaya çarpacaktır. 

Fakat, birkaç zamandan beri 
bizde de kayıtsızlık hududunu 
aşan ·ne diyelim- bir ihmal 
bir hodbinlik ile çocuklarını~ 
sıhhatlerini bozup onlann ta
ze uzviyetlerini hastalıkların 
taarruzuna karşı müdafaasız 

bırakan analar ve babalar tü
remekte olduğu görülüyor. 

yaz dolayisile açık olan içkili, 
danslı, şarkılı, tuzlu ve top
raklı bütün bahçelerde üç-beş 
yaşındaki çocuklar kucaklarda 
veya ortadadır; hem de gece· 
nin çok geç saatlerine, hazan 
yansından sonraya kadar .. 

Bu çocuklar, herkesin bil
mesi lazım gelen en basit 
sağlik kaidelerine göre elleri 
yüzleri temizlenip akşam ye
meklerini yedikten sonra ya
taklarınea mışıl-mışıl uyuyacak 
iken, ana ve babalarının eğ• 
lenmeleri için, kaldırılıp bu
ralara getirilmişlerdir; bu bir. 

Halbuki çocuklara, vücutla-
·rının sıhhati namına yasak 
olmak icabeden bu gibi eğ
lence yerleri ahlaklarının sıh· 

bati için de yasaktır; bu iki. 

Muayyen bir yaştan önce, 
mesela sinemalara, çocuklar 

alınıyor. Bazı gazinolar ve eğ
lence yerleri vardır ki bura-

lara ailece gidenlere en az 
cüretkar deniliyor. Fakat y.;, 

gelip te bahçeler açılınca, örf 
ve adet hususundaki asabiye-

timiz gevşeyiveriyor: Sinema
larla ve bahsettiğimiz eğlence 
yerleriyle kıyaslanınca da}ua 

çok ahlaki sayılmamak iktiza 
eden bu yerlere her yaşta ço
cukların da giderek sabahlara 
kadar üzülüp harap olmalanDI 
tabii görüyoruz. Yazlara aah
sus olan bu mesat acaba onun 
sıcaklanndan bir nevi öç al
mak mıdır? Ve bu halin baş
ka türlü tefsiri kabil midir? 

Memleketimizin istikbalini 
bizzat lCendimizin yaratacağı
mızı hatırlamak için şu basit 
hakikati tekrarlıyahm: Bugü
nün çocukları yarının büyük-
leridir. N, 8 . 
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7~ıhtenın ~i~~~~~~a~an girdi. Bilbaoya gidiyorlar. 
Hükumetler, işi candan ele 

almak ve eskisini atıp faydalı 
yenisini koymak mecburiyetini 
hissetmediler, Bu baptaki tek· 

· liflerin hepsine şu cevap veri
liyordu : "Devletin bunun için 
perası yoktur." Vakıa bazı 
istisnalar oldusa da bunlar 
yüksek tahsile münhasır kaldı: 
Hamilerinin adlarını uzaklara 
yaymak maksadile ... 
Fenni müesseseler bile, kilise 
adamları yetiştirmekten başka 

birşey yapmadı. Temel : Eo
loji idi. Ötekilerin hepsi buna 
hizmetkar idi. 

Devletin idaresi başında 
olanlar, devletin vazifesinin : 
Vatandaşları ahrette cennete 
sokmak olduğuna inandıkları 
devirlerde bu iş için çalıştılar. 
Fakht bilahare kafalar aydın
landı. Devletin işinin : Bu 
dünyaya ait işleri düzeltmek 
olduğu anlaşıldı. Öteki hayata 
ait işini, herkesin kendisine 
bırakmak lazımgeliyordu. İşte 
bu andan itibarendir ki din-

asker devşirme tarzına işaret· 

tir), Neticesini ıördi.ik. Bizim 
felaketimizin hususi sebebi 
olan bu sistem hakkında biz 
birşey aöylemiyeceğiz. 

Devlet bir defa, milli ter· 
biyeyi kursa ve yeni nesil bu 
terbiyed~n geçse o zaman, 
hiçbir asrın görmediği bir or· 
du meydana çıkacaktır. 

Çünkü yeni terbiyede : (1) 
Her fert, bedensel kuvvetini, 
her mümkün olan yerde kul
lanabilecek, mükemmel surette 
inkişaf ettirerek her türlü ceh
de ve yorgunluğa dayanacak
tır. (2) Zeka!ı, müşahede usulü 
inkişaf ettirilmiş olacağından 
daima faal olacaktır. (3) Ruhu 
ise ; cüz'i olduğu maşeri ha
yat, devlet ve vatan aşkı için
de yaşayacaktır. Ve bu aşk 
her türlü egoizmi yok edecek
tir. Devlet, böyle adamları 
silah altına çağırabilir ; ve 
bunların hiçbir düşmana ye-

Yüksek bir dirayet ile idare 
t 
nilmiyeceğinden emin olabilir. 

dar asırların müesseselerini ve olunan devletler de, hükume
okullarmı, kendi eski mukad· 1 tin dikkati: Ekonomik duru-
deratlarmı takip ve devamda mun yükselmesi• üstünde du-
serbest bıraktılar : Fakat bu ruyor. Fakat kütlenin bilgisiz-
hal, yeni zamanların intiya~la- fiğinden ve kapasitesizliğinden 
rma kafi gelmiyordu. _. dolayı ne kadar paralar hedr 

Nevibeşerin temelini teşkil olup gidiyor. Elde edilen so-
eden, aydın sınıfa daima yeni nunç, alelumum, pek azdır. 
kuvvetler hazırlıyan ve aydın Yeni terbiye ise; devlete: 
sınıfın ; kendi üstünde derin Çocukluğundan itibaren, sanatı 
tesir yapması lazımgelen halk üstüne düşünmiye alışmış, ça-
tabakası ise ihmal edildi. Ve lışkan; aralarında yardımlaş-
reformdanberi, halk terbiyesi, mıya ehliyetli insanlar vere· 
gittikçe inhitat etmektedir. cektir. Devlet bunlara adilane 

Eğer şimdiden itibaren ve bir tarzda yardım etsin; onlar 
bundan sonra da devletten bu devletin küçük bir işaretinden 
bapta daha iyi birşey umuyor- anlıyarak onun vesayasından, 
sak : Devletin terbiye hakkın- minnetle, istifade yoluna gide-
daki kanaatinin tamamen de- ceklerdir. Ev ekonomisinin her 
ğişmesi ierektir. Şüphesiz ki sahasında, çok geçmeden ve 
devlet, vatandaşların cennete zahmetsizce, hiç bir asrın he-
hazırlanma terbiyesini reddet- d nüz görme iği bir inkişaf gö-
mek ile pek iyi yaptı. Fakat rülecektir. Eğer ince hesapla-
vatandaşları cennete hazırla- nırsa devlet, bu işe sarfed~-
maktan başka gayesi olmıyan ceği paranın yüz mislini ala-
kilise ; maddi terbiyeye engel caktır. 
olabilir. Şimdiye kadar devlet; adli-

Devletin, bu dünya haya- ye ve polis müesseseleri için 
tında becerikli vatandaşlara kafi derece olmamakla bera-
ihtiyaç vardır. Bu dünya işle- her, az şey de yapını~ değil-
rini en iyi surette yapacak dir. Hapishaneler ve ıslahane· 
insanlar yetiştiren terbiye sis- ler için çok para sarfetmiştir. 
temidir ki, müstakbel ebedi Hayır lmüesseseleri de, inki-
saadet yolunu da temin ede.- f • 
cektir. 

şa ları nispetinde, mühim para 
çekmiştir. Böyle iken bunlar, 

Şimdiye kadar şu görüldü: yine fakirlik mekteplerine ben-
Kendisini münevver sanan dev- zemektedir. 
Jet, vatandaşların ahlaklı ve Fakat vatandaşlarını yeni 
dinli olmasından vazgeçı"lebı' -

terbiye ile yetiştirecek devlette: 
lir sandı. Ereğine ulaşmak için: Bütün bu gibi müesseseler 
"Ceuı müessese ve usulleri azalacaktır, ve hayır müesse· 
tesis elmeK ve ceza vasıtala- seleri ise tamamen yokolacak-
rını malik olmak kafidir; Bun- tır. ilk yaşlarmdan itibaren 
larla herşeyin iyi gideceği,, inzibata alışmış olan çocuk, 
düşünüldü. Bunun yanlış ol- • üst yaşlarda öyle güç polis 
duğunu Almanya'nın son acıklı idarelerine ve saireye muhtaç 
hali anlatabilse bari... O Al- olmaz. Ve böyle yetiştirilmiş 
manya ki onun bunun aşağı bir millette fakir de olmaz. 
düşmesine sebep : Ahlak ve Devlet ve müşavirleri; işle-

• din noksanı oldu. rimizi, olduğu gibi, cepheden 
il. - Fakat devlet, belki, görmek cesaretini gösterseler .. 

umumi bir milli terbiye mas- Bugün Almanya'nın serbestce 
rafına katlanamıyacak durum· çalışabileceği tek alan: yeni 
dadır. nesli yetiştirme işidir. Başka 
~h, devlet ikna edilebilse işlere esasen intikal eden dev-

ki bu masraf, bir defa yapı- let baktırmaz. 
lınca bütün diğer ödevlerinin Almanya'nın bugünkü ha-
çoğunu en ekonomik bir su- yatı; alçak ve haysiyetsizdir. 
rette yapmış olacaktır. Bunu Bundan sonra kendimiz için 
bir kere yapsa, bir diha baş- yaşamamağa karar verm•kli-
ka önemli masrafları · olmıya- ğimiz lazımdır. Biz birer to-
caktır. Şimdiye kadar devlet humuz ki bizden: Daha hay-
gelirinin çoğu daimi ordu tut- siyetli nesiller dünyaya gele-
mağa hasredildi (Napolyon'un cektir. Biz onların gelmesine 

• 

-Başı 4 ncü sahi/ede
verilmemiştir. Bu sefineler 
buradan Almeiraya gitmişler, 
fakat limanı asilerin işgalinde 
bulmuşlar ve bombardıman 

etmişlerdir. 

Sevil' de bu .sabah sükunet 
var idi. 

Barselon' da bugün ilk ha
diselerde ölen meb'us ve rüe
sanm ve kurşuna dizilen asi
lerin isimleri neşredilmiştir. 

Asiler, beyaz bayrak çek
mek suretile hükumet kıtala· 
rını pusuya düşürmüşlerdir. 

Bunların bir çoğu yakalana· 
rak idam edilmişlerdir. 

Barselon'da bugün M. Kom· 
Kanalanya reisi sıfatile bir 
teftiş yapmış ve halk tarafın· 
• dan alkışlanmıştır, ve burada 
hükumet tarafından façist aleyh· 
tarı Milis kıtalar~eşkil edil
miştir. 

iki Fransız vapuru Barselo
na'ya vasıl olmuş ve 2000 den 
fazla Fransız sporcularını al
mıştır. Geceki hadiselerde 
bunlardan beş kişi yaralan
mıştır. 

Amerika konsoloshanesi, 
Amerikan teb'asına hiçbirşey 

olmadığını bildirmiştir. 

ispanyol Libertat kruvazörü 
Cebelüttarık limanına gelmiştir. 

Söylendiğine göre ( Buki, ) 
bu akşam Cebelüttarik'ten ha· 
reket ederek Elcezire 'yi bom
bardunan edecektir. 

lngiliz hükumeti bu harp 

----~------------kadar kendimizi mu haf aza 
edeceğiz. işte şimdiki varlığı
mızın ergesi bu olacaktır. Bi
zim konsitüsyonumuzu, mua
hedelerimiıi onlar (Fransa) ya
pacak. Askeri kuvvetlerimizi 
onlar tanzim edecek, Medeni 
kanunu onlar verecek... Şim
dilik unutulan: Yalnız terbi
yedir. Madem ki kendimize 
iş arıyoruz; İşte terbiye .. On
lar bizi bunda rahat bıraka
caklardır. 

Yalnız bu ümit ile yaşayan 
ben, inanmak istiyorum ki, şu 
hakikati bazı insanlara olsun 
anlatabilirim: "Biıi ezen bütün 
fenalıklardan bizi ancak terbi
ye kurtarabilir.,. Umarım ki 
felaket, bizi düşünmeğe ve 
daha ciddi olmağa sevkede
cektir. Ecnebi (Fransa) nın 

başka tes.ellileri, başka kay
nakları var. Bu mevzu, onu 

biran için meşgul etse de buna 
ehemmiyet vermesine imkan 
azdır. Hatta bizim projemizi 
ecnebi memleketlerinde oku
yacak olanlar; bizimle belki 
alay edecekler ve: ,.Şunların 
terbiyeden bekledikleri şeyle
re bakın!., diyeceklerdir. 

Beklenen netice uzaklarda· 
dır, diyerek devlet ve müşa
vi ı eri bu yeni iş karşısında 

cesaretsiz düşmemelidirler. 
Şüphesiz ki şimdi içinde yu
varlandığımız felaketin sebeb
leri pek çapraşık olup çözül
mesi kolay değildir. Fakat 
hükumet hissesinin ne olduğu 
aranılırsa: Devlet adamlarının 
ancak her günkü müşkülden 
kurtulmaktan başka birşey 
düşünmemiş olduklarını görü
rüz. istikbal hakkında, kendi 
kuvvetlerine dayanacak şeyler 
arayacak yerde, uzun sebeb 
netice zincirine inecek bahtlı 
bir darbe beklediler. 

-Sonu var-

sefinesi mürettebatının karaya 
çıkmasına müsaade verme
miştir. 

Tanca'ya birçok mült~ci gel
miş fakat bunların silahları 
alınmıştır. 

Cebelüttarık, 22 (Radyo) -
lngiliz, Fransız ve ltalyan tor· 
pido muhrip\eri Malaka'ya va· 
sıl olmuşlardır. 

lspanya'dan Malaka'ya ge· 
]enler, köylerin ateşler içinde 
yatmakta olduğunu bildirmiş

lerdir. 
Sevil radyo istasyonu, üç 

lspanyol harb sefinesinin Ka· 
diks limanında asilere mensub 
tayyarelerin attıkları bomba
larla batırıldığını bildirmiştir. 

Tanca' dan bildirildiğine göre 
Göta' da asiler bütün bitaraf 
sefinelerin Tanca'dan çekilme
lerini istemişlerdir. Çünkü bu 
gece Tanca'da bulunan İspan
yol harb sefineleri havadan 
bombardıman edilecektir. 

Tanca beynelmilel !dare ko
mitesi limanı İngiliz, Fransız 
ve İtalyan bahriye siiahendaz
larına bırakmıştır. 

Rahat, 22 (Radyo) - Ge
neral "'Franko'nun topladığı 
askerlerin b: ynelmilel Tanca 
mıntakasına gireceği tahmin 
edilmektedir. Tanca'daki Is
panyol konsolosu Fransız kon
solos hanesine iltica etmiştir. 

Marsilya, 22 ( Radyo ) -
Seyrisefain idareleri İspanyol 
sularına vapur göndermemeğe 
karar vermişler ve buralardaki 
vapurları . geri davet etmiş

lerdir. 
Madrid, 22 (Radyo) - Hü

kumet isyan hareketinin uzun 
zamandanberi hazırlanmış ol
duğunu bildirmiştir. Asilerin 
reisi asıl San Corco idi. Bu 
adam Lizbondan gelirken öl
müştür. 1930 isyanına iştirak 

etmiş olan ceneral Kabanel
la' da maktul düşmüştür. 

ispanya hükumeti, yalnız 
Valolit, Sevil ve Saragoza' da 
asiler bulunduğunu iddia et
mektedir. 

Alkalayı milisler asilerden 
hücumla zabtetmişlerdir. To
lodo hükumet kuvvetleri stlah
larından tccrid edilmiştir. 

Madrid'dc vaziyeti tavzih 
için bir istihbarat bürosu tesis 
etmiştir. 

Barselondan 400 Fransız 
tebeası Fransaya hareket et
miştir. 

Lizbon, 22 (Radyo) - Asi· 
Ierin 21 ayalette muvaffak 
oldukları söylenmektedir. 

İspanya hükumeti ordu ida
resı ıçın zabit bulamamak
tadır. 

Asiler halkın silah taşıma
larını şiddetle menetmişlerdir. 

Endülüs Fas İspanyol as
kerleri tarafından işgal edil
miştir. Asiler kuvvetli görün
mektedirler. 

İtalyan Oğuslos vapuru, 
1100 İt~lyan ve yabancı sey
yahla lspanyol limanlarına ha
reket etmişli. Yolda telsizle 
Cebelüttarık'tan dönme lüzu· 
mu vapu~ suvarisine bildiril
miştir. 

Londra, 22 (Radyo) - Gö
ia'dan alınan bir telgraf, 3000 
mültecinin Tanca'ya geçtiğini 
bildirmektedir. 

Portekiz hududlarına da bin· 
lerce lspanyol iltica etmekte-

dirler. Bunlara göre, Saragos, 
Sevil, Valolit ve Galis asile· 
rin elindedir. 

Cebelüttarık, 22 (Radyo)
Buraya gelen üç lspanyol harp 
sefinesi üzerinde kızıl bayrak 
olduğundan kendilerine hiçbir 
şey verilmemiştir. 

Sevil : 22 (Radyo) - Asi
lerden mürekkep üç kıta as· 
ker Madrit üzerine yürümek~ 
tedir. Bunların kumandanı ge
neral Mola' dır. 

Madrit hükumetinin halk ve 
sendikalistleri seferber haline 
getirmesine mukabele olarak 
general Mola da bütün mü
kellefiyet taraftarlarını seferber 
etmiştir. 

Londra, 22 (Radyo)- Roy
ter muhabirinin bildirdiğine 

göre, üç asi ordu Madrit üze· 
rine yürümektedir. ihtilal ordu
ları bilhassa şimalde zaferler 
kazanmışlar ve bütün İspan
ya' daki 45 eyaletten onunu 
ele geçirmişlerdir. 
-· 

. ... 
Türkiye'nin sulhper 
ver/iği alkışlandı 
-Başı 1 inci sahifede-

1\1, l\lancler Bir nıiiılalıaleılc bulu· 

narak ıl eıni,tir ki: 

'l'ürkiyc'niıı hattı lıım·keti eulb· 
jıcn·crliAc ıloğru hir dcği~iklik hah• 

s,ııclıı Alnıı111vn ic;in çok nıükenı• 
mel bir imtisal nüııınne i te~kil 
ctmeı, mi? 

1\1. Maııderin hu ıııüdalıale5i 

alkışlanmıştır. 

Londra 22 (A.A) - Royteı 

bildiriyor: 

Avam kamarasında Türk· 1ngi· 
liz. horçlnr anlaşma ı bnkkındııki 

suallere cev:ıb veren l\l. Hunr.imau 

ezcümle denıi~tir ki: 

11 Temmuzda 1ngiliı banka· 
kasma yatınlan meLlağm yekun 

takriben 850 Lin strrr g idi. B 
tarihe kadar yapılan tcıliyal d 
takriben 345 lıin lerlingtir. 3 
hazirnmla t:ıln·ili hcklcncn mikla 
ise 915 hin 1ngiliz lirası idi. 

Türk lıükfııncti anlaşmam 

tatbikini iyileştirecek tedbirler' 
müzakere etmek üzere yakıııd 
Lomlra'ya ınüınes 1iller gönderme 
hakkını la i rıgiltere'nin ) aptı~ı da 
veli kabul etmiştir. 

üc;ler konferansı 
bugün toplanıyor 

• --------
Başı 1 inci sahifede - Del bös beraberinde M. Aleksi 

Londra, 22 (Radyo) Leger, M. Massio, M. Langie 
Londra' da hakim olan noktai ve M. Rochat olduğu hald 
nazara göre, Büyük Britanya bugün Londra'ya gidecektir. 
hükumeti Avrupa meselelerile M. Blum'da yarın harege 
alakadar olmıyacaktır. Yalnız edecektir. 
yeni bir lokarno v;iicude getir- Lokarnocuların ilk toplantısı 
mek için çal ışmaktadır. yarın sabah yapılacaktır. Ves 

Bu suretle Hollanda ve Bel- timinster koridorlarında F rans 
çika'nın mevcudiyetini koru- hükumetinin Rhin'in yenide 
mak nıiimkün olacaktır. İngil- işgali emrivakiini kabul ctnıiy 
t ere kendi rmniyetini temin- katiyen karar vermemiş oldu 
den sonra Avrupa işlerini ta- ğu, İngilere hükumetinin is 
mamen bırakacaktır. bu noktada ısrarda bulunma 

Bu netice elde edildiği tak- nın realizme uygun düşmedi 
dirde lngilte re Fnınsa'yı da mütalcasında bulunduğu söy 
terkedecektir. lngiltere ran· lenmektcdir. 
sa'ya yardımı sadece Fransa- Öğrenildiğine göre üç la 
nın her hangi bir harbe gi- raflı mÜ7.akerelcr bilhassa b 
rişmcmek tt.•minatı ile yapa- nokta etrafında cereyan ede 
caktır. cektir. 

M. Mussolini de bu İngiliz Paris, 22 (Radyo) - Fran 
noktainazarına taraflardır. sız siyasi ınahafili Londra üç 

İtalyan matbuatı, Fran~e'nın ler konferansından büyük bi 
böyle bir tahahhiidde buluna- netice beklememektedir. 
mıya kanaatindedir. Buna da • Lon<lra, 22 (Radyo) - Üç 
sebep Sovycller ve Çekoslo· lcr konferansı Dövnin Stript 
vakya ile olan taahhiitlaridir. yarın M. Bal<lvin'in riyasetin 

İngiliz matbualı ise, lngil- de toplanacaktır. 
terenin bitaraflık siyaseti Al- M. Delbos ve Eransız mu 
manya'nın ihtiraslarının tat- rahhas heyeti Londra'ya vası 
mini için en büyiik bir teşvik olmuştur. M. Blum yarın sa 
olacaktır. Almanya her şey- hah madamiyle birlikte v 
den evvel şarka doğru tevessü tayyare ile gelecektir. 
istiyecektir. Ve istemektedir. 
Bitaraflık ilan edilmezse in- Yugoslavya 
giltere ve rransa' da beyhude Al bl k 
yere harbe sürüklenmiş ola- manya o una 
caktır. girecek mi ? 

Londra, 22 (Radyo) - İki Belgrat, 22 (Radyo) - Yu 
gün sürecek olan Londra goslavenski Korye gazetesi bi 
Üçler içtima-odan sonra Fran- makale neşretmiş ve Yugos 
sa, İngiltere ve Portekiz mü- lavya'nın Avusturya - Alman 
messilleri toplanarak Danzig ya blokuna girmek lüzmnun 
hadiselerini tetkik edecektir. ileri sürmüştür. Bu gazeteni 

Lon<lra, 22 (A.A) - Dış mevkii şüphelidir. 
işleri bakanlığı Almanya ve Aynı gazete, Tuna havzası 
İtalya maslahatgüzarlarını per- nın ihtiyaçlarının Almanya v 
şembe günü Londra' da topla· ltalya'mn yardımı ile latmi 
uacak olan Üçler konferansın- edileceği kanaatindedir. 

dan habe dar etmiş ve kendi- Filistin için bir rica 
!erine tebliğin metnini ver- Kahire, 22 (Radyo) - Mısı 

miştir. parlamentosu tarafından lngi 
Bu hadise Roma ve Berli- giliz hariciye bakıanlığına çe 

n'in müzakereler safhatından kilen bir telgrafta, Filisti 
haberdar tutulacağı hissini te- Arap'larının meşru metaliba 
yit eylemektedir. tının nazarı dikkate alınmas 

Paris, 22 (A.A) - M. İvon rica edilmiştir. 
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~ lzmİr muhasebeİ hususiye lzmir 2 nci icra M. d n: 

"ZINGAL~, Parkeleri 
En modern ve en son sistem usulle furunlanmış ve kuru. 
tulmuş, içinde haşarat yaşatmaz, şeklini katiyen değiş

tirmez, çok uzun müddet en modern konförü temin eder. -·--Evlerinizin tabanlarını 

ZINCiAL Parkelerinden 
YAPTIRINIZ ___ : ___________________ _ 

lzmir ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden; 
Kapların 

Tcsbit Adedi Nevi 

Kıymeti muhamminesi 
Markası No. Lira k. Kilo g. 

Sıkleti 

gayri safi 
Kilo g. 

Cinsi eşya 

No. 
99 

.. 
" .. 
,, 
.. 
" 

.. 

" 
" 
" 

127 

" 
" 
.. 

,, 

136 

" .. 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
l 
1 

1 

1 
1 
l 

225 

ı9 
74 

4 

1 

6 

1 
j 

s. AAR 1 

s. MJA 726 
s. " " kafes 

" " s. .. .. 
" 

,, 
s. HP 23 
s. HRO 101 
s. cw 278 

WAL D 
s. R B F 3335 

kutu s p 
kutu HR 
torba Villa 

.. 

139731/1 

10 

30 
22 
20 
21 
30 

3 
2 

10 

97 
53 

5 

10 

3 
100 

4 

2 

35 

3 
5 

16 

67 500 
48 
31 
33 
24 

6 
3 500 

85 

6 500 
3 500 
o 300 

50 
50 

·;,;; 
GJ 
~ 
ns 
N 
cu 
a. 

\O 
C"') 
O'\ -00 -C"') 

::ı 

ı:: 
ı ::ı 
be 

"" ~ 
1 (/') 

940 
10 

600 
- cu 

Demir tel ile mürettep cilalı 
ağaç prese makinesi aksamı 
Bıçaksız ağaç rende 

,, 
" .. 

" " " 
tf " ., 

Biçaklı ağaç rende 
Kesme cam bardak ve kadeh 
Cam boru 
Boyalı resimli demir reklam 
Esan Jirolf (tenekede) 
Esan Romaren (tenekede) 
Boş teneke 
Çiğ boyasız kahve 

.. " ,, 
" 

ti " 

Üzeri çuvalla dikilmiş tütün taşı-
~ ..o mağa mahsus hayt sepet 

50 V') s 
3 400 

ı:ı ~ Amele oturağı (ayaksız) 
:.§ 5, Demırle mürettep ağaç prese 

222 ~'° makina aksam ı 
~ ~ El arabası 

Baskül 80 

3 300I ı-:,. ns Safi ipek mensucat 
11g § (madeni tellerle mürettep) 

llO ::;:J u Saf' · k .. -350 be...o ı ıpe ortu ,, 

86 

174 

30 çuval S R 
Yekün 

l s. 
1 s. 
3 K. 

1377 60 
1843 60 

15 

~~ Safi ipek yatak örtüsü 
2296 (/') 00 Kına -------

324 300 3267 100 
20 

1
6 cu Tönbeki (Harice) .. 1 

" .. 1 K .. 

60 
3 
3 

61 500 
2 580 
2 850 
8 500 

~ S Piro sig8:rası (harice) 
·r:: ~ Avaya sıgarası (harice) 
·::ı "" A . ( ·be ~ vaya sıgarası harice) 

202 
3 kutu J T C 1-3 
5 S. S R 442-46 25 433 

!!?": Piro sigarası (harice) 
~ ~ Maden suyu (harice) 

el) 
00 (Vileunger Helenen) 

208 5 S. E L 55-59 40 368 Istampa boyası ve muhallili 

186 
204 
206 

.. 

1 SA K Z 10 200 
15 S. FD/MM 810/24 150 
2 v c p c 15·18 

1 R N 
4 v c p c 8-9 100 

L R A 12-13 

650 
1452 500 

85 
104 
105 

88 
105 
88 

Değirmen makinesi 
~ Adi demir çivi 
'?' Adi su kupası 
00 
~ ~ Adi su sürahisi 

::ı ~ " " 
:5 r!' Adi su kupası 

46 250 adet F C 5944 125 70 
Yekun 2564 60 3970 230 3267 100 

be ~ Adi su kupası 
z Adi su sürahisi 
cu 

el) Dolu gramofon plağı 

Yukarıda yazılı eşya 3-5-7-10-12-8-936 ıncı günlerinde saat on dörtte açık artırma 
suretile dahile satılmadığı takdirde ayni günde de ecnebi memlekete götürülmek üzere satıla
cağından işine gelenlerin ithalat gümrüğii salış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

2181 (1482) 

Akhisar sulh hukuk hakim
liğinden: 

Davacı Ahmed Niyazi Ak· 
hisar Sulh kukuk hakimliğine 
bilmüracaat anası Ayşenin ha· 
cir altına alınmC:tsının ve ken· 
disinin vasi tayin edilmesine 
dair ikame eylediği davanın 
) apılan muhakemesi netice
sinde nufus kaydına ve şuhu
dun şahadetine ve rapora na
zaran Anenin nısfı tulani felce 
rnüptela ve lıa. ekf'tten aciz 
bulunduğunun subutuna kanu
nu medeninin 355 inci mad-

desine tevfikan Ayşenin hacir 
altına alınmasına ve kanunu 

rnezkurun 353 ve 354 iincü 
Ye müteakip maddeleri muci
bince Ayşe'nin oğlu A hmed 
Niyazi'nin Kendisine vasi ta
}'inine 27 ·6-936 tarihinde ka
rar verilmiş olmakla keyfiyet 
ilan olunur. 2263 

Burnava belediyesinden: 
Burnava çay mecrasında 84 metre uzunluğunda iki parça 

ve 995 lira 46 kuruş keşif bedelinde bir dıvar yapılacaktır. 
ihale açık eksiltme ile 3017/936 perşembe günü saat 16 da 

yapılacaktır. Muvakkat teminat akçesi 75 liradır. isteklilerin 

müracaatları ilan olunur. 15 19 23 29 2131 

lzmir muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 

Bedeli muhammeni 
Lira K. Cinsi Yeri 

150 ()() Fort markalı eski otomobil Sıhhat garajında 
Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne ait İstimalden sa

kit bulunan forl markalı bir adet eski otomobil bedeli peşi
nen tediye edilmek şartile satılmak üzere 15 gün miiddctle 

artımaya çıkanlmıştır. 
Talip olanların şeraiti öğrenmek üzere hcrgün hususi he

saplar müdürlüğü varidat kalemine ve pey ~.ü~?1ek itteyenle
rin de ihale günü olan 6-8-936 perşembe ğunu saat 10 da 
depozito makbuzlarile birlikte daimi encümene müracaatlaaı. 

2274 23 25 28 30 

Mihriban ve Ülfetin Emlak 

müdürlüğünden: \ e eytam bankasından ödünç 

Bedeli sabıkı aldığı paraya mukabil ban-
Lira K. Dinsi Yeri kaya ipotek eylediği lzmir' de 

3500 00 Küçük Salepçi oğlu hanı Jzmir'de kemeraltı Karşıyaka'da Bahariye mahal-
caddesinde lesinin ycmişcipaşa sokağında 

~darci hus~siye akaratmdan olup yukarıda yer ve cinsi gös- 15 No. lı eve kapıdan giri-
terılen akar uç sene müddetle kiraya verilmek üzere 15 gün lince sağda iki oda, solda bir 
muddetle yeniden artırmaya çıkarılmıştır. oda ve soldaki odadan yu-

.. Ş~ra~ti Ö~renmek is!eycnlerin her gün hususi hesaplar mü- karı cıkılır bir merdiven ve 
durluğu varıdat kalemıne ve pey sürmek isteyenlerin de ihale yukarıda bir oda, diger bır 
günü olan 6-8-936 perşem'Je günü saat 10 da depozito mak- merdivenle aşağı inildikte bir 
buzhm ile birlikte vilayet daimi encümenine müracaatlan. 

2273 23 25 28 30 
mutbak bir oda ve bir ha 
marn ve sokak kapusunun 

f zmir 2 inci İcra M. den : 
Kadıoğlu Tevfik'in emlak 

ve eytam bankasından ödünç 
aldığı paraya mukabil banka

ya ipotek eylediği İzmir'de 
Karataş tramvay caddesindeki 
gayri- menkule kapıdan giri· 
lince bir koridor, 4 oda ve 
altında mutbak ve helası olan 
yeni 174 sayılı evde gene ka
pıdan girilerek bir koridordan 
geçilip avlıya inilince l 4 oda 
mevcut ve altlarında mutbak 
olarak müstamel bodrumlarile 
deniz tarafından kayık tamir 
edılen ayrı bir mahal mevcut 
ve yahudihanc olarak kullanı
lan yeni 176 numaralı ev ve 
gene ayrı kapıdan girilince 
bir koridor 2 oda olup bun
ların alt kısmında bodrum ve 
çamaşırhanesi olan ve üst 
katta denize nazır 4 oda 1 
mutbak ve helası bulunan yeni 
178 numaralı evin hepsinde 
de kumpanya suyu ve elekti
rik tesisatını havi ve cem'an 
12000 lira kıymetinde olan 
ve geçen seneki satışı 2280 
No.lu kanuna tevfikan geri bı
rakıldığı halde birinci sene 
taksiti muayyyen vadesinde 
ödenmediğinden bu hüküm 
ortadan kalkarak işbu gayri 
menkulün mülkiyeti açık ar
tırma suretile ve 844 rıuma· 

ralı emlak ve eytam bankası 
kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak şartile artır
ması 11911936 salı günü saat 
l 1 de icra dairemiz içinde ya· 
pılmak üzere 30 gün müddet· 
le satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satı~ 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya mü
sadif olması hasabilc kıyme
tine bakılmıyarak en çok ar
tıranın iizcrinc ihalesi yapıla
caktır. Satış 844 numaralı 
Emlak ve Eytam Bankası ka
uunu hükumlcrine göre yapı
lacağından ikinci art;nna yok-

tur. Satış peşin para ile olup 
müşteriden yalnız Yüzde iki 
buçuk dellaliye masrafı alınır. 

İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını husu
siyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri icap 
eder. 

Aksi halde hakları Tapu si· 
rilince malüm olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalırlar. 
20/8/1936 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Ta
lip olanların yüzde yedi buçuk 
teminat akçası veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 
33/18714 dosya numarasile 
İzmir 2 İnci icra memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 

H. iş No. 170 

lzmir Sulh Hukuk hakim
liğinden: 

f zmir inhisarlar idaresi tara
fmdan izmirde Mağralı soka
ğında 8 numaralı hanede 
oturan müskirat eski muhafaza 
memuru Tevfik Nuri aleyhine 
açılan alacak davasının yapı· 
lan duruşması sırasında müd-
deialeyh Tevfik Nuri namına 
tastir kılınan davetiye varaka
sının ikametgahının meçhul 
bulunduğundan bahsile bila 
tebliğ iade edilmesi ve ınüt-
tehiz karar üzerine gazete ile 
'.lana rağmen muayyen günde 
ısbatı vücut etmediğinden 
gıyap karan verilmiş ve hazır 
bulunan müddei vekilinin ifa
desi dinlendikten sonra mu
hakeme 10 ağustos 936 tari
hine müsadif pazartesi gününe 
tayin kılınmış olduğundan 
yevmi mczklırde saat 10 da 
mahkemeye gelmediği veya 
bir vekil göndermediği tak
dirde rhakkında gıyaben hü
küm sadır olacağından teblığ 
makamına kaim olmak üzere 
ilan edilir. 2272 

karşısında bahç •e çıkılır 1 
kapı üç ml'rdiv nlc· bah } 

çıkıldıkta bodrum kalı olup 
dükkandan odaya kalbolun 

muştur. Evde tulumba uyu 
vardır. 1800 lira k ymdind 

olan bu evin mülki} eti aç k 
artırma suretiyle ve 844 n 

maralı Emlak ve Eytam ba 
kası kanunu mucibince l 
defa) a mahsus olmak şarlil 
artırması 31 8 1936 pa art i 

giinü saat 11 de icra dair -
miz içinde yapılmak üzere 30 
gün müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne oluısa olsu.ı 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyet<.' 

ğirdiği tarihten sonraya mii

sadif olması hasebilc kıym<'

tine bakılmıyarak ençok artı
ranın üzerine ihalesi } apıla
caktır. Satış 844 numaralı 
Emlak ve Eytam bankası ka
nunu hükiimlerine göre yapı· 
lacağından ikinci artırma yok
tur. Satış peşin para ile olub 
müşteriden yalnız yüzde iki 
buçuk dellaliye masrafı alınır. 

İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını husu
siyle faiz ve marafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri icab 
eder. 

Aksi halde hakları tapn 
sicillince malfım olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalırlaı. 
19-8-1936 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. T :ı 
lip olanların yüzde yedibuçuk 
teminat akçası veya milli bir 
banka itibar mektiibu ve 34 
6834 dosya numarasilc izmir 
2 inci icra memurluğuna mü
racaatları ilan olunur. 

H. iş No. 611 

Salihli Şarbay
lığından; 

Urayımız elektirik fabrıkası 
için ayda yetmiş lira lİcr tli 
bir makinistlik açılını tır. 

Fabrikanın Peter ve Roston 
marka iki motörii vardır. lhtı
sası olanların ehliyatnamelc
rilc yirmi beş Temmuza ka
dar müracaatları ilan olunur. 

21 23 25 27 2229 
......... limtıı:ı:=EllC!I .... 

Ucuz, temiz, taze 
ilac ve tuvalet , 

çeşitleri 

Hamdi üzhet 

Sıhhat 
Ecza 
Küçük salepçi hanı 

karşısında • 



V. N. 
DEUTSCHE LEVANTE LINiE 

G. nı. b. H. 
''ANGORA,, vapuru 20 tem 

muzda bekleniyor 25 temmuza 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG VE BRE
MEN için yük alacaktır. 

"ACHAİA,, vapuru 31 tem
muzda bekleniyor HAMBURG 
ve ANVES'ten yük boşalta
caktır. 

"CHIOS,, vapuru 10 ağus· 
tosta bekleniyor, 15 ağustosa 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yok alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LiNES 
"EXMINSTER,, vapuru 31 

temmuzda bekleniyor. Nev
york için yük alacaktır. 

SERVİCE MARITİME ROU-
MAiN BUDAPEŞT 

"DUROSTOR,, vapuru 1 
ağustosta bekleniyor. KÖS
TENCE, SULiNA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, BUDA PEST, BRA-
TİSLA VA, VIYENA ve LİNZ 
için yük alacaktır. 

S. A. ROY AL HONGROİSE 
DE NAVIGATION DANUBI
ENNE-MARİTİME BUDAPEST 

·'BUDAPEST,, motörü 28 
temmuzda bekleniyor. İSKEN
DERiYE için yük alacaktır. 

"DUNA,, ınotörü Danub 
limanları için yük almak üze
re 7 ağustosa doğru bekle
nilmektedir. 

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

~\ / 

J~./ 
/ 

9N'«A 
o JI ıu 11° 

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

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

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

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

3 - Talipler her zaman şartnameleri Ankara, İstanbul C. 
M. U. liklerile cezaevi müdüriyetinden alıp okuyabilirler. 2269 

Uşak Belediyesinden; 
Belediye fen memurluğu münhaldir. 936 bütçesindeki ücret 

84 liradır. Bu mikdar 937 senesinde artırılacaktır. Aşağıdaki 
şartları haiz olanlar vesikalarile birlikte Belediye reisliğine on 
beş gün zarfında müracaat etmelidirler. 

1 - Türk teb'ası olmak. 
2 - Askerliğini bitirmiş bulunmak. 
3 - Nafia Fen mektebi mezunu olmak. 
4 - Resmi dairelerde çalıştı ise bunlardan aldığı evrak 

serbest ise yaptığı inşaat ve buna mümasil işler için vesikalar. 
23 24 25 26 2266 

l!!ll'lmm~!lllB ....................................................... lm!JB ............................................................................. ... 

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


