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Fevzi <;akmak 
Tınaztepe ile ÇanakkaleYe 

gitti. 

Bir İtalyan gazetesine göre, /ngiltere r- ' Manisa valisini 
dün kaybettik. 

' 
~ .. (I' t o) Bu!!iİll Loııı rıı. - • ,aı ) -

~ ............... ···············~··~···· ·~~·~·~· 
ve Rusya'dan silah almıyacakmışız .. 

s·~-g~~-i;~-IÇI;;«;ekoslovak-
ya' dan top m~ ~lacakmışız! 
Dün İngiliz kabinesi toplandı. M. Eden, İngiltere

nin Türkiye ve Akdeniz devletleri ile olan deniz 
anlaşmalarının kaldırıldığını bildirdi .. 

Fevzi Çakmak 
Tınaztepe torpido 
muhribi ile Çanak-

kale' ye gitti. Ameliyattan sonra kurtulamadı. 
lstanbul, 27 (Hususi C 

muhabirimizden)- Büyük enazesi bugün getirilecek Ve me-
erkfinı harbiye reisi Ma- • l 1 reşal Fevzi Çakmak, bu rasım e Karşıyaka'da gömülecek. 
sabah Tınaztepe torpido Mnni~:ı Hıli i '\lıırnd G"rnu·ıı, 
muhribi ile Çanakkale'ye e\'c·lki l!iiıı l\lııııi n'ıln ~lııric: "iıııı ... i 
gitmiştir. hastıııır i ıııle ) npılıııı bir um('liyntı 

Mareşal, Çanakkale' de ıııiiteııkip <•lınii~ \ı' çok C\ ilmi~ 
olan 1111 znt. lı,..rke i ıll'riıı hir te· 

teçtişlerde bulunacaktır. / 1 ı•ı:c:iir iı;iııılr lıırnk1111~tır. 

Oradan Trakga'ya da geç- Y:ıpıı~ııııı" ıııhkikatn giirı· ,ali 

mesi muhtemeldir. ~lıır::ıd Ccnııen·,. mide :ınıı•lhntı 
:l\'aııı knnuır;•ınd:ı lıaril'İ '"i) ıı-ct 
lıakkıııda lıir ıııiizakl'rl' ) apılııcnk· 
tır. Bu müzakf'rnl c·ıınm1dıı !\I. 
l:d.-n. Lonclrıı iiı;lcr konfrranc:.ı. 
hoAnzlnı konfcrnn"ı, fngiliz · 11 '"1

r 
asken itilfıfı lıııkkıııd:ı izahat vere· 
n•ktir. \} ııi zıınınn.':ı Tiirki) e) u~ 
,,

0 
la\\ a. ) unan • Frnıı a ıh' letlerı 

:ra"ın;la aktı•dilf•n kıleniz ıızl~--

. . . .:.'--~========::;=:::=~,,J~~)ııpılnıı~tır. \ıııdipll olnı.ul.ııı iki 

lngiltere- Mısır as
keri anlaşması. 

---------
... ~·et ınf'' kiın· 

11111 ının bcnwn nırı 1ı . 
ıll'n kaltlırıl:H·nAıııı da "ii)lİfC•'rktır. 

İngiliz'ler Kanal' da on bin asker bulundu-
racak, harpta askeri üsler kurabilecekler. · t , · liı1 ler 

"ıınıln' T:ı) ıııı• l!:ız.c t s:ı. • 
• h-ılra · nı n 

koııfn:ııı ı Alwan~n '~ • . 

1 
. . k"l lıir he~lcr l...onfcr:ııM 

( il ı~tırn 1 e .. r 
,,,~klinıle hcnıcn içtimna '"I\ .,, eı ı· 
' lf'cl'ğini ~n:ı:mnktndır. 

Hoınıı. ::!i (Hnıl~o) 
Curıı:ıll' 

dit ah ıı: 
Türld) •' bük(ıınt·ti hogıızlurı o r ı;arfcde· 

tahkim için 500,00 
1111 

1 1,_ · · ( e ur· Çanakkale'nin kuş bak.şı görünüşü. 
t·c~tir. \ hu ın:ıks.-ıt ıı;ın ,.. b 

. ' , k )o\'ak"n top ın • 
!\iye de"letı ...,c ·o ı .. 
rikalarma utnr ıoı•1ıır ı-ipnrış• wr· Beşler konferansı toplanacak mı? . ...._...~ ..... .,_...._.... .......... .__.. ............ ·- .,........~ ........................... ....,.. 

miş~·~rkiyc·ni1n ':liı~gar~~:rı~:~'a~;!:~~ Mu sso 11· n· ı H ı·tı er' 1 e 
dınlnıaıımdn ngı z O 

ı kıııclıı· l'· 
lan alnn~·al·n~ anı nın • 

mek;e<lirj 27 (ltadıo)-- Bn~üu telefonda konuştu 
;ı~·am~:~:~ ınddar.]':~ill:;z~ıııh~~:~ · --------
cı)e nazın J,or .ı:• e ' l • 
öyle,. ,·ererı·k harici s~~a 1~:ıd:;~a A manya arazi, ltalya Akdeniz 

rilı et mi~ ve bu ınc) 30 
' d 

topJnoan~ •üı;Jer konfeJ:::~~:;UlC~ misaklarının kaldırılmasını istivor 
hah ~ledıktt·ıı ııonrıı. n . '-' 

" ~·d ~ 101zalıı· l de i hnkkındo l\lonltO t A m k,.. A . l . . k l 
1 d

• w \kdrııiz. 1 in· anya şar ı vrupa ış erının onuşu _ 
lnnıın muıılıcc e ~ ıı 

den söz ııc;mıştır. 

1 l Ed 
.AkdeJJiz'ılc lınzı 

4 or< en, 
j "il~ " ·ıra"ımla al.:te• 

ık~·lctlerle ugı crı • " 
ılilıui~ olıın nıuvnkknt ıııunlıe<lcle· 
. k .· ohnadıpnı hcpn 

no, aru caıı . 
}uı;;lar osyetcsı 

ettikten onrıı, 11 

k l luaddcleri hakkında 
pn unın ıazı . 
ı<orulan suııllcrc cc\·ap ,·ernıış, b~· 

d 
. nıüzııkereler devam ettı· 

n:ı aır ... 
~iıırlcn, neticeden c"cl hi~c?· ı;oy· 
}i\cmi)eccğini ilıhe eylenııştır. 

" J,ord Eden; lngiltcre'nin İ~· 
' . iltilı <'önderip ~öııdernıı· 

ıınm·a } a cı ki 
'ec;~i h:ıkkındıı k.coditlne va 
:lıun ualc cevap vcrirk~ıı, hu me· 
sclcdt> her dnktiıı bitaraf .k:ılına~ı 
'"" lı;p:ıııya'nııı dahili işlcr~n~ 1~ 11• 
dnholc ctınt•nıı·si liı1.ııngeldığı ~ ı~· 
rinılc hulnnclu[;nnıı hryıın C) lcnıı ;tı r 

------- • 
Gümrük ve in-
hisarlar Vekili.· 
Dün Ankara'ya 
hareket etti·· 

Ilı-~ ~iimleubrri ~clıri nıizdl' lnı· 
1 k't ı'nhı'sarlar ' 'c '"'iiınriik 
unııuı :ı. 

1 1 
. . t"'fıı· "~ h.'tKik eıııwktc ... ı~rını •. \' 

'
1 

- rı'ik "' inhic::nrl:ır "•kili 
il :ııı gıı 111 • 
Ali Hana Tnrlııııı diin sahalıkı 
trı•ıılf' \nknr.n.ı ılönmüştiir. 'ekil 
Hu mıırıc ielM; onııııdn Tnli ve parti 
lıııııkaııı F:ızlı Giileı;, • !\lüstnbkem 

• me\'ki kumandanı General Bıırlı:ı· 

masına aleytar, fakat Fransa!. 

M. Hitler ve M. Mussolini 
Loııdrıı, 27 (Rııclyo)- 1. Hald· 

, in lıugiııı kabine f'rkanıııdaıı lın· 
zılarının içtimadıı hıızır )ıulunınu, 
,.e A,•nın kamara ındn yap1locak 

nıiinakşal:ır iizniııe nıi11:ıkı·raıta 

lnılunmu~ t ur. 
Bu iı;ıimnılıı 1\1. Ed<·ıı, :'ir L·a· 

muel Jloar. Sir <:on ::,iıııon, :\lak· 
ıloııald w llorhigor lııııır hıılıııı· 
nııışıur. 

Gaıt•tc1ı>r, Jııı İ<;tiıııaıln en zı· 
) nele lwşlı•r koııfcrıııı ının ı·sa~ları 
miizakt• edildiğini ) nzımıktaılırlar. 

De} li Tclgrafrn Hoınn muhabiri: 
Hoınn i)tt!:İ mclı:ıfili, ııle) hin· 

deki tl'clhirlerin k:ılılınlnıamırlnn 
sonra ltnl) a 'mu ) eni Lok:ırncı kon· 
frran;;ııın i,tir:ık C'tl ('e~oi k:ınaıı· 

tiııcledir. 
llahC',Şİ tan'ıu illıııkrnırı ta diki 

ıla\·a~ını ftolp ~imdilik ileri iir· 

Loııdr:ı, 27 (H:ıdyt•) Dc)li Tel-
graf gazele i, üc:ler konferansı iizc· 

riııe ııe~rettiği bir ıııakıılccle: 
Almanya lıiilniıııt'ti yı·ni kon· 

fcran a dnH•t lıu u~ıınılıı ) eni bir 

pawrlı~n \'Cvilı• ittihaz edel'ektiı. 
Alınnnyn hlikiinwti, garp Jıit)·ük 

<1c\lctlcrinin sulh için lıir ittifak 
akdet nwsiıw tar'.ı ftıınlı r; vı· şarki 
ı\ Hupa ıııcs'l'lclcri ii:ı:ninılc hic;hir 
miizukcrı• ,.c tu:ılıhüclt• )ıınaşnıı) a· 
c-akt1r. } nı zaınanıla \'ı•rsa) ·ı 'e 
I..oknrnu muıılıeılı~lcriniıı tnınanıcn 
kal<hrı)mnımın \'(' yerine yeni \'e 
clıılı:ı c a"lı hir muka\'ele ikame 

edilnıı• ine tar:ıftnrdır. 

Kahirı· 27 (Hıııl)O) - İııgili:r, 
blı!'ır a>ıkı•ri ıızlaşıııaı;mııı belli 

Lıışl. mcnı<ldı t'unlardır: 
1 ) irmi ene ıııiidtlctlc lıı· 

"'ulıirn 2h (ı\.AJ \1ı,ır \ı' 

1 ngil i:1. mu r::ılılıaslıırı ııı ua lıl'dcni ıı 
n"keri ::ılıkfiını lı::ıkkınıl.ı ınutnh1k 

kalıııı~lımlır. Mıomfoki lugiliz l,11,. 
,·etleri mcH·udu oıı lıini ç;eı;ınc· 

mck üzere hıııı:ıl mınt.ıka ınılıı l•'· 
ceınmü t·dceek ve ) irıııi sene ınücl· 
detle hurııdo k:ılaı~ktır. Hıı ıııilıl· 

Merhum Manisa valisi 
Murad Germen 

gilizlcr knuul uımtakn ındıı 10,000 
n kcr lmlunclurn<·ııklardır. Yııziyetin 
nluh ) e inkişafıua güre ve ulu lnr 
~o ) etcsiniıı ın üsnnde il" lııı n~ke>r 

detin hiıaııuııda l\lı ır kmvetll'ri ·'·. ~aat "'el kl'nıl isinde bir ralınt c::ızlık 
me7.ımr mıntnknyı mlid:ıfoa)a ka· 

2 - ·Ü\cyş ve Sudan nıınta· b't• l )Oktu H' ıııakanıııııla rnzı'"•· "Ur· 

miktarı azaltılacaktır . 

ı ıyct sö tn<liği taktlir<lc nı?iliz k "· " k:ılnrmdaki ta,,-ı.·a,.,, k rnr<'fıl v mc te imiı:o. O Hrn.ın bı"rıız ,.ı 011 
' .u '" a o 1 ve kuHetleri c;ekilccektir. İlıtiltif tak· d • 

11 

ı.ı 
yollannılnn lrıgilizler crhe tçe i • dirinı.le millerler cemi)cli hakemlik urma )İmiş ve birdcnlıir<' ılclı· 
tifade t•del·eklcnlir. yapacaktir. şetli lıir nııeıyn tutulmuştur. Dok-

:J - Sulh zımııınınıl:ı 1ııgilte· - t~ırla~, snncıp lıııf ifleıici ilfü;lar 
· ~ . J 1 '• 'ermı ters· dı~ ı:ıaııc . l'cnın .llı ırclu lw;hir ü siibnhrisi JQn JOTeS ln lnı va:i ' 

1 

gc~nıen.ıış '
1

• 

olıııı) ncakhr. F:ıknt lınrp zamanın· . . ) et kar 
1 ımln mıdcnm el • 

da YUZİ)Cl tll'ğitccek \e 1ngHterc y l _J., ., •• lu~m.ı. olma ı i.~ıtin~ali h:ı~ gö ter· 
lü1.uın giir<lüğü yerde w şekilde ı cıonumu.. mı~tar. Hunun U7.Cl'llll' ılcrhal top· 

Ü" iib.ılıriler ihdas etlccektir. Paris 27 (R d ) 0 _ lannn VP kon iihıı ) on )npan dok-
ı ' a yo - un torlar derhal r 

- b51r lıük~met~ ordusu· Surezu'da jan Jores'in katli karıır' \erıni .. ıı.'~~~~.ı~ııt ppılmasıııa 
uuıı kndro uııu İngıltcre den mü· · d · · ·· b [) j 
snade alıuadan gı·ııişlctchilc.ccktir s:.neı . levrıyesı l munase etilc t 1 \., ır:ıdla k znıir'clcn ) ıldır.nı 

~ı . . numayış er yapı mıştır e ~ra l t' t o torlar i ıcıımi,., \ • ıı ıı;ır gazctclen lııı uzlaşma •. • · doktor Fkrem J:1 3 , ri ~ ~ t 
üzerine yaptığı neşriyatta ınenmu· Bu numayışlerde kabine aza- Cını~cz •. - •• A·d~lperııtor 1 ııt . d M J c ' • opcrntor ı otomohılle 
myct göstı•rıııcktedirler. Bu uzlaş· sın an . an je ve b"r ·ok l\fanisıı" a ,·, · ı r k 

1 
· · · · 1 h b' " : gı ıııış er. ıa at ha ta\ı 

mayı ngıJız. lı r do tluğu u;ın en so cena me usları nutuklar amelivnt ınnı.:ıs ı ı k 1 • h- - · . . . . ' · ' ııu <ı ve (o tor nrı 
U) uk Lır l'. a a\iıll'tnıı!.ktcdırlcı·. ırat etmışlerdır. - S 3 " ~ d 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- onu ncu say
1
a a-

!!f.l!.'!!'~'!.~.'!!!!:.~S.':!~~'!!J.~'!~~~~!~~~~~~t~~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 
beklenıyor. Her devlet tebaasını çekiyor 

B"i~··asr·~eISfilltilı~r etti. G. 
Mollas iki bin telef verdi .. 
Fransa, İspanya Ya silah .vermedi. San Sebastiyan
da muharebeler var. Faşistler hem teslim oldular 
he~; ~~~.f..ı~çt~!~;~· Asi rüesayı tahtelbahir yakaladı: 
nazın 41 ilerin muk:l\emctini kır· 
nıak için ):ıpıl:ıcnk olan on taar~ 

ruz tertihatını nlnı:ık iizere ~imal 
cephctıini tefti~ etmiştir. A,.iJer, 
Mndricl imaliudt•ki d a~larcla ı·lüıı 

çarpı~ınnktadır1ar. I.ı::on geı;icliııi 
zorlnınnk ııi) ctiıııle olıl ul. lnn .m· 
ln~ılmıı;;tır. l :hikıiıııut la\\ an·le.ri. 
n ilerin ıoikı•rl~ini ınulıiı 'urn el· 

ıııi\tir. 

T:ıla Hııet>'ılı· il.:i lıiıı kih lii. 
asi ku\ \'ctlı•ri ın11hnsarn ctmi • lııı· 
lunnıakıaıhr. 

Eııdes \len 'erilen Lir lıalıcrı· 

söre, :Frnn!!ız gümrük mcmurlnn 
asilt'rc petrol kaı;ırıın lıirçok kam· 

yonlnrı ele gcçıni~tir. 
İsviı;re, nı tury n, ) uııaııi tan 

H' Arjantin hiikCınıctleri, f paoyn· 
daki tf'hıınl:ımıııı 'lıiınaı.c edilme i· 
ni :Frao ız hükfıı;ıctindcn rica et· 
mi lerdir. Frnn§a hükumeti cf ir 

... 
.,, f 
•• 4 
~ . 

..... 

ııeddiıı, bl'ledi)e rei"i daktor Bch· 
c;c:l U1., inlıi arlar umum müdürii 
Mitat Yend, ıu~ şuhcc::ı müdürü 

Ca,id, tuzla ıııiıdiirii ezni, gümrük 

lıaşmüdiirü Sc} fi, inlıi aılnr lıaş· 
ınürlürii lbralıiın ve ~uhclcr mü· 
ıliirleri tarnflarınılon u~urlanııııştır. 

Şehrimizde hulunmaktıı olan 

iııhi arlar uınııın ınüdürii l\Jitat 

Y enci ile tuz ubcsi ıniiclürü Ca· 
'id de dün Ege 'npurile lsınnhulıı 
gitmişler H' npurdıı uğıırlanm1ş

lardu-. 

nıeıııı·ktcdir, ılenıektedir. 
I'ıtri , 2 i (Bnıl) o) Dış i lt•ri 

bakanı )1. Dclhoş lıııgiin f ugihcrc• 
uin P:ıri ef iri Sir Corc Klark"ı 

l\I. Ulum, garp işlerilc birlikte 

ş:ırki Anupa mc 'cleleriııin de hir 
araıla lıalll'ılilıııc inin ltizıın ohtu· 
~Ul\U ~nrnlı:ıtle hilclirnıi~tir. Ye Al· 
mali) n'nııı bu tı~klif i kaLul etmi· 

yece~i saııılıııaktndır. lııınıın için 
bütün müşkıilat ıln lııı noktudıın baş· 

1 lııını~ olacaktır. 
1 tıılya 'y:ı gcliııce. bu cle,·let 

ve kon oloqforınn gündcrıliği emir· 
de lıu telıııol::ırn ıııı•ıısup olnnlann 
.FTamız'lada &)ili muameleye tabi 

tııtulmasıııı bil<liruıietir. 

Asi kuvvetler mitralyo"zle t a eş açıyorlar. 
ı;cı;ıııek iizerc bulunan iiç Fr:ıns:ız, \ l 

kııbul ctıııiş 'r. uzun miiılılf't gö· 

rüemiiştiir. 

Jlnhcş • hıılyıı lııırlıı miinııstıhf'ti} le 

- Sonu 3 ncü sagf ada-
Vranııa.Jspanya hududunda bir 

hadise olmuş, beynelmilel kiiprüyii 

T 1 ve ıanıLclona Si'\ keclilnt•k hııp~ı· 
mı ı~ er tarafımlno zorla Sl"ırükle· atılmışlardır. 

ncrek ı p:ınya toprnğmn getirilıni. -Sonu 6 ıncı sagf ada-



Yapımız 
••• unun • i rfan HtUtll 

ş.hliyetlerimi.U. hederi, ilk çocukluk hayatımıun hftlya ve rilya· 
dolu çıknklannda dokunmQflardır. Gaipten haber veren birer ai

olmamakla beraber diyebiliris ki, yavrulanmmn iatikballerini 
llleeden ketfetmek: hemen elimizde gibi birfeydir. Bizim uçma tebkki 

latiliaı" ıüı' çocuk dilnyuımn nev'i plıaına mGnhıar ciddiyetine ehemmi· 
Yermek, ve o dünyayı dinleyebilecek kuvvetli bir içe aahip olmak .. 
o gidi iatikbal anahtanna .kavuımuı bulunmak demektir. 
Eliadeki kör bıçakla topraklan ve kumlan bnftınıı. irili ufaklı 

taf)uuu tophyarak aahahtan akpma bdar onlan ayn ıyn 1ayıp 
bir çoklukla; qyıyı toplayıcı, eonra birlqtiriei, mukayese ve 

Istanbul' da tufanı andıranl!::~7arı 
Şiddetli yağmurlar yağdı .. t:r:~~:f::l"';~~~ 

. . l . . h latanbul'a gelecekler 
İİllpıbede edici bir illin aruuıda hiç te blyGk fark yoktar. Halk, sokaklarda •andallarla gı.dıp ge mıı tır, a- Ankara, 27 (Hususi muha-

K111 yuvaa aramak için apca çıkan, kayahklara tırmanan çoeapa. 
apJuda kefifler yapmaya giden ve biqey bulmak ihtiruile yaııan ih

Amondaen 'le milpbeheti yok: mudur? Depekleri at yıpao, oalara 
b • •ı l • f h • l birimizden) - Ankara spor· Sarat, ır mı ~On ıra O mın 0 unuyor. cuları, Mantrö zaferi münase· 

-iden disgin takan miniminilerin yalanaktan kavplan, bizlerin sa· 
harplerini bazırlaDUf olmuyor mu? Çocuk. beteriyetiıa geçirdiAi bü
devirleri oyunla 1&flyor. Avcılık:r çobaalık:, mut v.a. 

lstanbul, 27 (Hususi muhabirimizden) - Pazar günü şehrimizde gene tufam andıran tid- betile Atatürk' e tazimatlannı 
detli yağmurlar yağdı. Sellerden bazı evler yıkıldı. Nüfusça zayiat olmamakla beraber hasar sunmak için 8 Afustosta hu
mühimdir. Birçok mağazalar ve evleri su basmıştır. Sokaklar göl haline geldiğinden, sandal· susi bir trenle lstanbul'a gele-
larla dolaşılmışbr. Son yağmurlardan bir milyon liraya yakın zarar vardır. ceklerdir. BulUa, hfltiln arzulanmızda çocukluğumuzun damguı vardır. 1.Um

fayJa gibi oyunlardan tutunuz da futbola, basketbola doğru gidiniz .. 
... llann heplİnde h&kim olan miifterek his, karıımızdakini yenmek, 
ilililadan mwıaffer çıkmak. k•imizi daima iist görmektir. Burıya, kil· 
lallri"n ~ ıaldambaç, klite kapmaca, el değdi oyuulanuı ilave edi· 

---------••• • • • a Sporcular kafilesine, Tüm 

Araplar lngilizlere ~::~Eyüb başkunlık ede· Denizaltı 
G6ncebhıis ~i hep birdir bunlar. 
Fdebiyat muhakkak; IWn katle berine en çok teair yapan bilgi· 
yapılan da, çocukluk hllyalanmıaın tuglalarile meydana gelmit
• Metell dine ouaran: sema, yedi katlı muauam bir biuadaa iba-

Ana gemimiz 
lstanbul, 27 (Hususi)- AJ. 

manya' dan satın alınan sekiz 
bin tonluk denizalb ana ge· 
misine bug4n merasimle bay· 
rak çekilmiştir. 

yeniden saldırdılar'~!:!::,.-; Telgraf 
• Biriaci katta ıu melekler, ikinci katta fU melekler, uçlncllde 

oturur. D+r: gökyftzmıfl yere mıhhyan iW.i çivilerdir. Biriain 
~--u. eemada büydk sararlar vukua gelir. Yıldızlar: Arpabd•ki gidi 
._1ap11alan teytanlann daymamaaı için, rebedilmit nurani karakollar

Dltilniln'fla! Bunlar ne tatlı efsanelerdir! Ve bu efianeler uırludan 
ia.nlara gıda ot.gelmiıtir... • 

2 A .. l'-'- • •E• • Abdı lZ h' Ucuzlıyacak J rap O ulJ mır U a ın lstanbul, 27 (Hususi muha· 

• k • • l' ,.J. birimizden) - Posta ve tel-meV il sarsı uı. graf ücretlerinin ucuzlatılması 
ipekli humaflar Kudüs, 27 (Radyo) - Arap pvinin yüzüncü günü müna· için bir proje hazırlanmak· 

sebetile Mescidi Aksa' da büyük ruhani merasim yapılmıştır. tadır. 
Dedelerimis çocuk gibiydiler. Çocuklar gibi bayii lleminde yfl· 

IWGl'l8dl. Fabı his .• 
Demeyim ltltfen ltöyle bi11ey ! Çiinkfl biz de onlar gibi, fakat bat

.. kilde, kendi maaallanmmn ve kendi çocukluk rGyalanmızın ince 
l!lllllÜJ.tm arı11Dda çırpımyoruz. 

Cinalerini tayin için 
damgalanacak 

Ankara, 27 (Hususi muha· 
birimizden) - Yerli ve ecnebi 

~--------=-========----.:..---• ipekli kumaşların cinslerini 

gl·ııere kralı tayin için mecburi olarak 
damgalanmuı hakkındaki bey-• • 'd d - d - eti vekile kararnamesi resmi 

ımı en on u.. ceridede intişar eylemiştir. 

Bu münasebetle yeniden birçok hadiseler ve Arap taarruz· 
lan vukua gelmiştir. MaveraY1 Şeriada vaziyet çok vahimdir. 
Umman' da toplanmış olan kabile şeyhleri mühim kararlar ver
mişlerdir. Emir Abdullah'ın da vaziyeti sarsılmıştır. 

I(' udüs ile Telaviv arasında bir lngiliz müfrezesine taarruz 
etmiı olan oniki Arap ıiddetli bir müsademe neticesinde mak· 
tul düşmüşlenlir. · 

Kudüs, 27 (Radyo) - Telaviv ile Kudüs arasında, Rabbel· 
vad mevkiinde Arap'lar lngiliz'lere taarruz için toplanmış· 
iane da lngiliz'lerin ıiddetli mitralyöz ateşi lca11ısında firara 
mecbur kalmışlardır. lngiliz'ler bu mevkii muhasara ederek 

• k -, k l' J. B • l Çolovası tahaniyatta bul1:1nmuşlar, birçok silah elde edilmiş ve birçok 
erasım ço parıa o UUe ın er• V • 1aA/ıA f k Arap ta tevkif ediJmiftİr. 

v _, 'Z b 1 ıenı " ume ona- • --- • 
ce Aanaua ı uıundu. "merasimle açıldı .• Başvekil ve Vekıller An-

Paria, 27 (Radyo)- Büyük Londra, 27 (Radyo) - Bu· Dinar, 27 (A.A)- Çolovası k 1 •tt•ı 
te Fransa' da ölen altmış kingam sarayından verilen bir d ara ya gı 1 er 
Kanada'lı için Vimi' de teblitde sekizinci Edvard'ın nahiyesinde köylü tarafın an • 

ibidenin resmi küşadı, Fransaz Akdeniz aahillerinde yapılan yeni hlkılmet kona- lstanbul, rrt (Hususi muhabirimizden) - Şehrimizde bulun· 
, büyük bir kalabalık bulunmaktan vazıeçtili bil- ğının açılma töreni dün Afyon makta olan Başvekil ismet lnönü ile Hariciye vekili Dr. Tev· 
nele yapılmıştır. dirilmektedir. Bunun 1ebebi, Valisi tarafından yapılmıı, fik Rüştü Aras, Adliye vekili Şükrü Saracğlu, Dahiliye vekili 

Meruim de lngiltere kralı ispanyadaki ihtilildir. kaym•kam ve kaza erkinı ile ve C. H. P. genel sekreteri Şükrü Kaya bu akşamki ekis-
. inci Edvard, Fransa reisi Londra, 27 (Radyo) _ in- parti ve belediye ve köy tq· preale Ankaraya hareket etmiflerdir. 
aru M. Alber Lebrun, giliz kralı, ispanya' daki vekayi lcilitları nahiye balkı törende 

meb'uaan meclisi reisi dolayısile, yazı Fransa'nın cenu- hazır bulunmuştur. 
eryo, nazarlar ve daha bir bunda geçirmekten vazgeçmiı· Bu münasebetle bir söylev 
reami şahsiy~tler ve Ka· tir. Bundan bqka kral, ken- veren B. Durmuş Evrendil'in 
'dan gelmiş olan binlerce disini koruyacak olan memur- Cumuriyet eserlerinden birine 
muharib bulunmuştur. ların bir kat daha artınlması· daha kavutan köylüleri tebrik 
idenin dikilmiş olduğu nı da istemiftir. etmiflir. 
• eski istihkamlar elin 

ıaaaıtaza edilmekte olduğun
~uharibler buralarını bi
irer gezmişler ve siper
girerek müthiş harbin 
nç anlarım hatırlamışlar· 

neli Frans'a Adliye nazırı 
söylev vermiş, müteakiben 
ere .krala abidenin örtü
açmıştır. Bundan sonra 

Heryo' da bir nutuk söyle-
ve bu sırada abide üze

F ranıız tayyareleri uç-
r. 

eruimden sonra, lngiltere 
Kanada deleguyonunu 

l.cbrun 'a takdim et-

sekizinci Edvard, be· 
'ilde Fransa Reisicumuru 

daha birçok zevat olduğu 
hususi trenle Vimi' den 

'ye gelmit ve oradan bir 
..._pj_e binerek Londra'ya 

~ki'zi"nci Edvard, sabahle
Fransa'ya gelirken Ports
'tan yatana binmit ve Ka

kadar yatı ile relmifti, 

ransa hükumeti, Viıni ahi· 
• dilcilditi araziyi Ka
hükGmetine hediye et· 

Sivas - Erzurum demir
yolu inşaatı ilerliyor. 

On kiıilik bir heyet hat boyunda 
tetkikat yapıyor. 

Erzurum, 27 (A.A) - Umumi müfettif Tahsin Uzer Aakale 
nahiyesinde yapılmakta olan Sivas-Erzurum demiryolu illf&· 
abnı görmek ve çalışan amele ile temasta bulunmak iiaere 
belediye reisi ile memleketin ileri gelenlerinden on kitilik bir 
heyeti Askaleye gönderdiler. 

Demiryolu güzergihım takibedenık 'aiD Jedi saat 
garbında Tercan hududuna kadar .. b .. heyet. ba la
ıımda yapılan inşaatı görmüş, dün akşam geç vakit Enurama 
dönmüştür. 

inşaat güzergihına yalan köylülerin yollarda arabalarile tq 
ve kum ve malzeme tql)'arak kazanmuı bu civar ballanın 
yüzünü rüldürmüştür. iş almak için Of, Epir, Bayburt kaza
lanndan ve daha uzak yerlerdende :gelenler vardır. Heyet 
inpatta umumi çal1f8D amelenin vaziyeti baklanda edindiği 
malilmab mfifettife bildirmit ve umumi müfettiş bazı yol· 
suzluklann düzelblmeli için icabedenlere emir vermiştir. 

Yeniden Dört Denizaltı 
Gemisi ısmarladık 

Almanya' dan •atın aldıfımız denizaltı 
Ana •emiaine meraaimle 6ayrrlı çekileli 

latanbul, 27 (Hususi mubabirrmizden) - Bugtln Almanya· 
dan sabn aldığımız denizalb ana gemiaine bayrak çekme me
rasimi yapılırken, bir nutuk söyliyen gemi kumandam, Avru
paya dört denizalb semili daha lllUl'lachtımm IÖJledi. 

Edirne' den lzmir' e bir ge 
zinti hazırlandı. 

Kdzım Dirik'in bQfkanlıtındtı bir /to. 
mite i:eşekkiJl etti. 

Edime, 27 (A.A) - Edime Turing ve otomobil kulüqü 
Trakya'dan lzmir viliyetini ve lzmir fuvarını ziyaret için 50 
ili 100 kitilik bir tenezzüh tertip etmektedir. Bu iş için seçi· 
len özel bir komite umumi müfettiş General Khım Dirik'in 
himayeli albnda şimdiden hazırlıklara ve tren ve vapur tari· 
feleri için temaslara başlamıfbr. Seyyahların lzmir ve fuvarm· 
dan başka vilayetin görülecek yerlerini Ödemiş, Tire Çqme, 
Bergama fibi büyük ve ileri kasabalarını ve antikitelerini gö1 

rebilmeleri için •nrin bir program hazırlıyor. 

9Sana i mühendisimiz 
diplomalarını aldı. 

Alınan ...ıiceler çok güzeldir. Bunlar 
N~illi labrikaaıncla çallfGCaklarclır. 
Moekcwa, 26 (A.A) - Mensucat sanayiini tahsil eden 69 

Türk mliheodia ve ustabaşısının diploma tevzi merasimi 
dün yapılmıştır. Merasimde Türkostroy müdür muavini ve baş 
mühendis Ziglin, Türkiye maslahatguzar1 ve konsolosu, dış 
komiserlik mümessili ve diğer birçok zevat hazar bulunmuştur. 

Zigline merasimi açıf nutkunda, Türle talebenin teknik tah
silinde elde edilen parlak neticeyi kaydetmiş ve Nazilli kom· 
binasanın vazifelerini başaracakları kanaatiyle Türk mütahas
sısların,a tevdi olunduğunu söylemiştir. iki dost Cumuriyetin 
Şefteri ıerefine içilmiştir. 

69 talebeden 62 si pe!e iyi yedisi de iyi derece ile tahsil
lerini bitirmişlerdir. 

Menemencioğlu 
Ankara 27 (A.A, - Mon· 

trö konferansında hükümeti
mizi temsil eden heyeti mu
rahbasamız azasından dıı it· 
leri bakanlığı genel sekreteri 
Numan Menemenciotlu bugün 
tehrimize plaliftir,. 

Japon ticaret flloau 
Tokyo 27 (Radyo) - Ka

binenin verdiği bir karar üze
rine Japon ticaret filosu ye
tiştirilecek ve vapurlann 20 
mil üzerinden hareketini temin 
edecektir, Bu malcsatla 45 
milyon franklık sipariş veril-

·..:. Dllra· 

Artık Tehlike 
Kalmadı 

Bofazlar mukaueleai 
iıi bitirdi 

lstanbul, 27 (A.A) - Abi· 
din Daver, Cumuriyette~ bo
tazlann tahkimi do'ayıaile 
dost ve komşu memlelcetlen• 
geriden bir hücuma maruz 
kalmaları ihtimalinin meydan· 
dan kalkdığını yazmakta ve 
bu vaziyetin dünya sulhunu 
takviy.c eden manasını izah 
eylemektedir. 

Tan'ın baş ya1ısmda deni· 
liyor ki: 

ispanya' daki dahili çarpış
malar, bugün moda olan iki 
türlü dünya cereyanının taraf 
ve aleyhtarlarının birbirlerinin 
zararına olarak hikimiyeti el
lerine almalanndan ibaret de
ğildir. Asıl derd, lspanya'da 
milli menfaat, hakimiyet ve 
temennilere ait müşterek bir 
ölçü tertib etmemiş olmaktır. 

(Açık Söz) de Etem izzet 
Y edce, devlet neşriyatını idare 
ve tanzim edecek mes'ul bir 
makamm ihdası lüzumundan 
bahis makale silsilesine de· 
vam etmektedir. 

Almanya 
• 

ile ltalya 
Aailere yardım ede. 
ceklerini bildirmif. 

Londra, 27 (Radyo) - ls
panyollar'ın tayyare ile Paris'e 
gönderdikleri 11,000,000 pe
çeta, sadece silih mübayeası 
maksadile gönderilmiftir. 

Almanya ve ltalya hüku· 
metleri Fransa tarafından-Mad
rid hükiimetine iıtediği silih· 
lar verildiği takdirde bilmu
kabele isilere yardmı edecek
lerini bildirmiılerdir. 

infildk 
Bir /talyan •ildh 
Depoau •ıcaktan 
Ate, aldı .. 

Musavva, 'l1 ( Radyo ) -
Şiddetle hülcUm .tiren sıcak· 
lardan dolayı ( Otonolo ) da 
kiin ltalya silih ve mühimmat 
depolanndan birinde infilik 
olmuştur. Verilen haberlere 
göre, yalnız 8 kişi yaralanmış. 
kimle ölmemiftir. 



DOŞONDOKLERIM - -
İzmir hapisan~si Ş E H 1 R 

Hürriyete ve nızanıa aşık 1 

HABERLERi 
olduğumdan mı, nedendir, hem 

1 

M A H KEME LE R DE: 
ceza ve adaletle hassasım, 

hem de bu cezanın terbiyevi. M e , . n T .. k 
sosyal.ve medeni tatbikatında enem n 1 ur 
kıs~ı;;~ıı~dan çatısı altında ge- 1 el ı ı· ko·· yu·· cı· nayet•ı 
çen günlerin, yılların maddi • 
ve manevi ıztırabından sarfı
nazar, ışığa, sese, çehreye has
ret çekmenin ve her zaman 
ayni dıva.,.ları, ayni ins~nları 
görüp ayni hayatı, aynı , ~e: 
taatı yaşamanın korkunç ye sını 
düşünmek, bir hapisane ale
mini kavramak için kafidir. 

Hapisane, muasır ad_liye v: 
terbiyede, bir ısla~, . hır ne.~sı 
temizlik müessesesıdır. Talım 
her hangi bir cilvesile oraya 
düşen insanın yaşama hakkı, 
vardır ve bu, inkar edilmiş 

'Davacı kadın, ''Tazminat ve ca
nıma can isteri- ,, Dedi. 

Menemen kazasının Tür
kelli köyünde dağlı Emb'i öl· 

1 diirmekten maznun Mehmed 
1 oğlu Hüseyin'in muhakemesi

ne dün ağırcezada başlanmış
! tır. Okunan istintak kararna

mesinde maznunun Türk ceza 
kanununun 450 inci maddesi 
mucibince idam cezasına mah-

kemdt r:ne dün asliyeceza 
mahkemesinde devam edil
miştir. Ma.1kemece geçen cel
sede maznun sıfatile dahili 
dava edilmesine karar verilen 
Coe Alyoti de bu celsede 
hazırdı. 

Hakim kendisini isticvab 
etmek istemiş, fakat Coe Al-
yoti, Türkçe'yi az bildiğini 
söylemiş, bir tercüman iste-

Merinos yetiştirilmesi 
için çalışılıyor .. 

-------------
Sun 'i Merinos tohumlama ameli

yeleri çok iyi netice verdi. 
Bursa havalisinde halk elin

deki kıvırcık koyunlara sun 'i 
tohumlama usulile Merinos 
aşısı yapan heyetle birlikte 
çalışan lzmir mücadele bay· 
tarı Cemil Altak, Ziraat Ve
kaletinin emrile Jzmir'e dön-
müştür. 

Haber aldığımıza göre Me
rinos mıntakasında mütahassıs 
Fahri Aras'ın riyasetinde sun'! 
tohumlama işleri için 15 bay
tar çalışmaktadır. Halkın elin· 

dekı kıvırcık koyunlarından 
1000 tanesine sun'i tohumlama 

ameliyesi yapılmıştırAlmanyadan 

getirtilmiş olan damızlık Merinos 

koçlarının mahsulleri, yapağı 

ve et cihetinden çok mükem

mel yetişmektedir. Halk, Me-

rinos yetiştirmek için büyük 

alaka göstermektedir. Beş ay 
sonra köylüler ve sürü sahip· 
!eri Merinos, kuzularını elde 
edeceklerdir. değildir. . 1 

Bir mahkum, hapisaney~, ezıl-
1 

kum edilmek üzere duruşması 
isteniyordu. Davacı yerinde 
maktul Emin'in karısı Emine 

vardı. Emine: 

miştir. Hakim tarafından yemin A d h tt 
ettirilen ~l~oti ticareth.~nesi y 1 n a 1 n da 
muhasebecısı Seı:vet, tercuman 

- Hem tazminat isterim, 

dün kaybettik ---····----Başı 1 inci sahi/ede-
da açılan yeri dikmek ilzere iken 
bulmu~lardır. Mide de delik olma· 
dığı anlaşılmıştır. Vali Murad ame
liyattan sonra kurtulamamıı, vefat 
etmiştir• 

Müddeiumumilik, hidiııe Qae. 

rine tahkikata girişmiş ve otopaiye 
lüzum göstermiştir. Vali Murad 
Germen'nin, pa• ,,as guddeılİDİa 

ılejenere olmasından öldüğü anla
şılmıştır. 

Cenaze bugün Maniaa'dan tö
renle kıılclırılarak f zoıire getirile· 
cek ve Sıığııkkuyıı mezarlığına gö· 
ıııülecekıir. hmirdt: yapılacak ce
naze Hlrerıi j\·in \iJiyet tarafından 
lıir prOb'l'aın hazırlanmıstır. 

* • • Cenaze bugün otobüs ve oto-
mohillerle getiriler.ek, Karşı) aka S. 
ğukkıı) u mf'zarhğına uakloluaa· 
ı•aktır. 

Cenıtze saat l 7 ve: a 18 de 
Karş'} aka i kele ıne) danına gehniı 
bulunacı.ktır: • lcraııimde muailı.a 

müfrezeler buiunacaktır, Dev.U 
rüesası, parti, belediye ..erkAnı, vi• 
lii) et idare hryeti ~e enc6menl, 
azalan bu mera im~ ittirak içia 
ııa.ıl l i de Kal'~ıyal.:a iıkele&iııde 

sin, kahrolsun, manevıyatı, 1 
hayati kabiliyetleri çürüsün, 
düşüncesiyle atılmayor. Ondan 

beklenen netice tamamile .. b_~ş- I 
kadır ve bilhassa bu duşun· 1 

ceye, tamamile zıdd~ .. 
Türk adliyesine bakım olan 

zihniyetin de bu olduğu mu· I 
hakkaktır. Fakat İzmir h~~i-

.. k"" t sı bugun· 

hem de kıydığı cana karşı 

can! 
Demiştir. Maznun ise, cina· 

yette hiç bir alakası bulun
madığını söylemiştir. 

Şahit olarak dinlenen Ab
dullah adında küçük .. bir ço
cuk, maznun Hüseyin'i köy 
kenarında gezen Emin'in üze
rine birden bire atıldığı sırada 
gördüğünü söylemiş ve şu 
izahatı vermiştir: 

seçilerek Coe Alyoti'nin istic- · --------

vabına. başlan~ı~tır. Hakimin Bir tren yoldan çıktı aynca 
suallerıne verdıgı cevapta maz- ' 

nun, _b_u _fabrika sa~ın alınırken vagonda parçalandı. 
kcndısının Avrupa da bulun-
duğunu söyliyerek pasapor- Aydın 25/6/ 
tunu ibraz etmiş ve: 936 Evelki gün 1 

- Malumatım yoktur. Aydın istasyo-
Demiştir. Hakimin sualle- nunda foris kum 

•k• hazır olacaklardır. Munıkiln olduğu 
J J kadar siyah veya koyu renkli f'Uıi1e 

gi)ilecek.tir. Cenaze iskele meyda
nına gelince muzika ı ile beraber 
hareket edilecek Kemalpaşa cadde
sinılen doğruca mezarlığa gidil•· 
ccktir. Namaz, Maniea"da Julınmıt 
bulunacaktır. Vali, ruezar bapnda 

sanesi, bugun u ça 1 ' • 

kü kadrosu, bugünkü teşkı-
latı ve kucağında yaşatbğı_ h_a· 

ti . b··r·n bunların aksı ıs-ya a, u u . .. 
tikametinde yaşıyan .bır ~l~es
sese halindedir. lzmır a ıye-

. t' "mkan fev· mizin hassasıye ı, 1 • 

k" d k" t dbirleri olmasa, kım 
b~nı· ebı e ne hale girerdi? 

ı ır urası 

Zaman geliyor, k~dro taşı-

z hava tertıbatı bo-yor. ıya, ,. b. 
zuktur. Mahkumlar, adeta ır 

·· 1 · ni sayıklaçukur içinde gun erı 
yorlar. Teneffüs dakikaları~~a 
seyrettikleri yer; ancak gok
ı · · t vanıdır. Adım-
ıerın mavı a 

d ki bu dar sa· 
layıp dur u arı .. 
hada itiraf edelim ki, Turk 

dl
. ' . . ve medeni ıslah 

a ıyesının . t 
ve terbiye mefhumunun ıs ~-
diğ i ve beklediği şeyden hıç 
biri doğmıyor ve doğmıya· 

caktır. , 
1 

. k 
Bu müeuese mes e esı _ço .. 

k ld Çok tedkik edıld\. 
onuşu u, b .. 

Yedi, sekiz sene evel, ugun· 

k.. hkumları taşıyan oto· 
u ma f h"' .. , 

mobillerde yoktu. Te .a ~ru ~e~-
f kat şu var kı, ıçlerınmem, a 1 k 

den birçoğu masum o ara . 

tekrar, cemiyete dönen _maz
nunların elleri kelepç..elı ve 
yaya olarak bu caddeden ge

çirilmesine ilk itirazı yapan. ve 
otomobili istiyen gene .b~ndı~ . 

- Birdenbire Emin'i ku
cakladı, çukur bir yere yatır
dı, sopa ve taşla başına vur
mağa başladı. Emin hiç sesini 
çıkarmadı. Ben gidip Muhtar 
odasında bulunanlara haber 
verdim. 

Dinlcnep diğer bir şahit 
de Emine adında bir kadındır. 
Yirmi beş adım kadar uzak_. 
tan kendisine arkası dönük 
bir adamın, yanında bulunan 
birşeye vurduğunu gördüğünü, 
ve sonra kaçtığını, kaçarken 
dönüp bakınca bunun maznun 
Hüseyin olduğunu anladığını 

söylemiştir. 

Diğer bazı şahitler dinlen
mi~ ve bunlar, Hiiseyin'le 
Dağlı Emin'nin, evvelce ara
larında bir kavga geçmiş ol
duğunu, bu yüzden Hüseyin'in, 
Emin'e iğbirar beslediğim söy

lemişlerdir. 
Gelmemış olan şahitlerin 

celbi ıçin muhakeme, başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Kaçakçılık 
muhakemesi 

rine verdiği cevaplarda Avru- pan yası na aid 
pa-dan geldikten sonra fabri- vagonlar, fabri -
kanın satın alındığına muttali ka makasından 
olduğunu, fakat bu satın alma fabrikaya ve· 
keyfiyetinde kanunsuzluk bu- ri lirken fren le-
lunmadığını söylemiştir. 

Mazmınlarin vekili, satın alı
nan makinelerden yalnız bir 
motöriın gümrük resminden 
muaf olarak ithal edilmiş ol
duğunu ve bu motörün de 
Kasaba' da bulunan Poyrazzadc 

Mehmcd' de bulunduğunu, Meh
med müessesesinin teşviki sa
nayi kanunundan istifade et
mekte olduğunu söylemiş, güm-
rük vekili ise un ve yağ f ab
rikasındaki bütün makinelerin 
gümrük resminden muaf ola
rak ithal edildiğini söylemiştir. 

Dört gümrük beyannamesi 
muhteviyatı hakkında gümrük 
başmüdiirlüğünden istenen ma
himata cevap gelmediği gö
rülmüş 'e bu malümatın tek· 
rar istenmesine, muhakemenin 
17 ağustos tarihine bırakılma

sına karar verilmiştir. 

Borsada seçim 
Bugün saat onda seçime 

başlanıyor. 

rin tutmamasın
dan d reym an 
yaparak iki va
gon parçalanmış, iki vagon 
da fazla hasara uğramıştır. 
Vagonların hepisi de yüklü 
idi. İnsanca bir telefat yoktur. 

Vagonlann kaldırılması ıçın 
lzmirden vinç istenilmiştir. 

Dün Ortaklarla Aziziye is
tasyonları arasında işleyen se
fer treni, genişleme ameliyatı 

süren, Aziziye tünelinin tah
ribat yerinde dreyman yap
mıştır. Devlet demiryollarrn 
~----------~---

F uvar hazır
lıkları ilerliyor. 

----·--···- - -
Mısır da resmen 
İştirak edecektir. 

Sunda ittifak etmrlıy,ız k~ : . 
' 1 Bcrgama'da Avıam Korkidi 
fzmir hapisane mcs e esmı 

l Ağustostan itibaren işe 
başlıyacak olan borsa idare 
heyeti lntihabatına, bugün saat 
onda borsada başlanacaktır. 
İntihap münasebetile, borsa 
binası dün bayraklarla süslen
mişti. Bugün saat ondan iti
baren herkes gidip sandığa 
reylerini atacaktır. Akşama ka
dar atılacak olan reyler, ek
seriyet gösterirse, akşam üzeri 
reyler tasnif edilecek ve yeni 
borsa idare heyeti seçilmiş 
olacaktır. 

Kültürparkta kurulacak olan 
fuvar için hazırlıkların tamam· 
]anmasına geceli gündüzlü ça· 
Jışılmaktadır. Belediye reisi 
doktor Behçet Uz, her gün 
fuvar yerine giderek faaliyeti 
tetkik etmektedir. Gazinonun 
inşaatı ç.ok ilerlemiştir. Ge
çen sene olduğu gibi Devlet 
demiryolları umum müdürlüğü 
fuvara iştirake karar vermiştir. 
Bu maksatla esaslı bir pavi
yon inşası için tetkikat yap· 
mak üzere Devlet demiryolları 
umum müdürlüğü merkez ha
reket müfettişi Ferid'i şehri
mize göndermiştir. 

ı h tarafından tesis edilen ve mal-hallettiğimiz gün, ya nız ma •
1 kumları kurtarmış olma~la ka -

ğ Türk adliyesıne ız-
mıyaca ız, 

t.ırap veren bir hastalığı te-

mizlemiş olacağız. ** - ------
Çanakkale 
ve İstanbul'a 
Bir seyahat 
hazırlanıyor· . 

Askeri mütekaitleri cemı-

1 · ··b · 1"n Çanak-yeti zmır şu esın . 
kale'ye bir seyahat t~rt.ıp et-
meğc karar verdiklerını • ~~z
mıştık. Ht.'Jer aldığımıza gorc 

seyahat, lstanbul'a kadar uza· 
tılacaktır. Çanakkale, boğazı 
gezildikten ve meçhul asker
ler abidelerine çelenkler kon
duktan sonra seyyahlar, vapu-
ra dönecekler ve vapur lstan
bul 'a hareket edecektir. Va· 
pur temini için acenta ile mü

zakere edilecektir. 

zemesi gümrük resminden ma
af olarak dış memleketlerden 
ithal olunan un ve zeytinyağı 

fabrikası tesisatını gümrük 
resmi vcrmiycrek satın almak 
ve bu suretle · gümrük kaçak
çılığı yapmakla maznun Reno 
Alyoti ile arkadaşının muha-- <~.. t" -r,., ~ .... ·', 1 ( 

ELHAMRA Telefon 2573 

Bugün iki büyük film birden 

Viyana ,11bülü 
!.r 'lrtha Eggt. ~.i 

1-
2 -Fakir bir delikanlının hikayesi 

Marie Belle 

Duhuliye 20 Kuruştur •.... 
Seanslar - 4 de Fakir delikanlıı 6 da Viy~~a .. ~~lbulu, 

7 30 da fakir delikanlı, 9, 15 te Viyana bulbulu 

' -

Almanya'ya ısmarlanmış olan 
ve fuvardaki büyük havuzdan 
renkli su fışkırtacak tesisat 
bugünlerde gelecektir. Mısır 
hükumetinin de lzmir fuvarına 
resmen iştirake karar verdiği, 
fuvar komitesine bildirilmiştir. 
Macaristan, İsviçre ve Ro
manya hüki'ımetleri demiryol: 
larında fuvar ınünasebetilc 
yüzde 30-50 nisbetinde tenzi
lat kabul edilmiştir. 

Kültürpark civarında inşa 
edilecek olan yollardan bazı
larının ihalelerini fuvar komi
tesi yapmışbr. Derhal inşaata 
başlanacaktır. 

idaresince alınan tedbir ve 
tertibat üzerine öğleden sonra 
makine düştiiğü yerden çıka
rılmış ve karşılıklı trenler yol
larına devam etmişlerdir. Bu 

yüzden Denizli - lzmir posta 
treni bir buçuk ve lzmir-De
nizli posta treni de 4 saat 
teehhürle hareket etmişlerdir. 
" Olen ihtiyar 
kadın kimmiş? 

İzmir • Kemalpaşa yolunda 
Kavaklıdere köyü civarında bir 
fundalıkta ihtiyar bir kadın 
cesedinin bulunduğunu ve hü
viyetinin tcsbitine çalışılmakta 
olduğunu yazmıştık. Tahkikata 
el koymuş olan müddeiumumi 
muavini Ali Akkaya, kadının 
hüviyetini tesbite muvaffak 
olmuştur. 

95 Yaşında olan ve Rebia 
adını taşıyan bu kadın, Eşref-
paşa' da oturan ve liman işleri 
müdürlüğunde tahmil, tahliye 
işlerinde amelelik eden Ya
sin'in anasıdır. Ara sıra evden 
ayrılarak akrabaları nezdinde 
kalmakta imiş. Son defa beş 
giin eve] evden çıkmış ve bir 
daha gelmemiştir. Fakat bu 
defa Kemalpaşa yolu kenannda 
cesedi görülmüştür. ihtiyar ka
dının, orada dolaşırken hava
nın fazla sıcak olması scbe
bile kalb sektesinden öldüğv 
muayenesi neticesinde anlaşıl
mıştır. 

İtalya'ya 
Yapılacak ihracat .. 

ltalya'ya ihraç edilecek olan 
malların bedellerinin italya hü
kumetince döviz olarak ihracı 
mcn'edilmi~ olduğundan bu 
para mukabilinde ltalya'dan 
mal almak zarureti başgöster-
miştir. Bu cihetin nazarı dik
kate alınması ve alakadarların 
zarara uğramamas1 için An
kara Türkofis merkezi, izmir
deki alakadarların nazarı dik
katlerinin celbedilmesi, Türk 

ofis İzmir şubesine bildirmiştir. 

bir lıiıabe irad e<lecektir. 

• • • 
Murad Germen, lzmir, Ma· 

nisa ve havalisinin yakından 
tanıdığı temiz, sempatik, va
zifeperver bir idareci idi. Milri 
harekat esnasında umumi em· 
niyet müdürlüğünde, daha 

sonra lzmir vali vekaletinde 
bulunmuş, bilahare Kastamoni 
valiliğine nakledilmiş, oradan 
da Manisa'ya getirilmişti. 

Bütün bu vazifelerde ken· 
dine has görüşleri, enerıısı, 
fedakarlığı ile muvaffak olmuş. 
birçok eserler vermişti. Fazi· 
letkar bir insandı. Vefatı cid· 
den çok elem vericidir. Dün 
bu haber İzmir-de çok derin 
bir teessür ve hayretle ka11ı· 
lanmıştır. 

Kendisi, eski Sıhhiye Vekili 
ve Aydın meb'usu doktor Maz· 
har'ın da kardeşidir. Kederli 
ailesine ve Türk idarecilerine 
taziyetlerimizi sunanz. 

Befler konf eranaı 
toplanacak •• 

-Başı 1 inci salal/etle
konmuş fevkalade tedbirleriıı hep
sinin bldınlmaıı tartiyle ~i Lo
karoo'ya j~tirak edecektir. 

İngiltere hükumetı eylaldeo ev
·.-el Lokarno konforan111Dın topıa.. 

mar.ma taraftardır. Bu suıetle, bq. 
lı•dn gosterecekleri tem•) 61 ve 
:r:ilıni~t·te göre ulutılar r.oıyeteai ili 

lahatını derpi~ ede~ktir. Demek· 
tedir. 

Londra, 26 (A.A) - Sun· 
day Chronicle gazetesinin yaz-
dığına göre, Mussolini ile Hit• 
ler beşler konferansına vaki 
olan davet hakkında telefonla 
görüşmüşlerdir. İtalya mczlc6r 
konferansa iştirak için Akde
niz anlaşmalarının tamamile 
kaldırılmasını istemekte, Al-
manya da Afrikada kendisine 
ittisa hakkının verilmesini şart 
koşmaktadır. -Hamdt 1Vüzhet 

Montrö Bogaı:lar konferan11 
müzakerelerini Anadolu namı· 
na takibetmiş olan neşriyat 
umum müdürümüz Hamdi 
Nüzhet şehrimize dönmüştür. 

Yllanbahl)ı isteyorlar 
Almanya' dan bazı firmalar 

Türkofise müracaat ederek 
yılanbalığı istemişlerdir. Tür
kofis, külliyetli miktarda yılan 
balığı ihracı için tetkikata gi
rişmiştir. 



Siyaset ve Aşk 
Hisar önünü bilirsiniz: 
Günün hernevi yorgunluk

lan içinde nefes almakta zor
luk çekenlerin akşam Üzer
leri can attıkları yer!.. Edebi, Tarihi, macera romanı 

Çınarının serin gölgesi al
bna kimler koşmaz ve neler 
konuşulmaz?,. Hafif ve fakat 
istifadeli mevzular üzerinde 
herkes dilediği gibi fikrini 
söylemekte serbesttir. Şaka 
ile ciddiyetin, şiirle memle
ket işlerinin dile geldiği bu 
yerde, yalmz ukalalığa cevaz 
yoktur! 

Asi bir amiral muhasara altındadır 
·~··············-································ 

Asiler bombardıman edili • 
yor. Fakat Madride kırk ki 
lometre kadar yaklaşmışlar. 

80 .. 

- Evet, maretal hazretleri! 
Fakat müsterih olunuz. Bu 
mühim işi tenvir için elden 
plen her şeyi yapacatım! 

- Bilhassa, bu dosyanın 
lıudut haricine çıkmamasını 
temin etmelisiniz! 

- Bugün öğleden sonra 
Yüzbaşı Hanri'yi istintak 

edecetiml 
- Bu istintakın yanımda 

olmasını arzu ediyorum! 
- Ben de bunu rica ede

cektim. Ar?u buyurulduğu 
taktird a' ~m üz ri saat 4 te 
\itibiml~ bi,.' ld:e dairenize 
plırim. 

- Olur Ben de Hanri'yi 
o uatta da· reme getirtirim. 

Polis müdürü M. Pietri se
limlıyarak çekileceği sırada, 
Harbiye bakJam mareşal Ro

on, bir baba tavrile: 
- Suallerinizi çok sert sor

'ID&yınız. Bu bedbahtın benim 
eaki bir harb arkadaşımın 
oflu olduğunu onutmayınız. 
Son zama a kadar bu genç 
en namus u ve en çalışkan 

zabıtlerimizden idi. Şimdi bile 
ltendisini öldünneği tasavvur 
etmektedir. Her halde namuslu 
öldupna emin olduğum bu 
rencil) izzeti nefsini mümkün 
mertebe koruyalım. 

Dedi. M. Pictri: 
- Tavsiyenizi göz önünden 

uuldaftırmıyacağım. Mamafih 
YaZifemi de ifa edeceğim! Dedi. 

- Pekili ... . . . . . . . . . . . 

Dedi. Hiç tereddüt etmeden, 
hiç korkmadan bütün bildik
lerinizi polis müdürüne söyle
yinizl 

M. Pietri mareşahn tam 
önünde bir koltuğa oturma
sından sağ kolunu mareşalın 
iş masasına dayamıştı. 

Polis müdürü hazırlanmış 
olan sual listesine baktı, ve: 

- Henüz tavazuh etmiyen 
şartlar altında nezdinizde bu
lunan mühim bir dosya kay
bolmuıtur. ""Zabıtanın vazife
sini kolaylaştırmak için bu 
hususta bize izahat veriniz. 

Dedi. Hanri kısa cümlelerle 
geçen ve bildiği hadiseleri 
söyledi. Ve Dük Dö Lodo
vik'in kendisini ziyaretini ve 
hemşehrilerinden bir kızı ge
tirditini anlattı. 

- Bu kızı evvelden de ta· 
nınm. Kaderos Şatosunda bir 
kaç defalar gördüm. Dün ak
şam uyuduğum sırada dosya
nın yerinde olduğuna eminim. 
Bu sabah, emirber neferim 
beni uyandırdığı vakit koydu
ğılm yerde yoktu. 

- Şu hdle gore, bu dos
yayı bu g~nç kız mı aşırdı? 

- Bu kızı ittiham edemem! 

Polis müdürü çenesini eline 
dayadı, bir müddet düşündük
ten sonra· 

- Siz bu kızı Voklos'dan
mı tanırsınız?. 

- Evet fakat münasebetim 
azdır. Yalnız olduğumu gö-

Sureti hususiyede haberdar rünce, Dük Lodovik bu kızı 
edilmiş olan Yüzbaşı Hanri bana getirdi. Fakat Paris'te 
Dö Buagemon harbiye daire- bir kadının yanında bulunu
~e gelmiş ve kendi dairesine yordu. 
kapanmış, asabi bir halde 
Harbiye bakanının yanına ça- - Size bu kız yabancı idi 
fınlmasını bekliyordu. detil mi? 

BU arllık kumandan Golif- - Aşağı yukarı böyle! 
fet içeri girdi ve Hanri'nin - Adı nedir? 
,uni sıkarak: - Bilmiyorum. Kendisine 

- Batınıza gelenleri bili- Pibulet derler. Ben de öyle 

JOl'Um. Dedi. Büyük bir feli- tanınm. 
Maın.fib, aidatım hususi Polis müdürünün talebi üze-

laabedere göre bakilcatı olduğu rine Pibulet'in eşkilini tarif 
bı töyleneniz vaziyeti kur- etti: Mavi gözlü, kumral saçlı, 
~ mümkün olacaktır! güzel, orta boylu .. 

liann ğözlerini indirdi ve - Bu kız Paris 'e ne zaman 
hir feY söylemedi; geldi? 

Gollifet: - Dük' e göre üç hafta ka-
- Haydi kardeşim. mareşal dar evvel Paris'e gelmiştir. 
Polis müdürü sizi bekliyor! - Son• ""' -

Dedi ve elini samimi surette -----------
'ye uzattı, bu suretle yan imamdan ıikdyet 
olarak mareşal Rondonun lkiçeşmelik Akçalı mesçit 

llOCllwna girdiler. parti ocağı hatkanı Ahmed 

Burada, felsefe yapılmaz 
amma, bazılarının tefelsüfe is· 
tidat kazandığı anlar olur. 

(Hisar önü), tatlı bir hürri
yet havası içinde dallannı ve 
kanatlarını maziye açmış çı· 
nar ağacı ile, kafalanmızın 
hoşlandıtı bir şark köşesidir. 

• • * 
Geçen gün, üç-beş arkadaş 

konuşuyorduk: insanların batıl 
itikatlar ve hurafelere karşı 
gösterdikleri zafını konuşu
yorduk. Bu münevver ve rea" 
list sandığımız adamlann bile 
kendisine şeamet veya uğur 
getireceğine inandıtı şeyler 
yok mudur? .. 

Müneccim başının fikrini 
almaksızın karar veremiyen 
binlerce sersem hükümdar ve
ya hükumet reislerinden ziya
de onun za1im iradesine bo
yun eğen insanlara insanlığı

mıza acıyorduk. Hakikati hal
de, elektirikle parlıyan yep· 
yeni dünya içinde bile, beşe
riyetin kafasında, örümcekli 
ve küflü bir nokta, ebediyen 
karanlık içinde kalmıştır. 

Frenklerin " Supertition ,, 
dedikleri bu ruhi ve zihni da
laletten lcurtulacağlmız gün 
gelecek mi?. 

Sahsın tam hararetli nok· 
tasında, tepemizden bir kuş 
uçtu ve barsaklannın muhte
viyabndan birşey ... Bir fazla· 
lık (Murat Çınar) ın kafasına 
düştü. Arkadaşımızın sinirlen
mesine meydan vermemek için: 

Uturdurl.. Diye gülii§tük. 

Fakat o, hurafelere kolay 
kolay boyun eğecek adamlara 
benzemiyordu: 

- Zltürt tesellisil Dedi. 
Üzerimize dökülen kahve ile 
yep-yeni elbiseyi perişan ede
riz de, bu becereksizlitimize 
uğur atfederiz. Sonra kahveci
ningetirditi bir bardak su ile 
başını yıkarken, pek hoşumuza 
giden fU vecizeyi savurdu: 

- Keşki, başımıza bece· 
renler hep böyle kuşlar ol-
saydı!... IKIKE 

Fransa'da Grev Marepl: dün idarebanemize geldi. Pa-
- Yaralı olduğunuz içın zar günü öğle namazında Ço

'"''-"--•·• durmayınız, oturunuz! rakkapı camiinde namaz kılar-
ken, namaza mani olmıyacak 
şekilde yan tarafa koyduğu 
temiz şapkası ile ayakkapla-

Fabrikalar, ame. 
le ile anlaıtılar ... 

Günlük siyasal ete 
Sahip ve batyuguu 

Haydar R~ü ôKTEM 
mam1 nqriyat ve yan itleri 

mfldlrfl: Hamdi flalıet 

mm Waci Beylu -.,ı 
Balk ~ ltiaaa ı~o 

T.ıp.A t..ir - ADOLU 
fon: 2776 - Potta btuaa 405 
ABON! ŞERAiTi 

~..-1200. altı •yhta 700, •• 
.,.ıı,ı 500 bnftw 

..... ICI memJebtJer içua ,...Jik 
ahoae Gcnti 27 liradır 

.... reni• 5 brattm -geçınif ...... lar 25 kW'llfln 

nnın, imam tarafından tama
mile ezilip buruşturularak 
b&1ka yere kaldırdığını söy
ledi ve dedi ki: 

- Benim şapka ve ayak
kabımı kaldıran imam biçbır 
,eri sebebe istinat .etmiyor
du. Bu aadece bir nezaket ve 

Paris, 27 (Radya)-Sitroen, 
Pejo ve sair büyüle f abrikala
nn tahliyesi baklanda amele 
hükumetle uzlaşmışbr. 

Bugün de patron ve amele 
murahhaslan toplanacaklar ve 
yeniden kararlar ittihaz ede
ceklerdir. 

Pariı, 27 (Radyo) - Paris 
cıvanndaki İDf88t amelesi gre· 

vi bugün hitam bulmtlflur. 
Pejo fabrikalannda da amele 
iıe başlamıştır . 

Mavi kortleld 
Nevyork, 27 ( Radyo ) 

Umulmaz bir hadise çıkmadığı 

Şiddetli muharebeler var. Asilerin mukavemeti karıldı, denili 
yor. Fakat diter taraftan hükumet kurdular. Donanma da 

faaliyettedir. Hükumetçiler Saragosa ile hücumda/ 
Madrid, 27 (A.A) - Haber alayile topçu kuvvetlerden ve kol burada kendisini muhasara 

verildiğine göre, Asiler Alba- milis efradından müteşekkildir. altında bulundurmaktadır. Bu 
cete' de mutavaat göstermiş- Öğrenildiğine göre, Aragon kollann bir kısmı muntazam 
lerdir. Saragosse'nin bombar- eyaletindeki isi kuvketlerin askerlerden diğeri de general 
dımanı devam etmektedir. başkumandanı olan general Pena'nm kumandası altında 
Madrit'in şimalinde Guadarra- Gatanella Yacave Huescadan bulunan amele milislerinden 
me dağlanndaki muharebe de takviye kıtaatı istemiştir. Hü- mürekkeb bulunmaktadır. 
devam etmektedir. Asilerin kumet kuvvetleri tarafından Paris, 27 (Radyo)- Bugün 
mukavemeti kırıldıtı bi)diril- ihata edilmiş olan Huesca' da kabine Elize sarayında M. Al· 
mektedir. Askerlerin çerçeve- beyaz bayrak çekilmişse de ber Lebrun'un riyasetinde top
lediği köylü kuvvetleri asilerin asiler henüz teslim olmamış· lanmıştır. Bu içtima, bilhassa 
kısmi kü:lisini Endülüs'te hır- lardır. Asiler halihazırda Ya- Jspanya'ya silah verilmesi me
palamaktadır. Hükumet kuv- ca'ya hikimseldr de Kale iyice selesile alakadardır. 
vetleri denizde mahreç bul- bombardıman edilmiştir. Jspanyol tayyareleri Fran-
duklan için iaşeleri artık te- .. Barselo~'da sükun hükum sa'ya gelmiıler ve mühimmat 
min edilebilmektedir. surme~tedır. alacaklan sırada M. Daladta 

Madrit, 27 (A.A) - Resmi B Vaşın~on,. 27 (Aka.A)k - ve M. Delbos'un şiddetli mu-
d d·ı · 1 b' arselon dakı Amen n on- . _ . . gazete e neşre ı mış o an ır halefetı uzenne tayyareler hır 

k d k b solosu M. Eranklin hariciye 
aramame e müte ait za it· şey alamadan geri dönmüş-

lere cumuriyete hususi hizmet- nezaretine bir telsiz göndere- lerdir. 
1 d b ı d ki kd" d rek halihazırda Malagaya git-tr 1 e d ~un u ./rı l tak ~r ke mek üzere yolda bulunan Gu- Cebelüttarik, 27 (Radyo)-
kaab ohr u a kvazdı e a ma a incy adındaki Amerikan mül- ispanya' dan gelen haberler 

ı a şetme te ır. hala bı"rbı'rinı· nakıztır. Bazı G tecilerini almak üzere hemen 
HlenCdabye, 2117 (AF.A) B c- Barselon 'a gönderilmesini iste- ispanya şehirlerinden alınan 

nera a ane as err<'r ur- radyolarda mensub olduldan 
gos da muvakkat bir milli miştir. 

Kons los göndermiş olduğu tarafa göre haber vermekte-
müdafaa komite teşkil etmiş- d" l 
tir. Bu komite ~~ncral Mola· telsizde bütün münakalahn ır er. 

tehlikeye maruz bulundu.ıı...•nu General Mola, ıiaıal cep-
nın yüksek otoritesı altında l§U h d y • p l 

ilave etmektedir. esin e orgos tan amye o· 
bulunmaktadır. Komite hükii-

Babriye nezareti M. Frank· tk'ya gitmiş ve Madrid üze. 
mete ait bütün selihiyetleri · - - kt ld .ıı.... b"l lin'in bu müracaatım hemen nne yurume e o U5 ... nu ı -
üzerine almıştır. Komite ecne- d" · · 

Guinoy kruvazörüne bildirmesi ırmıştır. bi memleketlere mümessiller 
gönderecektir. için Oklahoma kruvazörüne Madrit hükumeti de vazi· 

Hendaye, 27 (A.A) _ Na- talimat vermiştir, yete hakim oldutunu ve isya-
varre asileri denizde bir mah- Madrid, 27 (A.A) - Da- nın artık dotrudan doğruya 
reç ele geçirmek maksadile biliye nazın Hükumete sadık tehdit edecek mahiyeti haiz 
Pasgos üzerine yürümekte- kuvvetlerin vaziyetinde dün olmadığını bildirmektedir. Al
dirler. Asiler bu teşebbüsle- mühim bir salah hasıl olmuş basetta'nın asilerin elinden 
rinde muvaffak olduklan tak- olduğunu bildimıiştir. Mem- kurtanllll8S1 da bu hakikate 
dirde lrun ile Pampolume leketin muhtelif noktalarında şahittir ; hükumet kuvvetleri 
arasındaki demiryolu münaka- asiler mağlup edilmiştir. Endülüs üzerine yürümektedir. 
litı kesilecektir. Sivillerle tayyareler hüku- Cenova, 27 ( Radyo ) -

San Sebastien yakıninde met kuvvetlerinin icraat ve Prenseı Marya vapuru Barse
kiin Loyalanin isyan hareke- faaliyetine müe!!sir surette yar- lon'dan Cenova'ya gelmiı ve 
tine kanımıt olan garnizonu- dımda bulunmuşlardır. ispanya' da bulunan 600 ltal· 
nun hareket sahuından kaç- Brüksel, 27 (A.A) - Is- yan ve 400 Alman tebaasını 
mağa muvaffak olduAıı ve hali panya sefareti mulahatgüzan gctirmiıtir. 500 kadar da muh
hazırda San Sebastieni çevi- ile katibi istifa etmişlerdir. telif milletlere menıup kimse-
ren dağlan işgal etmekte Madrid, 27 (A.A) - Dün leri de getirmiştir. 
bulunduğu haber verilmek- hükumet tayyareleri tartfından Roma, 27 ( Radyo ) - is
tedir. Melilla ve Ceuta'nın bombar- panya'nın Roma sefiri ve Ata· 

Hendaye, 27 (A.A) -Ame- dumanı esnasında Afrika' daki şe Militeri general Franco'ya 
rika'nın ispanya' daki büyük isi kuvyetler mühim zayıata bir telgraf çekerek Madrit 
elçisi M.C.N. Oland Bovers düçar olmuşlardır. Asi kuv- hükiimetine istifalannı verdik
dün Cayouga adındaki Ame- vetlerin boğazı geçmek tasav- lerini ve ihtilal hükumetine 
rikan gambotü ile ispanya'- wrundan vazgeçmış olduklan hizmetine hazır bulunduldannı 
dan ayrılm1tbr. söylenmektedir. bildirmitlerdir. 

Madrid, 27 (A.A) - Hü- Barselon'dao haber alındı- Paris, 27 (A.A) - Satce· 
kumet kendisine sadık kalmış ğına göre, hükumetin tayyare nah gazetelerinin ispanyaya 
olan harb gemilerinin yeniden filolan hülcümet kuvv~lerinin silah verilmesi meselesinde 
dün öğleden sonra Coutayı Saragosse d'otnı yapmakta hükumete karşı yapmakta ol· 
bombardıman etmiş oldukla- oldukları ileri hareketini tak- dukları mücadelede beklenil
nnı bildirmektedir. viye etmişler ve kaçmakta olan miyen bir detişildik hasıl ol-

Barselon, 27 (A.A) - Hü- asilerin üzerine bombalar at- muştur. Sebebi de Humanite 
kiimet kuvvetlerinden üç kol mışlardır. gazetesinin vermiş oldutu bir 
Saragosse üzerine yürümek- Seville 27 (AA) - Seville haberdir. Bu habere göre, 
tedir. Perez Tarrezin kuman· radyo istasyonu bu sabah saat iki Fransaz fabrikası kral 13 
dası altında bulunan birinci birde asi kuvvetlerin Madrid'e eti Alfons'un eski sefiri Gui
kol Leridayı ele geçirmiı olup 40 kil9metre mesafede bulun- nones'de Leon'dan lspanyol 
hali hazırda Saragosseye 35 makta olduklannı ve şehrin faşistleri ıçın evelce ısmarlan-
kilometre mesafede bulunmak pek yakında düşeceğini bıl- mış olan tayyare ve otomobil· 
ta.dır. dirmiştir lerin bedeli olarak yiamiter 

lkınci kol Sannenayı zapt- Oviedo. 57 (A.A) - Ovi· milyon fnnk almıılardar . 
etmiş ve Sarngosseye 60 kilo- edo daki isi kuvvetler kuman- Sapnah gazeteleri de na· 
metre mesafede kiin Tardi· danı albay Arando kanlı bir zırlar m~lisinin lspanyol me
enteye vannlflır. muharebeye meydan verme· selesinde tam bir bitaraflık 

Üçüncü kol Casteyi ele ge- mek için teslim ölmata davet muhafaza etmek kararından A.NADOlU MATBAASINDA 
____ BA_~ ... LMl~'TlR 

hakaret mes' elesi teWdci ederim 
uri imamın, camide halka kartı 
çolc nazık davranması Uzun. 
dır. Kaldı ki bu mes•elede 
hakmdır. Ayni zat; daha 
bafb vatandaşlan da batlca 
şekillerde incitmittir. Evkaf 
mfidürlüjıG bu mes' eleyi naza"n 
dikkate almalıdır. 

takdirde kraliçe Mari vapuru 
bu seferinde rekoru kıracak ve 
Mavi kordeliyı kazanacaktır. 

çirmiş ve Alcanize vasıl ol· edilmiştir. dolayı memnuniyet göstermek· 
mqtur. Bu kol 16 ıncı piyade HükOınet kuvvetlerinden iki tedirler. 



ltalya. anlaşması, Akdeniz' de ve oniki adada ~urların fikir" dllelde.t1-

ne gibi makşadlar taşıyor ve tesirler yapabilir? Kredi-kolar laak-
v kında halkın dilefi 

BÜYÜK TARiHİ TEFR~KA . _ ltalya, <;anakkale bogazına oğ~":!~:.~;1~anıa~!:" ~! 
Birinci Fransova 

8 Çeviren: F. Şemseddın Benlıoglu k b. d yı Almanya'ua kooperatiflerini mevzuubahs 

K l k d . . e hiyanet edenleri hicbir. ya ın ır a a ~ eden bir mektub aldık. Muh· 
Ta ' en ısı'! .r r . d ' teviyatını dikkata şayan b uJ-

Veçhıle Qı Tetmıyor u.. hava u•• ssu•• olarak verdı• duk. Hulas~ta~ ~eşr~diyo:uz: 
Mareşal Rondon iş masası· Bu asılzade Marinyan'da bü- • Kooperatıf, ıktısadı muey-

nın başında idı, Günün evra- yük kahramanlıklar göstermiş __ yidelerimizden biri idi. Bir 

kını tetkik ediyor, her birine ve lOO şövalyenin şefiydi. /ngiltere; Sonbaharda bir taarruz bekliyerek Boğazlar konfe. senede sayısı altıyüze çıktı. 
kırmızı kurşunkalemle işaretler, Krala hiyanet suçile idama l h f d k l k d Bu sure~le çiftçi faizci ve mu· 

hk.. d'l · t' ransında Türkiye ve Rusya e ine e a ar ı yapmış, i-~er b h d k l k N derkenarlar yazıyordu. ma um e ı mış ı. 5 ra a acı an urtu aca b. e 
- Haşmetma:ıb .. Ya karlar. Bu asılzadenin tek kızı, Di· taraftan Almanya - İtalya askeri birliği de kuruluyormuş. çareki, bazı kooperatiflerin 

fakat bu soğuk, bu karayel... yan dö Puatiye bütün geceyi • başına geçenler, nakıs malii-
kr 1

. · rd · k n Temps gazetesinden: imza etmek suretile Berlin'in evvelde Akdeniz' de vukua ge· h'b' 'd' l A · Üç gu"n oluyor ki buzlar. ço.·. a ıçenın ve va ı eı ra 1 e mat sa ı ı ı ı er. ynı za· 
kr ı h · · M g 't'in Roma hususi muhabirimiz- halya'nın Akdeniz'deki siya- lecek her hangi bir İtalyan ta· d ı h k t tt'l 

Ziilmu .. yorl Herşey bana çırkın a ın emşıresı ar rı man a yan ış are e e ı er. 
ki it d k 1 ff den (Telefonla) - İtalya uzun setini tasvip ettiği fikrini ha- arruzuna karşı koyabilmek için K t•rı · · t' · 

görünüyor, parmaklarım don· aya arı a m a ra ı a a razı oopera ı erın vazıye anı sars· 

d d 
F etmeğe çalışmıştı. senelerdenberi, müstakbel ih- sıl etmesidir. yapmış clduğu anhşmalara tılar. Ayni zamanda koope· 

u, vu··cudum don u... ran· ı d .. ·· .. d t t 1 H Ih k' b · t · k b'r yen· az daha ·ı- t k 
h 

Fakat kralın af etmesine im- tiyaç arı a gozonun e u u a- a u 1 u sıyase ıse ço 1 1 a 1 ave e me ratif nizamnamesinde de or· 
aa'da Şubat ayında erşey k b k b. h - · 'b b b' k"ld 1 'it · t d.... S t R ' b kan yoktu: çünkü hanedanı, ra ' üyü ır avaı ırtı at- ariz ır şe ı e ngı ere ıs e ıgı, ovye usya yı u takların vaziyetine uymıyan 
ıogu .. ki ı f ı· t' .. t kt d' ı h' b' t' la ak anlaşmalar ç.erçivesine dahil dd l çocukları, memleketi hesabına ar aa ıye ı gos erme c ır. a ey ıne ır ne ıceye u şm · ma e er vardı. Bunlar, top 

Kral: rt 1· .. u" me~e mec Bu cihetten geçen 26 haziran· temayülünü gösteriyor. ederek ltalya'ya karşı olan bu yeku"n koope at·f t ki 
_ Evet.. Böyle soğuk se· se ve za ım gor n 5 • , r ı ve or a ar 

.
1 

burdu. Kral, dÜşmanlara satıl· da, general Vallenin Berlin- Akdeniz'in en canlı nokta- cepheyi knvvetlendirmek ar- aleyhine netice verdiler. 
nelerdenberi Fransa' da gördiı - mış ve bu yüzden hudutları- deki ikameti . esnasında imza· sında bulunan ltalya bu de- zusunda bulunduğu kanaatı Yeni nizamname ise bütün 
rnu··ş değı'ldir. Mahsulat 8 ı ı ı· l Al · d h 1 l b'I k h t" d 

k l 
nm dört tarafından tecavüze anmış o an ta ya • manya nız e ası 0 a 1 ece er ur· var ır. eski hataları ortadan kaldır-

zarar go .. rdö. Zavalh fa ir er... h ı k b" ··k b. l'' · · t ·ı d La T 'b d. k' "Y ug" ramış, müşkül bir vaziyette ava an aşması ço uyu ır u yenı vazıye ı e son erece rı una ıyor ı : e· mıştır. Ortakçı tam istiklaline 
Dedi. 

579 
kalmıştı, Ayni zamanda bu hiya· ehemmiyeti haiz bulunmak- alakadar el naktadır. ni bir boğazlar ıejimine mü· kavuşmuştur. Fakat yeni hü· 

Andrea del Sarto, 1 k 1 d d it l ' k 'tt'h lun teallı'k bı'r muahed · bati k.. l · k'd b · k net şebekesinin im er en mü· ta ır. aya ya arşı ı ı az o • enm arı um erın, es ı en en oope· 
Mayısında kralın koll~rı .ar~- rekkeb olduğunu, ne kadar ltalya'nın resmi havacılık muş bulunan sansiyonların il- çizilmiş bulunuyor. ratif üzerinde biraz mütered-
slnda O"len Leonar do Vınçı- d 1 V d ll'A d · · d 'ğ' b' "İ 'it ' · S R d ' d k la genişlemiş bulun uğunu öğren· gazetesi o an ie e ria gasına aır ıra ettı ı ır nu· ngı ere nın OV) et us- ıt avranan orta çı rıa an-
nin yerine -Yerini hiçbir .. za- mek de memleketin ali men· bugün bu anlaşmanın esaslı tukta Eden İngiltere impara· ya'ya ve Türkiyeye karşı ina- laşılması ve inhilal etmiş mü.-
nıan doldurmuş olmamak uze- faatleri namına elzemdi. noktalarını neşretmektedir. torluğunun: nılmaz bir tehalük ile bahşet· esseselerin canlandırılması li-
re tayın edilmişti. Kral ke~- Kral, Sen Valiye'ye gönder- Yeni hava mukavelesi 7 ma- 1- Akdenizde paktlar po- miş olduğu müsaadeler bütün zımgelirken bu yapılmadı. Ke· 
disine bol maaş vermekteydı. diği iki Paris komiserine şu yıs 1928 de imzalanmış bu- Jitikasından vazgeçmiş olma- bu işin · yani Lozan muahe· malpaşanın bazı kooperatif
Güzel bir ikametgah da ve· direktifi vermişti. lunan ve gayesi Milan - Tren- dığını, desinin tadili hakkındaki Türk leri bu yüzden sarsıldı. Şüb-
rilmişti. Fakat bu ressam Fi.o· "Burbon'un hiyaneti neticesi te _ Munich arasında müteka- 2 - Akdeniz' de İtalyan- talebinin - İngiltere bahriye hesiz, bunlann ortakçılan za-

ranse'nı'n hayal ve hasret,ıle olarak düşmanlar Fransa'ya l rar görecek ve arkada duran bil bir havai irtibat tesisi olan Habeş ihtilafının zuhurundan nezaretinin yardımı ile ngil- b h l l 

b
. t•• l" p · 'e ve Fransa ya gı'rmiş bulunmaktadırlar; mem- h l d mura a acı ar, gene ro oyna· ır ur u arıs , anlaşmanın kıymetidir. evvel mevcud bulunan deniz tere ariciye nezareti e in en ğ b l k 

ısınamıyordu. Kral, Milano ya leket dahilinde kendilerine pek Yeni mukavele mucibince kuvvetlerinden daha fazla bir çıkmış olduğunu meydana ko· ma a aş ıyaca tır. 
gı'ttı·x.; vakı·t kend.ı'sini de .be·-. çok yardımcı bulacaklarını san- b 1 d Ortakların kooperatiflerden 

6
• on sene için Venedik ve Mü- kuvvet u un urmak niyetinde yuyor." d'ğ 'k~ ti · d 'kr t 

d t Ştı maktadırlar. Bununçün sizin ı r şı aye erı e; ı az e • 
raber go"tu"receg"ini va e mı. ' h ·k· ·ı R B ı· b l d ğ .. 1 d. B az' t k d ltal e bu işe fevkalade ehemmiyet ni tarı ı ı e oma ve er ın u un u unu soy e ı. u v ıye arşısın a ya· tikleri parayı 3 temmuzda öde 
sabırsızlıkla bu vadın yer~ vermeniz ve hakiKatı elde et- arasında ve Frankfurt tariki Demek oluyor ki ltalya sank- Almanya hava anlaşması çok mek mecburiyeti. Bağlarına 
getirilmesini bekliyordu. e meniz lazımdır. Elinize teslim ile de Roma ile şimal denizi siyonların kaldırılmasının Ak· hususi bir şekilde tenevvür bekçiler dikilmesi ve manasız 
hasretle içini çekerek: D edilen adamdan bunları öğren- aresmHa havai irtibat temin deniz muvazenesi üzerinde ediyor. Eden 19 haziranda keşifçiler gönderilmesi idi. Bağ-

- Floransa .. Floran
1
sa .. , e· mek mümkündür. İcab ederse edilmiş oluyor. hiçbir tesire malik bulunma- lnglltere'nin Akdeniz paktla- cı, üzümünü ancak !eylüle ka-

dı". Haşmetmaabınız talya ya B h t Ska d' d ğ nı bı.lmekt d' H lb k. nd · ld .. d t b'l' 3 T d işkence de yapabilirsiniz! Vak· u sonuncu a n ınav ı ı e ır. a u ı rı an vazgeçmış o ugunu ı ar sa a ı ır. emmuz a 
ne zaman gı'dece_klcrdir? l k tl · ı· 'lt · · b l · k ··h· l ·· l d. t d ' · k- d k _ tinde öğrenilen bir hakikat mem e e erı ve ngı ere ıçın u mese enın ço · mu ım o • soy e ı. e ıyat ım anı var mı ır i ... 

Diye sordu. 'd pek büyük felaketlerin önüne pir irtibat merkezi teşkil eden duğu bedihidir. İtalya için 22 Haziranda Montrö kon- Bağlara bekçiler ikamesinin 
- Hemen.. Hemen gı e- d d D A te damda n'hayet bulmak yenı' mu"stemlek · ·ı 'rt'b t f b 1 d it I 26 H b' · t' f' f · · 1 

b 
l l geçilmesine yar ım e er. üş- ms r ı - esı ı e ı ı a ı eransı aş a ı. aya a· ır ızze ıne ıs ve şere ışı 0 • 

ceğiz. Bı'raz daha sa ır ı 0 tadır. temı'n etmek b" u··k b' 'h ziranda Almanya'ya Akden· d " d d .. ·· .. 1 k kt. 

ki 
. . ısın· manlarımızm içeriden ve dışa- uy ır ı • ız- ugu a uşunu me gere ır. 

dostum.. Kemi erımın . rıdan ne yapmak isteklerini Anlaşmada ltalya'nın Frank- tiyaçtır, halbuki İtalyanlar bu deki Oniki Adalarda bir ha· Bütün bunlardır ki, ortak· 
· · b' rab içelım. f A d h · · · l b' ·ı l'k va iskelesi tesis etti. Bu iske- ı k · nıası ıçın ıraz şa l bilmek için ne icabederse yap- urt- mster am attı yenne ış ıçm ya nız ır tarı ~a ma ı çı an çe mıştir. Beri taraftan 

M.. .. And siz kadın arın F kf B ı· F k b l 1 s·· t 'k' lenin mevkii boğazların cenup h"kA t k . b kas usyu rea, l dan mı- makta serbestsiniz!,, ran ut- er ın veya ran • u unuyor ar: u1veyş arı ı. ucundan pek uzağa düşme· u ume gere zıraat an ı, 
sadakatına inanan ar Bundan sonra kral, komi furt - Hamburg hatlarından Buna binaen talyan efkarı mektedir. gerekse üzüm kurumu ile de 
sınız?. d •erlere iki defa daha :-:ı.vni birini ikame edebileceği de umumiyesi Cebelüttarık ile D k l k I müstahsili mütemadiyen tak-

B
. · sadakatımız an ~ b ı d k d su·· ey d i ·ıı· le ı·n eme 0 uyor i talya'nm viye etmek istemektedir. M-

- ızım ! esas dahı'lı'nde dı'rektı'f ve cm'r- ka u e ilme te ir. v ş arasın a ngı z r b .... ' m u hareketi Montröde müna- ı· .. .. k 
fazla olduğunu sanmıyoru Bu hatların en mühim ciheti her türlü hareketini büyük bir se a uzum urumunun geçen 

- Fakat, biz, erkeğiz! ler vermiş ve: Akdenizden .Şimal denizine dikkatla takibetmektedir. ltal· kaşa edilen lngiliz Akdeniz sene üzüm piyasasında müa· 

- Onlar da kadındır! He· "içerideki hainlerin miktar paktına karşı peşin bir cevap tahsil menfaatine oynadığı ro· 
k d .. kadar (Amsteıdam ve Ham· yan'lar haklı veya haksız ola- 1 k 

k 
'kt ya ve isimlerini iş enceye e mu· 1 te e ki edilebilir. lü hepimiz takdir ediyoruz. 

pimiz de et ve emı en • d k k ı- burg) merkezi Avrupa üzerin· rak ngilterenin kendilerini bir R 
1 

veya racaat e ere öğrenme azım- oma'nın teklifini kabul Fikrimizce, uzum kurumu, 
pılmışız birimiz e mas V S V 1. b l den geçmeleri ve Fransa ile çenber içine almak siyasetini eden Bertin ise Akdenizde 

1 d ğ'ld' ya dır. e en a ıye un arın üzümü doğrudan dotruya koo-
altından mamul e 1 ar. .. d b'I k d' D Rusya arasındaki büyük ha- güttügvünü zannediyorlar. it } t' · t · t 

l d 
hepsini e ı me te ır." e- l a yan seyase- mı asvıp e • peratiflerden alırsa, u fayda, 

_ Pekili. Metres erın en va·ı irtibat yollarını yarmala- Sanksiyonlar devresinde n· kt k d' · · R 
k 

t mişti. me e ve en ısının usya her iki taraf için daha arta-
birisi sana hiyanetli e se... f k rıdır. ltalya nthayet bir istinad giltere tarafından kurulmuş aleyhindeki siyasetini de inki· k d h · · 1 ld 

Sen Valiye af edilme ümi- olan Akdeniz ittifaklarının ltal- ca ve a a ıyı netice ere e 
Ne yapardın? I dite bütün bildil<lerini itiraf noktası bulmuş oluyor: Ham- şaf ettirmektedir. edilecektir, 

_ Başkasını aldatmış 0 
• etmişti. burg. yayı çemberleyen iktısadi mu· Avrupa şansölyelerinin ltal· Netice: 

mak için onunla beraber ya- -Sonu ••ar_ ltalya ile Almanya arasın· hasaranın kaldırılmasından son· ya-Almanya münasebetlerinin ., Vilayetimizi idare edenler, 
tardım! .. - daki bu elbirliği yalnız Avru· ra dahi devamlı ·bir şekilde derecesini birbirlerine sormak· 

l 
k 1 vaziyetleri evelce bozulmuş 

_ Ne?. Hakkını ça anı oşe Burnava'da paya inhisar etmiyor. Ham· ve talya aleyhinde bir sistem ta oldukları bir anda bu hava rt olan veya hala sarsılmış çehre 
başında beklemez ve onu gı • ı.. burga mukabil ltalyanlat da halinde kristalize olmak teh· anlaşması güzel bir cevap 

Hı.[a" [ianmer d d gösteren kooperatiflerin or· 
laklamaz mısın? v Almanya Akdenizdeki on iki i inde bulunduğu söyleniliyor. teşkil etmektedir. 

ı ·· .. 'B K 1 U 1 taklarını aydınlatmalı, onları 
_ Allah beni hırsız ar, so· Pazar gunu urnava ızı • adalardan birinde bir iskele mumi kanaat nailterede bu· Avrupa'da Fransa • Rusya b d B h S k t .. k 41 tekrar canlandırmalı ve ken· 

kak köpekleri ve bunlara en· ay heyetin en a a a a ur terkediyorlar. ltalya bu suret· nun böyle olmasını her ne anlaşmasına karşı değilse bile dilerine misal olarak bu koo-
ziyenlerle karşılaştırmasınl He· ve Enver Ataca Cemil, yanla- le Almanyanın önüne şarki bahasına olursa olsun temin hiç olmazsa Akdeniz'de lngi-

d k k 
· b l d peratiflere Büyük Şef, Ata· 

te muhabbet hırsızların an ço rında müte aıt yar ay ar an Akdenize dogr" u bir hava yo· etmek arzusunu besliyen bir liz siyasetine karşı, Almanya • d G ı b E d' · ld .. türk'ün bir ortak olarak gir· 
nefret ederim ve ontar an doktor a i r ını 0 ugu lu açmış oluyör. Bizce bu ha- idareci sınıfın mevcut bulun· ile İtalya arasında ticari, si-' O k.. diğini, çünkü yeni kooperatif· 
adeta kaçarım! . halde Burnava nın va oy· dise son derece büyük bir duğu merkezindedir. yasi ve asketi elbirliğini tesis 

l k b D 
.. l lerin mükemmel bir mahiyet 

P k"r Sana hain 1 ferinden Pınar aşı, ogan ar, ehemmiyeti haizdir. Filhakika Yeni İtalyan imparatorlug" u ve tesbit etmektedir. - e a a. . · ? 
1 

k k" h ı aldığını bildirmelidir. 
eden kadını öldürmez mısın. Naldökeni do aşara oy a • Almanya ltalya'nın kendisine Akdenizde ve şarki Afrikada· 26 Haziran tarihli İtalya, 

- Sir... ihanet edenBka- kının hastalarını muayene et- bahşettiği bu Akdenizde ya· ki İngiliz menfeatleri için teh- Almanya hava anlaşmasının 1 Borsada 1 
dınlar çok güzel olurlar. un· mişler, kinin, aspirin tevzi ve yılma imkanından çok istifade likeli telakki olunmaktadır. imza edilmesi Avrupa siyase- ,-~---------
lar kadar güzel cihanda bu- diğer ilaç.larını yaptırmak üze~.e beklemektedir. Montrö'den çıkan bir ha· tinin kat'i bir dönüm nokta- OzUm satltları: 
lunmaz! · reçetelerini almışlardır. -~nu: Büyük harptan evel Alman· herle lngiltere'nin Moskova sında olduğu manasını ifade Ç. Alıcı K. S. 

_ Ah.. Haklısın! Fakat müzdeki haftada dağ koylerı yanın en büyük hulyası Bal- ile Sovyet harb gemilerinin edebilir. 18 Şmlak z. bira. 9 50 
~albim sızlıyor. dolaşılacak ve buradaki has· kanları; Akdeniz yakın şarkını, boğazlardan girip çıkmasında 16 Alyoti bira. 9 75 

- Sir, bunun da tek ça· talar vazıyeti tetkik edile· küçük Asyayı geniş bir iktı· tam bir serbesti temini husu- Feci Kaza 34 
reai vardır; 0 da hemen ltal· cektir. h . . sadi malikine haline koymak sunda anlaşmış bulunduğunun 1'-'etı·ce Je 20 521264 

Kızılay Burnava eyetının b"ld' 'ld' ~ JYı cıı 
Ya'ya gı·tmcktirl . k değil miydi? 1 ırı ıği ı son günlerde bu 521298 

d d bu Çalışmasını tadirle arşı· k k t d h k 1 M ·ı · öl-'JS _ Evet.. Gideceğız e ım Bağdad demiryolu hi aye- anaa a a uvvetlendi. tal· ı ıs cıu • • • Zahire satr9ları: 
Ya. Fakat bir takım ıstırab larıı. • sini biliyoruz. Şimdi, havacı- ya bu habere karşı derhal Berlın, 27 (Radyo)- Nofs- Ç. Alıcı K. S. 
Verici hadiselerini burada tu· 1 Nöbetçi eczaneler·' lık sayesinde daha kolaylaş· büyiık bir alaka gösterdi; bu· tad'dan gelen biı habere göre 830 Buğday 5 75 
tuyor. - d ş·f mış bir şekilde bu hikaye ta· nu lngiltere'nin Akdeniz' de Kara ormana giden milisleri 1567 Bakla 4 25 

Bu akşam Kemeralhn ı a 1 • d zelenecek mi? Bununla bera- talya aleyhinde takibettiği si- hamil bulunan kamyon yüksek 30 Ton kumdarı 4 25 
• * B Karantinada Eşref' Kemer e d t• b' k f k E:rtesi sabah, Paris'te, ur· h her mes' elenin esasının ora a yase ın ır in işa ı şe linde bir yerden dereye düşmüş ve 101 Kumdarı 4 25 

b Kamer, Alsancakta A met d d f d on'un en kıymetli arkadaş f olduğunu zannetmiyoruz. Esas gör ü; iğer bir i a e ile, Ro- 20 milis ölmüş ve pek çokla· 26 Noht 4 
l Lu .. tfı', Eşrefpaşada Eşre paşa 'd 1 ·ı ' · k d \tc hiyanet şeriklerinden o an mes'ele bu hava anlaşmasını ma a ngı tere nan son inun rı a yaralanmışbr. 333 B. pamuk 42 

Sen V alliyc idam edilecekti. eczaneleri açıktır· 

K. S. 
9 50 
9 75 

K. S. 
6 75 

31 25 
5 25 
5 25 
6 25 

44 25 
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Atletizm birincilikleri 
4x400 bayrak yarışı ihtilaflı görüldü. 
Gelecek haf ta tekrarı kararlaştırıldı. 

Dünkü müsabakalarda atletlerimiz 

Pazar günü Alsancak saha- O. Göztepe iştirak etti. Fa-
sında 935 - 936 f zmir atletizm kat maalesef, bazı seyirciler 
birincirik müsabakalan başla- sahaya girdiler ve münakaşa 
mıştır. çıktı ve A. O. takımı hakem 

Saha herkese serbest oldu- tarafından, favl yaptıkları id-
ğu halde seyirciler sayılı idi. diasile diskalif edildi. 
Müsabakalar tam 17 de ve Atletizm ajanlığı ise bila-
yüz metre siirat koşusile baş- hare Altay'ın birinciliği, Göz-
ladı. Bu müsabakava Gözle- tepe'nin ikinciliği hakkındaki 
pe' den iki, Altay' dan iki ve kararı bozmuştur. Buna sebep, 
K, S. K. tan bir atlet iştirak 
etti. Neticede Altay' dan Hasan 
irfan 11, 2/5 saniyede birinci, 
Altay' dan Hasan Bilal 11, 4/5 
ikinci, K. S. K. tan ibrahim 
üçüncü geldi! r. 100 metre 
birinciliğini kazanan Hasan 
f rfan aldığı derece ile lzmir 
rekorunu kıramamış ise de ta
şıdığı kabiliyet, daha 18 ya
şında olan bu atletin munta
zam çalıştığı taktirde çok mu
vaffak olacağını göstermek
tedir. Bu koşuyu gülle atma 
müsabakası takibetti. Neticede 
Altay' dan Salih 10,50 metre 
ile birinci, Altay' dan Suha 
9,88 ile ikinci, A. O. dan Şe
ref üçüncü geldiler. 

800 metre sürat koşusunu 
K. S. K. tan İbrahim 2,12 
dakika da bitirerek birinci 
geldi. Alta'ydan Muzaffer ikin· 
ci, A. O, dan Necati üçün
cüdür. 

110 metre maniayı koşuda 

finalde bekleyen hakemlerin 
tereddüdü yüzünden Suha'nın 
birincilik hakkı kayboldu. Bu 
koşu Hüseyin, Şükrü ve Su
ha'nın arasında birincilik ve 
ikincilik için haftaya tekrar· 
}anacaktır. Üçüncülüğü Altay
dan Suat kazandı. 4 X 1500 
bayrak yarışında yalnız A. O. 
ve K. S. K. atletleri iştirak 
etti ve bayrağı f brahim, Asım, 
Servet, lbrahim atletlerden· 
mürekkep K. S. K. takımı 
kazandı. 

Yüksek atlamada Gözte
pe' den Süreyya 1,75 metre 
atlayarak birinci, A. O. dan 
Mustafa ikinci, Altay' dan Su
ha üçüncü. 

200 metre sür'at koşusunda 
Altay'dan Hasan Bilal 24,2-5 
saniyede birinci, A. O. dan 
F ahriddin ikinci, Altay' dan 
Suad üçl1ncü, 

Cirid atma müsabakasında 
Buca'dan Cahid birinci, Göz
tepe'den Mehmed ikinci, 

500 metre mukavemet ko
şusunda K. S. K. tan lbrahim 
17 ,42 ile birinci, Altay' dan 
Ali ikinci geldiler. 

Sıra günün en 'tl1ühim bay· 
rak yarışı olan 4 X 400 koşu
suna ieldi. 

Bu mühim yarışa Altay, A. 

Dünkü müsabakalarda 
iyi varlık gösteren 
Altag'lı Hasan 

çıkış çizgilerindeki bir nok
sanlıktır. Bu yarış tekrar ola
caktır. 

Dünkü yarışta genç atlet
lerimizden başta Hasan irfan 
ve Suha olmak üzere Hasan 
Bilal, Suad, Süreyya Vedad, 
Asım, Ali çok iyi idiler. Bun· 
lar genç ve kabiliyetli atlet
lerdir. Çalışmalarına devam 
ettikleri takdirde istikbal için 
çok kuvvetli namzetlerdir. 

Feci kaza 
Aydın, (Hususi) - Nazilli 

köprüsü yanında, Şerif Ali'nin 
karpuzlu hanı odabaşısı kara
hisar'lı 25 yaşlarında Mustafa 
bu sabah saat 9 da hanın 
kahveocağı önünde brovning 
tabancasile oynarken, iÇınde 
bir kurşun bulunan tabanca 
ateş almış ve tabancadan çı
kan kaza kurşunu Mustafa'nın 
karnına girerek içeride kalmış
tır. Mustafa kahveden hanın 
avlusuna çıkarak oraya yıkıl· 
mış ve ölmüştür. 

Hadiseye elatan genel sa
vaman ve zabıtamız Mustafa· 
nın kazaen öldüğfinü tesbit 
etmiş ve defnine ruhsat veril· 
miştir. 

Dr. Cevdet Fuad 
Şehrimiz Eşrefpaşa emrazı 

zühreviye hastanesi başhekimi 
Dr, Cevdet Fuad'ın 50 lira 
olan baştabiplik ücreti, Sıhhat 
vekaletince 75 liraya çıkanl
mıştır. Emri vilayete gelmi~tir. 

asi reisi intihar etti. Genera 
Mollas iki bin telef verdi. n 

lı 
le 

- Başı 1 inci sahifede -
Paris, 26 (A.A) - Fransız 

kabinesi dünkü toplantısında 
ispanya'ya silah ihracatı yapıl
masını menetmeğe karar ver
miştir. Kabine İspanya veka
yii hakkında müzakeratta bu
lunarak Fransa'nın diğer dev
letlerin dahili işlerine karış
mamaktan ibaret olan ananevi 
siyasetine devam edilmesini 
karar altına almıştır. 

Bu mes' elelerin ortaya atıl

mış olmasının sebebi İspan
yol hükumetinin bazı ajanla
rının harp ve tayyare malze
mesi satın almak üzere son 
zamanlarda Paris'e gelmiş ol-
malarıdır. 

Ticaret tayyareleri ihracatı 
serbest bırakılmıştır. 

Ma<lrid, 26 (A.A) - Dün 
vaziyette bir değişiklik yok 
idi. Eya1ctlerden pek az ha
ber alınabilmiştir. Yalnız hü· 
kumctin biraz muvaffakıyet 
kazanmış olduğu bildirilmiştir. 

Albay Mangadanın kuman
dası altında bulunan hükumet 
kuvvetlerine Cvilla iizerine 
yüriimeleri emredilmiştir. An
cak bu kuvvetlrr Vil acastin'e 
doğru ileri hareketine devam 
etmişler ve oradan Leon ge
çidini gcçmeğe teş"bbüs et
mişlerdir. 

Guadarn:ıına'dan gelen mi
lisler hlikumct tayyarcleı iııiıı 
asilerin topçu kuvvetlerinin 
bulunmakta olduğu Picrtoleon 
geçidini bombardıman etmiş 

olduğunu beyan etmişlerdir. 
f yi nıaliimal almakta olan 

mahafile göre, Guipuzcoa eya
leti tamamile hükumetin elin
dedir. Asiler ise Navarre'ye 
hakim bulunmaktadırlar. 

Madrid, 26 (A. A) - San 
Sebastien' de şiddetli muhare
beler vukua gelmiş olduğu 

haber verilmektedir. Orada 
Jandarma kıyafetine girmiş 
olan genç f açistler gazinonun 
taraçasına mitralyözler yerleş
tirmiye muvaffak olmuşlardır. 

Hükumet kuvvetleri bunlara 
karşı taarruza geçmiş ve bir 
saat süren bir muharebe ol
muştur. Muharebenin sonunda 
faşistler beyaz bayrak çek
mişlerdir. Bunun üzerine as
kerler gazinoya yaklaşmışlar· 

sa da şiddetli bir tüf enk ateşi 
ile karşılanmışlardır. Bunun 
üzerine muharebe daha büyük 
bir şiddetle yeniden başlamış 
ve Faşistler yeniden beyaz 
bayrak çekmişlerse de asker
ler onları tam hezimete uğra· 
tıncaya kadar muharebeye de
vam etmişlerdir. 

Diri olarak ele geçirilen 
faşist lideri Moles hemen idam 
edilmiştir. 

Madrid' de sükün hüküm 
sürmektedir. Otellerin çoğu 
hastanv haline getirilmiş olup 
milis kuvvetleri tarafından iş
gal edilmektedir. 

Roma 26 (A.A) - Gior
nalc D'halia, ltalya'nın Ham
burg tarikile General F ranco· 
ya tayyareler göndermiş ol
duğu haberini tekzip et
mt>ktedir. 

Berlin 26 (A.A) - Avus
turya, lsveç, Alman hükume· 
tin don ispanya' da bulunmakta 
olan Avusturya ve İsveç te
baasını ınuvakkaton himayesi 

_______________ ............. ~-~-------------
altına almasını iltimas 
lerdir. 

etmiş- neşretmiştir. General bu teb

lsvcç hükumeti de İsviçre 
tebaasının f spanyadan hare· 
ket edecek Alman vapurları
na binmelerine müsaade edil-
mesini iltimas eylemiştir. 

Alman hükumeti ispanyada 
Alman sefarethanesi ile kon

soloshanelerine icabeden talimatı 
vermiştir. 

Hendaye. 26 (A.A) - Ame
rika'nın ispanya' daki sefirinin 
kızı i1e karısı Henterradaki 
köşklerinde her taraftan ala
kaları kesilmiş bir halde bu
lunmaktadırlar. Sefaret katibi 
gece San Scbastien'e gitmeğe 
muvaffak olmuş ve sefirin aile
sinin İspanya'dan aynlabilme
leri için icabeden makamlar 
nezdinde teşebbüslerde bu
lunmuştur. 

Paris, 26 (A.A) - Şarki 
Pirenelerden alınan haberlerde 
Balear adalarının asilerin elin
de olduğu teeyyüt etmektedir. 
Gene bu haberlere göre, bir 
asi harlı gemisi San Sebasti
en önünde dolaşmaktadır. Ge
minin şehri bombardıman et
mesinden korkuluyor. 

Madrid, 27 (A.A) - Hü
kıimet Barselon üssiib:ıhrisinc 
mensub tayyarelerin Palnrn.' <la 
asileri bombardıman etliğini 
bi lciinııckı cdir. 

Biı kayık ile kaçına!· isle
yen birçok asi rüesa denizaltı 
gemileri tarafından yakalan-
mıştı r. 

Paris, 26 (A.A) - Bitaraf 
devletler ispanya' da ki dahili 
mücadelenin ne suretle netice
leneceğini henüz kestireme
mektedirler. Bu mücadelenin 
beynelmilel birtakım aksüla
meller hasıl etmesindsn endişe 
edilmektedir. Bütün devletler 
tebaalarının hayatlarını temin 
etmek için uğraşmaktadırlar. 

Brazen adındaki f ngiliz torpi
do muhrıbi 148 fngiliz ve 
Amerika'lıdan mürekkep bir 
kafileyi hamil olduğu halde 
Malga'dan Cebelüttarık'a gel
miştir. Yolcular Malga'da 300 
geminin batmış, 500 kişinin 

ölmüş ve 2000 kişinin yara· 
lanmış olduğunu söylemekte
dirler. Sokaklarda birçok ce
setler yatmaktadır. 

Borea torpido muhribi 112 
yolcuyu hamil olduğu halde 
Huelga'dan buraya gelmiştir. 
Bu yolcular seyahatları sıra
sında Tarifa'yı bombardıman 
eden iki İspanyol denizaltı 
gemisi görmiışlerdir. 

Madrid, 26 (A.A) - Hü
kumet milis teşkilatı vücuda 
getirmek üzeredir. Hususi bir 
kadın taburu vücuda getiril
miştir. Bu tabur sosyalist ve 
anarşist kadınlardan mürek
keptir. 

Saint Nazaircden bildirildi
ğine göre, lspanyol bayrağını 
hamil bir şalupe 100 kadar 
mülteciyi hamil tolduğu halde 
bu limana gelmiştir. Mülteci
lerin Fransız memurları tara· 
f ından muayene edilmeden 
evel karaya çıkmalarına ruhsat 
verilmemiştir. 

Seville telsiz istasyonu asi
lerin muzaffer olmakta olduk
larını bildirmektedir. Dün ak-
şam bu telsiz istasyonu iene
ral Franko'nun bir teblij-ini 

liğinde, Madrid istasyonu ta
rafından verilmekte olan bü
tün haberleri tekzip etmek
tedir. 

Harbiye nazırı Carthage
ne' deki üssübahnyi ziyaret et
miştir. Orada ki hükumet 
kuvuetleri nazıra hararetli bir 
kabul resmi yapmışlardır. 

Madrid, Aliçante, Murcie, 
Carthagene ve Albaceta ara
sındaki telefon muhabereleri 
kesilmiştir. 

Albaceta da hayat normal 
şeklini almıştır. Asilerin bir 
tayyaresi Algesiras' da yere 
düşürülmüştür. Milislere ekmek 
yetiştirmeleri için fırıncılara 
kat'i emirler verilmiştir. 

İsyan hareketinin başlangı
cındanberi Barselon' da ölenle
rin miktarı 310 a baliğ bulun
maktadır. 

Madrid, 26 (A.A) - Alba
ceta' daki asiler reislerinin, 
muntazam kuvvetlerin şehre 
girmiş olduklarını öğrenir öğ

renmez kendilerini öldürmüş 
oldukları bildirilmektedir. 

Fransız muharrirlerinden 
Andre Malrauks buraya gel
miştir. 

Madrid, 26 (A.A) - Phe· 
bus Ajansının öğrendiğine gö
re, Asi general Molla'nın ka
rısı Biarritzc hareket etmiştir. 
General Molla'nın kumanda 
clınckte olduğu kuvvetin Gua
darramc mıntaknsında 2000 
kişi telefat vermiş olduğu söy
lenmektedir. 

Faşistlerin geçmesine mani 
olmak için Navarre' deki İspan
yol hududu tamamile kapatı
lacaktır. 

Paris, 26 (A.A) - Malin 
ve Eko dö Paris gazeteleri 
lspanyol hükumetinin yapacağı 
mübayeata tahsis edilecek 144 • bin altın lngiliz lirasını hamil 
bir İspanyol tayyaresinin Bour
get'ye gelmiş olduğunu haber 
vermektedirler. 

Berlin, 26 (A.A) - f sveç. 
~efıri, ispanya' daki lsveç'lilerin 
himayesini Alman hükumetin· 
den iltimas etmiştir. Alman 
hükumeti bu taleb üzerine 
icabeden talimatı vermiştir. 

Paris 26 (A.A) - Fransız 
tebaasını almak üzere ispan
ya sularına gönderilmiş olan 
gemiler gönderildikleri yere 
varmışlardı. Veyahut varmak 
üzeredirler. Duguesne kruva
zörü Barselon'a vasıl olmuş
tur. Emile Bertin kruvazörü 
Bilbao'ya vasıl olmuş olup 
madan Saint Ander't. gide
cektir. 

Kersaint torpido muhribi 
bu akşam Majorgue adasında 
kain Palma'ya varacaktır. 
ldomptable ve 68 Chasseur 
muhripleri Saint Sebastien' e 
vasıl olmuşlardır. 

Umumi transatlantik kum
panyasının Mexigue varuru 
dün f spanyanın garp sularına 
hareket dmiştir. Bu vapur 
Saint Sebaştien' den 27 yolcu 
almıştır. Ayni vapur 25 yolcu 
aldıktan sonra Bilbao'ya gi
derek 150 yolcu daha alacaktır. 

Paris, 27 (Radyo) - İsviçre 
vesair hükumetler İspanya' da
ki tebaalarının emniyeti mes' e· 
lesinde Fransa ile uzla~mış· 
lardır. 

Madrid, 27 (Radyo) - 11 
kumet bugün Godarama' 
Madrid civarında büyük 
harb olacağını ve bu harp 
kat'i neticenin tayin edeceğ" 
bildirmiştir. 

Bir hükumet kıt'ası Sara 
ra'ya hareke~ etmiştir. 

Valansiya vesair yerlerd 1 

trenler işlemeğe başlamışt 
Bu sayede yiyecek fıkdanı t 
likesi kalkmıştır. 

Madam Azanya seksen 
taklı bir yardım hastanesi 
cuda getirmiştir. 

Londra, 27 (Radyo) - 1 
giliz harb sefineleri bütün 1 
giliz tebaasının lspanya'yı te 
etmelerinin faydalı olacağı 

bildirmişlerdir. 

Ecnebiler Barselona' dan ç4 
kilmekte ve harb sefinelerifll 

iltica etmektedirler. lngiliz Dl 
las kruvazörü 120 lsviçre 
birçok diğer devletler teba 
larını almış ve Marsilya'ya 
karmıştır. 

Bayon, 27 (Radyo ) - IW 
alay Mola'nın kuuvetlerine i 
tihak eylemiştir. Hükumet 1 
yaşından 50 yaşına kadar ola~ 
ları silah altına çağırmıştı~ 
Gelen yolcular. Madrid' deM 
ordunun perişan bir halde bıJ 
lunduğunu ve cesaretsiz old~ 
ğunu haber veriyor. 

Asi kuvvetler, yeniden ha 
mevakii işgal eylemişlerdir. 

Hükumete sadık tayyare\ 
rin bir kı!mı, Malağa 'yı bo 
barduman etmişlerdir. ( Sar 
gosa) kasabasında' da şiddet 
bir çarpışma olmuş ve kasabıı 
baştan-başa tahribedilmiştir. 

Asilerin (Omokyera) boğaı 
zını da işgal eyledikleri sÖ) 
\eniyor. Hükumet bu habel 
tekzibetmektedir. 

Asilerin neşreyledikleri bit 
tebliğe göre, asi kuvvetleri 
Malaga'yı işgal eylemek üzer 
bulunuyorlar. Burada birço' 
kanlı çarpışmalar olmaktad r 

Asilerin galibiyeti muhak 
kak görülüyar. 

Madrid, 27 (A.A) - Hu 
kumel radyo ile neşrettiği bU 
tebliğde şimal cephesinde Gua 
daramana dağlarının asilerde" 
temizlendiğini ve bunların bat 
tabiye mülahazalarile takib 
edilmemekte olduğu bildiri! 
mektedir. 

Sevilleden hareket eden mü 
sellah köylüler Madrid' de 
hükumet kuvvetlerine iltiha 
etmek üzere ilerlemektedir. 

Cadei. Seville, Saragoss 
ve Logramo hükumet tayya 
releri tarafından bombardıma 
edilmiştir. 

Madrid, 27 (A.A) - Gua 
daraman'a :dağına karşı kat~ 
bir taarruz beklenmektedir· 
Dağm zirvesine kabil olduğtl 
kadar yakın ileri karakollat1 

ikame edilmiştir. Alınan hS' 
berlere göre, buradaki asi kuV' 
vetler 700 ila 800 kişi kal· 
mıştır. Ve bunların topçus" 
hükumet bataryaları tarafırı· 
dan isk8t ediımiştir. 

Paris 27 (A.A) - Ma driO• 
Paris hava postası dün akşaıl" 
buraya gelmiş ve altın haJJltJ' 
lesini çıkarmıştır. , 

Tayyare b ugün Madrid 
dönmüştür. İçinde üç subl1 
ile üç memur bulunmaktadıt• 



Küçük Haberler 

Yardım teklifi 
Cenevre, 27 (Radyo)-Bey

nelmilel Salibiahmer hey' eti, 
ispanya saıibiahmerine yardım 
teklif etmiştir. lspanyol'lar bu 

teklifi kabul etmemişlerdir. 
istifa: 

Şanghay, 27 (Radyo) - Çi
n'in Moskova büyük elçisi 
Yen istifa etmiştir. Yeıne Vi
ıningtemin tayin edileceği 
aöylenmektedir. 

ia - Ababa'da 
•amigeçid .. 

Roma 27 (Radyo) - Me· 
&ajero g~zetesinin Adis · A_ba
ba• dan aldığı habere gore, 
Mareşal Graçyani dünkü res
hligeçidden sonra Habeş ras
lanndan Hailo, Abede Mikail, 
kebede ve Cima sultanı Ca-- . . tr'i kabul etmıştır. 

glliz hariciye komitesi 
Londra, 27 (Radyo)- Ha-

. · · bu-tlciye bakanlığı komıtesı, . 
tün Başvekalet binasında bır 
toplantı yapmıştır. 

•beş harbı 
urbanları ve kral . 

R 27 (Radyo) - lıalya oma . •. 
1868 kralı, Küneoya gıtmış ve.. . 

Habeş harbı kurbanları abıde-
1 . . ıc- d · · yapmıştır. ıının up resmını 

i Bir ziyaret 
1 Adis·Ababa, ,.27 (Radyo)

Necaşi hükumetinin sabık pos-

ı ta ve telgraf bakanı ~· M~ 
lto Tanye Habeşistan ın sa 

1 Roma ı.f rile b"rlikte maı:ef8 
Graçyani'yi ziyaret etmiştır. 
MUtahassıslar gidiyor 
Napoli, 27 (Radyo) .- N~ 

laryos Oro vapuru ıle .. 
llıühendis ve birçok fen mut.e· 
L • ' aitmış· 9US1slar1 Habeşıstan a &" 

ltrdir. ._ ____ _ 
Aydın' da 

Kaltiir hareketleri 
inkifafta .. 

Aydın (Hususi) - A~ldm 
"k ı er-. orta okulu gün geçti çe 

liycn kültür ocaklarımızbda1n-. u u· 
r dır. Talebe pansıyonu 

k l 935-935 ders yılını 
0 nan o u tl 

Yedi dershane 336 mevcu a 
ı b "t• . t• 934-936 ders yılanı . ı ırmış ı. 441 ta· 

ıse sekiz dersane ve 
· lebe ile sona crdirmişt~r .. 

B. . . sınıf dört, ikıncı sı· 
ırıncı .k. 

nıf iki ve üçüncü sınıfta ı ı 
ıube olarak kurulmuştur. Ta· 

t lehe bu sınıfların yansında 
"" da Almanca i rransızca, yarısı~ 

·ı dili öifenmektedır. 
r Okulun, bu bilgi talebele-
.. tinin 14 dü kız, 88 zi erkek 

olmak üzere üçüncü, ~9. z~ 
kız, 98 zi erkek olarak ıkinc~ 
ltnıfta ve 50 si kız 162 sı 
trkek olmak üzere birinci sınıfta 
okumuşlardır. 

Ders yılı sonunda son sı· 
raıı.. - kız olmak üzere 
·~n onu d-

69 talebe diploma almış ~~-
dG kız olarak 29 talebe bu

r lii· lemeve kalmış, 4 talebe 
8 nafta kalmıştır. k 

ikinci sınıftan 23 kız olara 
lOt talebe sınıf geçmiş, üç 
kız olmak üzere 20 talebe 
biitanlemeye 6 talebede sı· 
'-lfta kalmışlardır. 

hk sınıftan 33 çü kız olmak 
Gıerc 1 S6 talebe sınıf geçmiş 
~ltııı kız olmak üzere 51 
'-lehe bütünlemeye, biri kız 
0lnıak üzere 50 talebede sı
"ıfta lcalmışlardır. 

Direktör Refik Yıldırım Tel· 
otlu ve öğretmen heyetini 

irle anmağı bir borç sa-
nı. 

Ziraat bankası Menemen sandığından: 
Emval 

No. Köyü 
295 Eski Foça 

Geren 
298 " 
t 00 Bağarası 

90 
339 
321 
248 
253 
121 
225 
122 
350 

79 
20 
33 

109 

153 
343 

.. 
Foça .. .. 
Yenifoça 

" 
" .. 

Kuz beyli 
Ilı pınar 

" 

.. .. 

Mevkii 
Is mailiye 

Mezar bumu 
Bağarası 

Bağyeri 

Kanlı zeytin 
Çelebi çifliği 
Hacı Liman 

Bucak 
Kara kova 
Mersincik 
Pınartepe 

Kuz beyli 
Kayalı dere 
Çayır 
Kayalı dere 

Kuru dere 
Kuru dere 

Cinsi Miktan 
Tar. 17 Dö. 

.. 33 il 

Bağ 25/2 

" 4 Dö. 
Tarla 6 " 
Sebze bah. 4 " 
12 ağaç 10 " 
zeytinlik 
Batyeri 

" 
Tarla 

Bağyeri 

Tarla 
" .. 
.. .. 

12 .. 
9 .. 
8 .. 

20 .. 
10 .. 

25 " 
5 .. 

11 .. 

30 .. 

50 " 

Tapu senedinin 
Tarihi No. 

Ki.E. 326 21 Sarika Nikola 

.. 22 " " 
320 ağusto 23124 Midillici Andon 

oğ. Trakol . 
320 Mayıs 33 
327 Ka.sani 78 
327 Mayıs 33 
325 Ki.evel 8 

Molla oğ. Mehmed 
Yani kahya oğ. Sava 
Kanber oğlu Yani 
Tenpo Nikola 

320 ağustos 45 Yağcı oğ. Y orgi 
325 Mayıs 66/67 Evli Hasan kızı Ha~ice 
320 ağustos 46 Deli Yorgi oğ. Andon 
328 Şubat 16 Koç ağa zade Bekir 
320 Mayıs 18 Reşid ağa zade Mehmet· 
316 ağustos 7 Kırlı oğ. Mehmed f 
317 Ki. Evel 39 Pehlivan oğ. Hüseyin 
322 ağustos 35 Kara oğlan oğ. Şerif 

Mehmed 
322 Ki.Evci 103 Değirmenci oğ. Hasan 
328 Şubat 1 Kasap Yusuf oğ. Ah· 

met oğ. berber Mehmet 
300 Foça Fazlı aka M. Hane 1 327 Mayıs 48 Gökçe oğ. Hamit 
340 .. Büyük kapı " 1 328 Ka.sani 36 Çukur Mihal 
315 " Acı kuyu .. 1 327 Mayıs 44 Kocalbrahim oğ.Mehmet 

Yukarıda evsafı yazılı taşıtsız malların mülkiyeti açık artırma S\Jretile satılığa çıkarılmıştır. 
6 Ağustos 936 perşembe günü ihalesi yapılacak~ır. Talip olanların y~vmi mezku~da saat 1 ~ e 
kadar bankamız idarehanesine müracaatla depozıtolan~ı yatırmaları lazımdır. . Muzayed~ye . ış
f k edenler gayri menkulü görmüş ve ayıbına muttalı olmuş sayılırlar. gayrı menkul uzerme 
ıra · ·ı k ·ı - f · · b b t k "hale edilen çiftçilere dörtte biri peşın verı me şartı e ust tara ı ıçın eş sene ve eş a • 
~itte ödenmek üzere ikraz şeklinde kolaylık da gösterilebilir. Keyfiyet ilin olunur. 2335 

--··· .. ---Dofu illerimizi 
geziyorlar 

Erzurum. 26 (A.A) - Al
man ve Çekoslovak üniversite 

ve lise son sınıf talebesinden 
35 kişilik bir ilim kafilesi 

Türk ve Alman doçentlerinin 
nezaretinde doğu illerimize 
bir seyahat yapmaktadırlar. 

Dün şehrimize gelen bu 
kafile bugün Karaköse yolu 
ile Vana gitmişlerdir. Orada 
Van gölü ile Murat dağında 
tetkikat yapacaklardır. 

ltalya - Lehistan ticareti 
Varşova, 26 (A.A) - Ma· 

liye, ziraat ve ticaret bakan
lıkları mümessillerinden mü
rekkeb bir grub ltalya ile bir 
ticaret mukavelesi müzakere 
etmek üzere Roma'ya hareket 
etmiştir. 

Polonya'nın İtalya' dan 20 
Milyon franklık bir alacağı 
olduğu tahmin edilmektedir. -

... : ............... 1 

Zayi 
Namımıza yapılmış olan 924 

numaralı ithalat beyannamesi 
muamele esnasında kaybol· 
muştur. Yenisini çıkaracağım· 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

C. Vital ve Şürekası 
vekiletile Bekir Sıtkı 

Jzmir belediyesinden ~at ~o.altıda yapılacaktı.r. Iş-
ı T . l"k . l . h tırak ıçın on dokuz lıralak 

- ~mız 1 
• ış .er•. a~a?· muvakkat teminat makbuzu 

lannm hır senelak )htıyacı ıçın . _ .. 
k.1 .k. b k k ta "k" ıle soylenen gun ve saatte en· 

ı osu ı ı uçu uruş n ı ı _ 
1
. . 

b. . . b 1. b d 1• cumene ge mır. 
ın yırmı eş ıra e e ı mu- 2 B h t b 

1 b ._~ .. l"k k. rt - e er me ro mura -
hammen e aşKatıp ı te ı şa • b 200 k t it .. d k 
name veçhile seksen bir bin aı k" u1.ruş abn a ~yuz 0 • 

k·ı kal b d k ğ" 1 san se ız ıra edelı muham-ı 0 an uğ ay epe ı a ı- I 
k A k ks"lt ·ı menle 58 sayı ı adanın 349 naca tır. çı e ı me ı e bb . 

·h ı · 7 / 8 / 936 C - ·· metro mura aındakı 20 sayılı 
ı a esı uma gunu b k" . l.k k. 

t it dad 1 t. k . . arsası aş atıp ı te ı şartname saa on a ı ır. ş ıra açan . / / 
.. ır "k• r 1 k kk t veçhıle 31 7 936 cuma günü 

yuz . e ı ı 1 ıra 1 muvba ka saat on altıda açık artırma 
temmat mekbuzu veya an a .1 .h 1 d·t k . I . k 

· k b .1 .. 1 ı c ı a e e ı ece tır. ştıra 
temınat me tu u ı e soy enen . . 11. .k. b k 

1
. I k •. .. 1. . ıçm e ı ı ı uçu ıra ı mu· 

gun ve saatta encumene ge mır. akkat t . akb .
1 2 - Karşıyaka tramvay hay- v _ e~mat m uzu ı e 

l b. ı·k ·hti soylenen gun ve saatte encü-van arımn ır sene ı ı yacı 
1
. . 

. . '-=i d- k ta b. mene ge ınır. 
açan 1t1 osu ort uruş n ın 3 S l"k ki b -
iki yüz lira bedeli muham· 11. 1~ bende 1

1
. ruh 1 eşyulz 

... . . . e ı ıra e e ı mu ammen e 
menle başkatıplaktckı şartname lk· · k d d ı dd . . . ıncı or on a ya ı ca e-
veçhıle otuz hın kılo arpa sind 1 ~o 160 162 l 

k A k k ·ı ·ı e 10, , numara ı almaca tır. çı e sı tme ı e d h · b" .. .. epo ve yazı anenırt' ır se-
ihalesi 7 / 8 / 936 Cuma gunu l"k k" b k"t• l"kt k. 

1 . k . . ne ı ırası 8J a ıp ı e ı 
saat on ~ltıdadır · ştıra ıçı~ şartname veçhile 31 17 / 936 
doksan lıralık muvakkat temı· m - ·· t it d k cu gunu saa on a ı a açı 
nat makbuzu veya banka te· rt ·ı "h 1 d"l kti . _ a arma ı e ı a e e ı ece r. 
minat mektubu ılc soylenen 1 t" k · · 1.. k b. ı· · · .. 1. . ş ıra ıçın Kır ır ıra yırmı 
gün ve saatta encumenc ge mır. b k ı k akkat t · 

eş uruş u muv emı· 
3 - Karşıyaka tramvay hay- nat akb .1 .. I -. . . m uzı e soy enen gun 

vanlarınm bir senelak ıhtıyacı e saatt - ı· · . . v e encumene ge ınır. 
için kilosu bir kuruştan ıki 2188 16 21 24 28 
yüz lira bedeli muhammenle 1 - Türk ceza kanununun 
başkitiplikteki şartname veç· bazı maddelerini değiştiren 
hile yirmi bin kilo saman ah· 3038 numaralı ve 11/6/936 
nacaktır. Açık eksiltme ile tarihli kanun. 
ihalesi 1 I 8 I 936 Cuma günü 2 - Maaş kanunun bazı 
saat on altıdadır. iştirak için 

maddelerinin değiştirilmesine 
on beş liralık muvakkattemi· dair 3041 numaralı ve 12/6136 
nat makbuzu ıle söylenen gün tarihli kanun. 
ve saatta encümene gelinir. 3 - Askeri ve mülki te· 

4 - Karşıyaka tramvay hay- kaüt kanununa bazı hükümler 
vanlannın bir senelik ihtiyacı eklenmesine dair 3028 numa
için kilosu iki buçuk kuruştan rah ve 11161936 tarihli kanun. 
sekiz yüz yetmiş beş lira be- 4 - Belediyeler imar hey-
deli muhammenle başkatip· etinin fen işleri teşkilatına ait 
likteki şartname veçhile otuz 3042 numaralı ve 12/6/936 
beş bin kilo kaim buğday ke- tarihli kanun. 
peği alınacaktır. Açık eksilt· Yukanda bahsı geçen ka
me ile ihalesi 7 /8/936 Cuma nunlar Belediyedeki ilan tah· 
günü saat on altıdadır. iştirak tasına asıldı. Bilinsin. 2352 
için altmış altı liralık muvak- -•-•ı 
kat teminat makbuzu veya Memur aranıyor 
banka teminat mektubu ile Türkçe, Fransızcayı, usu-
söylenen gün ve saatta encü· lü muhasebeyi bilir ticaret 
mene gelinir. usullerine vakıf, yazı maki· 

Hususi öğretmen 24 2s 31 4 2301 nesi kullanabilir bir bay la· 
1 - Beher metro murabbaı zamdır. Bunlarla beraber Fen, biyoloji, fizik, kimya 

ve riyaziye gibi derslerden ga
yet ucuz. bir ücret mukabilin
de ders almak istiyenler her 

gün saatlO - 12. ve 16 : ~8 ~e 
Elhamra bitişiğinde Mıllı ku
tüphaneye S. T. rumuzile mü-
racaatlan D. 4 

yüz kuruştan ikiyüz elli iki Almancayı bilenler tercih 
lira bedeli muhammenle 85 edilecektir. 
adanın 252 metro murabba· istekliler ikinci kordonda 
andaki 40 ve 41 sayıla arsa· Şahin zade sokak N. 18 Ah-
larının a·;ık artırma ile ihalesi met Ragıp üzümcüye mü-
başkitiplikteki şartname ':eç~ racaat etsinler. 

bile .31 /7/ 936 cuma gunu -------• 

iLAN 
ödemiş şarbaylığından: · 
3554 lira muhammen kıymetli ekin loncasına (Dmir örtüye) 

uzatılan müddet içinde talip çıkmadığından 20/8/936 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat ondörtte pazarlıkla talibine veri· 
lecektir Fazla malumat istiyenlerin Uray başkanlığına mü· 
racaat cyle-meleri ilin olunur. 26 28 30 2325 

Jzmir Komutanlığı ilanları 
Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 2353 
1 - Hava kıtaatının göstereceği yerde 1548 lira kırksekiz 

kuruş bedeli keşifli tel kafes imaliyesi açık eksiltme 
suretıle münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 14/ Ağustos/936 cuma günü saat on beş buçukta 
lzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma ko. nunda yapı
lacaktır. 

3 - Teminat muvakkate akçesi 116 lira ondört kuruştur . 
4 - Şartname keşifnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarım ve ihale· 

den liakal sekiz gün evvel fzmir Nafıa fen heyetinden 
alacakları ehliyetname vesikalarını komisyona göster· 
mek mecburiyetindedirler. 

6 - Fksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
kaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saa· 
tinden evvel komisyonda hazır bulunmaları. 28 2 7 12 

Mst. Mv. satın alına komisyonundan: 
1 Mst. Mv. kıtaat hayvananm 363800 kilo kuru ot ihti

yacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 ihalesi 13/ Ağustos/936 perşembe günü saat onaltı bu· 

çukta lzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma ko. nunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 12733 liradır. 
4 - Beher kilo kuru ot için üç kuruş elli santim fiat tahmin 

edilmiştir. 
5 - Teminat muvakkate akçesi 955 liradır. 
6 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

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

ve çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
enaz bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklar-
dır. 28 2 6 11 2354 

Mst. Mv. sa. al. komisyonundan: 
Sekiz çeşit isterlizasyon cihazleri ve teferruatı kapalı zarf 

usulile satın alınacaktır. Tahmin bedeli 15000 on beş bin li
radır ilk teminatı 1125 liradır. ihalesi 13/8/936 perşembe günü 
saat ondadır. Evsaf ve şartnamesini görmek ve almak istiyen
ler bedelsiz olarak M. M. V. satın alma komisyonuna müra-
caat, münakasaya girmek için 2490 sayılı kanunda gösterilen 
vesaikle teminat ve teklif mektuplarile birlikte belli gün ve 
saatinden en az bir saat ewel komisyona müracaatları . 

27 12 28 11 
Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 
1 - Kayscride yaptırılacak yapılar kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 55229 lira olup ilk inanç parası 4011 

lira 45 kuruştur. 
3 - ihalesi 10/Ağustos/936 pazartesi günü saat 15 tedir. 
4 - Keşifname ile fenni şartnamesini almak istiyenler 280 

kuruş mukabilinde komisyondan alırlar. 
5 - Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar için 2490 

sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde istenilen 
ve bayındırlık bakanlığından alınması gereken fenni 
ehliyetnameler için ihale gününden sekiz gün evvel 
mezkur bakanlığa müracaat edilerek buradan da alı· 
nacak belgelerle idari şartnamede istenen ve behe-
mehal verilmesi mecburi olan vesika ile birlikte teklif 
ve teminat mektuplarının da ihale saatinde bir saat 
evveline kadar M.M.V. salın alma komisyonuna ver-
meleri. 23 28 2 7 2259 

Mst. Mv. Satınalma Komisyonundan : 
Mst. Mv. kıtaab için pazarlık suretile yirmi ili yirmi beş 

binek koşum mekari hayvanatı satın alınacaktır. Vermeğe talip 
olanlar 6 Ağustos 936 perşembe günü saat onbeş buçukta 
Kışlada Mst. Mv. Satınalma Komisyonuna müracaatları 

23 28 31 4 2276 
Mst. Mv. Sat. al. Ko. dan: 

Mikdan 
Cinsi Kilosu 
Saman 132500 

1 - Kasaba askeri kıtaat hayvanatının yukarıda cins ve 
mikdan yazılı bulunan saman ihtiyacı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - ihalesi 7 ağustos 936 cuma günü saat 16 da açık 
eksiltme ile Turgutluda askeri satın alma Ko. nunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her~ün satın alma komisyonunda görü
lebilir. 

4 - Muhammen fiatı bir kuruş 25 santimdir. 
Teminatı muvakkatesi 125 liradır. 
isteklilerin belli gün ve saatta Turgutlu askeri satın 
alma komisyonunda bulunmaları. 25 28 31 4 2317 

Deniz levazım satınalma komisyonundan: Tahmin edilen be
deli 2400 lira olan 16000 metre kırpas 30 Temmuz 936 
perşembe günu saat 14 de pazarlık suretile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 1800 liradır. 
Şartnamesi hergün komisyondan parasız verilir. 
isteklilerin muvakkat teminatlarını lstanbul vilayeti muhase

beciliğine yatırarak mukabilinde alacakları makbuz veya banka 
teminat mektubu ile ve belli gün V\! saatte Kasımpaşada bu-
lunan komisyonumuza müracaatlan. 4257 2338 



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

Hamburg - Bremen, Rotter
dam -Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo.Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve fskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City,, va- . 
puru her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede-

Çeşme ılıcaları 
Büyük Türkiye Otel ve 

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

taze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edecektfr. 
Muntazam servis · Taze ve temiz meşrubat ve mekulat -

Ucuz fiyatlar - Elverişli tabldot, 

111111111m1111111111u11m... Doktor 
~ A. Kemal Tonay 
:Bakteriyolog w bulaşık, salgın hastalıkları mütalıassı = Ha11mahaue ista"') onu knrşısıuılaki ,JiLd' sokak foışıntla 30 sayı· = Jı ev ve mua' eııelıaııcc;inılr sahalı saat 8 ılf'n akŞnııı ı;.ıat 6 a kadar = hastalannı k;hul cılrr. · 
- Müracaat eden ha~talara yapılması lazmıgclı•n sair tahlilı1t ve 
- nıikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasma cevza = görülen Pnonıotoraks nmayenehaneı;inde muntazaııı:ın yapılır. 

•tllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllfllllllllUilllll Telefon: 4115 lffl 

lzmir gümrükleri başmiidür 
lüğünden; 

1 ağustos 936 cumartesi günü saat 9 da gümrük kom: 

yoncu ye maiyet memuru ve mağaza müstahdeminin imtih 

yapılacağından girmek istiyenlerin 1093 sayılı ve 15 Hazir 

927 günlü komisyoncular hakkındaki kanunun 3 üncü madd 

sindeki yazilı vesaikin ikmalile imtihana gelmeleri ve evvel 

karneleri başmüuürlük tarafından verilen komisyoncu maiy 

memuru ve mağaza müstahdemi bulunan kimselerin ayni v 

saiki hamilen gelmeleri ve aksi halde kendifer:ne iş verilmiye
ceği ilan olunur. 

lzmir Muhasebei hususiye m 
dürlüğünden: 

idarei hususiyenin şubcler.i için mübayaası lizımgelen 500 
lira muhammen kıymetli 25 adet dolabın imali 25/7/9'36 tari· 
hinden itibaren 10181936 tarigine kadar 15 gün müddetle ek· 
siltmeye konulmuştur. Talip olanların şartnamesini gömıek 
üzere hergün muhasebei hususiye müdüriyeti varidat kalemine 
ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü ÔJan 10/8/936 pa· 
zartesi günü saat lOda depouto makbuzları ile birlikte vilayet 
daimi encümenine müracaatları. 26 28 30 1 2334 

lzmir C. M. U. Iiğinden: 
lzmir ceza evinin 936 mali yılı sonuna kadar yirmi bir bin 

ekiz yüz lira muhammen bedelli mahkum ve mevkufların 
ikinci nevi 960 gramdan ekmek ihtiyacı kapalı f zarf usulile ,. N~· A eksiltmeye konulmuşsa da yapılan teklifler komisyonca haddı 

' laytkta görülmediğinden artırma ve eksiltme ihale kanununuo 
MllM' 40 ıncı maddesi mucibince yeniden eksiltme yapılmasına kw 

-~ı:K 
0 
n r u , !!-\ ~ ll ıu 

11
• · rarl v_eril~~~·me 15-8-936 cumartesi günü saat 12 de ceza 

~ U.J1 .$. ~ evinde müdüriyet makamında yapılacaktır. 
• ~ / 2 - Teklif mektuplarının bir saat önce müdüriyet mb 

J ~\~. ,/ - -J rranda komisyon başkanlığına teslim edilecektir. 

f . ._, - ' 1 3 - Talipler herzaman .,,. ... nameleri Ankara, lstanbul C. 
~ırcıet _DA"' ''"~' 'r"" 

- ı M. U. liklerile cezaevi müdüriyetinden alıp okuyabilirler. 2'JJIJ .. ._................................................................. ~' 

Pu- rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: ·gebelere, kalb ve bdbrekleri rahat•l!f'J 
olanlara, tansiyonları yüksek bulunanlara doktorlar yalnız hunu tavsiye ederler. 

.. ... 


