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Boğazlar mukavelesinin imza,ıyan delegeler bir art'iua.: 

Kamutay, bugün boğazlar muahe-
desini tedkik ve tasdik edecektir .. 

----------. -------
Parti grubu, dünkü toplantısında Montrö 'de elde ettiğimiz muvaf fa 

kıyeti alkışlamış ve hükumetin siyasasını tasvip eylemiştir. 
.Aııknr.ı 30 ( \..A) 

ınıılnntı)tı çn~rılını1 olan kaımıln} 
lıugiin a:ıı 11 ılı• \lıdılllı:ılil. Hen· 
dnnm ha,kn11lıı?111<la ilk topl.mlı"l· 
nı )ııpım~ıır. Topl:ınlı)a b:ı>-lamr· 

k<-11 } oklama } npılım.. 'l' )1111111 

ıııutc:ıl...ir lıa,.kan \hdiillınlik Ht ıı-
rla Moııırii koııft•rıııı.,ın-l:ı lıııklİ· 

nıetiıııi1i11 l'ldı• ctıi,..i ı;ok öııı ıııli 
,,. k:) mPtli nı·ticı·kri lıilılirnwk \C 

'lik <"k tnS\ ilıı- :ır-1.ı ı mf'k İ•;in l...u
ınuııı~ ı lupl::ııııı)ll ı; ... j!ırrııı~ olıJu

~unıı k:ı) rlt•ılt>I' ·k •lcuıi-tir ki: 

1 

'loıı trö koııft·ı-.ııı-ırı.ı :ıiıl ohm 
H'-.ıiki ınntbu olıtrak lıepinizı• uık

t>İııı t>ltiın. Bıı~ilııılr 1alııtlar gd
ıııi~ "' ı1kdiın nlilııııştir. Diğı·rJeri 

ık ıliiıı ıl ı~ıtılmı tı. l\hi,:ı.ıde ı ılı•r-

rııhı: \loutriı 1 o fı•raıMıııı :ıiıl l.i. 
) ih;;ı, ı lı tlik İ\'İıı ıııılli ıııüıl.ıf.ı ı 

lı~rı<'İH· •'lll'lllTI ·nl ·ıi ııı'.l~lı'r •!.. ı;a· 

lı-"rnl ır. kanıııııı o -ur<'llr lt>tkık 

f'I iıılt"r. 

H.ıeı kanın lıu teklifi k:ı ııı ıı· 

lı(\{ ti unııııni,c· iııı ı• ta·\İp 

ı:clılmı .. \t: \urm ı::ıt l l ı.-. toplaıı

nı k iı?.f'fl' ııı iiıakı·n ~ ı• nihaH·t 

(. 11. P.ır-

Hugun l..ıi ruznıı nıt.•dc· ııı üz:ıkı·ı·•· 

.~clccek m:ıılclc oktur. ) aln:7. '\hıııt· 

ı o koıı foran rna ait olan ,.,. aik H' 

oııım ınülrmnıiıni •ılıırı 1:1) ilııılar 

~llmi~ '•' rHnkı rnriılt· nıı') :uıındıı 
0

• arııJ... lıı rıııİ7.l' t.ıkı1im Ptlilmi tir 
l.ııciımı•nlcr bu• ıırı lıumın!J ım ~. t!rıılıu 

r 
gul ölıırnkl.ır )ıtnıı sah:ılılı} in lıı>p· ı, r: 1 uı I.,; ııııut:I\ ıııııuıni JıC)•.'li i•:· 
ıııi \ereccklı r '" •lcrlınl İ7.lt·r·· tim uHlnıı ı:-oıır.ı 1111•1111 , nka'mu 

te,-zi edilecektir. Tevfik Rüştü Aras Atalürk'ün huzurunda.. lı:ı~k:ınlığ:ııul.ı ıoplnııılı. Boğnzl:ır 
........... ~·~·._. .................................... .,. ..... ..,..~ ........... ,. .................. ~ ........................................ ~.-·-·-· .... ·-·· ••J•1111 Jıa'klındıı ~lontrn"tlt-.. iıuzn 

Asiler bir tahtelbahiri batırdılar. Fransa, etlilcıı muk:l\·cl<"narııc)C tl.ıir baş-
Jı.ıknıı f ... ıııl'I lııümı \C ıh~ işleri 

ispanya kuvvetlerine silah göndermemiştir. haknuı Dr. Tc,fik Rii,dn AraQ 
tnraflnnıııl:ın "'rilcıı i.mlıat din-

H u• • ku" met Sen Sebastı·yanı, Jcm~,.onırfı·dt· ıılıırnıı lllU\.ılfıık·)··t-
,i ııttieı-'er ~iirckli alkı~l.ırl:ı ı:ıkdir 

H' lıiiktirıı<'lirı lııkip t'lliği iya~t>I 

Valansiya'yı aldı. 1P:·;·~:~iz 
S 

.. . e• •• müstemlekeleri 
aragoza uzerıne yoruyor .ıAlman'ı~;~ ~,-

--·- 1 ·ı k' 
l. ·ı· b k l ., d·ıd· B l ·ı l h "'d. verı ece · ngı ız an a arı yagma e ı ı. eyne mı e. a ıse, ı.oıııkn. -30-(-nıı-d)-O) _ Porıı·kiz 

k d k k l S h ·ıı d 37 l •ı • lıııriri)e nnzırı, lıuşh:ıl.ıın Bnlıhin 
Çl masln an Or U UyOr. a l er e ngl lZ ve ılı~ hakan E(h•ıı'le giirüfıııii~tıir. • • F b d ,., l Si)tı"İ ıııalıfillı•rrlr 1111 g(jriişmrnin 
gemısı var. ransız te aasın an o en er var. ı pnıı>·•'<loki son \117.İ)•'lf' ıııiill':ıllik 

Pari 30 (Hocl)o) Madriıl olduğu Ö)h•ni)or. 
lıiikunı<"Iİ M:ıclrid ı•İ\nrmcla )•,nİ Portl'l,iz dindeki ıııii teııılı•k<"· 
nı ulııırı,lwln olJıığuııu 'e lıül.:ıi· !Prin A iman) n ·~ ıı tf'rki ıııı· 'ch•,i 
ıııı·tp ıııc'ıı up J.ir fırkonııı ıla To· I de ~iirii~ülıniiş \t• Port<'kiz dış i~. 
leılo) ıı i .. tinlat t>dl.'rı--k Sara:!oı:ı~ a ini lıakııııı, Porte!.. iz ıııiislcııılı·kt•· 
ilı•rlrclijlirıi lıilılirıııi tir. lcı inin \lınııın ıı'rn tl'Tkiıw Portı·kiz 

1
. 1 3 (I' 1 ) 1 . lnikııııwıiııiıı k:ı;'i"ııı r.ızı olrıı.ı· 
.ııı U\ ( \il \ <• roıı IS• • ·ı • 1 1 1 J ıltgını kııt'i ,urett~· iı)l<'ıni ıiı 

lıı,.;Jıııc•lıııı ı•ıı top r,.. ı•rı • UHI ıııu.... • · 
tıır. il ııb.nıııı•ı ml'ııubii ::.; 111, .. ıı ı ıı- \'f•llc·r giinılı•ıilıı:;.:· ınıılııı-.ııwldır. 
)ıııuıı .ı ... ilt•rıh•ıı al111ılıl!ırt1 lıilılir- h.ııdik 30 (H ıtl~o) Portekiz 
111İ tır. llıı!.iını ·l ·~ıılıı ın::ıd l,•lf'l'İ!ıf' 1 ... pJU\a lıu<luclıı ıı ill'r ıarııııl.ııı 
lt'kİ1.İ•İ\ııll l,o\ 11111 ııır. 'ıılnız lıiı İ " 1 l'l · · · ·ı 1 ~r·1 u ı 1111~ıır. \,.ı er iıuı ı l•l\· 

J..ıııııı ıı• .... ıılık \İl:i~ı·ılı·rıl·· •1.ı:dık 'ır.-- fı·ıl.ıilt•ıi ka)df'tmrkte<lil'ler. · 

lıı.ııııl.ırıl.ı 1..uı; .. ı ı,ı•ırll'rİ \,ırılır. C lıı·lıııı.ınk Jll (füul)o) Bu-
Bıınlar pd.ı ııı:ıılılelı•ri t.ı«I\ 111 hii· f!Ün lıir f .. paıı) ol kru\ :ızöni lııı· 
l..uııı t l. ım\onlarını ı.1 ırrıı1. '1· ~aztl:ın ~rı:miş ,,. lmndan hu~k:ı 
ıııı•kı!'tlırlı•r. lıiı;bir 1 pıımol ... efiııe ... i giirüııııw-

Tıı ırrııı..ı ıı:,ı:rı\ılll otum >billı·r ıııi~ıir. 
aı;ı ııul,ı .ılıı ı:ııııdcıılıni 1 ... paıı~.ı-

1 
O Bir 1 pnıı)ol t:ı)yari'sİ hugıııı 

d 1 hıılıının.ıJ...t.ı olnıı Fr.ıııQt:t. kıı· 1 
U kilo nltını Frnıı ,ı'claıı Hurje-

ıııııııict ııwh' u-ıı Leon J.. fıtü rİ) ı·niıı ) c geıi rmi~tir. 1 ııı:iltt•rı· lıukfmıetİ· 
rlt• oıoınolıili ıh• \3rclır. OtoınobilP ııin İspaıı) n :ıhil 'e liınnulnrıntlil 
iki kurşun umlwt ı·tıne-.iııc rağmen • lspanga'da çarpışan huvvetler top çekiyorlar.. 3

i hü)iik '<" kiiı;ük lınrp efiııc.:::i 
l 

1 ı. mc\ cııcldur. 
'ir kaza) ıı u~rnınndan Froıı•:ız hu· terin lıir lıııhcrine gıjr<', 'alan İ) n büdik hir ı lınnıııh rt Hrİ llli'"-IC· 
dutlannn v:ırahilmiştir. fi iler ınnıfııııloıı i~g ıl edilıııi~tir. ıli;, Bir rh ıı) <'l<' gö;e, Bnr eloıı 'da- Perkin) an ;JO (Hatl) 

0
) - Bar· 

Biko~amn rı•mıbunda 7..oloyıı Bıı sıııcılc illndrid'iıı gıda ihtİ)Ul.'I ki lııgili:r. hnnknlarııırn yıığııııı edil· eclondaıı gelen lıalıcrlere göre yıığ· 
•nt•\kii a iln tnrafıııdnn işgal edil- ıı~miı'l l'ılilt•ıni)eCl'ktir. lllt>Eİ ile im t)ıılıaı nliıkııılımhr. nıa !ı:ırek<>tlt~ri )Cııicleıı bnşlamış-

1 k l ~ı lt J (ll 1 ) f B 1 r. ı· ı 1 ' ·k k ıı··· ıaLtlı"r tır. Fraıı ız kon oJo,.u 1-" I•'ran~ıl. 
ıniose de lıüktİmC't kuvvcıleri hü: • a\ o c ., a :ı , oı yo n· ıı ı.ıt ıse .ı ın... ıı e ıgı "' • _ 
cuınla hu mevkii İMtirdad:ı rutı\'af- gilıcrc'nin Akdeniz filo ıı kunııın· clı- 1 pnnpt mc 'cle.~i hcpıclmilel ve Alıııan miic"tı""inin ) akılmış ol-
fak. oluıu tardır. K:ırfütlerde lıir danı ~ir Dug!Js Pu,ıı, Malta'daki bir hnıli c şekline inkılulı C'decf•ktir. duğmıu \C' birçok ecnebilerin le\· 
lı.ii)ü i'gnl etmişlerdir. mües c alı teftiş ettikten sonrn Cc· Bu hlidi,cleriu teakup clml' i kif edildiklerini bildirmiştir. Frnn· 

Ccbeluıtank, 30 (Rad)o)- Asi- hellittarık'a gitıni~tir. Bu se)ahate ibtimalilc Bar dona crnebi kuv- - Sonu 6 ıncı sayfada-

Hükümet 
Milli Müdafaa bakımından 
ecnebi bir müessese ile anlaştı 

M. Eden söyledi 

Bazı dev~eti r lngiltere
ye end·şe veriyorlar. 

A1. Eden, uluslar sosyetesinde ııııluk irad ediyor .. 
Lonılr.ı. 2.0 ( \. \) \,·anı ı....ı· ı ait pmj" k akalli)<'lll'riıı 'nziH'llı. 

ın.ır:ı rnr)a Jibı--rnl l\lıırıdcr'iıı l.ir riııi J-l.1lı lıu u~ııııdn nıız:ırı it
0

ilııır;;ı 
su.ıliıı•-- •'t'\:ıp H•ı't n Lılt•n "rup:ı 1 alııını:.ı" ııı i-tİH ıı aHIİ lıatih re\,l· 

tlc\lı·ılcriııtlı•ıı h:ııılıırıuın \fl7İ\l•ti· 1 hıııd;;ı E IPn: lnı me,'cleııiıı ıııiiı. 
ııiıı lrı:?iliz lıiikiımNiııi ~·ıııli~•--H' ' . 
dn ... nrdii~1inü itimi' Nıııiştir. 

\lıllı•ıll'r ceıni)cliııiıı lf•rı,ikiıır 

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

hıı~ır.ııı .ıkttlli)l'ller mu ılıl'clelcriııi 
i1111.a edenlcrı· ııiı bulunduğunu 

Fransız kabinesi beyneı: 
milel vaziyeti konuştu. 
~· Blum boğazlar, İtalya -Almanya ve 
ispanya meseleri etrafında izahat verdi 

Paris, 30 (A.A) -- Bugün 

için akdi mukarrer iken Cu· 
martesiye tehir olunan kabine ı 

to:pl ntı nda dış işleri bakanı 
İvan Delbös İngıliz, Fransız, 
Belçika tesanüdündc ısrar ede

cek, ltalya'nın beşler konfe

ransına iştiraki kabul etmiş 
olmasını ehemmiyetle kayd· 

edecek ve Alınanya'nın da 

~ü~b.et .. bir ccvab vereceği 
umıdını ızhar edecektir. 

f spanya hadiselerine ge-
lince; dış bakanı F ransa'nın 
en kat'i bir bitaraflık muha

faza edeceğini ve muharip· 
lerden hiçbirine ne mahiyette 

olursa olsun hiçbirşey veril
miyeceğini kat'i surette beyan 

edecektir. 

Paris, 30 (Radyo) - B:.ı
gün ayan ve dışişleri encü. 

meninde M. B!um ve M- Del

bos beynelmilel siyasi vaziyet 

hakkında izahat vermişlerdir. 

M. Delbos ayan hariciye 

encümeni reisi M. Hanri Be

ranje'ı.i ı suallerine cevap ver· 

miştir. Bu sualler Londra Üç· 

ler konferansına ve Ren mes

elesine aittir. 

Bu sualler arasında en mü

himi Almanya ve ltalya ya· 

kınlaşmasından ne neticeler 

hasıl olacağına dair olan sual

dir. Bu suale başvekil ve dış 
işleri bakanı delfül ibraz ede· 

rck lazımgelen cevabı vermiş-

-Sonu 2inci sahifede-
------

TAŞLAR 

Yaz çalışma saatleri 
Yaz günlerinin dehşetli sıcağı etrafımızı sardı. Adeta 

b~~ yangın ~avası içinde yaşıyoruz. Ve bu alem, pek ta
bu olarak, ınsanın maddi gorğımluğu o nisbette artıyor. 
Enerjisini, sıhhi mukavemetini o derecede sarsıyor. Bun
dan başka, müesseselerimizin kuruluş ve vatandaşları
mızın hayat tarzları da bu sarsıntıya karşı koyacak ev
saf ve şartları haiz değildir. 

Bu gibi mevsimlerde ve daha doğrusu sıcakların bu 
kadar arttığı zamanlarda hayatı ve çalışmayı tanzim et
mek,. şehir belediyelerine aittir. Tıpkı, sel, sey .. ap, don 
vesaırede mekteb talebesi için nasıl tedbir alınıyorsa! 

Çünkü mes"ele vatandaşların sıhhati mes'elesidir, on
ların eriyip çörümeleri mes'elesidir. 
Şehrin lıayatını telki < ediniz: 
Bu cefzgtı emi sıcak içinde mağaıalar sabahın saat 

allts::ı.la açılıyor ve akşam saat vasati doku ~da kapa
nıyor, Dünyanın hiçbir gerinde esnafın, işçinin, hatta 
mağaza sahibinin bu kadar çalışmasına ve çalıştırıl
masına göz yumulamaz. Bu boğucu, bayıltıcı mevsimde, 
hava almadan bu kadar çalışmağa tahammül imkanı 
var mıdır? Varsa bunun neticesi ne oluyor? 

Bu vatandaşlar da insandırlar. Onların yaşama hak
ları vardır. Onlar da çoluk çocok sahibidir:er. Binaen
aleyh, onlara karşı da alaka ve hiç olmazsa merhamet 
lô.zımd .. r. 

lzmir'de mağazaların açılıp kapanma saatlerinin tes
biti zarureti ile karşı karşıya bulunuyoruz. Şehirde bin
lerce kişi bunu beklemektedir. Yazmak bizden, himmet 
ue başarmak belediyeden!. 

Tekrar edelim: 
Vatandaşlar turşudan bir alem içinde gaşıgorlar. 

SAPAN 
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::~.~-~wr~·~G~lı~·~n~lı~·~n~~l~~-·e_l~g~·-r_a_~~f~)-H~~a~·b~--e_r_I~e~r-i __ 
hovardalar arn .. ınrıa kaımıı biçare kadınlar gibi, iki taraftan çekiıtirm- r -, ltaJyan mamu•Atına' ·ye· 'talva 
yor, bir aağa gidiyor, bir ıola!. Ve koskoca tıpanya, kanlı bir cümböş AlmanıvQ lCI lı ._, 
jçiode, en korkunç günlerini geçiriyor.. .., • b. lngiltere ile 

Sağlar mı kazanacak, sollar mı? nı ır pazar 
Bunu, şimdilik kimse tahmin edemiyor .. Fakat netice ne oluna ol· lokarno konFeran. Anlaşamıyor! 

ıun, fspanya'nın tapusu, kılıncından kan akan muzafferlerin eline tamamile G b U b 1 J k b • h f 
geçmiyecektir. Belki bir diktatör ile ve gizli hiıselerle dolu bir temelin sına gelecek. ar i na efistan aa musta ar ır ii9 Roma, 30 (A.A) - ngiliz 
deVJ'elİ haolıyacaktır. kumet vardır. ltalyan ticaret müzakereleri 

İıpanya, harp ıonrası içtimai nizam buhranının kazan kaldırdığı Paris, 30 (Radyo) - Uur- hakkında tasrih olunduğuna 
yerdir. Bu kazanı, İtalya'da da yuvarladıJar, Almanya'da da, Franıa'da nal) gazetesinin verdi ti bir Roma, 30 (Radyo) Popolo di Romanın Adis-Ababa' dan al- göre, Jtalyan'lar Sanksiyonlar• 
da!. Fakat hiı;biri, Franaa'dak.i normal neticeyi veremedi. Çünkü çarpış· habere göre, Almanya, ya- dığı habere göre Adis-Ababa pazarı bütün ltalyan istihsalat dan evel ve sonraki arasında 
manın şekiUeri ayndır: kında f ngillere'ye cevap ve- ve mamulatı için çok kuvvetli bir istihlak pazarı olacaktır. 

Biri, demokrasiyi bayrak halinde açarak, fark güzetmek istiyorlar. 
Diğeri ise, sehpayı kurarak, tedhiş kanunları ve isyanlar ı;ıkararak recek ve Lokarno konferan- Roma' da bu ticareti teshil için büyük bir şirket teşkil edil- ltalyan, Sanksiyonlann ko-

lı 1 sına iştirak etmeğe amade · t" it ı b d ht ld ~ g" u Habe · ça şıyor.. mış ır. aya, un an sonra mu aç o u5u pamu şıs- nulmasile itfası sekteye uğrı-
Bunlardau lıiriocisiuin neticeııi, asıl tabakanın hakik.i temayülüne ne bulunduğunu bildirecektir. tan' dan tedarik edecektir. Hasad da busene iyi olacaktır. hal- yan borçların ancak ltalya'ya 

kadar yalı.ınsa, di~eri de o nisbette uzaktır. KaJdı ki bu talıakalar, tarih . __ ./ yan ı'daresı· yenı"den yol yapmaktadır. 
müsait bir harici ticaret bi-

gerisinde kalmış milletler değil. oldukı;a tcoeniir etmiş ve kemalini LJu''ku" mefı·mı•z Adis-Abada, 30 (Radyo) _ Sidamo valisi general Yellozo 
bulmuş cemi) et kalahalıklandır. v c hiıınenall') lı, kendi nkidc \"e içti· n l lançosu üzerinden itfa edile-
hadları hilafına, · hiçhir milli ve ) iihek davaya i tinad etmeden ve sa- E tayyare ile buraya gelmiştir. bileceğin de ısrar etmişlerdir. 
dece bir particilik gay reıi il". ~ökten zeııbille inen diktatoraya karşı cnebi bir müesse~e Hartum, 30 (A.A) - Habeş kızılhaçındalci eski lrlanda ata- Müzakereler inkıtaa uğra-
Jaimi Lir muka,cıuet gö•tf"rcceklı-rılir. ile an/aştı. şesi M. Rophilin bildirdiğine göre, Garbi Habeşistanda mus-

i\lilletleri )apaıılar ,.e yaratanlar, diktatörler d.-ğil, m Betin keııdi takar bir hükumet teessüs etmiştir. Bu hükumet Galla kabi-
b ~ d d L k fl d F b k 1 'h k d lstanbul, 30 (Hususi) - Bir a nn an oğan Ü)Ü şe er ir. akat u ıymet t'r, tan te 0 ·a ar lelerini temsil etmekte ve 160

1
000 kilometre murabbaı top· 

az ır ki?.. gazetenin yazdığına göre, hü-
ragy ı kontrol etmektedir. * * * İçtimai buhran, dahili bir karga~alık değildir. Onun hududu, diin} a 

denilen yuvarlıığın i'ııı ündeki giiklerdir. l\f eselıi, Çin 'den ba,lıyor, Aeyıı") ı, 
Avrupa 'yı, Okyaous'ları aşarak g"ne Çin'e dönü) or. Siyasi lezahüratı ile, 
ihtilalleri ile, ihtiliaları ile, istilaları ile, selıpalan ile, kauunlan ile, dik· 
latörlrri i]e patlak \eren bir buhran! .. 

Beşf'ri)etin kalbi çıırpınakta, nabzı ve şakakları atmaktadır. Ve şimdi, 
İspanya denilen bir damar kan \'eriyor. 

Orhan Rahmi Gökçe 

<;in'deki sivil mii
cadelenin sonn. - -

Şang- Kay - Çek'in marifeti ve 
Çin bir.!i_ğine doğru! 

La ReRublique f azetesin
de Pierre Brossolette ga
zıgor: 

Sivil harb ispanya' da devam 
ederken, Çin'de sona eriyor. 

Biliniyor ki, Kantonla civar 
vilayetleri idare eden sivil ve 
askerler, Nankin 1.ü ;umetine 
karşı ayaklanmışlardı. Bu ha
reketin ilham edicisi general 
Şin-Şi-T ang' dı. 

General, Nankln hükume
tine karşı isyanını haklı gös
termek için ileri sürdüğü asıl 
sebeb, bu hükumetin japon
ya'nın Çin'e el koyması karşı
sında yumuşak davranmasıydı. 
Gerçekten, hatırlardadır ki, 
Japon'Iar Pekin'le Tiyen-Çin'i 
işgal ederek şimali Çin'in beş 
vilayetini Mançuko'nun akıbe
tine uğratbkları zaman, Nan
kin hükumeti onlara karşı si
lahlı kuvvet vasıtasile karşı 
koymamıştı. Bu yüzden mer
kezi hükumet ihanetle itham 
ediliyordu. Nankin makamları 
bugünkü ş rtlar içinde Japonya 
ile barba girişmiş olsalardı, 
doğruca bir mağlubiyete git
mekten birşey yapmamış ola
caklarını beyhude yere ileri 
sürdüler, ve bu qkın harekete 
girişmeden önce, milletin bir
liğini tamamlamak ve memle
keti değerlendirmek İcab ede
ceğini nafile yere anlatmıya 
çalıştılar. 

Çünkü, bu vaziyette müda
faaya kalkışmakla Çin' de ta
sarladığı maceraya atılmak 
i;in Japonlara fırsat verilmiş 
olacaktı. 

Fakat Kantonlular bu ma
zeretleri diıılemiyerek merkezi 
hükumete karşı seferberliği 
emrettiler ve kıtalarım Yang
T es istikametine sürdüler. 

Kantonluları harekete getir
mİf of abilecek yorucu hisler 
yanında, unutmamak lazım
dır ki cenub JiJer.eri, kendi· 
ferini Nankin'clen ayıran eski 
bir rekabetle, general Şang
Kay - Çek - Nankin'de tesis 
ebiıif oldutu hGkOmeti asla 

tasvib etmemişlerdi. Ve ce
nub askeri şeflerinin bu meş
hur generale karşı kıskanç
lıkları onları Nankin' e karşı 

ayaklanmaya sevkeden amil
leri tamamladı. 

Şang- Kay - Çek, mutat me
haretile, Kanton'un tehdidine 
aynı zamanda hem kuvvet, 
hem diplomasi, hem de ifsad 
ile karşı koydu. Böylece, 
Nankinin, cenublu politikacı 
ve generaller üzerine kolay 
bir zafer kazanmasını temin 
etti. 

Hükumet kıtaları Kanton'a 
girdiler. Şin- Şi- Tang- Hong
Kong'a sığındı. Kantonlular'ın 
deniz kuvvetlerinden sonra 
bütün hava kuvvetleri de düş
mana geç~i. Ve Şang-Kay-Çek 
büyük cenub şehrini bizzat 
tesellüm edecektir. 

Çin için bir felaket olabile
cek ve onu, parçalanmış ola· 
rak Japonya'nın ihtiraslarına 
teslim edebilecek olan bu sivil 
savaş bu suretle bitmiş olu
yor. Yeni güçlükler çıkmadığı 
ve yeni ihtiraslar yeni - yeni 
rekabetler doğurmadıfı tak
dirde, Nankin'in zaferinin 
Çin'in birlitini hızlandıracağı 
ümid edilir. 

Bu hadiseden sonra Çin'in 
Japonya'ya hemen kafa tuta
cak vaziyete gelmiş olduğu 
tabiıdir ki iddia edilemez. 
Yeni Çin'de ni1am henüz kifi 
derecede sağlam, milli hisler 
kafi derecede inkişaf etmiş 
değildir. Bu itibarla Japonya 
ile bir çarpışmada muvaff aki
yet şansı pek azdır. Fakat, 
Çin birliğinin tahakkuku ba
kımından, hiç olmazsa, bir 
merhale daha ahlmıthr. Bu 
keyf ıyet, Nankin hükumetine, 
başlamış olduğu milli kalkın
ma hareketini hızlandırmak 
imkanını verecek ve, belki de, 
diplomasisinin mahareti ona 
rahat verirse, Çin'i günün bi
rinde, Japonya'nın istilasıda 
girişmekte tereddüd edeceği, 
bir kuvvet haline getirecektir. 

kumet, ecnebi bir müessese ------
ile milli müdafaa bakımından /ngiliz _Rus Akdeniz anlaşması 
ehemmiyetli bir anlaşma yap-

mıştır. M. Hitler, M. Mussolini ve M. 
Yeni Vergi 

Şayiaları yalandır. 
Ankara 30 (Hususi) - Ma

liye Vekilimiz Fuad Ağralı 
gazetecilere vaki beyanatında 
demiştir ki: 

- Hükumet, boğazların tah· 
kimi için lazım geleu prog
ramları hazırlamıştır. 

Yeni vergi, şayiaları yalan· 
dır, tahkimat programı, vatan
daşlara hiçbir kü'fet tahmil 
etmiyecek şekilde ihzar edil
miştir. 

• 
lstanbul'da 
sıcaklar. 

İstanbnl, 30 (Hususi)- Sı
caklar bugün şiddetli geçti. 
Derece, gölgede otuz dörde 
kadar çıkmıştır, köprüde bir 
kız sıcaktan bayılmıştır. 
• 

lstanbul Gazete-
leri Ne Yazıyor? 

lstanbul, 30 (A.A)- Cum
huriyet gazetesi, lngiliz poli
tikasının uysallığı, bilhassa 
ltalya'ya karşı takibedilen mü
samaha politikasını tefsir eder
ken bunun büyük harbte ka
zanılanları hazmetmen için tu
tulan bir politika yolu oldu
ğunu söyliyor ve bugünkü f n
giliz politikasının mesaisinin 
Almanya, Lehıstan, Avusturya, 
Macaristan ve ltalya'dan mü
rekkep bir blok teşekkülüne 
mani olmak için Lokarnoyu 
ihya etmek ve sonra bir bü
yük avrupa konferansı topla
mak olduğunu söyliyor. 

Tan gazetesi, ispanya me
sailini tahlil ederek Milletler 
Cemiyetinin böyle on binlerce 
insanın boğuşmasına lakayd 
kalmaması lazımgeldiğini ve 
harici kuvvetlerin mücadele 
eden partilere yardım etmesi 
suretile çıkarılması muhtemel 
olan beynelmilel mühim mesa
ili karşılamak icabettiğini ya
zıyor. 

Rus)a'da 
ihtisas tahsil eden 

gençlerimiz 
lstanbul, 30(Hususi) - Rus· 

ya' da tahsil gören mensucat 
mühendislerile işçibaşılarımız, 
memleketimize dönmek üze· 
redir. Bunlar, 69 Türk gen
cidir. Kendileri d~rhal yeni 
fabrikalarımızda tavzif oluna
caklardır. 

Şuşning mülakatı bekleniyor. 
Londra, 30 (Radyo) - Bir Rus - İngiliz deniz uzlaşması 

etrafında tam dir itilaf elde edilm iştir. M ıam~fih mukavele 
henüz parafe edilmemiştir. 

Ağustos sonunda lngiltere ve Danimarka arasında gene ay
ni şekilde bır miizakcre başlıyaeaktır. 

Paris, 30 (Radyo) - Sinyor Mussolini Roka di Kamitadan 
Tiryeste'ye gidecektir. Mussolini'in Tiryeste civarınde Şuşing 
ve Hitlc r'Jc bir miilakat yapacağı söylenmektedir. 

İspanyol bahriyelilerine beyanname! .. _......_.._ 

Ya iltihak edecek, 
ya asllacaklar . 

Komünistler derhal gemileri çevirdiler. Bir 
Roma haberi Barselon'u nasıl g6ıteriyor? 

Paris, 30 {Radyo} - Ge
neral Franko, bütün ispanya 
donanması kumandaelarına 
verdiği bir ültimatumda, der
hal asilere iltihak etmelerini 
teblig eylemiş, aksi takdirde 
tutulduklarında asılacaklarını 
bildirmiştir. 

Hükumete sadık donanma 
efradından bir nefer, kaçarak 
iltihak etmiştir. Bu neferin 
verdiği malumata göre, bütün 
donanmanın asilere kaçacağını 

haber alan komünistler, hemen 
gemileri abloka etmişler ve si

vaiilerlc büyük rütbedeki bah-

Kudüs'te 
İki Arap daha 

öldilrülclü: 
Kudüs, 30 (A.A) - Arap

lar tarafından yapılan bir hü
cum esnasında yeniden iki 
Arap ölmüştür. lngiltere tara
fından bir tahkikat komisyo
nu teşkiline dair olan karar, 
Yahudiler arasında memnuni
yet tevlid etmiştir. Araplar, 
grev tehdidinde devam edi
yorlar. 

Akdeniz misakı 
1stanbul1 30 (Rususi) -

(Tan) gazetesine göre, Akde
niz misakı, karşılıklı yardım 
şeklinden hükumetin vazgeç
mek yolunda bir karar ver-
mesi muhtemel görülüyor. 

Fransa'nın mii
daf aası gorüşüldiJ:. 

Paris, 30 (H. R) -Harbiye 
bakanlığının riyasetinde top
lanan kabine ek erkanı haı 
biyeyc Fran~a'nın müdafaası 
meseleleri görüşülmüş, karar
lar alınmıştır. 

riye zabitlerini kısmen hap· 
setmişler, kısmen de denize 
dökmüşlerdir. 

Roma, 30 (Radyo) - Bar
selon' da, büyük bir anarşi hü· 
küm sürüyor. Buradaki komü
nistler, tamamen vaziyete ha-
kimdirler. Şimdiye kadar, 18 
kilise, müteaddit ev ve mağa
zaları yakmışlardır. Rastgel
dikleri mağazaları yağma et-
mekte devam ediyorlar. Bun
lar, hiçbir şeyle mukayyet de-
ğildirler. Bazan, cebheden 
kendi başlarına şehirlere dön
mekte ve çapulculuğa koyul· 
maktadırlar. 

Habeş'ler 
Adis-Ababa'ya 
yeni bir hücum. 
da bulundular .. 

lstanbul 30 (Hususi) - Ha
beşlerin yeniden Adis-Ababa-
ya bir hiicum yaptıkları ve 
Gore'de 160 bin kilometre 
murabbaındaki ülke üzerinde 
yeni bir Habeş hükumeti kur
dukları resmen bildirilmiştir. 

Bof azlar ko. 
misyonu dafılıyor .. 

İstanbul, 30 (Hususi) -
Boğazlar komisyonu, Cumar-
tesi günü son içtimaını yapa
cak ve müteakıben dağıla
cakbr. 

Romanya'dan 
Bir Tii.rk kalileai 

geliyor .. ~ . 
lstanbul, 30 (Hususi) 

Vilayetler arasında yeni bir 
nakil tayyare bayramında bu· 
lunmak üzcrr. 30 ağustosta bir 
Romanya'lı Türk kafilesi ge· 
lecek ve buradan Ankara'ya 
da gideeektir. 

mıştır. 

Filistin'de 
Araplar bombardı

man edildi. 
lstanbul, 30 (Radyo) - Fi

listin' de yeni kargaşalıklar 
başlamıştır. Fevkalade komi
serin emrile lngiliz tayyareleri 
Arapları bombalamışlardır. 

İplik ihtikarı 
Ankara, 30 (Hususi) 

lktısat vekaleti, paımk ipliği 
ihtlkarına karşı piyasaya ip· 
likyçıkarması emrini verdi. 

üniversitede 
Bir enstitü yapılacak 

lstanbul, 30 (Hususi)- Üni 
versite, üç milyon lira sarfile 
mükemmel bir enstitü yap
mağa karar vermiştir. 

Anasını bogdu 
lstanbul, 30 (Radyo) - Os

manlı Bankası memurlarından 
Levi, sevdiği kızla evlenmesi
ne müsaade etmediğinden 
anasını boğdu ve kendisi de 
düşerek öldü. 

• 
lngiltere 

Rusya'ya kredi 
açacak. 

Londra, 30 (Radyo) - ln
giltere' den manifatura satın 
almak üzere lngiliz hükume
tince Rusya'ya on milyon kre
di açılacağı söyleniyor. 

Fransız kabine
si beynelmilel 

vaziyeti konuştu 
- Başı 1 inci sahifede -

tir. Aralarında sabık Cumur 
ıeisi M. Milran da bulunan 
bazı ayan tarafından da bazı 
sualler sorulmuştur. 

M. Hanri Beranje, hariciye 
encümeni namına M. Blum ve 
M. Delbos'a teşekkür etmiştir. 

ispanya hadiseleri etrafında 
ve Fransa'mn ispanya hüku
metine yaraımı hakkındaki 
rivayetler M. Blum tarafından 
kat'i surette tekzibedilmiştir. 

Bazı ayan boğazlar konf e
ransı üzerine malumat istemiş-
lerdir. M. Delbos bunlara ce· 
vap vererek bu konferans ta 
M. Pol Bonkur'un azami mu· 
vaffakıyet temin ettiğini bil
dirmiştir. 

Bu izahat, ayan Dışişleri en· 
cümenini tatmin etmiştir. 

Elhamra 
Mevsimin ilerlemiş olması 

hasebile sinemamızın bugün
den itibaren 28 Ağustoı cu
ma gününe kadar kapalı kş· 

lacağını sayın müşterilerimize 
arzeyleriz. 



Gazetemizin evelki günkü davide bilgisizlik lakaydiden 
nüshasında Karşıyaka' da bir doğan hatadır ki bunu da 
l~husa ile çocuğunun fenni aşağı yukarı yi~mi senedenberi 
bır hata yüzünden ölümüne ayni ihtisas şübesi için yüz-
sebebiyet vermek ithamı ile )erce mümasil vekayie müda-
doktor Kazım Kara) hakkında hale eden bir doktor irtikap 
vukubulan şikayet üzerine ad- edemez. Tahsil ve ihtisasını 
liyece tahkikata başlandığı Avrupa' da yapmış ve ayni fa. 
yolunda bir havadis vardı. kültede uzun zaman asistan· 
Doktor Kazım Kara) İzmir' de lık etmiş bir hekimin - Cinai 
herkesçe tanınmı~, herkesin bir kasd olmaksızın - böyle 
hürmet ve muhabbetine mas· basit bir doğum vak'asında 
har ve nihayet ilmi kudreti ölüme sebebiyet vermiş olması 
ve yükiek tecrübesi ile ken- ihtimal haricindedir. 
disine hususi ve mumtaz bir iddia ve ihbaratta bulunan 
~evki yapmış kıymetli bir he- eşhasa gelince: Bunlar ne do· 
k'.~dir. Onun böyle pek ca- ğumda, ne de doğumdan ev-
hılane bir iddia ile ortaya atı· vel ve sonraki hastalık seyrinde 
lan bir hataya düşmeyeceğine hastanın ve hekimin yiizünü 
emindik. Nitekim kendi hesa· görmemişlerdir. 
bımıza mes'eleyi biraz tahkik Yaptıkları ihbar, hekimin 
edince öğrendik ki, adliyeye ilmi ve mesleki hatasını değil, 
müracaat eden, doğrudan doğ· içtimai bir sefaletin derin ve 
ruya hastanın hakiki sanipleri .şayanı ibret safhalarını tebarüz 
olan kocası ile kızı değil, has· ett;m.ektedir. 
tanın hastalığı esnasında ken· Şahsıma karşı nihayetsiz 
disinden fersahlarca mesafede saygı ve itimadı olan hasta-
bulunmuş olan diğer bir kı- nın- ölünceye kadar başında 
sım akrabalawlır. Hastanın bulunan kocası ve kerimesi, 
~~~ası ~le kızı doktordan bi· benim nasıl bir feragatla, 6 
a ıs mınnet ve memnuniyetle saat, hasta başında bütün il

bahsetmektedirler. Haber al- mi icaplara başvurarak çalış· 
dığımıza göre adliye tahkika- tığımı tasdik ve itiraf ederler-
tı da mes' elenin bu safhasını ken hastaya ancak midelerile 
kafi miktarda aydınlatmıştır. merbut olan ve doğum esna-
Esaslı bir tahkikata imkan bul- smda hastadan fersahlarca 
madan geçen gün sütunları- uzak mesafede oturan akra-
mıza geçmiş olan ° yazılar· balarının, doktorun müdahale-
d~n dolayı herkesten ziyade sinde meslek hatası iddia et· 
bız müteessir bulunuyoruz. l b dd d k me eri, u i ianın altın a i 
Kıymetli arkadaşınıız ve muk- ·zı gı i menfaat ve maksatlan 
tedir hekimimiz Kazım Karal- ortaya koymağa kafidir. 
dan özür diler ve bu müna· izahı okuyucularımıza usanç 
sebetle kendisinden aldığımız verecek, fakat bir doktor için 
bir mektubu da aşağıya der· anlaşılması pek kolay olan 
cederiz. bu basit fakat maalesef talih-

Ar.a lofu gazetesi gazı sizlikle neticelenmiş doğum 
işleri müdürlüğüne: vak'ası hakkında tafsilat ver-

Gazetenizin 29-7-936 tarihli meği lüzumsuz buluyorum. 
nüshasınıı üçüncü sahifesinde Ehlivukufun ve adliyenin yap· 
büyük harflerle ve (Forsepsi tığı ve yapacağı tetkikat ve 
tatbikatında mesleki hata mı) hastanın en yakınlarının ifa-
başlığı ile intişar eden yazımı deleri hakikatın tebellürüne 
okudum. kifayet cdt:cektir. Hususi ve 

Vereceğim şu izahatın ıüt· gayri insani menfaatler uğruna 
f e, ayni sütunda neşrini rica mesleki haysiyetime vurulmak 
ederim: istenen darbenin faillerinden 

izahı uzun sürecek mesleki 0 zaman hakkımı isteyeceğim. 
hataları ikiye ayırmak lazım· Saygılarımla 
dır. Bunlardan birisi fennin Doktor Kazım Kara/ 
erişebildiği imkanların' fevkin· ------
del kalan hadiselerde vukua Esek ısırdı 
fe en teşhis ve içtihad hata· Bakalı;;, müşahede ne 
arıdır ki, hiçbir meslek ve gösterecek 

mekteb sahibi kendisini bun- Dündar sokağında seyyar 
lardan azade telakki edemez. mandv Salamon oğlu Franko, 
Mesleki hayatımızda hergün sebze satarken Belediye te-
karşılaştığımız ilmi ve içtimai mizlik amelesinden Kırşehir'li 
müşkülatın içinde en çok kork- Hasan oğlu lhsan'ın idare.sin· 
tuğumuz • Adli ve cezai bir deki çöp taşıyan eşek, Sala-
mes'uliyeti olmamasına rağ· mon'un elini ısırmıştır. Eşeğin 
men · bu ç.eşid hatalardır. kuduz olması ihtimaline karşı 

ikincisi; mesleki, ilmi vuku- müşahede altına alınması mu· 
fun yokluğundan teşhis ve te- vafık göriilmüştür. 
~ ....................................... . 

8 Ağustos cumartesi akşamı 

Ş.ehir Gazinosunda 

Göztepe Spor Kulübü 
Senelik Gardenpartisi 

Fevkalade olarak yapılacaktır. -
Geçen sene Güzelyalı'da vcri!en bu gardenparti çok bü

yük bir rağbet ve memnuniyet kazanmış idi. Bu seneki ha
zırlıklarda azami fedakarlıklar gösterilmi~tir. Muvaffakıyet 
daha büyük olacakbr. .................................... 

ŞEHİR HABERLE -1 
Fuarda 

Geceleri de çalışıl. 
mağa başlandı .. 
lzmir arsıulusal fuarı l ey

lulde açılacaktır. Kültür park· 
ta fuar münasebetile yapıl· 
makta olan inşaata dünden 
itibaren geceleri de devam 
edilmesi belediye ve fuar ko
mitesi reisliğince muvafık gö
rülmüş ve mühim miktarda . 
amele dün gece de çalışmıştır. 

Dün toplanan fuar komitesi 
bazı işler hakkında kararlar 
vermiştir. Büyük havuzun in
şaatı yakında bitecektir. Ha
vuzun renkli su fışkırtmak için 
Almanya'ya 4500 liraya sipa
riş edilen elektirik tesisatı 
ğelmişfü. 

Şehrimiz Yunan General 
konsolosu, dün belediye reisi 
döktor Behçet Uz'u ziyaret 
ederek fuarda kurulacak olan 
Yunan paviyonu için görüş
müştür. Konsolos, belediye 
reısı ile fuar yerine giderek 
Yunan paviyonunun inşa edi· 
leceği yeri teshil etmiştir. Bu 
sene muvakkat bir paviyon 
yaptırılacaksa da gelecek sene 
Yunan paviyonu daimi bir 
paviyon olarak inşa edilecek
tir. Fuar yerinde inşa edile· 
cek o!an Trakya paviyonu tr

ahhiidüne ihale edilmiştir. İn· 
hisarlar paviyonunun da ya
kında inşasına başlanacaktır. 

H. Muhasebede 
Terfi ettirilen me. 

murlar. 
Muhasebei hususiye müdür

lüğünde vazifelerinde muvaf· 
fakıyet ve çalışkanlıkları gö
rülen bazı memurlar, terfi et· 
tirilınek suretile taltıf olun· 
muşlardır. Bu memurların ba
şında Muhascbei hususiye tah· 
silat mümeyizi Atıf bulunmak
tadır ve maaşı 35 liraya çıka· 
rılmıştır. Tilkilik şubesi ta
hakkuk memuru Hasan Çelik 
25 liraya, Basmane şubesi ta
hakkuk memuru Hüseyin Avni 
Kar 20 liraya terfi ettirilmiş
lerdir. Katiplerden de terfi 

ettirilenler vardır. 

Otobüsler 
Fazla yolcu 
mu alıyorlar .. 

Konak-Basmane arasında iş· 
liyen otobüslerin, istiap had
dinden fazla yolcu aldıkları 
belediyeye şikayet edilmiş ve 
belediyece tetkikata başla-:
mıştır. Konak - Alsancak ara· 
sında işliyen otobüslerin de 
yolcu toplıyabilmek için her 
sokak ağzında durup bekle· 
dikleri ve çok yavaş gittikleri 
şikayet edilmiştir. Bu mes'ele 
hakkındada tetkikata başlan-
mıştır. 

Tapu tayinleri 
lzmir gurup tapu sicil mü· 

dürlüğü kontrol memurluğuna 
Tokat tapu müdürü Salih, iz. 
mir dördiincü mıntaka tapu 
sicil muhafızlığına birinci mın· 
taka muavini Tevfik, birinci 
mıntaka muavinliğine üçüncü 
mıntaka muavini Sami, tapu 
sicil muhafızlarından Fevzi 
Seyhan tapu müdürliiğiine: 
birinci mıntaka tapu sicil mu
hafızlığına Manisa tapu sicil 
muhafızı Rahmi tayin edil· 
mişlerdir. 

Vezir, Osman~ac,.=-r;w;;"';;;;. 
suyu tesisatı. ::, ~~~h:~~:::e-

-------
Membadan itibaren geniş borular 

la· tesisat düzeltilecek .. 
Vezir ve Osmanağa suları

na tapu senedi ile sahip olan
lardan bazılarının, suları ma· 
sura taksimatile ötekine beri· 
kine sattıkları görülmüştür. Su 
membaında çok mebzul ol
makla beraber şehre isalesi 
için vaktilc yapılan tesisatta 
küçük borular kullanılmış ol
masından ihtiyacı tamamen 
karşılayamamakta ve bu yüz
den bilhassa yukarı mahalle· 
ı~re su çıkmamaktadır. Bde· 
diye reisliği, halkın bu mühim 
ihtiyacını naıandikkate alarak 

yeniden geniş borularla tesisat 
yapılmasını kararlaştırmış ve 
keşfini de yaptırmışsa da Av
rupa' dan getirtilecek olan bo
ruların döviz tutarı nafıa ve
kaletince fazla görülmüş ve 
keşfin indirilmesi istenmiştir. 
Keşif, ikinci defa yapılan tet
kikalla indirilmiş ve miinaka
saya konulmuşsa da talip çık

mamıştır. Vaziyet tekrar nafıa 
vekaletine bildirilmiş, gelen 
cevapta Avrupa'daki boru fab
rikalarıle muhabereye girişil· 
mesini bildirmiştir. 

Dün feci bir tren 
kazası oldu. 

• 

}erinden toplanıp İzmir anti-
kiteler müzesine konmuş olan 
eşyaların antikitelerle alakası 
olmadığından antikite müze· 
sinden kaldırılıp inkılap mü
zelerine verilmesi için müzeler 
direktörlüğünün Vekalet'! mü
racaatı iizerine keyfiyet veka
letçe muvafık görülmüş ve bu 
eşyaların İzmir vilayetinde ilk 
kurulan Tire halkevi inkılap 
müzesine verilmesi vekaletten 
müzeler direktörlüğüne bildi-
rilmiştir. Eşyalar yakında Ti
reye gönderilecektir. 

Ayrıca haber aldığımıza gö· 
re antikiteler müzesinde bu
lunan resim tablolarının d,\ 
antikitelerle alakası olmadı
ğından müzede yer kap]ıyan 
bu tabloların da mekteb mü
zelerine veyahut yeni yapıla· 
cak bir resim müzesine veril
mesi için müzeler direktörlü
ğünden vekalete baş vurula
caktır. 

Yangın tahkikatı 16 yaşında bir çocuk ekspres 
altında parçalandı 

Mazot deposu mo-
1t •. • d . . or uzerın e ımış . . 

Dün akşam Ankara'dan 
şehrimize gelen 1108 numa
ralı ekspres Emiralem \ e Mu
radiye istasyonları arasında 
53-500 kilometrede bir kaza· 
ya sebebiyet vermiştir. 16 ya· 
şında Afet adında bir çocuğu 
parçalamıştır. Afet, mektepli 
bir çocuktur. Mekteplerin tatili 
münasebetile babasının hay
vanlar mı kıra götürüp otlatmak· 
ta idi.Ekspres geçerken çocuğun 
parçalandığının farkına varıla

mamıştır. Katar geçtikten son· 
ra köylüler çocuğun cesedini 
görmüşler vak'ayı iandarma 

kumandanlığına, müddeiumu
miliğe ihbar etmişlerdir. c 

Mahalli adliyesince tahkika· 
ta başlanmıştır. Katar maki
nisti lsmaildir. Yolda hiçbir 
şey görmediğini, hatta kazayı 
bile hissetmediğini söylemiş

tir. Afet'in otlattığı hayvanların 
demiryolu üzerinde bulunduğu 
sırada ekspres gürültüsünü 
işiderek hayvanları yol üze
rinden kaçırtmıya çalışırken 
kesildiği ve parçalandığı talı· 
min edilmektedir. Adliyece 
hadise tahkikatına devam 
ediliyor. 

------~-----==========-=--~==:-=:-:-=--------------• 
Ana çocuğunu 
boğup öldürdü. ---·····----Balıkesir - Ôtey gün Bür-

haniye köylerinin birinde tüy· 
ler ürpertici bir vak'a olmuş, 
bir ana çocuğunu feci bir şe
kilde öldürmüştür. 

Bürhaniye'nin Gömeç ka· 
mununun bir köyünden ismini 
yazmayı doğru görmediğimiz 

yirmi yaşlarında kocasız bir 
kadın birkaç gün önce gayri 
meşru şekild~ bir çocuk dün
yaya getirmiştir. Fakat kadın 
çocuğunu çok geç ncd n boğ· 
muş ve kendisi de ortadan 
kaybolmuştur. Vak'ayı haber 
alan adliye derhal tahkikata 
başlamış, suçlu anne de ya· 
kalanmıştır. 

Yapılan tahkikat kadının 
çocuğu iple boğarak öldiirdü
ğünü ve kimseye göstermeden 
bir tarafa gömdüğünü mey
dana koymuştur. 

Tahkikat derinle.ştirilınek-
tedir. 

Çiğli' de bir çocuk 
boğuldu 

Karşıyaka nahiyesinin büyük 
Çiğli köyünde bir kaza ol· 
muştur. Nuri oğlu 3 yaşında 
Hüseyin, köy içindeki çeşme 
yalağında oynarken içine diiş· 

müş ve boğulmaştur. 

Tahkikata el koyan müd
deiumumi muavini Ali Akkaya, 
dün akşam geç vakte kadar 
tahkikatla meşgul olmuştur. 

lzmirspor 
K. S. K. macı 

' -=----... ----Yarınki cumartesi günü ak· 
şamı saat 18 de Karşıyaka ve 
İzmirspor takımları arasında 
hususi mahiyette, fakat kupalı 
bir maç yapılacaktır. Her iki 
takım bu maç içirı hazırlan
mıştır. Ôtedenberi teknik ve 
enerjik oyunları ile muhitte 
çok alaka gören iki genç ta
kımın bu maçı, çoktenberi 
futbol seyretmek zevkinden 
uzak kalmış olan sporcuları 
tatmin edebilecek mahiyettedir 

Pazar günü atletizm birin
ciliklerine devam edileceği için 
maçın yarın akşam yapılması 

kararlaştırılmıştır. 

Her iki takım en kuvvetli 
oyuncularile ve tam formünde 
olarak sahaya çıkacaklardır. 

Tire'de bir cesed 
Kadın mı, erkek mi 

belli değil 
Tire kazasının Urfallı köyü 

civarinda bir cesed bulun· 
muştur. Doktor taraf'ndan ya-
pılan muayenesinde iki giin 
evel öldüğüne dair rapor ve· 
rilmiştir. Cesedin kadın mı, 
erkek mi olduğu v~ neden öl
düğü hakkında henüz tafsilf,t 
alınamamıştır. Tahkikat yapıl· 
maktadır. 

Suad Yurdkoru 
Belediye reis muavini Suad 

Yurdkoru'ya sıhhi mazeretine 
binaen iki ay izin verilmiştir . 

Şehitler'de Mütevvelli oğlu 
Mehmed'e ait kereste kutu 
fabrikasında çıkan ve elli bin 
liraya yakın zarara sebebiyet 
veren yangın tahkikatına dün 
müddeiumumi muavini Mümtaz 
Yılmaz tarafından devam edil
miştir. Fabrika sahibi Meh
med'in, yangından kurtarılmış 
olan defterleri tedkik edilmiş 
ve ticari vaziyetinin iyi bir 
halde bulunduğu aajaşılmıştır. 
Yangının sebebi hakkında ta
yin edilen ehli vukufa tetki
kat yaptırılmıştır. 

Bu tetkikata göre yangın, 

ekzost borusunun üzerine kon· 
muş olan mazot deposundan 
çıkmıştır. Dinamonun çok ya
kınında bulunan tahtaların bile 
zamanla ve kızgın halde bulu
nan borunun tesirilc yanarak 
kömür haline gelmiş olduğu 
görülmüştür. Fabrika sahibi 
ile makinist, motorun mantajı 
yapılırken mazot deposunun, 
plana göre yerine konmuş ol
duğunu ve hata varsa planda 
bulunduğunu söylemişlerdir. 

Yangının tedbirsizlik yiizünden 
çıktığı neticesine varılmıştır. 
Yanan fabrikanın ittisalindeki 
üzüm korumuna ait depoda 
bulunan 35 bin lira değerin· 
deki keresteden dörtte biri 
yanmış, diğerleri kurtarılmış
sa da bunlar yangının lcsirile 
ıslandıkları ve artık kullanıla· 
mıyacak bir halde oldukları 
görülmüştür. Tahkikata devam 
olunacaktır. 

Gardenparti 
Yarın akşam Alsancak de

niz sporlan kulübünde çocuk 
esirgeme kurumu ınenfeatine 
zengin ve tüzel bir garden
parti verilecektir. Kurum, bu 
gece için çok büyük ve zen· 
gin hazırlıklar yapmıştır. 

Ölüm 
Eski saylavlardan Torbalı'lı 

Hoca Esad'ın refikasının ve· 
fat ettiğini tecssüürle duyduk. 
Arkadaşımıza başın sağolsun. 
deriz. 
Cezalandırılan ekmekçile 

Belediyenin tesbit ettiği iyi 
evsaf ta ekmek çıkarmadığ1 gö· 
rülen on fırıncı cezalandırıl
mıştır. 



S • A ' Çimdikler 1 
ıyaset Ve şk Türk erkeğinin 

Edebi, Tarihi, macera romanı güzelliği 
isyanın ~muvaf f ak~folması 'için, hükumet em
rindeki donanmanın tahribi lazım geliyormuş. 

-OçUncU Kısım-
-1-

Hamersteyn, saatçı Sanç, 
Stuber'in Klod Loren soka· 
ğmdaki evinin önünde durdur
du. iki adam, kendilerini hiç 
bir kimsenin görmediğine emin 
olduktan sonra, henüz baygın 
bir halde bulunan Pibulet'i 
eve soktular ve salonda bir 
kanape üzerıne yatırdılar. 

83 .. 

- Ne oldu?. Ben sadece 
çıkarken gırtlağıma bir yum
ruk vurulduğunu tahattur edi
yorum! 

Stuber evciden hazırlamış 
olduğu masalı anlatmıya baş
ladı: 

Lilyan Ditz namında bir 
Alman artisti lstanbul' a gel· 
miş. Dikkat buyurunuz; "Lil
yan Ditz namındaki artist" 
demiyorum. Çünkü böyle bir 

ifade kullansam, kendisini ta
nıdığım manası · çıkar. Hal
buki benim artistlerle kafam 
pek hoş değildir. FiJim !erini 
seyreder, içlerinden bir ikisini 
san' at noktasından beğenir 

ve geçerim. Ne ismi kalır ha· 
tırımda, ne de cismi! Bu, mut· 
laka yaşımın otuz üçe merdi
veni kurmuş, bir basamak 
daha çıkmağa hazırlanmış ol
masın<lan ileri geliyor galiba! 
Halbuki 15-25 yaşındaki genç
ler arasında, artistlerin cetve
lini yapanlar, onlara aşık olan
lar, mektup yazanlar, kartla
rını ceplerinde taşıyarak mah
zun mahzun içini çekenler ve 
neler var? 

G. F ranko icabında bey
nelmilel hadise çıkaracak! 

- Yol da sefil bir herif sizi 
kaçırmıya teşebbüs etti; Sizi 
imdat bağırırken gördüm, he
men imdadınıza koştum, herif 
sizi bir yumrukta bayıltmış idi. 
Fakat firara muvaffak oldu! 
Dedi. 

Bir habere göre asiler Madrid'i çeviriyorlar ve Malaga'yı da 
alıyorlarmış. Fransız komünistleri hükumetle beraberdirler. 

Arabacı bundan sonra ken
disine lüzum olmadığını görerek 
arkadaşına evine döneceğini 
söyledi. 

Saatçı Şa'lç sadece: 
- Pekala dedi. 
Ve yalınız kaldığı vakit, 

baygın olan genç kızın karşı· 
sında bir koltuğa oturdu, bir 
sigara yakarak dumanını sa
vurmağa başladı. 

Bu suretle, mutlak bir sü
kut içinde birkaç dakika geçti. 
Bun::fan sonra Pibulet küçük 
b:r hareket ynptı; Şa-ıç. kal· 
karak genç kızın Üterine eğil
di; ve ğenç kızın ayılmasını 
tesri için bazı tedbirler yaptı. 

Pibulet gözlerini açtığı vakit, 
etrafına hayret ve sonra deh
şetle baktı ve: 

- Nerede bulunuyorum ?. 
Diye sord . 

Fakat Alman bu suale ce
vap vermedi. 

Genç kız korku ile bu defa da: 
- Siz kimsiniz? Diye sordu. 
Herif omuzlarını silkti: 
- Nenize lazım .. Siz uyu

yunuz! Dedi. 
Genç kız, dün geceki hal· 

lerdenberi zaten kafi derecede 
sinirlenmiş ve korkmuş idi. 
Burada yabancı bir yerde bu· 
lunmasına hiç bir veçhile iyi 
bir mana veremedi ve ağla
mağa başladı. 

Şanç, vurdum duymaz bir 
halde: 

- Daha iyi .. Ağladığı müd
detçe beni rahat bırakmış ola
caktır! Diye düşündü! 

Yarım saat kadar sonra ca
sus E' u1 ,.r geldi. Bu menhus 
a • am n • PJ ;ı mış olması; 
Pibu e 1 r ce teskin etti. 
Çünkti ı ı, hala Han· 
ri'nin dl t •11 sanıyordu. 

Stuber' dt ge- ç kızın yanına, 
dostane bir tavırla oturdu. 
Genç kız: 

- Yüzbaşı nasıldır? iyi· 
midir? Diye sordu. 

Zavallı Pibulet bu masala 
inandı. Ve casusun ellerini 
minnetle sıkarak: 

- Size nasıl teşekkür ede
ceğimi bilemiyorum! Siz olma
sa idiniz, halim kim bilir ne 
olacaktı?. Dedi. 

Casus'un dudaklarında pey· 
da oian tebessüm, vaziyetten 
çok memnun olduğunu göstc· 
riyordu; Elde etmek istediği 
neticeye vasıl olmuş dcınPktil 
Kurbanı · kendisine tam bir 
cmiyet hasıl etmiş bulunuyor
du; Şimdi, tasavvur ertiği ca
niyane plan üzerinde emniyet 
ile çalışabilirdi artık! 

Stuber, Lüsi Dö Kola'ya 
Pibulet'i yok edeceğini söyle· 

mişti. Fakat, Genç kıza dik· 
katle baktı, genç Pibulet cid· 

den güzel, sevimli idi. Zaten 
mahut araba kazasında gör-

düğü zaman da bu kız nazarı 
dikkat ve iştihasını fazla cel-

betmiş idi. Bu güzel ve zavallı 
kızı ölüme sevketmeyi çok za· 

limane buldu. Bu kızı öldür
mekten ise, kendisine mükem· 

mel bir metres yapmak daha 
iyi değil midir! Diye düşündü. 

Genç kıza bir daha baktı: 
Kız gözüne daha güzel, daha 

iştiha verici göründü. Eğer 
uysal hareket eder, teslim 

olursa, bu kızı öldürmemeye 
karar verdi. Ve: 

Artistin kılığını, ta~ını, sa· 
çını, bıyığını taklid etmek te 
caba.. Maamafih, ben gençli· 
ğimde de pek aldırmazdım 
bunlara! Yani o hastalık dev· 
resini geçirdiğimi ben hnlırla· 
mı yorum. 

Her neyse, şu me\ zuubalıs 
artist, lstanbul' da bir meslek
taşla konuşurken : 

- Aman -demiş- erkekle
rinizin gözlerine bayıldım. On
lar ne gözlerdir öyle! Kirpik
leri yığın yığın ve kıvır kıvır, 
içleri kömiir gibi sim-siyah .. 
Hani neredeyse, sokakta böy
le gözlerle karşılaşınca karşı
larına dikilip uzun uzun on
lara bakacağım. 

Ve meslektaşımız bunları 
yazmakla beraber, Alman ar
tistinin çok güzel olduğunu 
söyliyor.. Ben, mavi gözlü bir 
insanım. Bu itibarla tehlikeden 
masunum. Fakat kara gözlü 
gençlerimiz hesabına düşün· 
düm de, gayri ihtiyari; 

- Allah muhafaza eyliye! 
Dedim. Eğer kendisi güzel 

olmasaydı, birşey çıkmazdı. 
Fakat yirmibeş yaşında bir 

- Sizi en yakın ve en emin gencin karşısına, perdedeki 
olduğu için kendi evime ge· hayaline gönül verdiii bir ar-

tirdim. Ayni zamanda sür'atle tist çıkar da yana yakıla, ağ· 
yapılacak tedaviler ancak bu- zının suyu aka aka bakarsa, 

rada mümkün olabilirdi. Bu- o gencin hali ne olur? 
Bu mes'elenin ırk nokta

rada tamamile emniyet altın-
smdan da bir görünüşü vardır: 

dasınız. Şimdi size mutlak bir Rahmetli doktor ve muhar-
istirahat lazımdır. Hareket ede- rir Abdullah Cevdet, neslimi-
cek hale geldiğiniz zaman sizi zin ıslahı için, Almanya' dan 
evinize götürürüm! Dedi. damızlık erkek istemek gaf· 

Casus, bu suretle genç kız· Jetine düşmüştü. Onun aklınca, - Şimdi çok iyidir. Ken· 
disini dalmış olduğu derin 
uykudan kurtarmak kolay ol
madı. Fa at siz de bizi çok 
korkuttunuz!. 

da husule getirmiş olduğu mübarek, ter - temiz, güzelim 
emniyet ve itimadı takviye et- Türk neslini, sarı kafalı Al· 
mele istiyordu. man nesli ile aşılayıp deje· 

Pibulet: nere edecektik. 
- Çok teşekkür ederim! Halbuki, şimdi bir artist 

OLU Dedi. Yalınız Müsyü Lö Kont çıkıyor; 
--· Lodovik Dö Gramon ile ma- - Aman erkeklerinizin göz-

Günliık siyasal gazete dam Kora Pearl'ı, merakta leri kaşları! 
Sahip ,.rı haşyazganı kalmamaları için haber verme· Diye bağırıyor. Kendisine 

Haydar Rüşdü ÔKTEM nizi rica ederim. cevabım şudur : 
Umumr neeriyat ve yazı işleri - Merak etmeyiniz. Bu va· - Pek ileri gitme bayanım, 

mildürii: llaındi Nazbet zifeyi ilk anda yaptım. bizim delikanlıları kaptırama-
İdarehanesi: - -Sona var- yız. Onları, kendileri gibi ahu 

İzmir İkinci Beyler •okağı 1 1 gözlü Türk kızları ve kadın-
C. n.ıJc parti•i hin... içinde Borsada 

Telıraf: İnıir _ A!..,ADOLU lan doğurdular. Onların ço· 
Telefon: 2776 - Posta ktıtHu 405 ------------ cukları da öyle olacak! Erke-

ABONE ŞERAiTi Zahire sahşları: ği öyle, dişisi öyle! Eğer Al-
Yıllığı 12"0· a]t1 aylı~ 700. il~ Ç. Alıcı K. S. K. S. man gencinin başında saç yok, 

aylıp SOO kuruştur 667 Buğday 5 50 6 75 gözleri kirpiksiz diye clüşünli-

Barselon, 30 ( Radyo ) -
Hükumete mensup 17 ,000 ki
şilik bir kuvvet Saragoz'a ta· 
arruz için hareket etmiştir. 

Paris, 30 (Radyo) - Tanca 
beynelmilel kontrol komisyonu, 
vaziyeti tetkik ederek iltica 
etmiş olan İspanyol sefineleri 
hakkında general Franco, ce
vap verecektir. 

General Franco bu sefine
lerin Tanca'ya iltica ile ihti· 
lalin hedefine vasıl olamadı· 
ğını iddia etmekte ve bunun 
için tayyare ile bu sefincleri 
tahrip edeceğini söylrmekte<lir. 

Geneınl Fra.1ko, lhtilfıl"n 
mm nf' l\ k olması için her ted · 
bire l aşvuı ulac<ığını ve ica· 
bmda beynelmilel h5disclcr 
ikaınc!an da çekinilmiycccğini 
Tanca komisyonuna bildir-

ı .. 
mıştır. 

Cebelüttarik, 30 (Radyo)
Asi kuvvetlerin Madrid'i ihata 
etmekte oldukları söylenme1<
tedir. Madrid 'deki Fransız 
konsoloshanesi Fransız tebaa· 

• 
düşen esirler, Madrid'deki 
kuvvetlerin maneviyatinm bo
zulduğunu söylemişlerdir. 

Sevid radyosu, Madrid ve 
Barselon radyolarının verdik
leri haberleri tekzib etmek
tedir. 

Bir Fransız komünist kıt'ası 
lspanyol komünistJerile bir
likte harb etmektedir. 

sının hemen hareketleri lüzu· Asiler kıımandanı G. Franko 
munu bildirmiştir. Madrid kuvvetlerinin Gva-

Roma, 30 (Radyo)- lspan· darama tepelerindeki zafer-
ya'nın Roma sefiri ve bütün lerine rağmen, asiler mağliib 
sefarethane erkanı istifalarını olmadıklarını iddia etmekte· 
vermişlerdir. Sefir istifa key- diri er. 
fiyetini Kont Ciyano'ya bil· Cebelüttarık, 30 (Radyo)-
dirmiştir. Gazetelerin haberlerine lgöre 

Cebelüttarık, 30 (Radyo) - asi kuvvetlerinin askeri sev-
Hükumet kıtaları Madrid şi· kıyatı itmamdan sonra Mad-
mal mıntakası boğazlarını tu· 

rid'e cencral Frango'nun ku· 
tan asilerle çarpışmaktadırlar. 
Bu mıntakada Madrid su bent- mandasında gireceklerdir. 

leri ve elektrik santral fabri-
kası vardır. 

Sevil, Burgos, Valadolida, 
Saragos ve İspanyol Fas'ı hala 
asiler elindedir. 

Asiler, Malaga'nın bugün
lerde elde edileceğini iddia 
etmektedirler. Burada ispanya 
filosuna mensup ve tamirde 
birçok harb gemileri vardır. 

Asiler Madrid önüne iki 
kolordu tahşid etmişlerdir. 

Asilerin elinde bulunan Se
vil ı ·adyosu, hükumet kıt'a
larının Somosyera taarruzu· 
nun büyük zayiatla püskürtül
düğünü bildiı mektedir. Asiler 
Madridin sukutunu muhakkak 
addetmektedirler. Asilerin eline ............ ._ ..... 
man ırkından üstün bir mil
let görmiyor. Allah, herşeyi 
bu nesle vermiş. İlk insanlık 
Asya'dan doğduğuna ve en 
eski bir millet de biz olduğu
muza göre, en güzel, en cana 
yakın nesil, Türk neslidir. 
Sen de gördün, sen de an· 
ladın.. Fakat daha ileriye gi. 
deyim, deme!. 

Bizim Ayşe'ler, Fatma'lar, 
Mehmetciklerimize yeter, ar
tar bile!. 

F otograflarınızm , adınızın 

Maamafih, Madrid'in gün-
lerdenberi sukut etmemiş ol-
ması, vaziyetin asilerin ilan 
ettikleri kadar lehlerinde ol· 
madığını göstermektedir. 

Ceneral Mola'da şimdilik 
Sen Siyastiyen ve lron'da te
mizlik ile meşguldür. Ceneral 
Molaya göre Valansiya iki 
milyon nüfuslu bir şehrin yi· 
yecek ihtiyacını temin ede
miyecektir. Ceneral, askeri 
noktai nazardan nihai zaferin 
ihtilalcilere ait olduğunu da 
muhabirlere söylemiştir. 

Endas, 30 (Radyo) - Asi
lerin Sen Seba:;lıen'den on 
kilometre me:;afede bulunan 
bir kasabayı daha işgal ettik
leri söylenmektedir. Madrid'in 
asilere mukavemet gösteren 
diğer vilayetlerle irtibatı yoktur. 

Karlistlcr çete harbına de
vam etmektedirler. 

Jil Rubles fırkasına mcnsub 
yirmibin çiftçi ve köylü de 
asilere iltihak etmiştir. 

Madrit' e hükumet asilerin 
üzerine tayyarelerle mütema· 
diyen kuvvet ve silah ve mü
himmat göndermektedir. 

Yal,ancı nıemlf"ketler için Sf"nelik 
abone ucreti 27 Jirndır 293 Arpa 3 3 50 yorsan, çaı esini ba,ka yerde , ve perdedeki lıayaletiııizin za

rru ı mcydanllR duı urken, bir 
de aramıza sokulur ve bize 
böyle, hnyran hayran bakar· 
sanız, netice acaba ne olur? 

Her yerJ~ 5 kunıştur 207 Bakla 4 875 4 25 ara! Ne aşı vcıiriz, ne aşı ka--'ünft geçmiş uilalııılar 25 kuruıtur. 

--ANADOLU MATBAA~INDA 
BASJLMIŞTJR 

20 ton 
184 B. pamuk 42 44 
41 Kumdarı 4 875 4 875 

bul edeıiz. Bu sözlerini Al-
man hükumeti duydu ise vay 
haline! Çünkü yeni Alman ı· 
rejimi, ırk mes' eJesinde Al· 

Barselon' da bulunan tayya· 
re kuvvetleri şefi miralay San· 
dino, Saragoze'yi, teslim ol· 
madığı takdirde yakacağını 
shylenıiştir. 

Lizbon, 30 (A.A) - İspRn
yol hükumet tayyar,.Jeri Sara· 
gosse üzerine asi askerlere 
hitabeden bir takım risn 1 eleı 97 Kilo balmu. 97 97 Çinı.Jik 

atmışlardir. Bunlarda, asi as
kerlere kardeşlerine karşı si
lah atmamaları ve kendi amir· 
lerine karşı isyan etmeleri 
tavsiye edilmektedir. 

Meksika, 30 (A.A) - Is· 
panya sefareti müsteşarı M. 
Ramon Dö Pujdas general 
Caınbanellas' dan bir telgraf 
almıştır. General mumaileyhi 
İspanyol kıyamcılarının Mek· 
siko sefirliğine tayin etmek
tedir. Müsteşar bu tayini ka
bul etmiş ve hemen hariciye 
nezaretine gitmiştir. 

Fakat şimdiki ispanya bü
yük elçisi M. Ordaz hemen 
Meksiko hükumetine bir notn 
vererek meşru ve kanuni ls
paıya hükumetinin M. Ramon 
De Puj<laz'ı azletmiş olduğunu 
bild 'rıniştir. 

M. Ordaz gazetecilere be
yanatında; EsasC'n Meksiko 
hariciye nazırının M. Dö Puj
daz' ın teşebbüsünü kabul et· 
memiş olduğunu söylemiştir. 

Madrid; 30 (A.A)- Birkaç 
gündenberi beklenilmekte olan 
kat'i hareket henüz başlama
mıştır- Dün vaziyette hiç bir 
değişiklik olmamıştır. Yalınız 
memleketin bazı noktalarında 
ehemmiyetsiz bir takım mü· • 

sademeler vukua gelmiş ve 
hükumet kuvvetleri tarafından 
asilerin elinde bulunan bazı 
tayyarelerin tahribedilıniş ol· 
duğu haber verilmektedir. Her 
iki taraf yakında yapılacak 
hareket için mevzilerini tanzim 
ve tahkim etmektedirler. 

Seville, 30 (A.A) - Asiler 
telsizle neşretmiş oldukları bir 
beyannamede vaziyetin salah 
bulmuş olduğuıım bildirmekte
<lirlcr. Asiler Huelvayı ele 
geçirmiş olub Albacete ile 
Madrid arasındaki münakalatı 
tehdid etmekte ve bütün Ga· 
licee hakim bulunmaktadırlar. 

General Mola'nın kuvvetleri 
Sicrra, Guadarama mıntaka
sında hükumetin bir tayyare
sini düşürmüşlerdir. 

Asiler Portekiz hududunda 
Ayamanteyi ele geçirmişlerdir. 

Madrid, 30 (A.A) - Ceuta 
ve Melilla dün hükumetin harb 
gemileri tarafından bombardı
man edilmiştir. 

Barselon 30 (A.A) - Ka
talonya generalitesi reisi M. 
Campanya dün Katalonya kuv
vetlerine Saragosse şehri ya
kınındaki sevkülceyş noktaları 
tenıin etmek için büyük bir 
mücadele yapımış olan mın
taka üzerinden uçmuştur. 

Katalonya tayyareleri asi 
kuvvetleri bombardıman et· 
mişlerdir. 

Madrit, 30 (H.K) - Har
biye bakanı, asilere karşı her 
şekilde hareket etmek üzere 
bütün donnrımayı eline al
ınışbr. 

ispanya milli kredi bankası, 
işçi yevmiyelerine müdahale 
komitesi emrine 150 bin po· 
çetalık kredi açmıştır. Yüksek 
memurlerdan 13ü azledilmiştir. 



Birinci Fransova 
- BÜYÜK TAR/Hl TEFRiKA -5J Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 

Fransova'da peyda olan fazla ıstırablı 
sivilceler ne idi? 

Fransova'nın bu sözlerine 
karşı Diyan başı dik ve soğuk 
bir halde durmuştu. Hiçbir 
şey, gecenin yalnızlığı bile bu 
kadını yumuşatmamıştı. Bu ka
dın, kralın kalbinde ancak 
tek başına hükmetmekten baş
ka birşey düşünmüyordu! 

Nihayet... Kral o gece kol
ları arasında ancak bir heykel, 
güzel, mermt.r kadar soğuk vr 
hareketsiz bir heykel sıktı. 
Kral, ömründe bukadar soğuk 
kollarla sarıldığını bilmiyordu. 

Genç ve güzel kadın, aza· 
metli Diyan, teslimiyetten son
ra bu güzel ve haşmetli aşı
kının gözleri içine baktı ve: 

- Sir, size ancak sizin bir 
Vasalınız olduğum için teslim 
oldum. Fakat beni henüz ken
dinize cezb ve bend etmiş de: 
ğilsinizf 

Demişti. 
Bu hatnalar, kralın zihnin

den geçiyordu. Bu kadını bir 
türlü mağlub edemem şti; ken
disine teslim olmuş bulunma
sını bil böylece hükı'.hnsüz 
bırakan bu kadın, şimdi ayak
larına kapanmış yalvarıyoı du. 

Diyan: 
- Sir, onu affediniz. Siz

den rica ediyorum. Bundan 
sonra ebedi esiriniz olacağım 
Sir ... 

Dedi. 
Son gecesini zındanda ge

çirmekte olan Sen Vallier'in 
hayaleti ikisinin arasında do· 
laşıyor gibiydi. 

- Madam, mümkün değil.. 
- Sir, vakit geçiyor... Bir 

saat sonra her İş bitmiş ola
caktır. Sır, cellad fazla bek
lemez. 

Genç kadın, kralın ayakla
rına sarıldı; sıcak gözyaşları 
kralın ayaklannı sanki yakı
yordu! 

- Sir.. Bu affı benden 
esirgemeyiniz .. Bu ricamı red 
hakkına malik değilsini7., Sir .. 
Çünkü siz ... 

Madam, emir verilmiştir; 
gerı alınamaz! 

Fakat güzel Diyan kralın 

ayaklarını hala bırakmıyordu; 
nihayet, bir kağıtla bir kalem 
ve bir de hokkayı kralın elleri 
arasına koyarak: 

- Sir, şunu imza ediniz .. 
Dedı. Kralın ellerini öpmc

ğe başladı ve sonra; bu mer-
mcrd · . en ınsanı yumuşatmak 
ıçın: 

- Sir .. Neyim varsa .. Ben 
de sizinım artık .. imzalayınız!. 
Dedi. 

Kral, artık dayanamadı \'e 
Yazmağa başladı: 

"Ben. Fransa'nın kralın Je
han dö Puatiye'yi yani Sinyor 
Sen Valliyc'yi affediyorum. 
Fakat ömrünün sonuna kadar 
dört dıvar arasında yaşıya 
caktır .. ,, 

Ve imzaladı. 
Kral, Diyan' daki fevkalade 

bevinci görmeğe bile vakit 
. ulamadı; Diyan kralın af 
~r~desini alır almaz, şatonun 
ıç nden: 

- Çabuk, bir ati Diyerek 
fırlıyarak çıktı, gittil 
d Kıal, genç kadına arkasın

an bakarak: 

b - Yalların haline göre, 
uradnn Paris'e varmak için 

en aşağı yedi saat lazımdır. 
Diyan bu irademi götürüncüye 
kadar Sen Valliyer gün do
ğarken idam edilmiş olacak
tır. Dedi. 

Diyan, gecenin karanlığı 
içinde bir ata binmiş ve si· 
lahşörün refakatile adeta uçar 
gibi Paris'e gidiyordu. 

Kral birinci Fransova, ka· 
tibi Roberteti yanına davet 
etti ve resmi af iradesıni de 
yazdırarak üçüncü bir silah
şörle Paris'e gönderdi. 

... 
ıt: * 

Tabipler kralı odasında b.~k-
liyorlar, nabzına bakıyorlar, 

idrarını tetkik ediyorlardı. Mü
şahadelerinden memnun görü
nen tabipler nihayet: 

- Sir.. Dediler, siz bir ba
lık kadar sıhhattasımz! 

Bunlar Monpelye'nin ve bü
tün Avrupa'nın en hazık ta
bipleridiler. Hastalarını arse
nik, a1tın ve civa ile tedavi 
eden Akokya'yı alay ediyor
lardı . Onlarn göre bunlar şar· 
latnnlcıro mahsus tedavi usul
lerindendil Esasen kra1ın has
talığı sanılan pis hastalık de
ğildi. Sadeçe fazla ata bin
mekten doğmuş bir takıın ya
ralardı ki, kral birkaç gün 
av:ı, harba veya şehirleri tef· 
tişe gitmekten vazgeçerek is
tirahat etse, kendiliğinden ge
çeceklerdi! 

Krala: 
- Haşmetmaahınız, hertürlü 

hastalıklara mukavemet ede
cek sağlam ve salim bir natu
raya maliksinizl Bu da, vali
dci kralinin çocukluğunuzda 

sıze sarfettiği dikkat ve ihti
mamın eseridir. Sıhhatı tam· 
meniz muhakkaktır. Zatı haş· 

metpenahilcrinin saçlarının dö
külmesinden şikayeti, bir has
talıktan değildir; fazla av ve 
harpla meşguliycttendirl De· 
diler. 

Kral, tabipleri gönderdikten 
sonra, gece yarısına yakın ol
masına rağmen yemek masa
sına oturdu. Fakat hiçbir şey 
yiyemedi, ve yerinde oturamı
yordu. Ne türlü hareket ederse 
etsin bi:- türlii oturamıyor. 

Şiddetli sızılarla yerinden fır
lamağa mecbur kalıyordu. Ken
disini yatak odasına götürmek 
iizere ellerinde meş 'alelcrle 
bekliyen iç oğlanları, kralın 
birden yerinden kalktığını ve 
kılıcını kuşatarak, miithiş bir 
soğuğun hükiım sürmesine ve 
müthiş bir karanlığa rağmen 
dışan fırladığını hayretle gör
dtilcr. 

-Sonu var -
------
İmar sahasına 
otomatik telef on .. 

İzmir imar sahasında oto
matik telefon tesisatı yaptırıl
ması için evclce belediye ta· 
rafında Nafıa vekaleti nezdinde 
teşebbüste bulunulmuş, fakat 
vekalet, tesisatın genişletilme
sini muvafık bulmamıştı. Fuvar 
biray sonra kurulacağından 
imar sahasına otomatik telefon 
tesisatı yapılması lüzumu hak· 
kında diin belediye tarafından 
vilayete müracaat edilmiştir. 
Vilayet, Nafıa vekaletine tekrar 
müracaat ederek müsaade is 

tiyccektir. 

Arada sırada 

Artistlik • 
Bır 0 a;etede okudum: 
lzmirli iki genç kız, tiyatro 

kumpanyalnrından birinde ça
lışan bir gençle beraber, baş· 
larını alıp çıkmışlar. 

Genç diyor ki: 
- Ben onları kandırmadım, 

kendileri istediler. 
Yapılan iddia ise, iğfal ma

hiyetinde. Neticeyi, adliye 
tayin edecektir. Fakat mes'
elenin, birde sosyal cephesi 
vardır. 

Erkekler ve kızlarımız ara
sında iptidai. hazin taklitlerle 
başlıyan bir sözde artistlik 
mecliıbiyeti almış, yürümüştür. 
Hem de salgın bir hasta!ık 
halinde!. 

Onların boş ve idraksiz ka
falarında, artistlik, yani her 
kesin alkış ve takdirini top· 
lamak, lüks bir hayat yaşa
mak, dünyaya yayılmış bir 
şöhret, ve hesabı zor zabtedi
len bir servet sahibi olmak, 
kolay birşey sanılıyor. 

Saçları şöyle keser, kaşları 
şöyle tıraş ettirir, başı hafifce 
eğerek gözlere şu bakışı ve
rir ve birazda zübpelikte mu
vaffakıyet hasıl oldu mu, mes' -
ele tamam; buyurun sahneye!. 
Artisti anlamadan, artistliğin 

şartlarını, meziyetlerini nef
sinde toplamadan, mükemmel 
bir kafa, mükemmel bir irade 
yapmadan o muhayyel diyarı 
fethetmek istiyorlar. Tıpkı, 
donkişot gibi. 

Artistlik her şeyden evvel, 
bir iç yaratılışı, bir heyecan· 
lar iilcmi, saniyen bilgi ve 
uzun tecrübeler istiyen bir 
meslektir. 

Artist, evvela kendi ruhu
nun beşiğinde doğar. Artist, 
otomatik bir mahluk değildir. 
O, bir takım hislerin, heye
canlar n, hususiyetlerin gıda
landırdığı insandır. Saniyen 
bir edib gibi, bir şair, bir 
heykeltraş, bir ressam gibi, 
sahne ve sınema artistinin de 
bir teknik ve ilim gıdası al
ması şarttır. Aksi takdirde, 
bir tuluat kumpanyasında veya 
her hangi bir tiyatroda yü
züne gülünen bir betbaht ol
maktan öteye geçmez. Bu 
hakikati bilmiycn gençlere 
acımamak elden gelmiyor. Fa
kat beri tarafta, hır yara, bır 
taklit illeti gittikce genişlıyor. 
Yuvalarından kaçan kızların, 
erkeklerin sayısı kim bilir kaçı 
buldu? 

* * * Maamafih bu, bazı gençler 
için, içlerinden gelen bir san' -
at heyecanı olarakta telakki 
edilebilir. Fakat bu heyecanı, 
bo a n bir su gibi bırak· 
mamalıdır. Bır tiyatro mektebi 
kurmak ve bu clemanlaır ye· 
tiştirmek lazımdır. ** 

Aygır deposu 
Tepaköy Aygır deposundaki 

aygırlar için mukavele muci
bince müteahhitten alınmasına 
karar verilen 11 bin kilo arpa 
ile 167 50 kilo yulaftan ilk 
parti teslim edilmiştir. Bunun 
için Torbalıya giden baytar 
müdiirü Adil şehrimize dön
müştür. 

Kaldırım ve laOım inşaab 
Doktor Mustaf abey cadde

sinde belediyece kanalizasyon 
inşasına başlanmıştır. Kordon
dan F uvara giden Vasıf Çınar 
caddesinin kesme Bandırma 
taşile inşası için faaliyete ge· 
çilmiştir. Bulvarın diğer yarısı 

kesme taşla inşa edilmiştir. 

Köyler h;in beşer yı ı p n. 
------·· 

Vilayetler bunu derhal hazırhyacak-
lar, merkezde şube kuruldu .. 

Ankara - Dahiliye Veka
leti; köylerimizin kalkınmasını 
temin edecek ve köy kanunu· 
nu tamamlıyacak olan sistemli 
bir ç.alışmanın başlaması yo
lunda yeni ve esaslı tedbirler 
almış ve bu maksadla bir de 
vekalete bağlı olmak üzere 
merkezde "Köycülük" şubesi 
kurmuştur. 

iç bakanı B. Şükrü Kaya 
bu sahadaki çalışmanın değeri
ni ve yapılması lazım gelen 
işleri vilayetlere verdiği bir 
emirle şöyle anlatmaktadır : 

'' .... Nüfusunun % 78 zi 
köylerde yaşıyan Türkiye cu
muriyeti sayısı kırk bini geçen 
bu varlıkları 18 Mart 340 ta
rih ve 442 sayılı kanunun 
çevrelediği iktidar ve salahi
yetlerle techiz ederek faaliyet 
ve inkişaf sahasını hüviyet ve 
icaplarile mütenazır hale ge· 
tirdi. 

Saltanat idaresinin • her 
sahada olduğu gibi - asırlara 
şamil ihmaline uğrayan köyle
rimizin planlı hareketle kısa 
bir zamanda kalkınması yeni 
rejimin önemle iizerinde dur
duğu umde!crdendir. 

Ancak her faaliyet hareke
tinde olduğu gibi mü~pet ne
tice ıhtiyaç ve iktidar ile mü
tenasip mesai programlarından 
elde edilebilir. Çizilecek kal
kınma planının hayali şekil
lerden uzak kalması ve reali
telere uygun olması şarttır. 

idare amirlerimizin yliksek 
bilgi ve ikt darlanndan bunu 
beklemek çok 1ıaklı ve yerin
de bir temenni olur. 

Köylerin faaliyet programı 
çizilirken mahalli ihti) açların, 
nufus kesafetinin ve iktisadi 
bünyenin dikkat nazarına alın
ması, her vilayeti teşkil eden 
köylerin bu esaslara uygun 
tasniflere tabi tutulması zaru
ridir. 

Mahalli ihtıyaçlar, iktisadi 
biinyeye uygun bir tcrtib al
tına alınır ve senelere şamil 
programlara bağlanarak tatbi
katında hassasiyet ve tecellüt 
gösterilirse muvaffak netice 
emrivaki haline gelir. Aksı 
taktirde plansız ve karışık me· 
saiden eser ve netice bekle
nemez. 

Çizilecek mesai programla
rının tatbik kabiliyetini haiz, 
bilhassa mahalli ihtiyaçlara, 
iktısadi bünyeye ve halkın te
diye kabiliyetine uygun ol
ması ne kadar lazım ve zaruri 
ise tatbikatından ferdin istih
sal faaliyetinin müteessir ol
maması devlet vergileri tahsi
latına sekte vermemesi ve 
umumi mahiyeti haiz amme 
hizmetini mütevazin şekilde 
inkişafını müteessir etmemesi 
lazımdır. Bütün bu icabları 
göz önünde bulunduran prog· 
ramlardır ki muvaffakıyet va
deder. 

Binaenaleyh: 

-----------büdcelere o işleri başarabile
cek miktarda tahsisat konması 
mümkün olabileceğinden prog
rama alınacak işlerin köy 
gelirleri ve halkın tediye ka· 
biliyetile mütenasip olması 
lazımdır. 

C - Köy büdcelerinde 
nakdi tahsisattan ziyade iş ve 
ayniyata yer verilmelidir. An
cak bunların derece ve nis
betleri de hiçbir zaman istih
sal hayatına müessir olacak 
veya sarsıntı yapacak şekilde 
olmamalıdır. 

D - Köy sınırları içinde 
yapılacak işler için salınacak 
paralar tutarının köy kanunu
nun 16 ıncı maddesini değiş
tiren 2491 sayılı kanunun 
1 inci madddsinde gösterilen 
azami haddin fevkine çıkma

ması üzerinde dikkatle duru
lacak hususattandır. Aksi hal 
takip ve mes'uliyeti muciptir. 

E - Köylünün birleşmesi ve 
imeci suretile yaptırılacak iş

lerde iş programlarına göre 
tanzim edilerek bedeni mesai
den azami randıman alınması 
esbabı temin edilmelidir. 1ş 
devrelerinin köylünün ziraat 
işlerile uğraştığı zamanlara te
sadüf ettirilmemesi ehemmi
yetle nazarı dikkate alınacak 
hususattandır. 

F - Köy yolları çok he
sap' anacak bir programa göre 
}&ptırılmalıdır. Birinci plana 

• birçok köyleri alakadar eden 
birçok paza .. yollarının sokul
ması ve güzergahıra t esa1üf 
eden köylült'r n bir d..:vr de 
kendi sın rlar içi 1d' v • fakat 
ayni tul üzeriııde çalıştırılması 

hasılat noktasından ç'.>k ameli 
ve faydalı bir tedbirdir. 

Toprak tesviyesi çok zaman 
çiğnenmiş ve üzerinden geçi
len yolların da iptalini mucip 
olmakta bulunduğundan ve 
köy yollarının şose haline kal
bi de imkansız bulunduğun
dan bu kabil yolların üzerin
de yapılacak ameliye manii 
mürur avarızın izalesi, teker
lekli vesaitin geçmesine mü
said şekle sokulması, bilhassa 
bataklık yerlerin blokaje edil
mesi ve nihayet köprülerinin 
kurulması gibi faydalı kısım
lara inhisar ettirilmelidir. 

J - Köy büdcelerinin ve 
iş programlarının ihtiyaca ve 
mevzuata uygun şekilde za
manında ve merkezi muraka
beye tabi tutulması muvaff a
kiyetin yüksek amilleri arasın
dadır. Bunun için yukarda işa
ret edildiği gibi herşeyden 
evci köylerin ihtiyaç ve isti
taatlcrile mütenasip beşer se
nelik mmtakavi mesai prog
ramları tanzim ettirilerek köy 
büdcelerine bunlara muvazi 
surette tahsisat koydurulması 

ve bu şekilde tasdik edilecek 
büdce ve programlardan bi
rer Örneğinin merkeze gönde
rilmesi icabeder. 

A - Her vılayet kendine 
bağlı olan köylerin yukarda 
gösterilen esaslara uygun şe
kilde tasnifini yaparak bölge· 
lere ğöre beşer senelik mesai 
programları tanzim ettirecektir. 

V - Köy büdcelerile ış 
programları kaza merkezle
rinde hususi muhasebe me
murları vilayet merkezlerinde 
hususi muhasebe müdürleri 
tarafından toplanarak mevzu
ata uygun şekle sokulması te-B - Köy kanununun kö· 

yun mecburi işleri arasında 

saydığı köy hizmetlerinden her 
senenin faaliyet programına 

alınacak kısımların tahakkuku 

min edilmelidir. 
Program ve büdcelerın tat· 

bikatına nahiye müdürlerile 
hususi muhasebe müdür ve 

memurları daimi nezaretle mü
kelleftirler. 

1 - Her vilayet senelik 
program tatbikatını mali sene 
sonunda gözden geçirerek ve
saik ve erkama müstenid bir 
raporla keyfiyeti merkeze bil
dirir geri ~ alan ve yapılmıyan 
işler hakkında izahat verir. 

Umumi müfettişlikler böl
gesine giren vilayetler is pro
gramlarile büdcelerin ve se· 
nelik icraat raporlarının örnek
lerinin mensub oldukları mü
fettişliğe de gönderirler. ------
ZABITA: 
• W: 

Gebe kadın 
Ç cuğunu neden düşürmüş 

Kahramanlar malıa'.lesinde 
Emin Ağa sokağında oturan 
Hasan kızı ve Sadullah karısı 
21 yaşlarında Selanikli Bed
riye, ağır sandık kaldırmak 
yüzünden ikibuçuk aylık gebe 
bulunduğu çocuğunu düşür
müş ve hastalanmıştır. Kadın, 
memleket hastan sine yatırıl
mış ve tahkikata başlanmıştır. 

Nişanllsını kaçırmış 
Menemen kazasının Hatun 

dere köyünde bir kız kaçırma 
vak'ası olmuştur. Akbaş kızı 
Fatma'yı, nişanlısı Hüseyin, 
yanında Kara Hasan oğlu Ha
lil ve damadı Halil oldukları 
halde zorla kaçırmıştır. Üçü 
de zabıtaca tutulmuş ve adli
yeye verilmiştir. 

Nara atmak 
Arapf ırını caddesinde Ya

şar oğlu lhsan, Mustafa oğlu 
H~seyin, \e Mehm~d Durmuş 
oğlu ıiuseyin sarhoş ola ak 
sokaklarda na a a .ık ar.ı ca ı 
tutu muş ard r. 

Silfth taşımak 
Keçecilerde Arif Ali' de bir 

bıç.ak ve lkiçeşmelik'te İbra
him oğlu Kamil'de bir kama 
buluna ak zabıtaca alınmıştır. 

Hırsızlık 
Yeni tuhafiyeciler çarşısın

da sabıkalılardan Hasan oğlu 
Şerif, beşikçi oğlu Mustafanın 
üzüm fabrikasına girmiş, ha
mal başı Ali Osman'ın meş· 

guliyetinden istifade ile iki 
kiloluk bir dirhem çalarken 
tutulmuştur. 

Vangm başlangıcı 
lkiçeşmelik'tc Biiyük Cam· 

göz sokağında 11 numaralı 
evde Kamil karısı Emine'nin 
avluda yaktığı mangaldan sıç
rıyan kıvılcımlar, bahçedeki 
kuru otların tutuşmasına ve 
yangın çıkmasına sebebiyet 
vermiştir. Yangın derhal sön
dürülmüştür. 

Elektirik tesisatın-
da tamirat. 

Dün akşam saat 9 - 1 O da 
Karşıyaka' da Donanmacı ma
halle~indc bir ağaç. devrilmiş 
ve Aydoğdu sokağındaki ana 
direğe çarpmıştır. Bundan 
mütevellit kontakt neticesinde 
bu sokağın tenviratı sönmiış 
ve o havali sabaha kadar ka
ranlıkta ka)mışlır. Buna sebep, 
bu gibi tamiratla çok az ame
le istihdamıdır. Bu yüzden 
İş gecikmektedir. Halbuki bu 
gibi ahvalde fazla amele ça· 
lıştıraı ak işi bir an evel bi· 
tirmek ve halkı karanlıktan 
kurtannak lazımdır. 

Şirketin nazarı dikkat!ni 
celbederiz. 
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h .. k" b'l k · · - lar. ltalya Veliahdı da gidiyor .. Fikir aleminin en yüksek 
tabakalarında yaşamak itiyadı 
bile, insanı, zamanının mes' e
lelerini anlamakten muaf tuta
maz. Her yüksek fikir, herşe
ye rağmen, kendi tarzınca, 

zamanının mes' elelerine nüfuz 
etmek mecburiyetindedir: Yük
sek mıntakalarda hakikaten 
yaşıyorsa o, zamanının mes'e
lelerine de nüfuz ederek ya
şıyacak demektir. Böyle de
ğilse o adam, yüksek fikir 
aleminde yaşıyor değil, haya
lata dalıyor demektir. - Göz
lerimiz önünde olup biten 
şeylere d ıkkat etmemek, tama
men sun'i düşünce ve muha
kemelere dalmak : Bu, bizim 
istiklalimize düşman olanların 
ekmeğine yağ sürmektir. Bir 
kez bizim asla düşünmediği
mize kani olursa o zaman o 
c.lüşman, bizi, cansız bir alet 
telakki ederek, ne isterse öyle 
yapar. Düşünmemek ile insan 
her;e" e al şır. Vukua gelecek 
olan şeylerin hayallerini canlı 
tutan aydın düşünce ise. her 
türlü itiya' tan uzak kalır. 

il. - Sizleri ve milleti bu
raya davet eden bu hitabeler, 
şu mes' eleler hakkında kati 
karar vermenizi ister : 

1 - Bizim bir milliyetimiz 
var mı yok mu ? Varlığı, can 
evinden tehlikede mi ? 

2 - Milliyetimizi muhafaza 
etmek, zahmete değer mi değ
mez mi ? 

3 - Milliyetimizi muhafaza 
edecek emın bir vasıta var 
mı? Nedir? 

Evciden bizde şu adet vardı: 
Şifahi veya tahriri bir fikri 
ciddi bir surette ifadeden son
ra, bunun üzerine bir de ge
vezelik başlardı ; sanki yor· 
gunluktan dinlenilirdi. Hitabe
lerimden sonra, henüz, bunu 
görmedim : Belki bu, bu bap· 
ta gazetecilerle veya başka 

adamlarla münakaşaya girme
diğimdendir. Bunları ciddiye 
alıyorlar mı, Almıyorlar mı 
bilmiyorum ; fakat siz biliyor- 1 

sunuz ki ben zamanımızın 

müstehzi ruhunu harekete ge
tirmek isteyenlerden değilim. 

Biliyorsunuz ki bizde şu da 
bir adetti : Bir mes'ele ortaya 
atılınca her kim olursa olsun 
miinakaşasına karışır ve bu 
bapta ayak üstü fikrini beyan 
eder. Hemen hüküm verebilir. 
Gcnoy ( Efkarı umumiye ) de 
başka konuya geçer. 

iş böyle yapma. Alman'la
rın edebi işlerini : Asla bir 
varlık halini alamıyan eski 
masalların yansı (Aksi seda) 
sı gibi yaptı. Fena teşkil edil
miş sosyetelerde ; herkes kom
şusundan işittiği dedikoduyu, 
öteki komşusuna - manasına 
hiç dikkat etmeksizin - nak
leder. Bu, bir karakter nok
sanlığı değil mi ? Ben böyle 
değilim. Bir mes' ele üstüne, 
filan veya falanın ne fikirde 
olduğunu öğrenmek ihtiyacın
da değilim. 

Herkes kendi iyi düşünmek, 
dijşüncesini temerküz ettirmek 
ve bu suretle vereceği hükmü, 
esbabı mucibesile, iyi hazır
lamak mt!cburiyetindedir : Bu
nun için gerekli olan zamanı 
Almalıdır. Eğer bu bapta la
zım olan iptidai ve ihzari bil
gileri unutmuş ve böyle bir 

u um vere ı me ıçın zarurı 

olan kültürü kaybetmiş ise ; 
bunları yeniden elde etmesi 
için gerekli olan zamanı sarf 
etmelidir. 

Hükün yönunden böyle ha
zırlanan· insan, bunu alenen 

tanıtmak mecburiyetinde de
ğildir. Eğer bizimle miittefik 

ise bir diyece~imiz yok. Zira 
bizim maksadımız ; bizimkin-

den başka veya daha yüksek 
olan fikirleri incelemektir. 

Şunu da ilave edeyim ki : 
Pedagoglara öğretimlerini ile-

rilelecek örnek niyetinde d e
ğilim. Bu konu listüne örnek 
dersler zaten çok .. 

Benim niyetim şudur : Za
manımızın aydın adamlarının 

münakaşa ettikleri zıd fikirler 
arasında bir hiizme halinde , 

toplanabilecek olanları alarak 
sosyal menfcatlerimizi temin 

edecek şekilde bunlar iistünde 
anlaşma yapmak. Bunları o 

kadar aydm ve umum tarafın
dan kabul edilebilecek bir 
hale getirmek ki - çözülmemiş 
kalan noktalara rağmen - ne
tice tamamen elde edilmiş 
olsun.. Bu fikirleri, müşterek 
noktadan tutup birleştirmek 
ve bu suretle bizim hakiki 
milli menfeatlerimizin ne ol
duğu hakkında herkesin kabul 
edebileceği vazıh, muayyen, 
milli bir tip fikir meydana 
getirmek : Benim maksadım 
bu. 

Böyle bir konu için, hiçbir 
şey işitmek ve düşünmek iste- i 
miyen insan, bizim milletimiz· I 
den değildir. I 

Bu fikri kurma ve yapma ; 
geçirmekte olduğumuz bu gay- j 
ri kabil tarif devrede milli · 
karakteri muhafaza edebilmek 1 

için yoldur ; ayni zamanda 
milli terbiyeyi kurma için de 
bir vasıtadır. 

- Sonu var -

izmir iiçüncü noteri Tah
sin Amur resmi mührü na

mına imza okunamadı 
lzmir sulh hukuk mahke

mesinden ; 
lzmir'dc kuyumcular çaşı

sında 32 numarada kuyumcu 
Hüseyin oğlu Ekrem tarafın
dan mü<ldea aleyh hatuniye 
mahallesinde kadı hamamı so
kağında 5 numarada yako kızı 
sultana aleyhine açtığı izalei 
şuyu davasında müddea aley
he ilfınen teblığat icra kılın

dığı halde mahkemede hazır 
bulunmadığından hakkında gı
yap kararı verilmiş mumailey
hin mahkemenin muallak bu
lunduğu 12/8/ 936 tarihi olan 
çarşamba günü saat 14 de 
izmir sulh hukuk mahkeme
sinde hazır bulunması lüzu
munu havi gıyap kararıdır. 
mm::nıııra ............. . 

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. 

istekliler ikinci kordonda 
Şahin zade sokak N. 18 Ah
met Ragıp üzümcüye mü
racaat etsinler. 
.. IBEl .. ımlil!E&Sml ...... 

Meş' 1 geç r 
rya'da 8ds e 

s
oldu .. 

Olimpiyada 4503 erkek ve 341 
kadın iştirak ett ·. 

Olimpiyad nıeş'alesi, Yunanista1t'da böyle genç kızlar 
elinde taşınmıştı .. 

Berlin, 30 (Radyo) - Olim- leri dış arrondismanlara sev-
piyad kayıtları bitmiştir. Oliın· ketmiştir. 
piyatlara 4503 erkek ve 341 Bazı tevkifat yapılmıştır. Po-
kadın sporcu iştirak etmiştir. lis kısmen harekete amade bir 
En kalabalık sporcu bulunan halde bulundurulmuştur. 
Alman ekibi, ikinci Amcri- Hükumet memlekette sükun 
ka' dır. ve huzur temin etmesini bek-

Berlin, 30 (Radyo) - 207 !emekte olduğunu, Almanya-
atletten mürekkeb Fransız Avusturya itilafının imzası fcr-
olimpiyad heyeti Berline vasıl dasında Nazilerin bu hareket-
olmuş ve Almanlar tarafından lerinin pek ziyade ciddiyetle 
marseyez çalınmak surdile ve nazarı dikkate almaktadır. 
fevkalade merasimle karşılan- Viyana, 30 (A.A) - İyi 
mışlardır. mallımat almakta olan maha-

F ransızlar, Alman'ların gös- fil Avusturya hükumetinin kar-
terdikleri bu fevkalade resmi gaşalıklardan mes'ul olan Nazi 
kabulden dolayı çok memnun liderlerine karşı şiddetli ted-
olmuşlardır. birler almağa karar vermiş 

Paris, 30 {Radyo) - Oliın- olduğunu ve bu tedbirler yeni 
pik oyunları hasabile Berlin'e Alman-Avusturya itilafı için 
birçok ecnebi gelmekte ve bir tehlike teşkil etse bile 
Almanya'nın misafiri addedil- bunları tatbikte tereddiid et-
mektedirler. ıniyeceği beyan etmektedirler. 

Sir Rober Vansitar ve ma· Kabine derhal bir toplantı 
damı da yarın Berlin'e gele- yapmıştır. 

ceklerdir. Bu zat lngiltere'nin Bcrlin, 30 (Radyo) - İtal-
Berlin sefirinin yeğenidir. in- ya vcliahtı, M. Vitto Alif yeri 
giltere'nin en nafiz siyasile- ile birlikte Berlin'e gelecek 
rinden olan Vansitar'ın Ber· ve olimpiyatların küşad mera-
lin'e gelmesi hasabile bazı siminde hazır bulunacaktır. 
siyasi mülakatlar yapılacağı da Berlin, 30 (Radyo) - 800 
söylenmektedir. ecnebi gazeteci olimpik oyun-

Viyana, 30 (Radyo) - ları için Bcrlin'e gelmiştir. 
Olimpik meş'alesi, dün Vi- Propaganda bakanı doktor 
yana'ya gelmiş ve büyük spor Gobcs, gazeteciler için hara-
tezahüratı yapılmıştır. Meş'ale retli bir resmikabul yapmıştır. 
bugün sabahleyin saat 9,45 te Berlin, 30 (Radyo) - Yu-
Çekoslovakya hudutlarına var- nanlı maraton şampiyonu Fri-
ımş ve Avusturya'lılar tara- bon Luiz, bir zeylin dalını 
fından Çek'lere merasimle tes· hamil olduğu halde buraya 
lim edilmiştir. gelmiştir. 

Meş'ale Prag'a bu gece saat Viyana, 30 (Radyo} -
11 de varacaktır. Olimpiyad meş'a!esi Avuslur-

Berlin. 30 ( A.A ) - 205 ya' da kain Horn şehrine gc-
kişiden mürekkep olan F ran- ceyarısından cız sonrn gel-
sız ve 115 kişiden mürekkep miştir. 

olan Leh Olimpiyat takımları Viyana, 30 (Radyo) - Dün 
dün buraya gelmişlerdir. gece vukubulan hadiseler mü· 

Berlin, 30 (A.A) - Maarif nasebetile hükumet, 130 kişi 
nazırı B. Rust beynelmilel yakalamış ve bunları tevkif 
Olimpiyat komitesi reisi Kont eylemiştir. 
Baillet Latour dün Yunan ----

Yunan Prensi sporu sergisinin açılma töre
ninde bulunmuşlardır. 

Viyana, 30 (A.A) - Oliın
piyad meş'alesinin geçmesi 
münasebetiyle nasyonal sosya
listlerin yapmış oldukları bir 
nümayiş esnasında polis kor
donu yarılmıştır. Bunun üze
rine polis kuvveti nümayişçi-

Sofya'da 
Sofya, 30 (Radyo) - Yu

nan prenslerinden Prens Pol 
tayyare ile Sofya'ya gelmiş ve 
Prens Kiril tarafından kabul 
edilmiştir. Prens Pol Berline 
gitmiştir . 

o Dakika: 

ispanya' da vazi
yet çok nazik!. 

-----:o~-----
Bayon, 30 (Radyo) - Asilerin elinde bulunan (Saragosa) 

ya doğru yürüyen hükumet kuvvetlerinden 4 kol, asilerle le-
• mas etmiş ve bu temasta vukubulan müsademede hükfımet 

kuvvetleri, yediyüz maktul ve beşyiiz yaralı vermek surC'tile 
hezimete uğramıştır. (Saragosa) yı muhafaza eden asiler, sekiz 
bin kışidcn ibarettir. Bunlar mükemmel bir halde müsellahtır. 

Paris, 30 (Radyo) - ispanya hükumeti, merkezini Madril
ten (Valensiya) ya nakletmeğe karar vermiş ise de, (Valen
siya), asi ordunun eline diiştüğündl.!n bu kararını kuvveden file 
çıkaramamıştır. 

Vaşington, 30 (Radyo) - Amcrika'lıların menafiini alaka
dar eden husu.satın haleldar olmasından dolayı Amerika hiikfı
meti, İspanya hükumetini protesto eylemiştir. 

Üçyüz Amerika'lı. İspanya'nın dahil kasabalarında muhasara 
edilmiş bir vaziyettedir. 
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Moskova'da İspanya veka
yii hakkında ilk yazı bugün 
izvestiya'da çıkmıştır. Bu yazı
da amelenin himaye edilmesi 
lüzumundan bahs ve asilerin 
bir daha baş kaldıramıyacak 
şekilde silahlarından tecrid 
edilmeleri tavsiye edilmektedir. 

Lizbon, 30 (Radyo) - Diin 
asilerin hükumete mensub iki 
tahtelbahiri tayyare ile bom
bardıman ettikleri görülmüştür. 
Tahtelbahirlerin bliyük zarar
lara uğradıkları :;öylenmek-
t~dir. 

Mahkemelerde: 

Cinayet yeri 
imdi 

Görünmiyor muş 
Seferihisar kazasının Kavak

dere köyünde Girid'li Hasan'ı 
öldürmekle maznun muhtar 
İsmail'in muhakemesine dün 
Ağırcezada devam edilmiştir. 
Geçen celsede verilmiş olan 
karar mucibince ehlivukuf ta
rafından şahitlenlen Abdur
rahman 'ın maznunu kaçarken 
görmüş olduğunu söylediği 
yerde yapılan keşfe ait rapor 
dünkü celsede okunmuştur. 

Bu raporda ehlivukuf, ağaç· 
lanı. ve bağların filizlenmiş 
olduğu ;çin şahit Abdurrah
man' ın bulunduğu yerden ha
dise yerinin görünmemekte 
olduğunu işaret etmekte, fa 
kat hadise ikinci kanunda ol
duğuna göre o zaman ağaç 
ve bağların yapraksız ve fi
lizsiz olduğu nazarı dikkate 
alınınca maznunun belki gö
rünebilrceği mütaleası da der
meyan olunmuştu. 

Maznunun vekili, raporun, 
ınüddaa bakımından kendileri 
için kafi olduğunu, amme hu
kuku namına lüzum görülürse 
ikinci kanun ayında ayrıca 

keşif yaptırılabileceğini söyle
miştir. Mahkemece, ehlivukuf 
sıfatile raporu tanzim etmiş 

olanların şahit sıfatile dinlen
melerine karar verilerek mu
hakemenin devamı başka gü
ne bırakılmıştır. 

1 
ılar. 

Cebelüttarık 30 (A.A) -
Öğleden sonra isyancıların bir 
deniz layyaresilc hükumete 
ait iki tahtelbahir arasında 
biı müsademe olmuştur. Tay
yare onbeş dakika müddetle 
tahtelbahirleri bombardıman 
etmiştir. 

Bunlardan biri dalmış ve 
bir daha su yüzüne yüksel-
memiştir. Binaenaleyh bu tah
telbahirin battığ·ı zannediliyor. 
Diğeri ise Molaga'ya doğru 
yol alırken görülmüştür. 

Seville, 30 (A.A) - Hü
kumete sadık bir denizaltı ge· 
misi isyancıların bir deniz 
tayyaresi tarafından batırıl
mıştır. 

Paris, 30 (Radyo)- Başba
kan Leon Blum, Fransa'nın 
ispanya kuvvetlerine silah ver
diği hakkındaki haberleri tek-
zip etmiştir. 

Barselon, 30 (Radyo)- Ba
lear adaları kumandanı, hüku-
mete sadık kaldığını bir mek
tupla bildirmiştir. Şehirde icti-
mai yardım işlerinde kullanıl
mak üzere 1800 ev işgal al-
tında bulunduruluyor. 

Madrid, 30 (Radyo) - Res
mi gazete olan Gazel Madrit 
asilerin bulunduğu mıntakala
rın harp mıntakası sayılacağı 
hakkındaki kararnameyi neş
retmiştir. 

İstanbul, 30 (Radyo) - is
panya' da asilerin gittikçe ka· 
zanmağa başladıkları ve isyan 
liderinin, ispanya Fasından 
lspanya'ya geçtiği bildiriliyor. 

Franşız amelesinin, hududu 
geçerek ispanya asilerine illi· 
hak ettikleri söyleniyor. 

Paris, 30 (Radyo ) - Ge· 
neral Franco, tayyare ile Tet
van'dan Sevilla'ya gelmiş ve 
orada diğer kumandanlarla 
bir kongre akteyledikten son
ra tekrar Tetvan'a dönmüştür. 

Madrid, 30 (A.A)- İhtilali 
bastıracak kat'i hareket henüz 
başlamamıştır. Vaziyet henüz 
müphemdir. Delta ve Melila 
limanları hükumetin harp ge
mileri tarafından bombardı-
man edilmiştir. Asiler, kendi 
vaziyetlerinin düzeldiğini bil
diren gösterişli bir tebliğ neş
retmişlerdir. Hakiki vaziyeti 
anlamak için daha beklemek 
lazımgelecektir. 

~:Nöbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Kemeraltında 

Sıhhat, Güzelyalı'da Güzelyalı, 
lrgatpazarında Asri, fkiçeş
melik'te lkiçeşmelik, Alsan
cak'ta Jojef Julyen eczaneleri 
açıktır. 
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lzmir Komutanlığı ilanları Mst. Mev. Sat. al. Ko. dan: lzmir harici askeri satın alma ilanları 
1 - Harp okulu için beher tanesine ·biçilen ederi 58 lira 

Mst M S ı K d Edremit askeri sat. alma komisyonundan: 
· v. at. a . o. an: olan 550 tane gardirop kapf)h zarfla eksiltmeye ko-

l - Bergama kıt'atı için 80 ton sığır eti kapalı zarf usu- nulmuştur. 1 - Edremit garnizonundaki birliklerin senelik yiyecek ih-

ı · ı ı k tlyacı için kapalı zarfla eksi L"leye konulan 10.000 
ı e satın amaca tır. 2 Şartnamesini 160 kuruşa almak ve örneği görmek 2 M 1 h · b d r 14000 l' d kilo sadeyağına talip çıkmadıg ı ıdan yeniden kapalı 

3 
- a ın ta mm e e ı ıra ır. istiyenler hPrgün komisyona uğramaları. zarfla satın alınacaktır. 
- Birinci teminatı 1050 liradır. 3 İhalesi 14 ağustos 936 cuma günü saat 11 dedir. 2 - Malın tahmin bedeli 9000 liradır. 

4 17181936 pazartesi günü saat on altıda Bergama as· 4 ilk teminat 2392 lira 50 kuruştur. 
keri satın alma binnsında alınacaktır. .3 Muvakkat teminat 675 liradır. 

S 1 1 b k k 5 Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün- 4 ihale 12/8/936 rarşamba günü saat 11 de Edremit 
stekli olanların birınci teminat arını ve an a me • v 
tuplarını veya tahvillerini ihale saatın.dan evvel Ber· cü maddelerinde yazılı belgelerle kanuni teminatlarını satın alma komisyonu bınasında yapılacaktır. 
gama maliye veznesine teslim edecektır. havi teklif mektuplarım ihale saatından en az bir saat 5 istekli olanların muvakkat teminatlarını tümen muha-

6 Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler için her gün evvel Mst. Mv. satın alma komisyonuna vermeleri. sebeciliğine zamanında yatırmış olacaklardır. 
komisyon açık olduğu ilan olunur. 29 31 5 12 2357 6 Evsaf ve şartlarını görmek ve bilmek istiyenler er-

26 31 6 11 2322 Mst. Mv. satın alma komisyonundan: gün komisyona gelmeleri. 

M t M S t l K d B
eher kilosunun 7 - Teklif mektupları ihale saatından . bir saat evvel ko-

s. v. a . a. o. an: misyona verilmiş olacaktır. 26 31 5 9 2315 
1 - Bergama kıt'atı için 500 ton yulaf kapalı zarf usulile Miktarı Tahmin edilen tahmin Teminatı muvak --:------~-,-----,..;.-----,-----------

satın alınacaktır. Cinsi Kilosu mecmu tutarı edilen fiati kate akçesi 
Bergama askeri sat. komisyonundan: 
1 Bergama kıtaatı için 393 ton kuru ot kapalı zarf usu· 

2 - Malın tahmin bedeli 20000 liradır. L. K. K. S. L. K. Jile satın alınacaktır. 
3 - Birinci teminatı 1500 liradır. KesilmiŞ sığır eti 46900 8442 00 18 00 633 15 2 Malın tahmin bedeli 11790 lira . 
4 - 15/8/936 cumartesi günü saat 10 da Bergama askeri " " " 39300 6091 50 15 00 457 00 3 Birinci teminatı 884 lira 25 kuruştur. 

satın alma binasında alınacaktır. Münakasanın şekli ihale tarı'hı" gu"'n ve saatı 4 17/ 8/936 B k · pazartesi günü saat 14 te ergama as erı 
5 - istekli olanların birinci teminatlarını ve banka mek- Pazarlık 7/Ağustos/936 cuma günü saat 15,30 da satın alma binasında alınacaktır. 

tuplarını veya tahvillerini ihale saatından evvel Ber- " " " '.' " " 16 5 1 kl' 1 1 b I b - ste ı o an arın irinci teminat arını ve anka mck-
gama maliye veznesine teslim edecektir. l - lzmir Mst. Mv. Foça ve Seferihisar mıntakaaı kıt'a- tuplarını veya tahvillerini ihale saatından evvel Ber· 

6 - Evsaf şeraitini görmek istiyenler için hergün komisyon tının iki kıta şartname ile ayrı ayn kapalı zarfla mü- gama maliye veznesine teslim olunacaktır. 
açık olduğu ilan olunur. 26 31 6 11 2321 nakasada bulunan yukarıda cins ve mikdarları yazılı 6 - Evsaf ve şe raitini görmek istiyenler için hergün ko-

Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: iki kalem sığır eti ihtiyacına talip çıkmadığından pa- misyon açık olduğu ilan olunur. 26 31 6 11 2320 

1 Beher tanesine biçılen ederi 305 kuruş olan 64 bin zarlıkla satın alınacaktır. Bergama askeri sat. al. ko. nundan: 
650 tane kilim kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 2 - İhaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda l - Bergama kıtaatı için 180 ton maden kömüıü 19/8/ 

2 ihalesi 10 ağustos 936 pazartesi günü saat 15 tedir. lz:mirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 936 çarşamba günü saat 14 te açık eksiltme ile Ber· 
3 Şartnamesi 986 kuruşa M. M. V. sa. al. ko. dan alınır. yapılacaktır. gama askeri satın alma binasında satın alınacakbr. 
4 - ilk teminat 11110 liradır. · 3 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 2 Maden kömürünün tahmin bedeli 1800 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 4 - İstekliler ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair vesi- 3 Birinci teminatı 135 liradır. 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle ka göstermek mecburiyetindedirler. 4 istekli olanların birinci teminatı Bergama maliye vez-
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki nesine ihale zc.manından evvel t eslim edeceklerdir. 
evvel M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve- 5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyen hergün komisyon 

24 27 31 7 2257 sikaları ve teminat muvakkatelerilc birlikte ihale açık olduğu ilan olunur. 31 5 11 15 2376 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. dan: --=---s_a_a_tı_n_da_n_e_vv_e_l_k_o_m_i_;S}:...'O_a_d_a_ı_ıa_z_ır_b_uı_u_n_m_a_1a_rı_._2_4_0_9_ lzmir sicili tica- Hilal kereste fabrikası lh· 
Mikdarı İzmir belediyesinden: san Kayın Ne:at ve Hicri 

Cinsi Kilosu t 1 T ezol firması ve 1. Ka-
Saman 132500 2/5 suntim çıralı tahta 400 380 re memur U• 

l 
2 santimlik " " 300 231 .. ~ •• d yın ımzası . 

- Kasaba askeri kıtaat hayvanatının yukarıda cins ve g~11Jn an• ~ erik 
mikdarı yazılı bulunan saman ihtiyacı açık eksiltmeye ispit 4000 80 fi& • 

7000 63 1 NejJt Tezol 
konulmuştur. Parmak znıirde Vak f h )"' s '. 1 

2 - ihalesi 7 ağustos 936 cuma günü saat 16 da açık Alt kotana l50 l.)5 ~ında 16 11 n 1a f 
1 

i v.. Ne a~ T l m a · ı 
eksiltme ile Turgutluda a~keri satın alına Ko. nunda Tim on 300 175 res' fabı il as nd keı es' e ti 
yapılacaktır. Takoz 4oo 4o c..ı ... t ini Mahmut İhsa ve Ah-

3 - Şartnamesi hergün satın alma komisyonunda görü- Travers 200 60 met hacı Hasan ıı ah u uları 
lebilir. Travers 200 60 Neiat ve Hicri unva ll altında 
Muhammen fiatı bir kuruş 25 santimdir. Üst kolana 400 160 Teminatı muvakkatesi 125 liradır. K yapmakta iken bu kere [lh-

1 
apak ağacı 150 75 san Kayın, Nejat ve Hicri 

steklilerin belli gün ve saatta Turgutlu askeri satın Başlık, kara ağaçtan 150 157 50 Tezol) unvanını alan işbu şir-
alma komisyonunda bulunmaları. 25 28 31 4 2317 16 l 6 50 ketin yeni ticaret unvanı tica-

4 

Mst. Mv. sa. al. komisyonundan: 2373 Yukarıda cins ve mikdarile muhammen bedeli yazılı mal- ret kanunu hükümlerine göre 
Cinsi Miktarı zeme furunlanını~ kayın ağacından çatlaksız olarak baş katip- sicilin 1794 numarasına kayt 

Köhne fotin •.;ift 57 likteki şartname veçhile 18/8 /936 Salı günii saat on a tıda ve tescil edildiği ilan olunur. 
" baskül adet 2 açık eksiltme ile ihale edilecektir. iştirak için yüz yirmi bir lzmir sicili ticaret me-
11 perde " 5 liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mek- ınurluğu resmi mühürü 
" masa örtüsü ka- tubile söylenen gün ve saatte encümene gelinir. ve F. Tenik imzası 

difc koltuk Tk. parça 9 31 4 8 12 2405 1 - Beyanname 
Gemici feneri adet 3 1 - Temizlik işleri hayvan· sekiz yüz yetmiş beş lira be- Beyanname 
Boru " 29 larının bir senelik ihtiyacı için deli muhammenle başkatip· lzmirde Vakıf hoca soka-
Dirsck " 23 kilosu iki buçuk kuruştan iki likteki şartname vcçhile otuz ğında 16 numaralı Hilal ke-
Soba " 13 bin yirmi beş lira bedeli mu- beş bin kilo kalın buğday ke- reste fabrikasında 30/ Nisan/ 
Mangal " 1 hammenle başkatiplikteki şart- peği alınacaktır. Açık eksilt- 1934 tarihli ve 5881 numa-
Karavana 3 name veçhile seksen bir bin me ile ihalesi 7 /8/936 Cuma ralı Noter mukavelenamesi 
Kazan " 3 kilo kalın buğday kepeği alı- günü saat on altıdadır. iştirak mucibince kollektif şerik sıfa-

H eri T t:zo l ti. 1 ı. 
unzası 

Umumi N . 6452 
Hust.:si No. 7/ 113 

Da irede okunup anlatılan 
işbu 23 7 /936 t.ırihh beyan
namedeki unvan i!e imzat rm 
d airemizce ya ... ılan ş rket mu
kavelcnamtsı mucibiı ce leş k
kül eylen . iş ve bu kerı e 
um anı tebdil edilmiş olan 
Hilal kereste fabrikası "İhsan 
Kayın, Nejat ve Hıcri Tezol,. 
unvanlı şirket namına unvan 
ile birlikte imzaya mezun şü-
rekadan zat ve hüviyeti ma· 
rufumuz İhsan Kayın ile diğer 
şerik Hicri Tczolun olup mün· 
derecatını tamamen kabul ve 
ikrar eyledikten sonra her biri 
kendi elife yanımızda koydu
ğunu tasdik ederiz. Bin dokuz 

Huva kıtaatında mevcut yukarıda cins ve miktarları yazılı nacaktır. Açık eksiltme ile için altmış altı liralık muvak- tile teşL::il eylediğimiz "Mah-
oniki kalem köhne eşya pazarlık surdtile satılacaktır. Talip· ihalesi 7 / 8 / 936 Cuma günü kat teminat makbuzu veya mut Ihsan ve Ahmet hacı Ha-
lerin 3/8/936 pazartesi günü saat onda Rcşadiyede hava kıta· saat on altıdadır. iştirak için banka teminat mektubu ile san mahdumları Nejat ve 

yüz otuz altı s nesi Temmuz 
ayının yirmi ü üncü perşembe 
günü. 

atı karargahında miiteşekkil komisyona müracaatları. 29 31 yüz elli iki liralık muvakkat söylenen gün ve saatla encü· Hicri,, unvanı ile kereste fab-

M kb b k rikacılığı ile kereste üzerine 
st. M • satın alma komi~yonıından: tenıı a ıe uzu veya an a mene gelinir. 

Beher kilosunun teminat ınektubu ile söylenen 24 28 31 4 2301 uğraştığımız ticaret işlerimi-
.. tt .. elinir zin bu kere iktisap edilen 

Miktarı Tahmin edilen tahmin Teminatı nuvak gun v · aa a encumene g · 1 - Mezarlıkbaşında Hay-

Kl.losu mecmu tutarı edilen finti kate :ı\...çesi 2 - Karşıyaka tramvay hay- 'dd" k d b soyadı ile terkip eylediğimiz Cinsi 
K 

rı ın paşa so ağın a ele- Hı'laAl kereste fabrı'kası "Ihsan 
L K K S L vanlarının bir senelik ihtivacı diye 't 5 1 ·1 · d . . . . . . ,, ye aı sayı ı aı e evın e K N · H · · T ı 

25916 00 12 00 1934 70 için kilosu dört kuruştan bin yapılması icabeden yüz kırk ayın, eıat ve ıcrı czo " Kesilmiş sığır eti 117800 
Ayaktan ıı " 84000 

Münakasanın şekli 
15540 00 18 00 1165 50 iki yüz lira bedeli muham· dört lira otuziki kuruşluk ta- ğ?;d~~ :!;ke~a m~k:~~le~rl~~: 

ıh 1 t 'h' u··n ve saatı nıenle ba .. katiplikteki şartname mirat kiracı tarafından yapıl-

Pazarlık 
a e arı 1 g y cibince aşağıdaki imzaları-

7 /Ağustos 936 cuma günü saat 16,30 da veçhile otuz bin kilo arpa mak ve kira bedeline mah:sup mızla şirketin unvanı ile bir-.. " " ·• " " 17 A k k ·1 · ı edilmemek sartı'le başkaAtı'p· alınacaktır. çı c sı tme ı e l'k - f 'd · likteki keşif ve şartname veç- 1 te mun erı en ımzaya me· 
1 Mst. Mv. kıt'aalının iki kıta şartname ile ayrı ayrı 

kapalı zarf usnlile münakasada bulunan yukarıda cinsi 
ve mikdarları yazı i'· i kalem sığır eti ihtiyacına ve· 
rilen fiat komi~. n a pahalı görtildüğiinden pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda İz· 
mirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. 
3 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

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

ve üçüncü maddelerinde ve şart~amele.ri~de ~azılı 
vesika!arı ve teminat muvakkatelerıle bırlıkte ıh3le 
saatından evvel komisyonda hazır bulunmaları. 2408 

Mst. Mv. Satınalma Komisyonundan.= . . . A • • 

Mst. Mv. kıtaatı için pazarlık suretıle yırmı ıla yırmı b~ş 
bınek koşum mekari hayvanatı satın alınacaktır. Vermeğe talıp 
olanlar 6 Ağustos 936 perşembe günü saat.. onbeş buçukta 
Kışlada Mst. Mv. Satınalma Komisyonuna muracaatları 

23 28 31 4 2276 

ıhalesi 7 / 8 936 Cuma günü lh K k 11 d hile ve senelik kirası uçyuz zun san ayınıın ·u an ığı 
saat on altıdadır. İştirak için yirmibcş lira bedeli muham· unvanla imzasının berayı tes-
doksan liralık muvakkat temi· menle bir senelik kirası 11 _8_ cil tasdikini rica eyleriz. 
nal makbuzu veya banka le- 936 s ı günü saat onaltıda Şerik 
minat mektubu ile söylenen açık artırma ile ihale edile- İhsan Kayın 
gün ve saatta encümene gelinir. cektir. iştirak için yirmidört ------------

3 - Karşıyaka tramvay hay- buçuk liralık muvakkat temi- ile .söylenen gün ve saatte 
vanlarının bir senelik ihtiyacı nat makbuzu ile söylenen gün encümene gelinir. 
için kilosu bir kuruştan iki ve saatte encümene gelinir. 3 - Başkatiplikteki şart-
yüz lira bedeli muhammenle 2 - Belediye dairesinin nameye veçhile beher tonu on-
başkatiplikteki şartname veç· 936 yılı ihtiyacı için bin yirmi bir lira yirınibeş kuruştan yüz 
hile yirmi bin kilo saman ah· altı lira yirmi kuruş bedeli on iki lira elli kuruş bedeli 
nacaktır. Açık eksiltme ile muhammenle başkatiplikteki muhammenlc on ton yıkanmış 
ihalesi 7 / 8 / 936 Cuma günü şartnameye ilişik cedvelde cins ve kalburlanmış maden kö-
saat on altıdadır. İştirak için ve miktarı kırk altı kalemde mürü alınacaktır. Açık eksilt-
on beş liralık muvakkat temi- yazılı kırtasiye 11 ·8-936 salı me ile ihalesi 11-8-936 salı 
nat makbuzu ıle söylenen gün günü saat onaltıda açık ek- günü saat onaltıdadır. İştirak 
ve saalta encümene gelinir. siltme ile ihale edilecektir. için sckizbuçuk liralık muvak-

4 - Karşıyaka tramvay hay- İştirak için yetmişyedi liralık kat teminat makbuzu ile söy-
vanlannın bir senelik ihtiyacı muvakkat teminat makbuzu lenen gün ve saatta encümene 
için kilosu iki buçuk kuruştan veya banka teminat mektubu gelinir. 26 31 4 8 2327 

T .C. lzmir üçüncü Noteri 
Tahsin Amur resmi mühürü 
ve vekili Ali Raif Günyer ım· 
zası. 

No. 3679-385 
işbu beyanname altındaki im· 

zalardan dairece şahsı tanın
mış olan Hilal kereste fabri
kası "Ihsan Kayın, Nejat ve 
Hicr. T ezol,, unvanlı şirket 

şürekil ından Nejat Tezolun 
bizzat önümde kendi eliyle 
imzaladığını oter kanununun 
67 inci maddesine tevfikan 
tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
otuz allı yılı temmüı. ayının 
yirmi yedinci gü. jdü ... 

Pul üzerınde 27-ten ıuz· 

1936 tarih ve T. C. M sin 
noteri Hakkı Başman resmı 

mührü ve imzası 
Umumi No. 
Hususi No. 2-37 

Bu beyanname suretinin da
iremizce ve Mersin Noterli
ğince tasdikli olduğu görülen 
aslına ve dairemiz doşyasında 
alıkonulan nüshasına . uyğun 
olduğunu tasdik ederim. Bin 
dokuz yüz otuz altı senesi 
temmuz ayının otuzuncu per· 
şembe günü. 



iş bankasına me· 
mur alınacaktır. 

Türkiye iş bankasından: 


