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" ı e ır - 'd 
ı k C ı ·ı ı>avar Ankara on 
,a anı c n ' ı 1 

ı : 5ta"')"Onı a 
Balıkc ir·c gclmit er "'~ • 
n kcr_, polis müfrczcı.j, mcktehlı'r 
't> çok kalalıalık bir halk tarafın· 
ılnn ku~ılanmı lardır. . 

Ccliil Hn) ar bü)iik hır k.Nnı 
A ·· k arkını taıııaınlammş obıı talur P 

daha onrıı zira.ıl f idnıılığı gez· 

nıişlerdir. 
J"konoıni hakanı clün Susurluk, 

HurnsiL \'C Balya iıuli kurşun nıa· 
ılcnlerinlll' incelı•mı•lt•rclc hulıın· 
<luktau sonra şehrimize dönınü~· 
lcr, sccc, gı>cc tnrnfındnn Atatürk 
parkında crcf lerint' 'erilen zip· 
fctıc hazır lmlnnmuşJrırdır. 

HergUn sabahla.!:.!_çıkar, s1yasal gazetedir. 

/spanya·da son vaziyeti gösteıir harita: Siyah yuvarlak 
bulunan yerler asilerin ellerindedir. Oklar cenuptan 

Franko, şimalden general Mola ve Karlistlerin 
hücum istikametlerini göstermektedir. 

ııJ..larl tclulidi L ·rtaraf c•ıınck ıçın 
hiiklıınct ku\'vctlcri ) akımla hım·· 
kt>tc gcçcct•ktir. 

~ıcfnni njıııısıııııı :n:ıyoıı'ılnıı 
ulılı~ı lıir hnhnc giirc \lndriıl'in 
nmkntldcrntını Gmlcırıımo'ılıı nıkua 
g• lccck harp la) in cllcrektir. Gc· 
rı•k lıiil..Omct ve gerek asiler lın 
lıarlıı muhakkak kıızaıımnk için 
fc\ knliıtle çalışmaktadırlar. 

Şiındh·c kndar olan miisade· 
mel erden '1000 mecruh l\ladrid·e 
, c .~000 mecruh Bıır clon'n r;cti· 

rilıııiştir. 
Maril) n, 28 (Had) o)- 1 pan· 

) n \ e hillın :ı l\foılrid\lcn gdcıı 
e<·nchi ıniilıc•cilerc göre,' M:ıdrid\le 
ilk olnrnk İ"') aıı cilen a"kcrlonlcn 
ll6 znhit \C 200 <len fazla 1ı;p:ııı· 
~ol faıoist tc,.kil:Ltınu ıncnc:ıııı gen~ 
kurşuna dizilmiştir. . 

Londnt, :?8 (A.A) Hoytcı· BJRD· 

sınu Mndrid'dcn gelen J,ir telgrafa 

göre, a ilerin Mndricl fiıcrinc )BP-

Hükumet knHetlcri !irileri Lu· 

lumluklnrı tepclc1tlcn kovmak. n~a~· 
sndile )apılncnk kafi hücunı ı~uı 
tertibat :ılmışlardır. Bu _har~ut~ 
topı;u ve tıın·nre Luv' etlerı de ı~tı· 
rak edecektir. 

Buna mukabil fi Her reııupta 
ilerlemekte n~ Malnqa·)a doğru 
, iin1mekteclirler. 
• Hcrliıı, 28 (A.A)- it.ırany~l. su: 
lanııa Koln krurnzörü ıle ıkıncı 
torpido filotilla51 du r;önderil~işİ 
tir. Bunlar Do}Çlanıl ve amıra 
Sdıecr zırhlılarını tak' iye edecek· 
tir. Bu suretle İ&pıın) ol sul~nn• 
daki Alnııııı geıuilcriuin adedı nl· 

m·a baliğ olı:ırn;t ur. 

'--Sonu 2incisahi/ed~ 

Telefon: 2776 

Mudurnu felaketi 
Yağan dolunun yığınları 24 saat 
geçtiği halde yerden kalkmadı. 

' 

/ngiltere'nin Almanya' ya açtığı suallerde 
münazaa emeli ve tecessüs hissi yoktur. 

- Du sualler, dcmi,tir; ne mü· 
nazaa ı;ıknrlıııak hhı iyle, ne de te· 
tcces ıii~ hissi le yazılıııı~tır. Bu 6U· 

.aller, bu !'alıada Lir terıık~iye \'ar· 

mak için nauıu kir bir '&}TCtte 

bulunma" üZerc 'erilmİflir. Eğer 
Alınan hükumeti hu suallne tahuk 
urette 'e yapıcı bir tanda ce\·ap 
\·cnni~ olsay<h bo, yere ıarfolunan 
büyük t nerjiler tasarruf <'dilmiş 

bulunurdu. 
1\1. Eden. son LoDtlra üçl ·r 

lonferaııo.ı hakl.:ıuda <tn şunları 

::ıö:ylcmi~tir: 

- Uu konforaıı ~ok memnu· 
ni) et bnlış nl'ticcln ,·,•rmiştir. J.' rnn· 
ea. lklçikn n· llü) iik Brituııya 

) eni hir lokurnomm toplauıııaıoı \ t: 
J\\ıııpıı'ıun garlıınıl:ıki vazİ)Cl fü:t .. 

riud(· rniimkün olduğu l.:a,1.ır çn· 
lıük J,ir sıırt'tte yeni !ıir eureti lıal· 
hı \arılabilıncsi hakkımla müşter~ı.. 

hir ~ır-.rn ~ii te.rmi~lcrdir. Hıı malı;:. 

ı:.ıtla \lııııuı~a·ya \'t! ltal)a·ya ıla· 
\ctn:uııelrr gönderilmiştir. Yakında 

hu iki hükfüııettcn nıü"aİl cc\ ap· 
lar alacağımızı ümit etwe.kteyi7., 

M. Eden lıuntlıın ontn Montrö 
konferansımlnn lı:ılıııeılı•ı·"k flemiş· 

tir ki: 
- lhı koııft•rnıı ta ~ılııum ııclİ· 

eder ziyıule .. ile nıcnıouniyetlınh. tır. 
Moııtrö'de §nrn ı 6:tlıit olmuştur ki, 
l.ıeyu.•luıilcl tn.ılılıutler ç,crı,'<'' esi 
içinde rn h:ıll'n mer'i lıenu•lıuilcl 

nhkfıtn daire!linde ıJCraiti ' hnzırnva 
aruk tc\ afuk etrniyen bir rımııl~e
drnin Milletler cemiyeti kaideleri 
ıııncibinl'e tatliline ,·ıınlabilir. 

l\lontrö kouforansı lıir terakki 
teşkil etmt•kte olan nllıpcrvcr ,." 
meşru ınetodlarilc Lazı muahede· 
)erin yeniden naznn H•tkikten gc· 
çirilmesi keyfiyeti bnh ıoda Avru· 
pa'yn kıymetli hir mi al \'Crnıi, ıir. 

)1. Eılcn )loııtrü konfrrantıı 

h:ıkkındaki sözlerini şöyle Litir· 
mietir: 

- Tiirk lıükfimetine yalnız te· 
minatın elfazı için tleğil, fakat a)• 

ni zamanda bu teminalln ted,in 
edilmesine amil olan ruhtan dolayı 
t~~ekkürle.rimi hildirıneği keııdime 
bir vazife addederim. 

~üphe yoktur ki Büyük Bri· 
tanya lıüküınetiyle Türk hükumeti 
araııındn daha 8ılu Ye daha samimt 
bir ant:mt, hoğuılıır konferan ınm 
uclice~ini t~kil tlmi,.tir. 

Danziı mes' el esi. 
;\I. F .. <l n lıundao oora Dan· 

zig'dt·ki nziyetten bab ederek on 

M. Eden 
ll) lamı rnlrnyiiııi lıildirmi~ 'c dogru 
Lir rapor almadnıı hiçLir ı:c) i))· 

liyemiyeceğiui illh·c etmiştir. 

M. Eı.leıı dcınİ§tir ki: 

- Bu i~le cYvclii Ceııcuc ma· 
kauiz.ıııa::-ının işletilııwsinc gayret 
etliın \'C fcvkaliııle lii) ık olduğu 

tarzda mmmıele ~iirı.ııe ini t.ıl ·p 
L•ylcdim. 

lcılı·r ecınİ) eti· 
uin l lfılu ıııc {'• 

lf'•İne de 1;:111 ... 

<·ılerek hu 1 u-
ı;u•tn ,. i ıuıl iılı•ıı 

Liı't<') 11ü~lf'm•· 
ııiıı zauıunıoı7 

o inen~ nı J.ilıt iı • 

ıniı;; w \l. J.u) d 
Con:'un hir miı· 
ılnlııı lı•!>ijrıi' rn~-

merı M. t:ıiı ıı 

lıu ııoktni 11021· 

nııda ıc:rnr f'I· 

miştir. 

Mandalar mes'elesi: 
l\fauılalnr ıne ·eıc i hakl..ınıla 

tin 1. ı:dt·ıı şuııları Ü) lemi tir: 
Büyük Ilritnnya hükiınıcti ınüs· 

tenılckc, ham maddclcrindcıı lıil· 

tün memlckctlniu rrhc tçc i ti· 
fade ctlchilmc i mc ·de iııiıı chP.m· 

miyetiui müdrik lıuluııınnktaılır. 

-Sonu 6 ıncı sag/ada-

r~...-.....,. ..... ..-..---------------------~ 
Murad Germen'i Dün 

Ebediyete Verdik. 
Dünkü nu'haınızıln ölüıuiinii lıii) ük tce~ iirlc> l>ilılırıli~irııiz Maniı.:ı 

\ali i 1\luraıl Germcn'iu <'cn:ızı>si dlin hii)iik m~rnsimlc kaldırılmı~ '" 
Kallı yaka ·yn getirilerek oğukkıı) ıı knhristnnıua defnedilmiştir. 

Cenaze, l\lnııisn 1\lorl ~inaı.i ha taneı;;inclı>n ant l 5 te kııhlarılıuıı;; 

H' pya Qlarak 1zıuir t•acltlcsiui tııkiheıı ~lıırac1i)ı' l'aıııii rııc)daııh~ınn 

gctirilmi~tir. lznıir vnfüi J'ıızlı (;iilcı,·, :\lnrıHl Gerınt'n.in ağnhc)iı:ıi Un· 
gıp, karılı•şi A)ılın sa) lını l\lnzlınr. Sonu ikinri 3) fnda 

--~------------111!"11!1'-----------------------"" 
M. Eden'in nutkunun akisleri 

ltalyanlar şimdi de 
diyorlar ki! 

Roma' dan bir görünüş .. 
Pnris 28 (Hndyo) - 1. Ede- rak kahul rtnıclc•rini i tiyecc~ini 

nin beyanatı hakkınıln ıııütnlealnr raz.ıyor: 

yürüten Fnın ız ı;nzeteleri, ltal)n· Hoıııa 28 (Hndyo) - Lord 
nm be§ler konfnan ııuı iştiral.:i Loicl, rignrıı gnzetcsinıJc neşrettiği 
için hiçlıir mani nıc,•cııt olmnclığını hir ınaknlmlr: 
}8Zıyorl:tr. Ön snzete i istilıbnrn· Avrupa ullıu için İngiltere 
tına atfen, 1t:ıl)a hiikflructinin, Av- Fr:ın~n-ltnlya nrnsında hil' ittifak 
rupa devletlerindeu Hnbc~iatan'ın akdi liızımılır. Dcmektcair. 

İtalya'ya ilhakını bir emrh·nki ola· - Sonu 2 inci sagf ada-
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l li ... K:;;:;:;üiiiiiiiçiiiiiiiüiiiiiiikiiiiiiif.liiiiiiiaiiiliibiiiiiiieiiiiiiiriiiiiiileiiiiiiir;;ıı 
Jan Jores pulu 

r_G_ü_n_ü_n_J~e!lgraf .Hab~rleri 
Edebiyat .............. ..,....,.. 

Boz yaka 
Çnm kokun ruhumu sardı aralı 

öyle hnygınım ki öyle Boz~ akıı 

Sanki can e'\;nden kalhim yarnlı 

Ôlilriim kalımım Löylc Bozyakn 

Hareket façist Filistin isyanı ve yeni in- Danzig'de siyasi 
h_a_r; ..... ~.e--.!ı_"dir giliz tedbiirleri. soygu!!culuk 

Paris, 28 (Radyo) - 3 
Temmuzdan itibaren Jan J 
res'in meclisi meb'usanda n 
tuk irad ederken alınmış re 
mini havi olan iki nevi pul 
postalara verilecektir. 
lngiltere - ltalya: 

Asiler kral bayra. Arap'lar bombalar attılar. Bazı tevkif at Danzig, 28 (A.A) - Meç-
hul bazı eşh~s dl!ıı gece milli 

ğını kullanıyorlar yapıldı. Vaziyet müşkil safhaya girdi. Alman muhalefet partisinin 
Elinde ılCş'elcr oyuncak ol un 

Koynunda gönüller salıncak ohmu 

enin de sevgilin yapıncak olsun 

Dudak ver kucakla ~öyle Bozynka 

Londra, 28 ( Radyo ) - bürolarına girmiş, bütün mo-
lskenderiye, 28 (Radyo) - Mısır gazeteleri, Filistin vazı· 

Deyli Meyi gazetesinin Madrit bilyaları kaldırmış, bunları 
Yetinin yeniden müşkil ve vahim bir safhaya girdiğinden bah-

muhabiri, ceneral Mola'nın bü· sokakta bekliycn bir kamyona 
setmektedir. 

tün kuvvetlerini Madrit cephe· yerleştirmiş ve nihayet bir 

ı: fsa ne 

Çağıltı 

} n ra tan ak , aın Ja nu da 

baş lnr a il bnm in nn da 

İngilizler, isyanı bastırmak iç.in şiddetli tedbirler almışlar· 
sine sevkettiğine bildirmiştir. semti meçhule kaçmışlardır. 

d dır. Bunlar arasında grev ve silahsız mukavemeti tavsiye eden· 
Kraliyet taraftarları bu or u Bu esnada !;akaktan geç-

d beyannameleri toplatmış ve dağıtanlardan bir kısmını da 
nun irtibat tertibatını i ame mckte olan bir polis memuru 

k Ş i tevkif etmişlerdir. 
etme tedirler. imali span- geceleyin yapılan bu garip 

• k k b f Arap'lar tarafından birçok yerlere bombalar atılmıştır. Yafa 
ya daki as eri hare et ir a- taşınma ameliyesi hakkında 

GöoHimc beşik }ıul kırkçamlarında 

Bana ıla bir ninni öyle Bozyaka 

Ali Hadi Okan 

' 
k tecrid vaziyettedir. Bütün yollar lngiliz müfrezelerinin muha· 

çist hare etidir i cumuriyet bu işi yapanlara bir sual tev-
r b faza ve himayesindedir. Maverai şeriada, Umman şeyhlerinin bayrağı yerine kraliyet ay- cih etmişse de bunlar bu 

vcrdıkleri karar üzerine vaziyet çok müphem bir şekil almıştır. 
raği kullanmaktadırlar. taşınmanın parti genel idare 

Asiler Katalanya'nın da bir ltalyanın tı•car.A.I mu··zake· heyetinin emrile olduğunu bil-
Murad Ger-
men'i dün ebe· 
diyete verdik .. 

kısmını ellerinde bulundur- dirmişlerdir. 

maktadırlar. 1 • • ti Halbuki hakikat halde bu 
Bask, Astüri ve Galis, Endü· re ~r ıçın şar arı. taşınmanın Alman muhalefet 
lüs, Navar ve faşis eyaletleri • - partisine karşı yapılmış bir 

( Baştarafı 1 inci sahifede) asilerin işgal ve idaresi altın- /ngiltere ile müzakereler durdu. F ran- soygunculuk olduğu bilahare 
kayınbiraderi Sümerbank mü· dadırlar. Asi general Mola'nın l l l [ ı · anlaşılmıştır. 
d N sız ar a sür' at e i er ıyor. ürü urullah Sümer, akra· ' tayyare kuvvetleri de vardır. 
baları, dostları ve bütün Ma- • • 

nisa halkı, asker, şehir ban- lngıltere -Mısır 
dosu cenazeyi takibediyordu. 'G l • 

Muradiye meydanlığında bir azete er yenı an •• 
müddet tevekkuf edilmiş, /aşmadan memnunı
Manisa'lılar namına bir mu-

1 yet le bahsediyorlar. 
allim ve lzmir valisi Fazlı 1 Londra 28 (Radyo)- Tay-
Güleç birer nutuk vermişler, · t' · M l ·1· 

rnıs gaze esı ısır - ngı ız an-
merhumun meziyetlerinden ]aşmasından bahsederken: 
bahseylemişlerdir. Mısır'lılar vaziyetteki tebed-

Cenaze, nutuklardan sonra dülü iyi ve çabuk anlamışlar 
hükumet caddesini takiben ve lngiltere'ye istinat lüzumu· 
Cumuriyet meydanlığına ge- nu bütün şiddetile hissetmiş· 
tirilmiş, burada merhumun lerdir. Mamafih her iki tarafın 
refikası tabutun üzerine ka- hüsnü niyeti bu uzlaşmayı te-
panarak ağlamış, bu hazin min etmiştir. Sudan ve sair 
manzara bütün Manisa'lıları meseleler hakkında da bu 
ağlatmıştır. uzlaşma gibi uzlaşmalar elde 

Cenaze buradan bir oto· edilecektir. 
mobile konmuş ve asker ta· Kapitülasyonlar meselesi 
rafından selamlanarak lzmir'c şimdi mevzuu bahsedilmiyecek 
hareket edilmiştir. sadece ecnebilerin vergiye tabi 
Karşıyaka'da: olması kabul edilecektir. 

Cenaze, Karşıyaka'ya saat Demektedir. 
18,30 da getirilmiş ve iskele Mancester Gardyan'da di· 

yor ki: 
meydanlığında asker ve polis 
müfrezeleri tarafından selam· Mısır'lılar dürbinlik ve kiya· 

set göstermişlerdir. 
lanmıştır. 

Önde askeri muzika, bir 
müfreze polis bulunuyordu. 
Askerler cenaze otomobili-
nin iki tarafından yürüyor· 
lardı. Cenaze otomobilinin 
arkasında Vali, belediye Reisi 
ve merhumun kardeşleri ile 
akrabalan, Askeri ve mülki 
erkan, merhumun dostları 
yürüyorlardı. Askeri ınuzika· 
nın çaldığı matem marşı ile 
Soğukkuyu kabristanına ka· 
dar gidildi. Vali Fazlı Güleç, 
merhumun mezarı başında 

bir söylev vererek, bu kıy· 
metli idarecimizin hayatından 
muvaffakıyetlerinden, memle
kete ve millete olan merbu· 
tiyct ve sadakatinden, bil
hassa merhumun lzmir' deki 
vazife devresinden ve burada 
bıraktığı iyi intibalardan bah
setmiş ve sözlerini şöyle bi
tirmiştir: 

" Kıymetli ağabey, sana 
hitap ediyorum. Mezarında 
rahat uyu. Milletine medyun 
olduğun vazifeyi hakkile ifa 
ettin. Burada bulunanlarm 
göz yaşları bunu ispat ediyor" 

tlbaym nutkundan sonra 
merasime nihayet verilmiştir. 
Mezara, lzmİr ve Manisa 
Vilayetleri, C. H. Partisi, lı
mir Şarbaylığı. Manisa Şar· 
baylığı, civar kazalar Kay· 
makamlıkları ve Parti ocak
ları adına ondan fazla çe
lenk konmuştur. 

Her iki tarafın hüsnü niyeti 
sayesinde elde edilen netice 
mühimdir. 

Yunan kralı 
Yazı Korf o' da 

geçirecek .. 
Atina, 28 (Radyo) - Kral 

ikinci Corç Verga'ya gitmiştir. 
Burada Yunan istiklalinin ilk 
harplerinden birisi tes'id edi
lecektir. Yunan donanması da 
Kalamata limanında buluna· 
caktır. 

Kral buradan Korfo'ya gi
decek ve yazı burada geçi
recektir. 

ltalyan'nın Habeşis. 
tan faaliyeti 

Mogadisy, 28 (Radyo) 
Yerli halk ve rüesadan mü
rekkeb kalabalık önünde ci· 
varda bir nümune çiftliği vaz'ı 
esas merasimi yapılmıştır. Bu 
merasime ceneral Santini riya· 
set etmiş ve ltalya hükumeti 
namına birçok vaidlerde bu
lunmuştur. 

Adis·Ababa, 28 (Radyo} -
Necaşinin sabık posta nazın 
dünkü ziyaretini müteakib bu· 
gün resmen Graçyani'ye de
halet etmiştir. 

Abamayam'da rüesadan bir 
kısmı ve 160 silahlı Habeş'li 
teslim olmuştur. Araca' da dört 
mitralyoz ve on silah tes!im 
edilmiştir. Çalamora'da iltica-

~------------' lar devam etmektedir. 

Roma, 28 (Radyo) - Roma hükümeti, diğer devletlerle 
ticari münasebetlere girişmek için müzakere halindedir. f ngil
tere ile müzakere inkıtaa uğramıştır. Fransa ile olan ınüza· 
kere, sür'atle ilerlemektedir. Roma hiikümeli, diğer devletlerle 
ticari münasebata girişmek için ıecri tedbirlerin tatbikinden 
evelki hesaplar hakkında geniş müsaade istemekte ve üç şc· 
kilde mütalea yürütmektedir. 

1 - Zecri tedbirler kararını tatbik ctmiyen devletler. Ro
ma hükumeti bunlarla normal bir şekilde kliring anlaşmalarına 
göre münasebate devam etmektedir, 

2 - Zecri tedbirleri tatbik etmiş olan devletler. 
Bu devletlerle ancak peşin para mukabilinde iş yapılacaktır. 
3 - Zecri tedbirleri tatbik eden devletlerden arada mali 

ihtilaf olmıyan ve mali ablokaya iştirak etmiyen devletler. 
Bu gibi devletlere üç aylık hesap açılacaktır. 

Fransa'da Grev 
--~..ı ... ·--•cı--

Ayan ve meb'u
san meclislerinde 
faaliyet çok arttı .. 

· Paris, 28 (Radyo) - Par
lamctonun tatili yaklaşmış ol· 

duğundan ayan ve mcb'usan 
meclislerinde fazla bir faaliyet 

göze çarpmaktadır. Meclis öğ
leden sonra toplanmıştır. Bu 

toplantida mali layihayı tetkik 
edecektir. Bu proje 200 mil

yon franklık bir kıendinin sa
nayi ve müessesat hesabına 
açılmasını temin edecektir. 

Harbiye encümeni toplan
mış ve siiah fabrikalarının hii

Kadın ve çocuk yaralılar var. Hayvan te.
1 
kumctleştiritmesi mes'elesini 

lef atı çoktur. 6 köy yarı-yarıya harab oldu tetkik etmiştir. M. Daladiye 

Mudurnuda ceviz iriliğinde ya
ğan dolu 2 kadını öldürdü. 

---~------------~----

Mudurun 27 (A.A) - Ayın 

yirmi beşinde Mudurnuya ce· 
viz büyüklüğünde dolu düş· 
müştür, Yarım saat süren do· 
lu yerde elli santimi bulmuş
tur. Şimdiye kadar böyle bir 
dolu afatı görülmemiştir. 

Dolu bütün mahsulata bü
yük zararlar vermiştir. Dolu· 
nun en fazla zarar verdiği yer
ler Ôğrencik, Albagut, Çini 
Sarayar, Dolica. Sürmeni köy· 
leridir. Bu altı köyde ekin ve 

J stanbul gazeteleri 
neşriyatı 

İstanbul, 28 (A.A) - Yu
nus Madi Cumuriyet gazete· 
sinde Balkan antantı devlet· 
ieri arasındaki ekonomik ve 
kültürel münasebetlerden bah· 
sederek bu devletlerin yalnız 
siyasi sahada değil, ayni za
manda ekonomik ve kültürel 
sahalarda da tam bir birlik 
yapmalarının gerek olduğunu, 

fakat bu isteğin öyle kolay
lıkla yapılamıyacağını ve ameli 

sahada tahakkuk ettirilebilmesi 
için çok mesai sarfına ihtiyaç 
oldağunu söyleyerek bu işte de 
elbirliği yapılmasını arzu ediyor. 

Tan gazetesi, (lngiliz siya
seti) başlıklı yazısında lngil
tere'nin Avrupa işlerinde ta· 
kibedeceği siyasetin iki düş
man grup teşekkülüne mani 
olmak olduğunu fakat lngil· 
tere'nin bu siyasette muvaf· 
fakiyetinin şüpheli bulundu
ğunu, muvaffakiaetsizlik tak
dirinde de kuvvetli bulunmak 
ve dostluktan eli~i çekmek 
lazımgeldiğini yazıyor. 

hububat kalmamıştır. 
Fırtınadan ağaçlar devrilmiş 

yemişler mahvolmuştur. 
Albagut köyünde iki kadın 

ölmüş, davar ve sığır hayva· 
natı da oldukça zayiat ver
miştir. 

Köyde bulunan araba ve 
ziraat aletJcri seller arasında 
kalmıştır. Selden köy evleri 
ve ambarlar oldukça harap 
olmuş, birçok kadın ve ço
cuklar başlarından yaralan
mıştır. 

Bir heyet mahallinde hasar 
ve zararı tesbit edecektir. Ara· 
dan yirmi dört saat geçtiği 
halde köylerde hala dolu yı
ğınları görülmektedir. 

Kanada'lılar döndü 
Brüksel, 28 (Radyo) - ip

re' den bildiriliyor: Kanada'lı 
geueral ;Ros'un idaresinde 
3600 Kanada'lı harb sahasını 

ziyaret etmiştir. Bu münase· 
betle birçok nümayişler ya· 
pılmıştır. 

Havr, 28 (Radyo} - Ka
nada'lı sabık muhariplerden 
2800 Kanada'lı iskan. a ve 
Otonya vapur-arına binerek 
Londra tarikile Kanada'ya ha· 
rekel etmiştir. ----
Sibirya ekspresi 
Y aldan cıktı .. 

' Şanghay, 28 (H.R) - Har· 
bin şch. inden bildirildiğine 
göre Sibirya ekspresi yoldan 
çıkmış, müteaddit vagonlar 
dereye uçmuştur. Ölenlerin 
adedi malum değilse de çok 
olmasından endişe ediliyor. 

bu mes'ele iizerine izahat ve-
reccktir. 

Paris meb'uslarından M. Su· 
liye, bir takrir vererek grev· 
cilerin müesscsatı işgallerine 
nihayet verilmediğine nazarı 
dikkati celbrtmiştir. 

Paris, 28 (Radyo} - Pazar 
günü Jan Jores'in H:atli senei 

devriyesi merasimi yapılacak
hr. Bu merasime hükumet er
kanı. solcenah paıtileri iştirak 
edecektir. 

Paris, 28 (Radyo) - Sen 
Eovaz'daki zirai grev nihayet 
bulmuş gibidir. Yeni grevler 
de olmamıştır. 

Yalnız Bordo'da 300 grevci 
nümayişler yapmıştır. Hüku
met aldıgı tedbirlerle hadise 
çıkmasına meydan vcrilme
mi~tir. inşaat amelesi grevi 
devam etmektedir. 

İtalyan'ların Titü
lesko 'ya hiddetleri 

Rcma, 28 (Radyo) - Cc· 
nevre 'de İtalyan gazetecileri-

nin Skandalı miinasebetile ha
riciye bakanı M. Titülesko'nun 
kullandığı lisan hasebi le ltal
ya hükumeti Romanya'dan 
petrol satınalınaklan vazgcç
ınisti . 

Ditalya mes' el eyi bir izzeti 
nefis mcs'elesi yapmıştır. 

Viyana'da tevkifat 
Viyana, 28 (Radyo) - 500 

Alman seyyahının lnsburg'a 
gelmesi yüzünden Hitler le
hinde nümayişler yapılmıştır. 
Nazi taraftarlarından 34 kişi 
tevkif edilmiştir. 

Londra 28 (Radyo) - Tay 
mis ve Morning Post gazete 
!eri; f tal ya ile yeniden başla 
mış olan ticaret müzakereleri 
nin inkıta ettiğini haber ver 
mcktedirler. Fransız - ltalya 
ticaret müzakereleri devam et 

mektedir. 
Bir mülakat 

Roma, 28 (Radyo) - Kon 
Ciyano Fransa'nın Roma S<' 

firi ile dün uzun bir mülakat 
yapmıştır. 

Habsburg' far 
Viyana 28 (Radyo) - Habs

burg hanedanına aid emlakin 
yakında iade edileceği kuv
vetle söyleniyor. 

Fransız dış işleri bakanı 
Paris, 28 (Radyo) - Say· 

lavlar kurulu koridorlarında 
öğrenildiğine göre dışbakan 
Delbos, Perşembe günü Dan
ziğ ve ispanya mes' eleleri hak· 
kında beyanatta bulunacaktır. 

Varşova'nın nüfusu 
Varşova, 28 ( A.A ) - 1 

Haziranda yapılan umumi sa

yımın verdiği neticelere göre 

Varşova'nın nüfusu 1,229,085 

kişidir. 

irtifa uçuşu 
Moskova, 28 (A.A) - 26 

Temmuzda tayyareci Mihail 

A leksiyef bin kilo eşya yüklü 

bir tayyare ile Moskova'dan 

hareket etmiş ve 12 kilometre 

125 metre yükseğe çıkmıştır. 

M. Baldvin 
Tatil yapmıyacak 

Londra, 28 (H.R.)- Ôğre· 
nildiğine göre Başbakan M. 

Baldvin tatil müddetini Eks

leben' de geçirmekten sarfı na· 

zar etmiştir. Bunun sebebi 

yakında başlıyacak beynelmi

lel müzakereler ve en başta 

beşler konf erausının toplantı· 

sıdır. 

İtalyan 'lar 
Şimdi de 
Diyorlar ki .. 
/ngilfere, Habeşis
tan 'ın İtalya'ya il
hakını tanımalıdır. 
-Başı 1 inci sahi/ede

Dc) }j Tclı;rnf gnzclr:,İ de: 

1\•vkalfiılc ıedlıirlerin kalrlınl· 

t t ·11 ' • mı~ oldugu tır.ıı a, ııgı l'rt.' 11111 

Alnıan}a gibi \rliıs· haha ıwfarcl· 

hnıır,irıi t:ığ' cltııf'~i '~ Aıli • haha· 

<la hulııııan Hirııl a .. kcrlcriııi çek· 

ıııcı:i lfı1.1111J•r. Demektedir. 

Hoın,ı :!8 (Hıı<l)cı) - l'ol'olvıli 
Hoınu. ~t. ftlı·n"in mıl"'uuuıı esa· 

sıııı Lok:ırno '\C AL:tleııiz uzlaşma~ı 

mcs\ lcriııin ıcşkil ettiğiui yazıuıık· 

tadır. Hu gnzctc diyor ki: 

Luknrno konferansı ltal) n ''C 

Almaınnnın i~tiraki olnındıııı bir , . 
ıwtice 'eremez. Buuu alakaclar 

devletler • aıılııtlıklan iı;iu hnlya 

ile Almanyn'p ıl.ı ıla'\clc karar 

n•rmi~lt rdir. 

l\f. rdcıı'iıı lıal~.ı uleylıim.• 

tatbik rdileu ft•vkaludc LcJbirlcri 

knldırınııeı mucibi meınmmiycttir. 

Şimdi, llnbeşistno'm halyn')n iltıa. 

kJ mcSJelesinin halli lazımdır. 



2911/'J'J(J 
MAHKEMELERDE: • 

Dikili suiistimali SEHIR HABERLERİ 
davası bitti. Çok yerinde 
---- Bir taltif .. 

Süleyman Naci 6 yıl 2 aya mah-
kum oldu.16945 lirayı, ödeyecek. 

Zimmet ve İhtilastan maz
nun Dikili muhasebei hususiye 
memuru Süleyman Naci ile 
lzmir muhasebei hususiye r.- ü
dürlüğü Başkatibi Hilmi, mer
kez memur muavini Süleyman, 
Dikili Malmüdürü Mestan oğlu 
Ahmed, Sandıkemini Ahmed 
ve Ahmed Hamdi'nin ağırce
zada devam etmekte olan mu-

1 · ve hakemeleri netice enmış 

d.. k tefhim edilmiştir. un arar ... 
Mahkemece Süleyman Nacı ~ın 
. t ve ı"htilas suretıle 
zımme . 
16945 lirayı zimmetine geçır-
diği sabit olduğendan altı sc:ne 
iki ay hapse ve zimmetıne 

. d""'. 16945 lira para ce
geçır ıgı 

zasına ve ayni miktarda. pa-
rayı muhasebei hususıye~e 

.. mme hızvermiye, beş sene a 
. bulundu-

metlerınden memnu . . 
k Verilmıştır. rulmasına arar 

Dikili Malmüdürü Mestan oğlu 
Ahmed'in, vazifesini ihmal su· 

. b biyet ver· retıle bu suça se e 
d.ğ. . . varıldığından 

ı ı netıcesıne 

1 ()() lira ağır para cezasına 
.. .1 · ve maznun mahkum edı mesıne . 

.. .. · ··demesıne 
Suleyman Nacı nın ° . 
h .. k d"l 16945 lirayı bır-u me ı en .1 
l.k -d . . karar verı . 
ı te o emısıne . 
miştir. Diğer maznunl~r, ıh-

b. 1 adıgından mal suçları sa ıt o m 
beraat etmişlerdir. 

MahkOrniyet 
Menemen kazasında Ayşe 

d d b. . . zorla kirleten a ın a ırını . . 
Hamid oğlu Salih ve lbrahhkım 

ma e· 
oğlu Hasan ağırceza 

. . . ne altışar mesmde ıkışer se ' . 
hk · edıl· ay ağır hapse ma um 

mıştır. Fakat tetkik için dava 
dosyasında istintak kararna
mesi mevcud olmadığı görül
müş ve evrakın, kararname 
tanzim edilmek üzere Torbah 
müstantikliğine gönderilmesi 
karar altına alınmıştır. 
-------~~--------

Yüksek
ten düşen ---·-··---
Yapıcı ustası ağzr 

yaralıdır. 
Sultaniye mahallesinde ıJİ· 

rinci Havai sokağında bir kaza 
olmuştur. 

Mehmet oğlu yapıcı ustası 
Numan, Bakkal Hüseyin'in 
yeni yaptırmakta olduğu bi
nada çalışırken iskele üzerinde 
müvazenesini kaybetmiş, üç 
metre yüksekten taşlann üze
rine düşmüştür. Ağzından faz
la kan gelen Numan usta, te
davi için memleket hastanesine 
kaldırılmıştır. Tehlikeli vazi· 
yette yaralı olduğu anlaşıl· 
mıştır. 

Koşarken öldü 
Zavallı 
Trene yetişecekti .. 

Dün sabah Karşıyaka' da 
Dedebaşı köyünde bir ölüm 
vak'ası olmuştur. Köy halkın
dan Ahmet, trene yetişmek 
ıçın Dedebaşı caddesinden 
koşarak Karşıyaka'ya giderken 
birdenbire yere düşmüş ve 
ölmüştür. Yapılan muayene
sinde kalp durmasından öl
düğii anlaşılmıştır. 

Çalışkan zabıta memuru 
lbrahim 

İzmir Emniyet müdürli.iğü 
kadrosunda Birinci komiser 
iken merkez memurluğuna terfi 
eden İbrahim, İstanbul Polis 
mektebini 184 talebe içinde 
birincilikle bitirmeğe muvaffak 
olmuştu. Bu muvaffakıyetinden 
dolayı f brahim 'e, Emniyet iş
leri umum müdürlüğü tarafın
dan bir altın saat hediye edil
miş ve çalışkan zabıta memu
rumuz taltif olunmuştur. 

Şehrimiz Emniyet müdür· 
liiğüne gelmiş olan altın saat, 
dün saat 16 da Hükumet ko
bağı meydanında polis kısım 
amirlerile komiser ve memur
larının önünde törenle Emni· 
yet müdür muavini İsmail 
Küntay tarafından kendisine 
verilmiş ve müdürlük namına 
bu muvaff akıyetinden tebrik 
olunmuştur. Merkez memuru 
f brahim, uzun zaman 1zmir' de 
zabıta işlerinin en mühim kıs· 

mında muvaffak olmuş bir 
gençtir. Biz de takdir ve teb
rik ederiz. mişlerdir. •1 cek 

Evrak geri gönderıe 
T b 1 kazasında şehitler 

or a ı . ·m 
kö ü muhtarı Seyfittın zı -

Büyük bir kavga A l · --h 
Çocuk düşUrende var mı? t efızm e-

Y · k suçun-
metine para geçırme hk 

Kemer'de Yeğitler maha~- yeti kararları .. 
lesinde Mısırlı sokağında bır 

ma e
dan şehrimiz ağırce~ S yf"d

. t" Dun e ı mesine verilmış 1• l 
· baş an· din'in muhakemesıne - tJir iddia 

Zehir veriyormuş 
Ço kkapı'da Türbe soka· 

d 
rald . oğlu Ali Hayda-

ğın a rıs . k 
r'ın, öteden beri başka bı~ .. a-
dınla alakası bulunma~ yuzun· 
den karısı Lütfiye ıle arası 

açıktı. 1 
H d , hasta bu unan ay arın, . . .

1
• 

k L .. tfiye'ye zehırlı ı aç 
ansı u ··ıd·· 

k Suretile karısını o ur· 
verme . kk 
meğe teşebbüs ettiğı h.a . ın-
da Lktfiyc'nin karde,.lcrı tar~
fından zabıtaya şikayet cdıl-

• t hkikatc başlanmıştır. 
mış ve a h 
Hasta kadın, Memleket ~sta· 

. kaldırılarak tedavı al-
nesıne 

, tına alınmıştır. 

vak'a olmuştur. Ahmed oğlu 
Hüseyin ve karısı Rasıme ile 
oğulları Ahmed vr Reşad, 
ayni yerde Mehmed karısı 
Gülsüm, oğlu Tevfik, Hasan 
kızı Ümmiiha.n ve kızkardeşı 
Hatice araslnda ÇQcıık mcs 
elesindcn kavga çıkmış, Hü
seyin karısı Rasime ve oğul
ları Ahmed'le Reşad, diğer
lerini tokat ve yumrukla döğ
müşlerdir. Ümmühan'la Hatice 
gebe olduklarından korku sa~ 
ikasile çocuklarını düşürmelerı 
muhtemel görülmiiş ve hasta
neye kaldırılmışlardır. Vak'a 
failleri yakalanmışlardır. 

B. Daimi Encümeni 
Belediye daimi cncüm<'nİ. 

dün öğleden sonra Dr. Behçet 
Uz'un riyasetinde toplanmış 
ve belediyeye aid bazı işl<'r 
hakkında kararlar almıştır. 

-ELHAMRA Telefon 2573 

B '"n iki büyük film birden 

1 • Vi'Ya.,~a Bülbülü 
Martha Eggerth 

2-Fakir bir delikanlının hikô.yesi 
Marie Belle 

..... ---
Bu hafta atletizm 
müsabakaları var .. 

Dün ınıntaka Atletizm he
yeti ajan Fcrid'ın başkanlığı 
altında lop1anmıştır. 2 Ağustos 
936 Pazar günü atletizm birin
ciliklerine devam edilecektir. 

Hakemler a~ağıda yazılı ol
duğu gibi seçilmiştir: 

Altay'dan Fehmi, Said, Ba
ha, Altınordu' dan Hüseyin, 
Marko, Sabahiddin, Göztepe
den Agah, Alaeddin, Şerif 
(Saha komiserlik vazifesini de 
gÖrPcek) Halkcvinden Ahmed 
Ôzgirgin, İ mirspor'dan Mu
zaffer, Adnan, K.S.K. dan Sadi 
Agah, Cevdet, Buca'dan Ni-
yazı. 

Bu hafta müsabakalar tam 
16,30 da başlıyacaktlr. Hakem
lere ayrıca davetiye gönderil
miyecektir. Muayyen günde 
saat 16 da sahada hazir bu
lunacaklardır. 

Atletlerin künye listeleri Cu· 
martesı gunü saat 12 ye kadar 
vereceklerdir. Muayyen saatten 
sonra gelecel.. lıstelcr muteber 
olmıyacaktır. 

Duhuliye 20 Kuruştu~~. ~ .. 
· d rk l 6 da Viyana bulı..u u, 1 

Seanslar - 4 de Fakır e ı anı, . bölb·-r· 
7,30 da fakir delikanlı, 9,15 te Vıyana u u ._.-1 

Geçen Pazar gi.ınu yapılan 
110 metre manialı koşuyu A. 
O. dan Hüseyin Şükrii ve Al
tay' dan Suha berabere olarak 
bitirdiklerinden bu iki atlet 
arasında müsabaka tekrarlana· 
caktır. 4 X 400 bayrak yanşı 
da tekrar edilecektir· 

Borsada sec;im Muallim 
mektebleri ile •• 

Yeni idare heyetine tanınmış bazı ı · • · ·; • k 
• • ıse ve or ame -

zevat seçıldı. 1 teblP.te girecekler. 
Tıcaret ve zahire borsası 

yeni idare heyeti intihabatı 
dijn saat onda başlamış ve 
akşam neticelenmiştir. 

Borsa mensuptan, birer iki
şer gelerek intihabat heyeti 
önünde reylerini sandığa at
mışlardır. 

Saat 17 de seçime son ve
rilmiştir. Borsa azalarının he
men hemen kaffesi, reylerini 
istimal etmişlerdir. Saat 17 de 
intihap teftiş heyeti, atılan rey· 
lerin fazlalığı karşısında inti· 
habata bugün de devam edil
mesini muvafık bulmamış ve 
reylerin tasnifini kararlaştır· 
mıştır. Tasnif neticesinde bir 

1 
ağustostan itibaren işe başla

yacak olan borsanın yeni idare 
heyetine şu zevatın seçildikleri 
anlaşılmıştır: Tüccardan Hıfzı 

Menemenli, Mazhar lzınirlioğhı, 
Kazım Kırkağaçlıoğlu, Halim 
Alanyalı, Mustafa Çömezoğlu, • 
Şükrü Cevahirci, Selami oğlu 
Ziya. 

Borsa idare heyetine ticaret 
odası idare heyeti tarafından 
seçilecek iki aza da bugün 
bildirilecek ve cuma günü yeni 
idare hey .. ti içtima ederek 
borsa reisini seçecektir, Yeni 
idare heyetine seç.ilen zevatı 

kutlular ve vazifelerinde mu
vaffakiyetler dileriz. 

- --·- - - · - · 

Forsepsi tatbikin
de mesleki hata mı 

-------------------
Dr. Kazım Karalın bir kadınla co-, 
cuğunun doğum esnasında ölüm-
lerine sebebiyet verdiği söyleniyor. 

Karşıyaka' da Zafer soka
ğında otııran kasab Mehmed 
kansı 41 yaşlarında Zeyneb, 
14 Temmuz 936 günü bir do· 
ğum esnasında ölmüştü. Zey
neb'in kız kardeşile biraderi, 
müddeiumumiliğe müracaat 
ederek kardeşlerinin ·doğum 
esnasında bir doktorun mes
leki hatası yüzünden ölmüş 
olduğunu ihbar ederek dava 

1

• açmışlardır. Müddeiumumilik 
derhal tahkikata başlamıştır. 
Şikayete göre 14 Temmuz 
günü Zeyneb'de doğum arazı 
başgöstermiş ve doğurtmak 
üzere doktor Kazım Karal 
çağrılmıştır. Doktor, Forsepsi 

Şoför İlyas öldü -.... 
Adliye tetkikat 
yapacaktır. 

ikinci Aziziye mahallesinde 
Selim ağa sokağında oturan 
şoför Aziz oğlu lıyas, evelki 
gün Eşref paşada otomobilini ta
mire çalışırken bir kaza ge
çirmiş ve ansızın iştial eden 
benzinden ağzı yüzü yanmak 
suretile ağır yaralanmıştı. Mem
leket hastanesinde tedavi al
tına alınan şoför İlyas, yara
larının tesirile dün ölmüştür. 
Adliye, kazanın sebebi hak
kında tahkikata d~vam etmek
tedir. Şoför llyas'ın ne suretle 
yaralandığı tahkik edilmekte· 
dir. Haber aldıgımıza göre 

fıyas'ın idare ettiği 28 numa· 
ralı taksi otomobilinin ben· 
zin borusu tıkanmıştır. De-

poyu temizleyen ve yıkayan 
\iOför, tamir için seyyar tene· 
keci Hasan adında birini ça· 
ğırmış ve Hasan, gazocağı ile 
lehim yaparken llyas boruyu 
üflemiştir. O sırada depo ka
pagmda kalmış olan benzin 
birdenbire i~ial etmiş·, llyas'm 
yüzü ve ağzı fena halde yan
mıştır. Adliyece bu hadise 
hakkında bir ehliwkufa tet
kikat yapbnlması kararlaş· 
bnlmıştar. 

tatbik etmiş ve neticede hem 
kadın, hem de çocuk ölmüştür. 

Hadise tahkikatına memur 
edilen müddeiumumi muavini 
Orhan Köni dün doktorla 
birlikte Zeyneb 'in gömülmüş 

olduğu Soğukkuyu'da Kahra
manlar mezarlığına gitmiş ve 
cenazeyi çıkartarak Memleket 
hastanesine nak'ettirmiştir. Do
ğum esnasında forrpsi tatbi
kinde mesleki hata işlenib iş
lenmediği anlaşılmak üzere 
bugün hastanede otopsi yapı
lacaktır. 

Deniz yosunları 
Karataş koyunda biriken 

deniz yosunları yüzünden pis 
ve tahammül edilmez bir ko
ku intişar emekte idi. Beledi· 
ye, temizlik amelesi göndere
rek b~ otları toplattırmış ve 
halkı bu kerih kokudan kur· 
tarmıştır. Her hafta koyda 
biriken yosunlar bu suretle 
toplattırılacaktır. 

Halil Edib Otan 
Şehrimiz Otomatik Telefon 

Şirketinden, kadro darlığı be
hanesile uzaklaştırılan eski 
telgraf ve telefon fen müfettişi 
Halil Edib Otan, Nafia veka
letince Ankara telgraf ve te
lefon fen müfettişliğine tayin 
edilmiştir. 

Halil Edib Oton, otomatik 
telefon iizerinde lstokholm 'da 
ihtisas yapmış, avdette lzmir 
otomatl~ telefon şirketinin 
santral şefliğinde çalışmış de· 
ğerli bir fen adamıdır. Yeni 
vazifesinde de muvaffakıyetler 
dileriz. 

Baytar müdürü 
Baylar müdürü Adil Y ergök, 

Tekeköy aygır deposunun va
ziyatini tetkik için Torbalı 'ya 
gitmiştir. 

Şarbon aşısı 

lzmir'in bazı kazalarında 
koyunlara koruyucu şarbon 
aşısı tatbiki için Ziraat Ve
kaletinden şehrimiz baytar 
müdürlüğüne bir litre şarbon 
aşısı gelmiştir. 

915 Numaralı kanuna göre 
Kültür Bakanlığına bağlı lise 
ve ortam ekte blerde parasız 

yatılı olarak o' umak istiyen
lerin ne suretle imtihan edi
leceklerine dair Kü'tür Bakan· 
lığından şehrimiz lültf di· 
rektörlüğüne bir tamim gct~iş· 
tir. Beden ve ruhça hasta, 
illetli, sakat ve kusurlu olan
la· imtihana alınmıyacakla~ 
dır. Zekası, çalışkanlığı, ahlaki 
tesbit edilmiş olacaktır. Seç
me imtihanlari vilayetlerde li· 
seferde, lise bulunmıyan yer
lerde de ortamekteblerde, 
ortamekteb olmıyan yerlerde 
de kültür dircktörlüklerinde 
vapılacaktır. Seçme imtihan• 
ları (Türkçe Edebiyat), (Riya• 
ziye), (Tarih-Coğrafya) ders
lerinden ve yazılı olacakbr. 
imtihan evrakı toplanarak Kül
tür Bakanlığına gönderilecek 
ve muvaffak olanlar bakanlık· 
ça tesbit edilerek taliblere 
tebliğat yapılacaktır. imtihan· 
larda kazanma dereceleri bir 
olanlardan şehit çocukları ter· 
cih edilecektir. 

Muallim mekteblerine para
sız yatılı alınacak talebe hak· 
kında da Kültür Bakanlığın
dan bir tamim gelmiştir. Bu 
tamime göre ortamektebleri 
iyi ve pek iyi derecede biti· 
reni er imtihar s z olarak mu
allim mekteplerine kabul cdi· 
leceklerd · r. Şehit çocuklarile 
öksüz olan talebeler, tercihan 
alınacaktır. Lise sınıflanndan 
muallim mekteblerine geçmek 
için talebelerde yalnız meslek 
derslerinden imtihana tibi tu· 
tuJacaklardır. 

-·------· ZABITA: 
Para çalmı,: 

Bahribaba parkında bir ka· 
nepe üzer:ınde uyuyan lbrahi· 
min beş lirasını çalan Antal
yalı Abdi oğlu kel Mehmed 
zabıtaca tutulmuştur. 

Esrar bulundurmak 
Tepecik'te umumhaneler ara· 

smda Demir oğlu Niyazi'nin 
üzerinde 25 santigram 
bulunmuştur. 

Sarhoşluk 
F evzipaşa bulvarıtıda sar

hoş olarak gi.miltü çıkaran ve 
Tevfik'in kahvesine gidip ora• 
daki müşterileri rahatsız eden 
ve şoför Hasan' a tecavüzde 
bulunarak sandalya ile başın
dan yaralıyan Mustafa otlu 
Ahmed zabıtaca tutulmuştur. 

Falcı ml, hırsız mı? 

Mimar Kemalettin cadde
sinde Fransız tebaasından Con 
oğlu .... il ip Y aramari dört gün 
yazıl1111sine fal bakmak için 
giren iki çingene karısı tara
fından 150 kuruşunun çalın
dığını 1.abılaya şikayet etmit: 
tir. Tahkikata başlanmıştır. 

Çocuklar arasında 
Şekerciler cadc.' .iinde Kadri 

oğlu 12 yaşlarında Nıh· ile 
Zekai oğlu 10 yaşlarında vs
man oyun oynarken Nihat tek
me ile Osman'ın hayalarına 
wrmuş ve zabıtaca tutulmut· 
tur. Yaralanan Osman hasta
neye kaldmlmıştır. 



Sı·yaset Aşk·ı_ç,_·md-ikıe_r _I 
Ve K l uş arın 

Edebi, Tarihi, macera romanı muzipliği. 
81 .. Dünkü nüshamızda bizim 

- Yanınızda başka kim lkike'nin zarif bir hasbihali 
vardı? Bir kadın mı? vardı. Her hangi bir mevzu 

- Eveti yapmak istememiş, yalnız gü-
Mareşal: zel parçalar halinde, espirler 
- Her halde sizi düelloya yaratmış ve sonuna bir hadi-

icbar eden kadın, değil mi? senin naklini ilave etmiş. Ha-
Diye sordu. dise şu : 

Hanri, mareşalın bu sualini Murad Çınar ve arkadaşları 
bir baş işareti ile tasdik etti. Hisar camii civarında oturur· 

- Nerede oturuyor? 
- Madam Kora Pearl'm 

yanındadır! 

ispanya' da feci sahneler 
geçtiği anlaşılıyor. 

• 
Barselon'da 3 günde 370 ölü, 1000 yaralı var. /s-

'panya'nın her tarafında muharebeler devamdadır. -----------larındaki Alman deniz kuvvet- maktul düşmüştür. 
leri beşe baliğ olacaktır. 

Polis müdürü, bundan üç 
sene evvel, Kraliyat taraftar· 
larmın tevkifi sırasında bu ln
gi!iz kadının isminin bu işe 

karıştığını derhatır etti. Ve 
katibine, yüzbaşının verdiği 
bu malamatı iyi kaydetmesini 
emretti. 

- Adı nedir? larken, bir kuş muziplik ya-
- Bunu söylemek mümkün parak, dal :arın arasından; ba- 1 

değildir! ğırsağınm muhteviyatını salı-

Sen Lazar, 28 ( H.R ) -
Meksik adındaki vapurla bu
raya gelmiş olan mülteciler 
Koropya ve Attori eyaletlerin-

Mevsuk membadan alınan 
haberlere göre, hükumet Gua
darama dağlarında asilere ga
lip geldiğini ilan etmiştir. Fa
kat bazı haberlere göre harb 
henüz devam etmektedir. Harb 
vakıa hükumet kıtaları tara
fından kazanılmıştır; asiler mü
temadiyen imdat almaktadırlar; 
hükumt.t ise, imdat vermek
ten acizdir. Bunun için bu 
harb nihayet en fazla muka· 
vemet meselesi olmuştur. 

Cebelüttarik, 28 (Radyo)
Elcezire' den Malaka'ya yeni 
asi kuvvetler sevkedilmektcdir. 
Generdl Franko İspanyol Fa
sından büyük tayyarelerle im
dat sevketmektedir. 

Mareşal Rondon: 
- Bence, vilayetlerden yeni 

gelmiş olan bu genç kızın 
Prusya veya İtalya hesabına 
çalışan bir casusun vasıtası 
olduğuna ben ihtimal veremi
yorum. Çünki Paris'c gelmesi 
çok yenidir. Bu kadar az bir 
müddet içinde bu kadar hu
susi bir iş üzerinde anlaşmak 
mümkün olamaz! Dedi. 

Hanri, Lüsi'rıin sözlerini 
aklına getirerek: 

- Bu gibi kızların, nazarı 
dikkati cclbetmedıkleri ıçın 
casus'uk işlerinde kullanılma

ları çok muhtemeldir! Dedi. 
Mareşal, gayri ihtiyari bir 

hareket yaptı, nıareşalın bu 
hareketle bur.a ihtimal verme
diğini anlatmak istediği aşı
kardı. 

Polis Müdürü: 

Ha ·1ri'nin bu sözleri üzerine vermiş ve bu nesne, tesadüf 
salonda derin bir sükut husu- bu ya, bizim Murad Çınarın 
le geldi. Mareşal ve polis başına düşmüş. O da : 
müdürü birbirlerine elem ve - Kaş ki -denıiş- başımıza 
ıstırabla bakıştılar. hep böyle kuşlar becerselerdi. 

Polis müdürü: Murad hakikaten zarifane 
- Fakat, dedi, bu hare- söylemiş. Bu hadise bana 

ketle kendinizi düşürdüğünüz eski lzmir edebiyatçılarının ta-
feci vaziyeti bilmiyorsunuz?. nıdıklan şair Ermenakli 'yi ha-
Polis müdürü, sizi memleke- tırlattı . 
tin emniyet ve siyaseti hak- Ermenakli'nin başı, sinek 
kında mühim bir mesele iize- kaydı değil ele, deve kaydı 
rinde istintak dıııektedir. Bu· cinsinden denecek şekilde kel 
nıın için bıı cürmün ikamdan ve tek kıldan mahrum imiş .. 
evci, izahı sırasında ve sonra Bir gün, Evliya zade Re-
ge"en bütiip hadiseleri öğren- fik'in habası, diğer bazı ta-
ınc. k ha'ckımdır. nınınış simalar, giiniin şairleri, 

Her şeyi olduğu gibi bana gene Hisar camii ağaçlığıııın 
bildirmek mecburiyetindesiniz! altında oturuyorlarmış. Ha-

M. Pietri esasen Hanri'ııin vada uçan bir kuş, her na-
bu vaziyetini çok şüpheli gör- sılsa yukdrıdan yestehlemiş ve 
miye başlamıştı. Mamafih: bu pis madde, şap deyip Er-

- Burada biz-bizeyiz. Egw er kı·• · b d .. 
- Du"n gece, saat kaçta b k d b mena ı nın aşına uşmüş .. u a mm u cürümde ala-

uyudunuz?. Diye sordu. k l d Etrafındakiler bunu görünce 
ası o ma ığı tahakkuk ederse, 

- Saat ona doğrul hafifçe gülümsemişler. Erme-isminin hiç bir kimse tarafın-
- Bu sırada yanınızda sade dan öğrenilmiyeceğini size na- nakli, karşısındakilerin, sarı-

bu Pibulet mi vardı?. musum üzerine temin ederimi ğını çıkarınca kel başına sırı-
Henri bu sual karşısında Bu kadının kim olduğunu öğ- tacaklarını ve eğleneceklerini 

biraz durdu; tereddüt etti. renmek, onun malumatından- anlamış. Tam o sırada içle-
Doğı·uyu söylemek, Lüsiyi'de da istifade etmek kat'i surette rinden biri ; 
bu işe karıştırmak olacaktı; lazımdır! - Hocam • demiş • kuşun 
bu sebeble bu kadınla evlen- Bu kadın evinizden ne za- yaptığı şu münasebetsizliği 
mck müsaadesini almak güç- man çıktı, bilhassa en mühim gördün mü? 
leşecektil Aksini söylemek, nokta budur! Dedi. Merhum şair, tam bir piş: 
doğrudan doğruya yalancılık - Müsyü Lö Direktör; bu kinlikle mukabeleden başka 
demekti! Yalancılığı ise vic- hususta sabahleyin ben her çare bulamamış ve sarığını 
danına bir türlü kabul ettire- tahkikatı yaptım. Kendisini çıkararak ciddi bir tavırla; 
miyordul gördüm, ciddi surette istintak - Neden münasebetsizlik 

M l ettim. Bu kadının hiç bir şey· 
areşa , yaverinin vicdanın- etsin -demiş- böyle başa, ben den haberi olmadıR"ı muhak-

daki mücadeleyi hemen his· kaktır. Size de bir malumat de olsnm pislerim! 
setti ve: Ve hu cevapla diğerlerinı· veremiyeccği aşikardır. 

- Görüyorum ki bu kadını _ Olabilir! Fakat bizim de susturmus. Dostum Murad 
bu işlere karıştırmak istemi- bir defa kendisini istintak el- müsterih olsun, Hisar camii 
yorsunuz. Fakat bu mühim memiı lazımdır. Bununla bera- ağaçlıklarının altında böyle 
meselenin tenevvürü ve dos- ber, nezdinizdc bulunan kadı- münasebetsizliklerin daha bir 
yanın düşmanlar elinden kur- nın hüviyet ve ikametgahını, çok çsşidleri gelip geçmiştir. 
tarılması için sizden bütün nelerle meşgul olduğunu çok Başımıza hayat ve dostlarımız 
teferrüatı öğrenmek isteriz. Bu çabuk meydana çıkaracak va- pislemesinler de varsın kuşlar 
kat'i surette llazımdırl Polis sıtalarımm mevcut olduğunu da pislesinler, zararı yoktur, yı-
müdürünün sualine cevap veri- unutmayınız! Bizi bu suretle karsın, geçer gider. 
niz, hem de doğrusunu söyle· vakit kaybetmiye icbar etme- * * * 
mek şartilel Dedi. melisiniz.. Daha geçen gün bizim av· 

Mareşalın bu sözleri, Han- -Sonu var- lıda, parti katibi Asım'ın ge-

yardım etti: Borsada ötüşünü dinliyordum. içlerin· 
ri'nin doğruyu söylemesine 1 1 tirdiği kafeslerde kanaryaların 

- Vardı, dedi. Yalnız de- -----------•- den biri o kadar güzel ötü· 
ğildim Müsyü Lö Direktör! Üzüm satışları: yordu ki, ağzımı açarak hay-

Ç. Alıcı K. S. K. S. ran hayran, kafesin altına ka-

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ,.e başyazganı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Vmumt neşriyat ve yazı i~leri 

müdürü: Hamdi 1"üzhet 

İdarehanesi: ...__, 

İ.zmir İkinci Beyler ıokağı 
C. Halk: partiı;j hinau içinde 

Telıraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 --Poet;a katusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
YıllıA"t 1200, alu ayhtı 700, 19 

aylığı 500 kuru~tur 
Yaltancı memleketler için ı.ıeaclik 

abone ücreti 27 liradır 
Her yerde 5 kuruştur -Günü geçmit nüabalar 25 kuruştur. 

ANADOLU .MATBAASINDA 
DASIUH~TlR 

......... !Mllllıl .. .-. ..... ~ •• 

44 Ş. Remzi 9 75 10 50 dar yakla$lım. 
12 Alyoti bira. 10 50 10 50 Tam bu sırada, salıverme· 
8 S. Emin 9 75 9 75 sin mi? Bereket; derhal sıç-
5 Vitel · 8 75 8 75 radım ve kendi kendime 

69 güldüm: 

521298 Gülü seven, dikenini de 
521367 düşünmek geıcktir. 

Zahire satışları: Hisar caıniinin eski lzmir'i 
Ç. Alıcı K. S. K. S. hatırlatan gölgeliklerinde yan 

100 Buğday 6 25 6 25 gelebilmek için kuşlarının ma· 
409 Bakla 4 25 4 25 rifetlerine de kafayı hazırla-

20 Kumdan 4 875 4 875 mak lazımdır. Çimdik 
186 B. pamuk 41 44 --------

IN6b;tçi eczaneler J 2 Habeş'li 
»•87";kşam-8;d~rakta sili- idam edildi ... 
hat, Kar ataşta Santo, Tilki- Asmara, 28 (H.R.)-Gondra 
likte Yeni lzmir, lrgatpaza· tezgahlarında yapılan taarruza 
rında Asri ve Guzelyerde Afi- iştirak eden iki Habeş'li, dün 
yet eczaneleri açıktır. idam eMİftir. 

de mütemadiyen birtakım feci 
sahnelerin devam etmekte ol
duğunu söylemişlerdir. Havas 
Ajansının Lizbon muhabiri 
İspanya ile Portekiz arasında. 
münakalatın iade edilm iş ol
duğunu bildirmiştir. Hükumet 
kuvvetlcrilc asi kuvvetler, ken
di işgalleri altındaki yerlerde 
asayişin normal şekilde olduğu 
nu iddia etmektedirler. 

ispanya ' da ki Amerikan bü
yük elçisi bir Amerikan ganı
botuna binmiş ve şimal snhi
lindcki hütiin Amerikan kon
solosbnnelerini tef tişc hareket 
etmiştir. 

Madrid, 28 (H. R.) - Asi
lerin kumandanlarından gene
ral Mola'nın kuvvetleri pay
tahtın su ihtiyacım temin eden 
sı; depolarını ellerinde bulun
durmaktadırlar. Barselon' dan 
bildirildiğine göre Miralay San
dino kuvvetleri birçok sevkul~ 
ceyş yerleri zabtetmişlerdir. 

Saragoza üzerine yürümekte
dirler. 

Barselon, 28 (H. R.)- Bar
selon'da üç günde ölenlerin 
sayısı 370 tir. Bundan başka 

1000 kadar yaralı vardır. Tec
rübesiz Şoförler tarafından da 
birçok telefata sebebiyet ve· 
rilmiştir. 

Stander' de hükumet kuvvet
leri Oviyedo'ya doğru ilcrile
mekte olup bu şehre hakim 
mevzileri işgal etmişlerdir. 

Valadolit garnizonu kuman
<lanı general Molarido asileri 
tarafına geçmekten imtina et
tiğinden asiler kendisine kuı
~un atmışlardır. General üç 
yerinden yaralanmıştır. 

Hcndeya 'da hüküm et kış
lalarını işgal eden asilere şid
detli bombardıman açılmış ve 
asilere teslim olmuşlardır. Dün 
sabah şiddetli top düellosu 
olmuştur. 

Bir faşist kolu Sevil şehri 
üzerine dağru yürümektedir. 

Madrid, 28 (Radyo) - Sen 
Sebastien'de vaziyet çok na· 
ziktir. Bütün evlerin kapıları 
sivil muhafızlar tarafından tu
tulmuştur. 

Paris, 28 (H.R) - Bitaraf 
müşahitler, bu sabahki beya
natlarında İspanya ihtilalinin 
nasıl neticeleneceği hakkında 
tahminlerde bulunmaktan içti
nap etmişlerdir. Simdiki hal· 
de her iki taraf ta kati neti· 
ceyi almak için haıırlıkla meş· 
gul bulunmaktadırlar. ispan
ya' da şimdi devam eden harp· 
ler, ufak tefek müsademeler· 
den ibaret addediliyor. 

Madrid, 28 (Radyo) - Dün 
isyan eden Almira kruvazörü 
asilere iltihak etmiştir. 

Berlin, 28 (Radyo) - Bu
gün bir kruvazör ve iki muh· 
rip ispanya ıularma hareket 
ttmiştir. Bunlarla ispanya su· 

San Sebastiyen 'den gelen 
yeni haberlerde f ron' da harb 
yeniden başlamıştır. Asiler 
kaybettikleri yerleri istirdat 
için büyük bir şiddetle hücum 
etmektedirler. 

Asiler de Alineo 'da bir :t:a
fer kazanmışlardır. Bu müsa
demede asilerden 60 kişi ve 
hükumet kıt'alarırıdan 300 kişi 

Malaga' da asilerle hükumet 
kıtaları arasında bir müsade
me olmuştur. Fakat netice he· 
nüz tavazzuh etmiş değildir. 

Burada hükumete sadık harp 
sefineleri vardır. Bunlar asileri 
bombardıman emrini almış· 

lardır. 

Hükumet kıtaları asilerin 
önünde bulunan ormanları 
ateşlemişlerdir. 

Paris, 28 (Radyo) - Mad
den gelen haberlere göre hü
kumet kuvvetlerinin vazıyeti 
heryerde fenaşlaşmıştır. Hava 
yolile nakledilen yüzlerce asi 
Albeşira dekreye inerek bu· 
rasını zaptetmişlerdir. 

Almanya'da 4 milyon 
sey·r · bekleniyor. 

Meş'ale Belgrad'a getirildi. Ber
lin'de büyük ha.zırlıklar var. 
Bel gra d, 28 

(Radyo) - Olim
piyad meş'alesi 
Bulgar toprak- , 
larından geçtik
ten sonra bu
gün Bel gr ad 'a 
getirilmiştir. Bu 
miinasebctlc şe
hir baştan başa 
do na tıl mı ş ve , 
birçok spor le- ı 

za hii ratı yapıl

mış, kiiçiik kral 
da bu lczahii
rata iştirak et· 
miştir. 

Meş' a 1 c bu 
akşam Macaris· 
tan hududlarır:a 

varacaktır. 
Be r 1 in, :l8 

(Radyo) - Beş 

binden faz la 
sporcu ve atlet 
olimpiyatta yer
leşmiş ve an- Olimpigad meş' af esinin geçeceği gol 
trcınanlara başlamışlardır. şiliktir. Diğer küçük sta<llar 

Berlin, 28 (Radyo)- Olim· da yekün olarak 100,000 se· 
piyad oyunlarının küşad gü- yirci istiabına müsaiddir. 
nüne bir hafta kalmıştır. Yüz Olimpiyad sahasında vücu-
binlerce ziyaretçi şimdiden da getirilen büyük çan kulesi 
Almanya'ya gelmiş bulunmak- 76 metre yüksekliktedir. Bü-
tadır. tün saha 1,3000,000 metre 

Berlin halkı, bu münasebet- murabbaıdır. 24 tramvay ve 
le Almanya'ya dört milyon 6 şimendüfer hattı mütema-
ziyarelçinin geleceğini tahmin diyen ziyaretçileri sahaya la-
etmektedir. Almanya hüku- şıyacaktır. ----meli, ziyaretçiler için yüzlerce 
tercüman hazırlamıştır. 

Her tarafta büyük bir faa· 
liyet vardır. Oteller, pansi
yonlar şimdiden dolmuştur. 

Olimpiyad sahası 131 hektar· 
dır. Tribunlar 100,000 den 
fazla seyirci alacak kadar ge· 
tiştirler. Bundan başka yüzme 
stadının tribünleri 20,000 ki· 

• 

Yunan ihti
yat zabitleri ... 

Atina, 28 (Radyo)-Ağustos 
ayında tayyare ihtiyat zabit
lerinin birinci kısmı talime 
davet edilecektir. Bunlardan 
sonra diğer iki sınıf tayyare 
ihtiyat zabitleri de davet edi· 
leceklerdir. 

• 



BÜYÜK TARiHi TEFRİKA -49 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 

Kral Birinci Fransova, kendisine hiya. 
netlik gösterenleri affetmiyordu .. 

F k t b a imkan yoktu, Tiirk'ler meydanı boş bulmuş-
a a un M . , d . ·ıA 

çünkü bu darbe kralın ta kal- lar, acarıstan ı a ıstı aya 
bine tevcih edilmiş bir darbe başlamışlardı. Bu,radan ltalya-
·d·ı K l h-kum ve nüfuzunun ya ve Bohemya ya da sark-
ı ı. ra , u k . d.l 1 kınlmasını görmeğe tahammül ma ta . ı ı er , .. 

d b nu··fuza karşı Denızlerde de Rados u şo-e emez ve u . . 
l h k ti · de hiçbir veç- valyelerın ehnden bahren zap-

o an are e en . l d. r ·· k'l k b. 
h·ı ·· mı·yordu Bu- tetmış er ı.. ur ere artı ır 

ı e mazur gore · A . 
·· ·1 ·dam kararının ders vermek lazımgelıyor ve ... 

~ufnçun ven etnt. 
1 

Bu kabiliyeti de ancak ken-
ın azını emre ı. . . 

ıd h Grev meyda- dısınde buluyordu! 
am se pası * 
d

0 k 0 ld
0 *· ... nına ı ı ı, İ d · · d .. d''ğ" 1 · 

K l k n bir adamı- ş aıresıne on u u va ~ı t 
ra en ya ı b l l 
.d ' d ak kalmak lü- Erasme yazmağa aş amış o -

nın ı amın a uz d ... b' k b 1 ... " 
h. tt ' ve yeni yapı· ugu ır me tu u tamam amaga 

zumunu ısse ı ld z b b" "k . l t ftişe gitti. Bu koyu u. amanın u uyu 
lan bına arını e Al' · p · 'd t · d ... · . k .. ·tüydü; daire- a ımıne, arıs e esıs e ecegı 

bı~alar 5° . sdus F harf ı bu- bir kollejin idaresini tevdi et-
lerınde uzerın e · • k · · d .. I I d lu şöminelen me ıstıyor u. 
lunan sus ere o B k 11 .d )' LA . d' B şöminelerin u o eı e unan, atın 
çok beğen ı. . uo et exting ve lbrani dilleri le ı iyaziyat, 
·· · d "Nutrısc " 
uzerın e b .. d". tıb ve felsefe meccani olarak . "B yakar en son u 
y~~~ e~ l I · yazılıydı. okutulacaktı. . 
rurum" cum e erı d . güzele Kollejde iki profesör lbrani 

Kral, mem~~n bu, yeni bi- ve Yunan dillerini talime baş-
karşı olan mey ı, d'ul . t' Bü- lamı~ bulunuyordu. Hertaraf-

1 d t · e ı mış ı. ,. 
na ar a ta mın .. .. d k ndi· tan ve birçok yabancı mem-
"k d' onun e e 

Y~ . mer ıven. buldu. Bu leketlerden pekçok talebe ge-
sını çok bahtıyar d·ven bir liyordu. Bu vaziyet, Paris üni-

' tk"' mer ı sana arane ... ·· se- versitesini fena halde kızdırı-
F ' j k Surdo nun e . 
.ra~sız ın,, a. ğlu Denis, yordu. Üniversite bu iblislere 

rıydı. San atkarın ° d bazı mahsus iki dilin ve bilhassa 
kr l · t' sırasın a 

a ın zıyare 1 ld.. meccani tedrisatın şiddetle 
yerleri tezyinle nıeşgu u. 'at- aleyhinde idi. 

K 1 b Fransız san 
ra u genç . . 'at- Bu sırada hafif bir ayak 

k.. ·ı . 1 k tezyını san 
arı.: ~ımar 1 1 

.. ddet gö- sesi duyuldu; kralın ayakları 
lar uzerıne uzun mu ki mm dibinde yatan iki büyük köpek 
.... , V a Çocu ar 
ruştu. e sonr ·· başlarını kaldırdılar ve meser-
yanına gitti! . ·edi ya- retle havlamağa başladılar. Gc-

Altı çocuğu .vardıb ) d kadar len küçük kraliçe idi. Kraliçe· 
şmda Şarlot, bır ma u d bu· nin bir zamandanberi halsiz-

.. 1 l altı yaşın 8 ı · · b · · 1 guze o an ve .. be ya· ığı ve enzının sarı ığı artmış, 
lunan veliahd, henuzl şd · rt ancak kiliseye dua için ycrın-

H · Or ean, o 
.şında olan anrı Şarl den kalkıyordu. 

d M dalen sonra .. 1 k l' 1 yaşın a ag k, •• ük Mar· Zaval ı ra ıçe, kra a acın· 
Dangolcm ve en uç dıracnk bir halle: 

gritt b. ifade Sir.. Dedi. Bu zava'lı 
Magdalen, pelte.k '~er za- s~neşalı [Hakimi] kabul cdi-

ile kral Fransova ya nız!. 

man: 
- Ben bir kraliçe ola-

cn,ğıml 
Der dururdu! d daıına Çocukların hers.ı c, 

("f lı1e 1 kokular ıçınodke· gezen 
"' scvcrgenç babalarını ç 

lcrdi. d b a 
B. . i Fransova a u Y< -
ınnc .. d h 

rım düıüne bebek ıç.ın . ~ da
. b" ··k zevkmı u
yatının en uyu 

yardı. I ... 1 Bu akşam Magda en .ag •: 

d Çünkü çocuğun dışlerı yor u, 
ağrıyordu. . . 

V 1. hd kardcşlcrının halic-e ıa , d K .. 
·dd"yetle bakıyor u. u· 

'?'IOC cı 1 k" .. k 
çük olmasına rağmen, ·uçu . 
kılıcının kabzesini tutarak ba-

basına: 
- Ben de sizinle bera~.er 

harba gitmek istiyorum'.. ~uş
manlarını2la ben de dovuşe-
ceğiml 

Dedi. .. 
_ Çok yemek yıdı~t~n 

lb t siz de benım .e sonra e e k .. 
beraber harba gclcce ·sınız, 

Müsyül ,.. .. . 
_ Biiyük Türk u oldure· 

ceğim 
_ O ... Bu ,8zıfeyı bana 

bahşetseniı çok daha ıyı 
olurl 

Kral güldü; fakat bu küçü
ğün sözleri, birinci F ransO\ a
nın aklına, ehlisalib seferini 
getirdi. Fransova'yı en fazla 
işgal eden Şarka doğru bir 
ehlisalib tertib ve kumanda 
etmek, cihanlar fethetmekti! 

1 

-Sonu var-

Ayd;n'da,,_ 
1 hayvancılık. 

Aydın, (l lususı) l laznan 
ayıııJa Aydın istasyonuna 
1140 oğlak, 129 öküz, 130 J 

inek, 731 r!ana, 57 manda ve 
6 buzağı çıkarılmıştır. Bu hay· 
vanlar uınuıııiycllc Yunanistaııa 
ihraç edilmiştir. 

İıimizin Yunanistan'a sığır 
ihracı hararetle devamdadır. 
Celepler birleşerek iki şirket 
kurmuşlnrdır. ihracat işleri bu 
özel şirketler taraf ınc.lan ) a-

pı lmaktadır. 
Sifad işleri 

Aydın sifad istasyonu git
tıkçc tekemmiil etmekle ve 

verimli sonuç,lar elde edil· 
mektcdir. 

Bu yıl cins aygırlarla to

humlanan kısraklardan 150 
tane tay ve katır alınmıştır. 

İlimizde yatiştirilen taylar
dan da sergide ikincilik ka· 
zünanlar olmuştur. 

istasyonda bu yılda 296 
kısraga cins aygırlarla. 170 
kmağa da cins merkeplerle 
tabii tohumlama yapılmı~tır. 
Gelecek yıl sığır aşılama ame· 
liyesine de başlanacaktır. 

İstasyonda 8 cins at, 4 r er· 
kep vardır. Köylere şimdiye 
kadar 16 Montofon, 1 Plcvne 
boğa dağıtılmıştır. Bugü ılc rde 
haradan 32 yarım, 3 bütün 
kan boğa getirmek üzere nıer· 
kez baytarı gidecektir. 

Von Papen 

aşizm Habeşistanda nasılıA1~0." bi;ük 
Elcısı oldu ... .. 

bir siyaset takib edecek? 
Her şey, her işletme kooperatif yolu ile ola
caktır HususA menfaat yoktur. Habeşis an'da 
büyük servetler mevcud olduğu anlaşil yor. 

Habeşistan'da zırhlı ltalgan otomobilleri 
Yazan: P. Gentizon sında istihsal mesaisi ordula· 

le Temps Paris'te çı- rm zaferini hemen takip et· 
kan ltalyan mektubu: miştir. Fethi tamamlamak için 

Habesistan·ın fethi nihayet yedi ay kafi geldi. Silahların 
bulur bulmaz memleketin sö· işi biter bitmez yeni arazinin 
mürgeleştirilmesi planı tatbik idari hayatı tanzim edildi. Ve 
edilmeğe başlandı. Gösterilen ekonomik inkılapları yol al· 
bu ameliyenin sebepleri bir nıağa başladı. Yapılacak iş 
taraftan Negüs'ün imparator- pek büyüktür. ltalya, harabe-
luğu üzerine ltalya tarafından lcr üzerinde herşeyi inşaya 
el atılması ile husule gelen mecburdur. Her bir işe te-
emri vakiin bütün cihan önün- melden başlanacaktır: Yollar, 
de takviyesini temin etmek, nakil vasıtaları, telefon, posta, 
diğer taraftan daha işgalin ev, mektep, otel, hastar.e, kış-
iptidasında tecrübesiz miistr.m- la ister; her müessese baştan 
Jiklerin doğu Afrikasını dol· kurulacaktır. Sivil idare, ad-
durarak kendi keyiflerine gö· liye, maarif, toprağın ve yer 
re hareket etmemeleri spekü- altının işletilmesi şekillendiri-
lasyon yolunda kurulacak mu- lecektir. Çiinkü ltalya artık 
zir hususi teşebbüslerin yol bir "Çöl kolleksiyonu, karşı-
almamaları ıçın tedbir al· sında bulunmuyor. Bütün mü-
maktır. tahassıslarm ifadesince, yük-

Hulasa olarak ltnlya bu sek Habeş yaylaları orta irti-
sömürgeleme hareketinin daha fadadırlar ve her türlii zeri-
başlangıçtaj bir takım piyo· yata miisaittirler. Hububattan 
niyelerin işlenecek hali araziye haşka kahve ve pamuk hüdai 
veya altın madenlerine akın nabit halde yetişiyor ve se-
etmeleri şeklinde karma karı· nede iki mahsul veriyor. Yeni 
şık bir tarzda olmamasını yapılan hesaplara göre ltalyan 
istiyor. Daha ilk günlerde bü· köylüsü işlenmeğc müsait elli 
tün kuvvetleri idare, tevzin, milyon hektar arazi karşısında 
kontrol yazifesini üzerine ala· bulunacaktır. Bu arazının an-
rak onlan ahenkleştirmeyi ve cak birbuçuk iki milyon hck-
böylcce gerek Habeşistan ve tarı işlenmiştir. Memlekette 
gereksf' ana vatan için l'n hayvan da çoktur. Şımdiden 
fazla fayda 1 eınin Pylcmeyi yirmi mılyon reıs koyun he-
rsas edinmektedir. Bu gayeye sap cdılmiştir. Ormanlarda en 
gön• ltalya planı ilerideki iiç ıyı inşaat ve abanozculuk 
esas prensipten miihim göriil- ağaçları vardır. Yapılmış olan 
mckt{'dir. bazı arnştırınalara göre Habeş 

Evvela: italya şibih cezırc· toprağwııı altında kesretli 
sinin beş buçuk miı;)i ccsaınc· miktarda altın, platin, gümiiş, 
tinde bulunan Doğu Afrikası bakır. kurşun, nikel, demir, 
İtalyan arazisi vaktile hayatını mağnezi ve saire vardır. Kö-
nrnhaceret le kazanan ana va· ıniir, leniyitin mevcud olduğu 
lan foz!ai nuf uzunu kabul ede- da nıuhakkaktır. Ausa mınta-
cektir. Saniyen: Habeşistan kasında bir petrol madeni 
İtnlya'ya kendisinden fazlası varmış. Kıt'anın bir kısmını 
ile mcvcud olan iptidai mad- kaplıyan büyük göller, nehir-
deleri temin edecek ve böy- ler ve bahusus "Mavi nil,, 
lece İtalya'yı her türlü eko- memleketin sınaileştirilmesi 
nomik esaretten kurtaracaktır. ' için elektrik kuvvetinin istih· 
Salisen: Habeşistan İtalya'nın salinc hizmet edecektir. Hü-
sınai mahsulleri için bir istih- lasa Habeşistan'ın serveti İtal-
lak pazarı olacaktır. Diğer ya'nın muhtaç olduğu iptidai 
tabirle söylemek lazımgclirse: maddeleri kendisine tamamen 
İtalya Habeşislanı, bir taraf- temin edecektir. 
tan doğum çokluğu ve iptidaı Yollar ve tahrir nüfus: 
madde azlığı dolayısilc çek· İtalyanın gayelerini elde edc-
tiği müşkiilatı halle imkan bilmesi için ilk şart ilk kısmı 
b;rakacak bir toprak 'r diğcı azamı hen uz gczilmcmiş olan 
taraftan sanayi ,.e tecimi için Habeşistan ' ı tamamen tanı-
iyi bir mahreç vazifesini göre· ması lazımdır. Bunun 1çin ltal· 
cck bir kıt 'a addediyor: ya hem memleketin ara· 
/ş ordusu: zisi hem de nüfus ile temasta 

Duçe 9 mayısta Vene~i~ bulunmak istırarındadır. 
saı ayı balkonunda söyledığı Kullanılacak vasıtalar ikidir: 
nutukta ltalya milletinin impa· 1 yol inşası; 2 nüfusun tahri· 
ratorluğunu kanla ~urduğ~ ri; büyiik münakale yolların-
gıbi çalışma ile ve;ı~lendı· dan mürekkek tam bir şebe· 
receğini bildirdi. Hadıse. şu· ke vücude getirilmesi ıçın 
dur ki bütün Doğu Afrıka· lazım gelen proje şimdiden 

hazırlanmıştır. Bu proje tat
bik safhasına girmiştir. Yedi 
metre eninde ve yağmur mev
siminde bile sık bir otomobil 
seyri seferine dayanabilecek 
yollar yapılacaktır. Muhare· 
benin devamınce şimal cep
hesinde 231 O kilometrelik şah
rah ve kamyon yolu; cenup 
cephesinde ise 1230 kilomet· 
relik yol yapılmıştır. Bu yol· 
lar islah edilecektir. Diğer 
yeni vollar da bunlara ilave 
olunacaktır. Böylece Adis· 
Ababadan memleketin muh· 
telif taraflarına doğru a~tı yol 
yaptmlacaktır. 1 Adis-Ababa, 
Dessiye, Asangi gölü, Makal· 
le, Asmara, M~savva yolu, bu 
heyeti seferiyenin takip ettiği 
yoldur. 2 Adis-Ababa, Dessi
ye, Asap yolu; bu yol impa· 
ratorluğun en mühim ticaret 
yolu olacaktır. Asap limanı 
değişecek, büyüyecek ve is
tikbalin mühim bir limanı 
olacaktır. 3 Adis·Ababa, Des
siyc Gondar yolu: Bu yoldan 
Sudandaki Galabat ve Erit· 
redeki Hm-Ager yolu ayrıla· 
caktır. 4 Adis-Ababa, Uvelle
ga yolu burası Sudana kom-
şu mıntakadır. Ve başlıca al
tın platin damarları burada-
dır. 5 Adis-Ababa, Cimma 
yolu; burası göller mmtakası-
dır. Habeşiştanın en zengin 
ve en cazip bir mıntakasın
dan Kemyaya doğru uzanır: 
6 Adis-Ababa, Harar, Dire-
duc yolu; bu yol Diyreduaya 
kadar Ciboki treni boyunca 
ilerliyecektir. Yedinci biiyük 
bir yol, Harar - Gorahay • Mo· 
gadiço y~lu Habeşistan'ı Hint 
okyanusuna bağlıyacaktır. An-
laşıldığına göre faşist hiiklı
rneti büyük demiryollar tesi-
sinden ve bahusus eki :•Ma· 
savva-Adis-Ababa- Mogadiço., 
demiryolu projesinden vazge
çeçckt ir. Şimendifn inşaatı 
yapmaktansa katır ve knmyon 
gibı vasıtalarla nakliyatı te
mininin daha faydalı olncağı 
kanaati vardır. Böylece yol 
demiryoluna galebe çalmakta 
ve otomobil servisi tren ser
visi karşısında daha yeni bir 
metod addedilınekledir. 

halya'nın Habeşistanı lanı· 
mak ve tanzim etmek için 
tasavvur ettiği ikinci uı;ul 
nüfus tahriridir. Memleketin 
demoğrafik inkişafı teshil edi
lirse tarım, tecim ve endüstri 
yolundaki faaliyetinin ilk ista
tistikleri kurulabilir. Maamafih 
nüfus tı:ıhririnde çok güdük 
çekilecektir. Ahalinin kısmı 
a1amı fiş doldurmaktan tama
men acizdir. Bütün memle
ketin tahrir heyetleri ihdası 
icabedecektir. Her ne olursa 
olsun niifus tahriri mecburidir. 
Memleketin sosyal ve ekono· 
mik kalkınmasını ancak nüfu· 
sun bilinmesi ile mümkün 
olacaktır. 

Bugüne kadar Habeşistan· m 
nüfusu hakkında muhtelif tah
minler ileri sürülmüştür. Bazı 
kitaplarda nüfus mikdarı on 
beş milyon gösteriliyor. İtal
yan istatistikleri ise altı mil
yon diye kaydederler. İtalyan 
imparatorluğunun Doğu Afri· 
kasındaki ekonomik faaliyetini 
ölçüp disiplin altına koymak 

Viyana 27 (A. A.) - Von 
Papen'in büyiik elçi olarak 
tayininden bahseden Rcichpost 
gazetesi diyor ki: 

Bu terfi Von Papcn için 
hususi bir taltif olduğu kadar 
Avusturya için ele bir cemile· 
dir. Binaenaleyh Avusturya 
Yon Papen'in ş~hsında ilk 
ecnebi devlet büyük el · ini 
selamlar. Almanya'nın A .. •ıs· 
turya istiklalini tanımış olması 
bu 1ayinlc bir müeyyide bul
maktadır. 

için nüfusun tam bir surette 
bilinmesi gerektir. 

Kıg--t?tlenclirme: 

Yol progl anımın ve nüfus 
tahririnin tahakkukundan ev
vel Habeşistt~n'ın kıymet1endi
rilmesi içi bütün safhalardan 
tetkik edilecektir. Şu saate 
kadar iki mühim teşebbüs 
yapılmıştır; Biri ilmi mahiyet· 
tedir. Ve ltalya ekademisi 
tarafından deruhde edilmiştir. 
Diğeri endüstri konfederasyo
nuna taalluk eder ve ekono
mik mahiyettedir. ltalyan en
düstrisi herşeyden evvel Ha· 
beşistan'ın medeni membala· 
rını işletmek kaydındadır. 

Bunun için mühim bir kısmı 
hükumete ait olan bir hususi 
teşkilat vücude getirmiştir. Bu 
teşkilat "Doğu Afrikası için 
madeni teşebbüsat" ismmı 
alır. Tarım, tecim, banka kon
federasyonları Habeşistam kı) • 
metlendirecek diğer te şkilat 
kurmakla mt!şguldürler. Ar
tistler ve ~erbest san'atlar 
konfederasyonu bir mımar 

heyetini Habeşistan iklimine 
müşabih iklimdeki Afrika 

memleketler ine göndererek mes· 
ken iş!erindcki son terakkiyatı 
incelem{'ğe bailamışt.r. Bülün 
bu konfederasyonlar korperas
yonlar nezareti i e irt.batta 
bulunan sömürgeler nezare
tinin yüksek kontr'-lü a!tm· 
dadır. 

Yukarıda kaydettiklerimiz
dcn lstidlal edilir ki Habeş
istan 'ın kıymetlendirilmesi kor
peratif sıstem esası uzerinden 
yapılacaktır. Yani umumun 
menfaatinin takaddum ettiril
mesi için rıc lazımsa tatbik 
edilecektir. Her halde hususi 
teşebbüsat mümessilleri il<' 
şirket gruplar' hareketlerinde 
serbest olmıya .'.!aklardır. Bun· 
ların karşısında mürakabcli 
teşkilat bulunacaktır. Ve bu 
teşkilftt ile hiikfımct milletin 
ve ccmantın menfaatini mü
dafaa edecektir. Müracaatların 
tetkiki ihtiyaçların tetebbüü 
istihsal planlarının tcsbiti ve 

tatbiki korperasyonlara aid 
olacaktır. 

Diğer tabirle Hab~istan 
menafii huı;usiyeye mc'kel ol· 
mıyacaktır. Hiç kimse hukuki 
bır müsaade almaksızın çadı

rını kurmak ve keyfince hare
ket etmek hükkına malik ol
ınıyacaktır. Toprak satın alın
ması, zeriyat, madenlerin işle
tilme i. velhasıl sömürgeleş
tirme korperatif zihniyetle ya
pılacaktır. Bu zihniyet bütün 
vatandaşların işlerinde menafii 
umumiyeye mümkün olduğu 
kadar fedakarlıkta bulunma· 
!arını amirdir. Spekülasyonc 
meydan verilmiyecektir. Doğu 
Afrikası ltalyan imparatorluğu 
tesanüt ve teşriki mesai pren· 
sipleri veçhesinde inkişaf ede· 
cektir. 
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75, 
Eğer i ler böyle giderse o 

zaman, milletimizin yeniden di
rilmesi pek ağır ve tesadüflere 
bağlı olacak. Bu işin bu şart
larla kaç yılda başarılacağı 
hesap edilemiy cektir. 

Bununla beraber bu, kolla
rımızı Çapraz!a\fıp hareketsiz 
kalrr.amız'\ s ·bep olm:ı.malıdır. 
Başlamak lazım ba .. lamak .. Bir 
kez başlanmca bu iş yürüye
cektir: Her yönden büyüyüp 
genişliyecektir. Hakiki terbiye 
alan her vatandaş, terbiyenin 
iyi tcsİ:lerirıi cani• birrr şa
hididır. Ve terbi)e lehinde 
canlı propagandaJ.r. Böyle in
san, ödevini yapmak ve ken
disine sahip olmak emelinde
dir. Böyle ne kadar ta1cbe 
varsa bunların hepsi ·bunun 
havarisidir. Bu öyle bir ceht
tir ki veraseten g l"y.>r ; ve 
ancak başlanan iş tamamen 
bô:,şarıldıktan sonra d ıracaktır. 

işin en ters taraf l'lı da dü
şünelım : Devlet, böyle t0ş"'b
büse tamaınen yabancı kalırsa, 
mümkündt r ki zengin babalar, 
çoçuklarını ; y ni m,,,.tod ile 
aç1lmış okullara göndermek 
İc;temezler. Bu Lnkdirde ökc;ii.l-
1· ri sokaklard t kalmış zavallı 

SC'rseleri ele < lırıalıyız. Nasıl 
kı evd zamanda dindar zen
gin bazı ins< nlar, öksüL yurt
ları açarl:ırdı ; böyle yurtlar 
açıp işe bu zavallılarla başla
ll1<llıyız. 

Bunlara vereceğimiz terbi
yeyi kabul ettirmek için ck
mt!k te veririz. Eski sefalet 
ve nizamsızlık bizim projemize 
katiyen engel olmamalıdır. 
Onları bu acınacak durumdan 
çekip kurtaralım. Onlar için 
tamamen yeni bir alem yara
talım. Eski durumlarını hatır

latacak hiçbirşey bırakmıya
lıın : Onlar, eskiyi unutacak
lar, ve yeni yaratıcılar olacak
lardır. Onların ruhlarında her 
şeyi silelim. Ruhlarını öyle 
beyaz bir levha yapalım ki 
bizim yeni öğretim ve disip· 
!inimiz ile oraya en iyi pren
sipler hakedilnıiş olsun. 

Eğer sosyetenin attığı bu 
ıavalhları ; daha iyi bir insan
lığın başlangıcı olmak üzere 
yetiştirebilirsek bu, ahlaka ne 
büyük bir örnek olur. Zavallı 

denilen bu çocuklar, ötede 
bunları hakir gör ·nlerin ço
cukları karşısında : yeni ale
min mümcssilteri olurlar ; 
müslakbel kahramanlanmızın 

filozoflarımızın kanuncularımı
zın, beşeriyeti kurtaranların 

ataları oL.ırlar !.. 
Herşey~en önce kapasite 

sahibi terbiyeciler lazım. Pes
taloji okulu, böylelerinden çok 
hazırladı ; ve daha da hazır

lıyacaktır. 
Başlangıçta her müessese, 

kendini : Bir mürebbiler fi
danlığı addedecektir. Hakiki 
terbiyeciler çevresinde : Bu 
işe kendisini vermeğe hazır 
genç mürebbiler toplanacak
tır. ilk terbiyecilerin hakimane 
hareketi ; her okulda işi ko
laylaştıracaktır. Şüphesiz, ta
lebenin çoğu, orada kendi 
kendilerine öğrcteceklerd ır. Ve 
iyi bilenler, vakitlerinin bir 
kısmını, geridt!ki arkadaşlarını 
öğret.neğe vereceklerdir. 

Bundan ba?ka bu müesse
selerin kendi işlerile kendile-

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

rini geçindirmesi lazımgelecek. 
O zamana kadar ise bunların 
tesis masrafları için muvakkat 
bir vergiye razı olacağımızı 

umarım. Tersini hatırıma ge
tirmek bile istemem. Yoksa 
bunları öyleıneğe bile başla
mazdım. 

Vatandaşların hepsinde bu 
hiisnüniyeti bulabilmek için 
biz şuna kaniiz : Öne sürülen 
kurtulma teklifini hepimizin 
özlemPsi. Bunda anlaşabilmek
liğimiz karşıc;ında hiçbir güç
lük bılmıyacaktır. 

t e; 2 
Ereğimizin tahakkukuna 
kadar kendimizi nasıl 
muhafaza edebilece

ğimiz hakkmda 
(Şimdiki n<' il. lııı t<.'rbiycııin 

n tıerırini bt klcml·k llll'Churi) etin· 
dt"ılir Bıırı.ı irııizart•ıı, l..orukt<:"r· 
ler \nr.ıını:ının lüzumu , 
i ıil..l.~lıınizi muhnfozn 

Si, ıı~i 
~e,ihe· 

~(·riıı v uk dm iui hazırlama. J 
Mii ~takbel milli terbiye hak

kında kafi derece izahat ver
dim : Ancak hak ve hakikati 
arayan ; bir akıl ile mücehhez, 
ve mü ılıasıran iyilik ve doğ
rulı k ask nı kılavuz cd'nt:n ; 
'r c.r .. klerıne ulaşma için bü
t 'n bedcns ·l vr ruhi kuvvet 
l<"re malık bir ırk far.l vt' k..ı 

Lnıl ettik. 
r?"er yeni terbiye ile bi)yle 

Lir ırk ye ti~tirilse, o nıııan 
en büyük hulyalarımı1 bile 
hakikat olurdu. O zaman bi
zim taliınimize hiç ihtiyaç kal
mazdı ; bilaki!'; biz ondan çok 
şeyler öğrenirdik. 

1. - Fakat böyle bir ırk 
yaratılmazdan evel - hadise 
ler limidimizi aşacak şekilde 
olsa bile - oldukça uzun bir 
intikal devresi geçireceğiz. Bu 
intikal devresinde nasıl hare-
ket etmeliyiz ? 

Biz yalnız mahvolınaınağı 
düşünebilecek bir durumdayız. 
Bu durumda o özlediğimiz ırk 
yetişinceye kadar nasıl hare
ket edeceğiz. 

M. Eden'in 
Nutku .. 

•• 
-Başı 1 inci say/ ada

Jliikumeı Ln mC" ·c1cyi ınillr.tler 

eı•miycıiııin himayesi tahtında bir 
bc)nclınilcl konferansın ınüzaken• 

etıncğe fımoıledir. 
Bu mcs'clckr milletler cemi· 

yelinin ı:)lül içtimıııncla mevzuu· 
balıs olunabilir. i\lando alımdaki 

arnzinin kat't surette hoşk;ısıııa 

ta\'İZİ nıc 'ele ine gcliıwe: BUtüıı 

mıındalnr de' lrıJerirı siyasetini ıılli

korlnr f'lmekte<lir. 1ogilterc hüku· 
mNİ lm lıuAu ta bu devletlerin hiç 

biris-ilc ,röril~m<>mİŞ' ir. 
İn;?ilıcrc hükumC"tine {!"lince; 

altındaki arıızinin haşknc;ınn tavizi 
mnlınkl,.nk sııt<'lte olıluki, ı;iyasi ve 

hukuki ii) le gil<iliikln çılrnracaktır 

ki İngilt<'r<> lıiiklımeti hunları hııl· 

lellemİyl'Cı>~ini açıkçıı bildirmek 

mechuriveı İn<ledir. 

Bunun içindir ki İngiltere 
hükumeti halledilecek öteki 
bevnelmilel mes' eleleri nazarı 
dikkate alarak hiç kimsenin 
şimdilik milletler önüne yeni 
vahim anlaşmazlıklar çıkarmak 
niyetinde bulunmadığını ümit 
etmektedir. 

M. Eden bundan sonra ln
gilt~re hükumetinin zecii ted
birler mes'elesinde aldığı ka
rarı müdafaa etmiştir. 

M. Eden Akdenizde emni
yeti temin etmek üzere lngil
tere hi.ikumeti ile aktedilmiş 
muahedelcrin mer'iyette tutul
masını lUzumhı gösterecek şe
rait in artık mevcud olmadığını 
da hildirmiştir. 

M. Eden sözlerinr şöyle 
devam etmiştir: 

İngiltere'nin bazı Avrupa 
mıntakalarında nıusarralı ta
ahhütleri bulunması Avrupa
nın diğer mıntakaları ile ala
kadar olmadığını kat'iyyen is
bat etmez. Bir Avrupa an
laşmazlığı tahdit edilemez. 
Avrupa sulhu bütün Avrupa· 
yı alakadar eder. 

Maamafih her Avrupa mem
leketinin diğer bir memleket 
için harbetmek isteyip iste
mediği düşünülmiiştür. Eğer 

her millet bir tecavüz kurba
nına yalnız siyasette değil, 

fakat silahla da yardım etme
ği taahhüde hazır ise bu me
sele halledilebilir . Halbuki 
güçlük vaziyetin böyle olma-
masındadır. 

- Sonu var -
tıı:::!Ri:!llBJ~ZJDi&!::ll~m;t-- -

Hususi öğretmen! Milleller ceıniyetinın ıslahı 
hakkında ileri sürülecek tek 
liflerin hepsi bu vakıayı na· 
zarı dikkate almalıdır. 

Fen, biyoloji, fizik, kimya 
ve riyaziye gibi derslerden ga
yet uçuz bir ücret mukabilin
de ders almak istiyenler her 
gün saatlO - 12 ve 16 - 18 de 
Elhamı:a bitişiğinde Milli kü
tüphaneye S. T. rumuzile mü-
racaatları D. 4 

İzmir sicili ticaret 
memurluğundan: 

lzmirde Kemeraltı cadde
sinde 37 numarada Sıhhat ec· 
zanesinde Hamdi Nüzhet un
vanı altında eczacılık )lap· 
makta iken bu kere yeni soy
adı ile [Hamdi Nüzhet Ça:ı
çar] unvanını almış olduğun
dan işbu yeni ticaret unvanı 
ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1788 numarasına 

kayt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

İzmir sicili ticaret me
murluğu resmi mühürü 

ve F. Tenik imzası 

Satılık motosiklet 
Zundap markalı ikibuçuk 

beygir kuvvetinde gayet eh
ven bir fiatle bir motosiklet 
satılıktır. İstiyenler Eşref pa
şada 631 numarada fırıncı 

bay Mcbme' de müracaatları. 

M. Lilvinof milletler cemi
yeti azalarının yüzde yirmibc· 
şinin konulan zecri tedbirleri 
tatbik etmediklerini söylemiş
tir. Bu hal meselesinin güç
lüğünü iyice tebarüz ettirmek
tedir. 

M. Eden nutkunun sonun· 
da işçi partisi muhaliflerine 
hücum ederek demiştir ki: 

Silahlanma meselesinde işçi 

1 
partisi mensuplarının aldığı 
vaziyet yabancı memleketler-
de suitefchhümler vücuda ge
tir, cektir. Şurası doğrudur ki 

1 İngiliz silahları milletler ce
miyeti paktına, yahut Kelloğ 
paktına muvafık olmıyan he
defler için kat'iyyen kullanıl
mıyacaktır. Fakat eğer işçi 

muhalefeti silahlanma hakkın
daki kredileri tasvipten içti
nap ederse lngiltere'nin me
suliyetlerinin tanınmasında da . 
içtinap ediyor demektir. Bu 
suretle işçiler adalete de mu
halefet etmekte ve yıldırma 
vasıtalarını reddeylemcktedir
ler. Bununla beraber hükumet 
silahların takyidi için çıkan 
bütün fırsatlardan istifade ede
cektir. Bu fırsatın zannedildi· 

HükQm 
şehirle 

• 
1 

-Başı 1 inci sahi/ ede-
Londra, 28 (A.A) - Milli 

işçi konseyi dün gece lspan
yol işçilerine yardım için bir 
beyanname neşrederek bir ia
ne açmıştır. Trad Unios ge
nel konseyi bin lngiliz lirası 
ile ianeye iştirak etmiştir. 

Cebelüttarık, 28 (A.A) -
Estempana'daki çarpışma ne
ticesinde 600 kişi ölmüş ve 
] 200 kişi yaralanmıştır. 400 
ölü veren hükumet taraftarı 
kuvvetler halen asiler tarafın
dan iha+a edilmiş bulunan 
Estampana öniinde asilerin 
piştar kuvvetleri ile çarpış
maktadır. 

Saint Jean De Luz, 28(A.A)-
Bütün elçilikler mensubini dün 
akşam Saint Sebastien'den ha
reket ctmişlerrlir. 

Barselon, 28 (A.A) - Da
hiliye müsteşarı M. Espanya 
şu beyanatta bulunmuştur: 

Tarragon kolu Alkaniz.'i al
dıktan sonra Higar'a doğ-nı 
yiiriimcktedir. Pek yakında Sa
caiona'ya yüriimekte olan Le 
ride kolile birleşecektir. 

Şimalde miralay Villalba 
kolu Saragos'la Huesca ara
sıddaki ınünakaleyi kontrol ct
mektl'dir. 

Paı is, 28 (A.A) - Y eııi 
isp;myol bi.iyük elçi~i M. Ueal
barno1. diiıı R'ece tavyare ile 
Paris'c gclmi-;\İr. Büyiik elçi 
hiçbir gazeteciyi kabul etme
miştir. 

M. Dealbarnoz büyük bir 
ihtiyatla hareket etmek niye
tindedir. 

Bayon, 28 (Radyo)- Fran-
sa'mn İspanya sefiri M. Erbert, 
Sen jan Dö Lüze gitmiştir. 
Sefiri bir Fransız harb sefi
nesi almıştır. Alman harb 
sefinclerindcn Doçland Cebe
lüttarık' ta bulunmaktadu. 

Enday' dan verilen bir tel
grafa göre asiler iron kasaba
sını hucumla zabtetmek iste
mişlersede büyük zayiatla 
püskürtülmüşlerdir. Diyayol'a 
Gevkiini zabtedemiyen asiler 
kıt'ası kumandanı maktul düş
müştür. 

Barselon ·da vazıyet düzel· 
miyc başlamıştır. Asayiş temin 
edilmiştir. 

Barselon' da kapalı mağaza· 
lar birer, ikişer açılmakta, 
tramvaylar işlem iye başlamıştır. 

Hükumet tayyare kuvvetle
rinin kumandanı miralay San
dibo, asilerin mekezlcrini bom-

1 

bardıman için 15 büyük tay
yare hazırlamıştır. Hükumet 
kıtaatından birisi Taragon is
tikametınde ilerlemektedir. 
Madrid'de nikbinlik artmıştır. 
Miralay Dörivera, firar eder· 
ken yakalanmıştır. 

Tragon baş papazı ve Bar
seion baş papazı bugün Ro
maya hareket etmişlerdir. 

Madrit, 28 (H.R) - Mad
rit telsiz istasyonu saat 3,30 

ğinden çok daha çabuk silfıh
lanmasının ağır yükü bütün 
dünya üzerinde hisscdilmeğe 
başlar başlamaz çıkması müm
kündür. 

Londra, 28 (A.A)- M. Ede· 
nin izahatından sonra avam 
kamarası 143 reye karşı 290 
reyle dış işleri bakanlığı tah
sisatının azaltılması hakkında
ki liberal teklifini reddetmiş 
ve bu tahsisatı 138 reye karşı 

,313 reyle kabul eylemiştir.-;: 

dn neşrettiği bir haberde ası
lt·r elindeki telsiz istasyonla
rından neşredilen haberlere 
inanılmamasını bildirmiştir. 

Bildirildiğine göre Siyerra 
Govadarama mıntakası tama-

men hükumet kuvvetleri elin
dedir. isyan halindeki şehir-

ler, hükumet kuvvetleri tara· 
fmdan geceleri bombardıman 

edilmektedir. Toledo istirdat 
edilmiştir. Şehirde sükun hü-

küm sürmektedir. Madrit'te 
ecnebiler serbestçe işlerile 
meşgul olmaktadırlar. 

Sevil ve Kurtuba'da vaziyet 
sakindir. General Franco, ec
nebi hükumetlere general Ga
beneras'in reisliği altında bir 

askeri hükumet ilan edilmis 
olduğunu bildirmiştir. Bada-

yos Vremya, faşistlerin elinde 
bulunmaktadır. 

Berlin, 28 (Radyo)- Mad
rid 'deki Alman sefirin den ge-

len bir telgrafa göre hükumet 
merkezinde sükun vardır. Bar
selon' daki A iman konsolosu, 
bir Alımın harb gemisi ge-

linceye kadar Alman tebealı
ların himayesini temine memur 
edilmi~tir. 

Mndrid, 28 (R:ıdyo) - Da
hiliye nazırı, hiikfimet kuvvet
lerinin general Moln'nın idare 
ctttği asi kuvvetleri takibet-

meklc olduğunu bildirmiştir. 

Valansiya'dan gelen lıaberlere 
göre Katalonya kuvvetleri 
Barbaçya'yı işgal esmiştir ve 
diğer bir kol Grenala üzerine 
yürümektedir. lspanya'nın şar
kındaki bütü11 limanlardaki 
kuvvetler, hükumete sadık kal
mışlardır. 

Paris, 27 (A.A) - Tcmps 
gazetesi başmakalesinde Is
panya 'nın vaziyeti ve orada 
cereyan etmekte olan" vekayiin 
muhtemel akisleri hakkında 
şöyle diyor: 

ispanya' da hükumcf n bilfiil 
hangi tarafın elinde olduğu 
hususunda da ayni kararsızlık 
vardır. Madrid'deki Cumuri
yelçi hükumetin askeri isya
nın tenkili İç.İn kendilerinden 
yardım talebinde bulunmuş 
olduğu müfritler teşkilatları 

tarafından icraatında tamaınile 
serbest bırakıldığını kabul et
sek bile ancak nisbeten mah-

azı 

a .. 
dud bir saha dahilinde sözü
nü yürütebilmekte olduğu gö-

rülmektedir. Hakikat halde 
bu dakikada hakiki mahiyet-

leri meçhul bulunan yekdi
ğcrinden ayrı üç kuuvet vardır. 

Madrid hükumeti, M. Com
panysnin tesis etmiş olduğu 

hakimiyetin müfritler teşkilat
larının sıkı bir kontrölüne tabi 

bulunmakta olduğu Barollona 
hükumeti, nihayet general Ga
banellasın riyaseti altında asi

ler tarafından Burgos' da teşkil 
edilmiş olan muvakkat hükumet. 

Biitün eyaletlerde beyazlar
la kızıllar arasında mücadele 
devam etmektedir. Bu iki par
ti de yekdiğcrinden tamamile 
başka temayüllere sahip bir 
takım gruplara ayrılmış bulu-

nuyor. Mesela kızıllar için 
sendikalist ve sol cenah cu

muriyetçileri grupları, beyazlar 
arasinda da mutedil cumuri
yetçilerle krallık taraftarları ve 
hatta modası geçmiş olan 

Don Carlos taraftarlığını gü
den bir tak1m kimseler var-

dır. Bu hasım mücadelenin 
sonu ne olursa olsun ispanya 

uzun müddet dahili nifak ve 
kin dalgaları içinde çalkala-

nacaktır. Fransa nasıl dünkü 
lspanya'nın dostu idi ise da-
hili siyaşetinin istikameti ne 
olursa olsun yarınki İspanya
nın da dostu olmalıdır. 

Mülteciler : 
Cenova, 28 (A.A) - Prici

pessa Maria Barselon'dan bu-

raya gelmiştir. lspanya'nın 
muhtelif mınlakalarmdan ge-

len 1600 mülteci karaya çık
mıştır. Bu mülteciler arasında 
birçok Amerika'lı, lsviçreli ve 
Alman vardır. 

Ecnebi tebaanın himagesi,· 
Endaye, 28 (A.A) - ispan

ya' daki müşklil vaziyet dola

yısilr İsviçre, Avusturya, Yu

nanistan ve Arjantin hüku

metleri tebaalarının h1mayesini 

Fransız hükümdindcn iltimas 
rtmişlerdır. 

Fransız hükumeti bütün kon
soloslarına ve Madrit 'teki sr-

firinc bu tebaalara F ransız'la
ra yapılan yardımın ayninin 
yapılması emrini vermiştir. 
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J . v t l x, ·ı,ı:. l Mst. Mv. Sat. al. Ko. dan: Gümrük mu a aza genel ko-

Mst. 
%mrr AOmU an l5l 1 un arı 1 - Bergamadaki kıt'at ihtiyacı için 300 ton saman 1818136 

sabahı günü saat 14 de açık eksiltme ile Bergama mutanlığl Jstanbu) Satın alma Mv. satın alma komisyonundan: 

Cinsi 

Beher kilo· 
Mıktara Tahmin edilen sunun tahmin Teminata mu
Kilosu mecmu tuarı edilen fiati vakkate akçesi 

L. K. K. S. L. K. 

Linit ma- 1061500 
den kömürü. 

9553 50 ()() 90 716 52 

Linit ma- 394800 3948 OO 1 00 296 10 

den kömürü. 
Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 
Kapalı zarf 31/Temmuz/936 cuma günü saat 16 da 

k 1 " 16130 ti Açık e si tmc 11 
" " " ". "k ı 

1 · M t Mv kıtaatının yukarıda cıns ve mı tar an 
1 - zmır s · · d k.. - - ·k· k t' t 

1 ·k· kalem Jinit ma en omuru ı ı ı a şar na-
yazı ı ı ı rf b" . . k k "it ·ı ayrı biri kapalı za ırısı açı e sı me me ı e ayrı 
suretile cksiltmiye konmuştur. . .. 

ıh 1 ı · h" alarmda yazılı tarıh gun ve saatlarda iz. 2 - a e erı ız 1 k . d 
mirde kışlada Mst. Mv. satın a ma omısyonun a ya· 

pılacaktır. . .... 
1 

b"l' 
t leri hergün komısyonda goru e ı ır. 

3 - ŞI arknl?lme ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve-
4 - ste ı er b . . d d" 1 sika göstermek mec urıyetın e ır er. 1 k 'k" 

·ı · tirak edecekler 2490 sayı ı anunun ı ı 
5 - Eks~ t~e>:~ ~addelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve-

ve uçuncu kl"f k 
"k I •1 kapalı zarf için teminat ve te ı me tup-

sı a arı e . ı k · 
"h l saatinden enaz hır saat evve omısyona 

}arını ı a e k ·ı . . d "h 1 · b ı nacaklardır. Açık e sı tme ıçın e ı a e 
vermış u u b ı 

· d evvel komisyonda hazır ulunma arı. 

askeri satın alma binasında satın alınacaktır. 
2 - Saman tarihinde bedeli 1500 liradır. komisyonundan: 423612337 

3 - Birinci teminatı 112 lira 50 kuruştur. ı _ Gümrük muhafaza örgütündeki subay ve erat binek-
4 - İstekli olanların birinci teminatlarını Bergama maliye feri için 525 tane eğer takımının 18181936 salı günü 

veznesine ihale zamanından evvel teslim edeceklerdir. saat 15 tc kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için hergün komis- 2 - Tasmlanan tutarı 35798 liradır. 

yon açık olduğu ilan olunur. 29 4 8 13 2375 3 _ Şartname ve evsafı komisyondan 180 kuruş mukabi-

Mst. Mv. Sat. al. Ko. dan: linde alınır. 
1 - Bergamadaki kıt'aat ihtiyacı için elli sekiz ton arpa 4 - isteklilerin 2685 liralık ilk teminatlarile "Banka mek· 

19181936 çarşamba günü saat 10 da açık eksiltme ile tubu veya vezne makbuzu olarak,, ve kanuni vesik~-
Bergama askeri satın alma binasında satın alınacaktır. larile birlikte eksiltme saatinden bir saat evvel teklif 

2 - Tarihinde bedeli 2320 liradır. mektuplarını komisyona vermeleri. 29 3 8 13 
3 - Birinci teminatı 174 liradır. 
4 - f stekli olanların birinci teminatlarını Bergama maliye 

veznesine ihale zamanından evvel teslim edeceklerdir. 
5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için hergün komis-

yon açık olduğu ilan olunur. 29 4 8 13 2377 

Mst. Mv. Sai. al. Ko. dan: . 
30 Temmuz 936 Perşembe günü saat on yedide lzmi.rde 

kışlada Mst. Mv. satın . alma komisyonunda kapalı zarfla tha-
lesi yapılacağı Anadolu gazetesinin 12, 16, 21, 26/936 tarihli 
nüshalarile ilan edilen (140000) kilo yulafın görülen lüzum 
üzerine şimdilik münakasadan kaldırıldığı ilan olunur. 2378 

Mst. Mev. Sat. al. Ko. dan: 

lzmir belediyesinden 
Kültürparkının dört medha

line beş yüz yirmi beş lira 
bedeli keşifle başkatiplikteki 
keşif ve şartname veçlıile dört 1 
bekçi kulübesi yapılacaktır. 
Açık eksiltme ile ihalesi 

1 14/8/936 Cuma günü saat on 
altıdadır. iştirak için otuz do
kuz lira elli kuruşluk muvak-

.. :a:m ...... ~Mtmzıt•• ......... 

Memur aranıyor 
Türkçe, Fransızcayı, usu

lü muhasebeyi bilir ticaret 
usullerine vakıf, yazı maki
nesi kullanabilir bir bay la· 
zımdır. Bunlarla beraber 
Almancayı bilenler tercih 
edilecektir. 

İstekliler ikinci kordonda 
teminat makbuzu ile söylenen Şahin zade sokak N. 18 Ah· 
gün ve saatta encümene geli· met Ragıp üzümcüye mii-

saatın en 15 19 24 29 2170 

------~~~--------- . 
M M Sat al. ko. dan: 

1 - Harp okulu için beher tanesine biçilen ederi 58 lira 1 
olan 550 tane gardirop kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - ~ artnamesini 160 kuruşa almak ve örneği görmek 

nır. 29 4 8 11 2267 racaat etsinler. 
Bayındırlık sahasında ismet ' -·=•'lliirtıu-,szili?':i ___ .. ı• 

paşa bulvarına çıkan vali Ka· T t/ B J 
st. v. k.t'atının (29700) kilo kesilmiş sığır eti ihtiyacı · ı - Hava 1 • k l f usulile eksıltmeye onmuştur. 

kapa 
1
• zar ğustos 936 perşembe günü saat on altıda 

2 - lhal.esdı 6k alada Mst. Mv. Sat. al. komisyonunda yapı
lzmır e ış 

lacakt~r. d"len mecmu tutarı (6979) lira elli kuruştur. 
3 - Tahmın e ı . d"l f" . . M b k 
4 - Beher kilosunun tahmın e ı en ıatı yırmı uç uçu 

kuru~turt. muvakkate akçesi (523) lira elli kuruştur. 
5 - Temına 1 k · d ·· ··ı h·ı· 
6 Şartnamesi hergün ·omısyon a goru e ı ır. . 

- l 1.1 Ticaretodasında kayıtlı olduklarına daır ve· 
7 - stek ı er b . 1• d d" 1 . _ t mek mec urıye ın e ır er. 

sık~ go; ~ iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
8 - Eks~lt~ [Ü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-

ve uçun . at ve teklif mektuklanna en az bir saat 
kal i le temın 

ar Yk · yona vermiş bulunacaklardır. 
evvel omıs 22 25 29 2 2258 

Al. komisyonundan: . 
Mst. Mv. Sa. . östereceği yerde 293 lıra 50 kuruuş be· 
l - Mst. M~f;.n I~~ m kanalı inşaatı açık eksiltme suretile 

d~~ keşı ı aa k~nmuştur. 
muna~asaı ağustos 936 pazartesi günü saat onbeş 

2 - lhalesı 1
1 . 'de kışlada Mst. Mv. satın alma komis-

buçukta zmır 
d yapılacaktır. 

yonu.n 
8 

vakkate akçesi 22 lira 2 kuruştur. 
3 Temınat mu . h - k . d - -- keşifnamesı er gun omısyon a goru-
4 Şartname ve 

6 

!cbili~. f arel odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 
lsteklıler ıc bu işi yapabileceklerine dair lzmir nafıa 
sikalarını. ved en az sekiz gün evvel alacakları ehli· 
f heyetın en b . 
en "kalarını komisyona göstermek mec urı-

yetname. vesı 

tindedırler. k "k" 
ye · tirak edecekler 2490 sayılı anunun ı ı 
Eksiltmeye ış d l 

- .. ·· maddelerinde ve şartnamesin e yazı ı ve· v: ulçuncu teminat muvakkat !lerile birlikte ihale saa· 
sıka arı ve . ki d 
. d vvel komisyona vermış bulunaca ar ır. 
tın en e 25 29 4 8 2316 -

Mv Sat. al. Ko. dan: . . 
Mst. · M k t at hayvanatınm (114000) kılo yulaf ıh-
1 Mst v. ı a 

- . . k alı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
tıyacı ap b ·· - t b·rde . 13 ağustos 936 perşem c gunu saa on ı 

2 - il hal.esdı kışlada Mst. Mv. Sat. al. Ko. nunda yapıla· 
ımır c 

caktır. (6270) ı· d . d"len mecmu tutarı ıra ır. 
3 Tahmınk.el ı laf için beş kuruş elli santim fiat tahmin 
4 - Beher ı o yu 

edilmiştir. . 
471

) 1. d 
. akkate akçcsı ( ıra ır. 

5 - Temı~at mT~v etodasında kayıtlı olduklarına dair ve· 
6 - lstekhler ıcar . . d d" 1 

7 

Mst. 

. ..stermek "mecburıyetın e ır er. . 
sıka go . t"rak edecekler 2490 sayılı kanunun ıkı 
Ek "itmeye ış 1 • 5~. .. Ü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesı· 
ve u~unç . t e teklif mektuplarını ihale saatından 
kalarıle temına v . b 1 k· 

b. saat evvel komisyona vermış u unaca 
en az ır 29 1 5 t O 2371 
lardır. 

Mv. Sat. al. Ko. dan: 

Cinsi 
Mikdarı 

kilo 

M d komürü 51050 
a en , "h · ı k U akta bulunan askeri kıt atının ı tıyacı o an ve açı 

1 - e~siltmeye konulan yukarıda cins ve mikdarı - ~az~h 
d k- - rüne verilen fiat bahalı goruldu· 

bulunan ma en omu - - 16 d 
d "h l . 4 Agw ustos 9~6 salı gunu saat a 

ğün en ı a esı · - . k k 
1 d k . satın alma komısyonunda açı e · Turgut u a as erı 

siltme ile yapılacaktır. 
1 k Kasaba askeri satın alma 2 - Şartnamesi bedelsiz o ara 

komisyonundan alınır. . 
3 - Muvakkate teminatı 40 lıradır. .. 

7 isteklilerin belli gün ve saatta komisyona muracaatları.234 

istiyenler hergün komisyona uğramaları. 
3 - İhalesi 14 ağustos 936 cuma günü saat 11 dedir. 
4 - ilk teminat 2392 lira 50 kuruştur. 
S - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçü~ 1 

cü maddelerinde yazılı belgelerle kanuni teminatlarını 
havi teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evvel Mst. Mv. satın alma komisyonuna vermeleri. 

29 31 5 12 2357 

Mst: Mv. sat. al. komisyonundan: 
Miktarı 

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

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

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

3 - Keşif bedeH 3177 lira 19 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 238 lira yirmi dokuz ku

ruştur. 

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

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

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları ve teminatı muvakkate]erile birlikte ihale saa, 
tından evvel komisyonda hazır bulunmaları. 

29 4 9 14 2370 

M t M Sa al. komisyonundan: s. v. . 
Cinsi 

Köhne fotin 
" baskül 
" perde 
" masa örtüsü ka· 

'~ift 
adet .. 

Miktarı 
57 
2 
5 

dife koltuk Tk. parça 9 

2373 

zım Dirik caddesile cumuriyet .l Urgu U e e-
meydanından Malhzlara kadar d • • _J • 

üçüncü kordonun ağzı ve bas- ıyesınaen. 
mahaneden eski fuvar yerine ] - Turgut'Iu da sokak 
kadar uzanan belediye cad- tenviratında kullanılmak üzere 
desi ve doktor Mustafa Enver (25) şer mumluk Metallum 
caddesinin 63 sayılı adanın marka beheri 28 kuruştan (800) 
üç ara yolu vemesudiye ... cad- lamba açık eksiltmiye kon· 
desinin 65 sayılı adasının iki muştur. 
ara yolu ile Vasıf Çınar cad- 2 - Muhammen bedeli 224 
desi üzerinde kalan molozla· liradır. 

rın kaldmlması ve zeınının 3 - Muvakkat teminat 16 
tesviyesi ve yolların açılması lira 80 kuruştur. 
işi kapalı zarfla eksiltmiye ko- 4 - lbalc günü 31 / Tem· 
nulmuştur. işin heyeti umumi· muz / 936 Cuma günü saat 
yesinin bedeli keşfi dokuz bin 16 dadır. 
sekiz yüz yirmi dokuz liradır. 5 - Taliplerin 0 gun ve 
Keşif ve şartnamesi 49 kuruş saatta belediyeye müracaatları. 
mukabilinde baş mühendislik· 2356 
ten tedarik edilir. 

işin bedeli, baş mühendis
likçe verilecek istihkak rapor-
ları mukabilinde müteahhit 
belediyeden arsa almak sure-
tile tesviye olunacaktır. ihale 
günü 4-8-936 salı günü saat 
on altıdadır. iştirak için yedi 
yüz otuz yedi lira on sekiz 
kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile 2490 sayılı ka
nunun tarifi dairesinde hazır-

Salihli icra Memurluğundan: 
Salihli evkaf idaresine bin 

kırk altı lira seksen bir kuruş 
borçlu Salihli eski evkaf m~
muru Eşref in şahıs ve hüvi· 
yeti meçhul kaldığı çıkarılan 

ödeme emrı meşruhatından 
anlaşılmış olduğundan işbu 
borcu on gün zarfında tediye 
veya itirazıni bildirilmesi aksi 
ıaktirde hukuku usul muhakc-

lanmış teklifler ihale günü melcri kanununun 141 ıncı 
olan 4-8-936 da saat onbeşe maddesi mucibince tebliğ ma-
kadar encumen başkanlığına kamına kaim olmak üzere 
verilir. 2225 19 22 25 29 ' keyfiyet ilan olunur. 2364 

/zmir harici askeri satın alma ilanları 
d 3 Burnava askeri sat. al. komisyonundan: Gemici fen eri a et 

Boru .. 29 Cinsi Kiktarı 
Dirsek .. 23 Kilo 
Soba " 13 Benzin 8448 
Mangal " 1 ince makine yağı 844 
Karavana " 3 Kalın makine yağı 246 
Kazan " 3 Gaz yağı 1392 

Huva kıtaatında mevcut yukarıda cins ve miktarları yazılı 1 - Gaziemirdeki topçu kıtaatınm ihtiyaçı için yukarıda 
oniki kalem köhne eşya pazarlık surdtile satılacaktır. Talip· cins ve miktarı yazılı dört kalem mevaddı müşteilc 
!erin 3181936 pazartesi günii saat onda Reşadiyede hava kıta- açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 
atı karargahında müteşekkil komisyona müracaatları. 29 31 2 - Açık eksiltmesi 17/8/936 pazartesi günü saat l 1 de 

D • il d yapılacaktır.] Devlet emıryo arın an; 3 - Umum tahmin tutarı 3834 lira olup Muvakkat temı· 
lzmir • Soma - Ala~ehir mıntakasından lzmir'e scvkoluna· nah 288 liradır. 

cak kuru üzümlere mahsus maktu ücretli tarifede isimleri ya· 4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
zılı bulunmıyan istasyonlarla bu mıntakanın haricinde ~alan 5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü ınadde-
istasyonlardan lzmir'e nakledilecek kuru üziim ücretlari, lzmir lerinde yazılı vesikalarla teminatı muvakkate makbuz 
istikametinde ilk maktu ikretli ıstasyona kadar olan mesafeye veya banka mcktuplarile birlikte muayyen vaktinde 
ait ücretin bu maktu ücrete ilavesi ı suretile hesap edilecektir. Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna gclme-

Bu teşmil 1-R-936 tarihinden mer'idir. 21 25 29 1790/2230 ]eri. 29 4 8 12 2358 

·ı,ı:. tuvalet ~ur~ava Askeri Sa. Al. komisyonundan: 
1 uÇ ve Cansı Mahalli Miktarı Mmum tahmin Muvakkat Tarih Gün Saat çeşitleri Kilo tutarı teminatı 

Hamdi• Nu••zhet Patates Merkez kıt'aları 57300 3438 258 17/8 /936 Pazartesi 15 
Kuru sovan '

1 
" 12200 671 51 17181936 Pazartesi 16 

S h h t Patates Ödemiş 4800 288 39 17 /8/936 Pazartesi 10 1 a Kuru sovan Ödemiş 4000 220 39 17/8/936 Pazartesi 10 
1 - Yukarıda cins miktan yazılı patates ve sovavan hizalarında gösterildiği tarihlerde açık 

E an es I• eksiltme surctile satın alınacaktır. ez 2 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. 
Küçük salepçi hanı 

karşııında 

3 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebi,lir. 

4 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri . 

29 4 8 12 2359 



,.:r e co 
apur Acentası 
ROY AL NEERLANDAiS 

KUMPANYASI 
"VULCANUS,, vapuru 13 

temmuzdan 18 temmuza kadar 
limaımızdn olup ANVERS, 
AMSTERDAM, ROTTER
DAM, HAMBURG limanları 
için yük alacaktır. 

"CERES,, vapuru 27 tem
muzda gelip 1 agustosta AN-
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacakt1r. 
SVENSK ORfET LINEIN 

"GOTLAND,, motörü 20 
temmuzda ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNJA, GO
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DINA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

"VASALAND,, motörü 30 
temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT-
TERDAM, HAMBURG, CO
PENHAGE, DANTZIG, GD
YNiA, OSLO, GOTEBURG 
ve İSKANDINAVYA liman
ları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMA1N 

"ALBA JULfYA,, vapuru 
30 temmuzda gelip 1 ağus
tosta PİRE, MALTA, MAR
SiL YA ve BARSELONE ha
reket edecektir. 

Yolcu ve yük alır. 

Handaki hareket tarihlerilc 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
2ci kordonda tahmil ve tahliye 
binası arkasında f ratelli Sper-
co vapur acentalığına müraca
at edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 

e lenic ines 
Limited 

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 lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City" va
punı her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li

manları için "VELOS,, vapu
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. 
Umumi Deniz Acentahğı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon: 3171 
Ciil'l!J!'.a:;:!,:!!':l;ıaı::~::;s;:!SS'.l&!iE'.iiBllDI 

Olivier v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Cendeli Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 

. \: .... - - . . ' ' . . . ·' 29 /7/ 936 ~ 

e ı ,ıca arı 

Otel ve 
ÇI 1 

"BÜYÜK 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'atın<la mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, 

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

Ucuz fiyatlar - Elverişli tabldot, 

iş ban a ına me· 
mu alınacaktır. 

Türkiye iş bankasından: 
Bankalarımızın merkez ve şubelerinde çalıştırılmak üzere 

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

Alınacak memurlara, imtihandaki muvaffakıyet ve tahsil de
recelerine göre 70 ile 100 lira arasında aylık v~rilecektir. 

Yazı ile imtihan 15 ağustos 1936 cumartesi günü saat ON· 

111 111111 111 111111111 111 1111 lı 1 • t r .. ıllllllllllllllllll\1111111111• DA ANKARA, iSTANBUL ve İZMİR şubelerimizde ynp.la
- caktır. En son yazılma tarihi 10 ağustos 1936 dadır. -_ al Tonay İstekli olanlar, girme ve imtihan şartlarına ait izahnamcyi 
- bankamızın Ankara, lstanbul ve lzmirdeki şubelerinden al-

-Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı bilirler Başka yerlerde bulunanlar bu izahnameyi bankamıza-
- Bıı nııılıııni• i ıuı.yonu k:ırçı~ınılnki dil.ek sokak lı:ı,ııuln 30 s:ı) •· - dan tahriren de talep edebilirler. Ancak bütün taliplerin çok = lı t'' ve mu:ı~ı·ıwlıanesimle "ahalı saat 8 ılt'n akşııın "anı 6 n kadar = vazih adres vermeleri lazımdır. 19-22-24-26-29-31-3-5-7-9 = ha l:ılarıııı kabul t:ılı•r. ---- - - .... --..~-"""'!"'....,. __________ _ 
= Miiracııııt cıll'n hn"talımı ppıJnınsı liior.11ngt>lt•n sair tıılılilat ,·e = 

mikroQkopik mua)enderi ile veremli lıasıalııru )llpılmu 1110 cc,·:rn _ = giiriileıı Prıoıııotornks nıuıı)Cnehnncsinde nıııııınuıınaıı yapılır. := 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telef on : 4 115 11111111 

Haydarpaşa Lisesi satın alma 
kurumundan: 

Haydarpaşa lisesi ve pavyonu için 1500 ton Tüvenan maden 
kömürü kapalı zarf usulile satın alınmak üzere eksiltmeye ko
nulmuştu(. 

1 - Eksiltme İstanbul kültür direktörlüğü binası içinde 
toplanacak olan komisyonda 31/temmuz 936 cuma 
günü saat 15 le yapılacaktır. 

2 - Tahmin fiati, beher tonu 12 lira hesabilı· 18,000 li
radır. 

3 - ilk teminat 1350 l iradır. 
4 - İstekliler şartnameyi görmek üzere okul Jirektörlliğünc 

müracaat edebilirler. 

THE ELEERMAN LINES Ltd. ~-~-~~~---~-~-~----
"GRODNO,, vapuru 25 ha- iz ir Sıh at ve içtimai 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlcr şaıtnamesinde ve 2490 
sayılı kanunda yazılı belgeleri ve ilk teminat makbuz 
veya banka mektubu İçinde bulunan teklif mektup
larını eksiltme vaktinden en son bir saat evvel mak
buz mukabilinde komisyon başkanlığına \'ermiş olma
ları zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması v<- posta 
ile gönderilecek teklif mektuplarının da zamanında 

ziranda beklenmekte olup 
Londra ve Hul için yük ala- Venet mÜdÜr)Üg"' Ünden: 
caktır. 

"MARDINIAN,, vapuru27 Enaz En çok 
haziranda beklenmekte olup Cinsi Kilosu Kilosu 
Liverpool ve Glasgow için 

mua-
2305 

Teminatı 
akçesi 

gelmiş olması lazımdır. 19-22-26-29 4009/2203 

Burnava belediyesinden: 

_ yük alacaktır. Koyun eti 2000 2500 

Tutarı 

T. L. 
1000 

T. L. 
75 

Bumava çay mecrasında 84 metre uzunluğunda iki parça 
ve 995 lira 46 kuruş keşif bedelinde bir dıvar yapılacaktır. 
ihale açık eksiltme ile 30171936 perşembe günü saat 16 da 
yapılacaktır. Muvakkat teminat akçesi 75 liradır. isteklilerin 

V.N. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
"ANGORA,, vapuru 20 tem 

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

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

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

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXMINSTER,, vapuru 31 

kmmuzda bekleniyor. Ncv
) ork için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTIME ROU-
MAIN BUDAPEŞT 

"DUROSTOR,, vapuru 1 
ağustosta bekleniyor. KOS
TEN CE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, BUDA PEST, BRA-
TISLA VA, VİYENA ve LINZ 
için yiik alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru temmuz 
ortalarında Londra, Hul ve 
Anversten gelip yük çıkara
cak ve ayni zamunda Londra, 
ve Hul için yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 15 tem
muzda Liverpol ve Swansea
dan gelip yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE LINlE 
"SOFIA,, vapuru 25 hazi

randa Hamburg ve Bremen
den gelip yük çıkaracaktır. 

Dana eti 1500 1700 
Kok kömürü 10000 14000 

Pamuk 1250 kilo 

425 
455 
567 

32 
35 
43 

Sağır, dilsiz, körler müessesesinin bir senelik ihtiyacı olan 
ve yukarıda isimleri ve miktarlan ve muhammen bedelleri ve 
teminatı muvakkatc akçeleri yazılı dört kalem erzak vesaire 
kanuna tevfikan 15 gün müddetle <ıçık eksiltmeğe çıkarılmış

tır. 7/8/936 cuma günü saat 14 te Sıhhat ve içtmai ınuave· 
net müdürlüğündeki satın alma komisyonunda ihalesi yapıla· 
cağından isteklilerin malsandıkları teminat akçesi makbuzlarile 
birlikte müracaatları ve şartnamelerini görmek için hergün 
Sıhhat müdürlüğüne başvurmaları ilan olunur. 25 29 1 4 

müracaatları ilan olunur. 15 19 23 29 2131 

Bayındır belediyesinden 
Bayındır belediyesi için satın alınacak tahminen 600 liralık 

elektirik malzemesi 2017 /936 dan 11/8/936 ya kadar yirmi 
gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır . isteklilerin Bayın-
dır belediyesine müracaatları. 19 24 23 4 2223 

lzmir Milli Em\ak Müdürlüğünden: 

419 

420 
423 

446 

447 

448 

Lira k. 
Tepecik hamam s. kızıçullu caddesinde 13 ye· 195 90 
ni 21 taj No. lı 113,25 metre m. arsa. 
Tepecik hamam s. 19 taj No.lı 81 metre m. arsa 162 00 
Karataş ihsaniye 5/1 kapu 9 taj No.lı 147,50 150 00 
metre murabbaı arsa,. 
lsmetpaşa m. makara s. 8 taj No. lı 41 met- 30 OD 
re nı. arsa. 
lsmetpaşa m. birinci yüksek s. 
61,25 metre murabbaı arsa. 
lsnıetpaşa m. bardakçı s. 8/2 
metre m. arsa. 

64 taj No. lı 30 63 

taj No. lı 56 28 00 

450 Buca paradiso kızılçullu c. 61 ve 61/1 eski 372 80 
11-13 No. lı barakalı 932 metre m. arsa. 

451 Kahramanlar mahallesinin köprü başı !kayıkçı 
s. 2/1 eski ve 2 No. lı dükkan.-

200 00 

455 Karşıyaka turan menemen c. 225 tajlı arsadan 311 20 
müfrez 389 metre murabbaı arsa. 

456 Alsancak hacı pnşa s. 50 eski 30 yeni 40 taj 200 00 
No. lı dükkan halinde kullanılan fırın. 

S. A. ROYAL HONGROISE ' 
DE NAViGATION DANUBl
ENNE-MARITİME BUDAPEST 

Yukerıpa yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile öden
mek üzere on beş gün müddetle arttırmaya konulmuştur. iha
lesi 10181936 tarihinde saat 16 dadır. Alıcıların Milli emlak 
müdüriyetine müracaatları. 2333 

Giimrük muhafaza genel ko-
mutanlığı Istanbul satın alma 
komisyonu başkanlığından: 

·'BUDAPEST,, motörü 28 
temmuzda bekleniyor. iSKEN
DERIYE için yük alacaktır. 

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

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

... ,. 
/ . ,. / 

i \ ,,1 

J .!.'r' 
oJl ıuıı 

l 

1 - Muhammen bedeli 25379 lira olan 942 kaput ve 1868 
takım kışlık erat elbisesi pahalı görüldüğünden yeni
des 17/8/936 pazartesi günü saot 15 te pazarlığı ya
pılacaktır. 

2 - Şartnamesi 127 kuruşa 
3 - isteklilerin 1904 liral ık 

mel eri. 29 3 

komisyondan alınır. 
teıninatlarile komisyona gel-

8 13 2346 
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a Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zarfZrsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri rahatsız 
olanlara, tansiyonları y üksek bulunanlara doktor.lar; yalnız bunu tavsiye ederler. 


