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I 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Çarşamba - 28 Temmuz 1937 

Menfi düşünen 
Sporculara karşı Başba. 
kanımız bir tebliğ neıret. 
tiler. 

Fiati (100) Para 

~Japonlar 500 in Asl{erini öldürdüler 
~ ~Bütün Japon dona __ n_m. ası hareket 

emrini aldı, vaziyet naziktir 
Bitaraf askeri mütahassıslar, Çin ordusunun mücehhez oima
dığını ve Japonların galip geleceklerini tahmin ediyorlar 

Japon kadın askerleri 
Pekin 28 (Radyo)- Şimali rine Japon kıtaatı, Pekin üze·: 

Çin ordusu kumandana Sen rine ileri harekete başlamışlar. 
Soban, Japon ültimatomunu dır . 
kabul etmemiştir. Bunun üze· Alakadarlar, Pekin şehrinin -------·--· -~-------
Başhaka o lsme.t lnönü j 

"" 

'1enfi spor har~·ketlerine kar-
şı bir tebliğ verdiler 

letanbul, 27 [ A.A. ] - Baş· 
•eki} İnöoii tarahodao tf'hliğ edil· 
llılittir: 
k. 11tanbul ıpllr meydanlarında 
l 'Oılaşan genç sporculann biribir· 
a.~rioin hayatına ve hayıiyeıine 
~teden bir zihniyete daşmeleri 
•beınmiyetle dikkatimizi celbeden 
;•hiyet almaaı üı.erioe keyfiyet 
L!l'kspor Kurumu başkanlığına tet· 
'l\. ettirilmiı ve uzun incelemeler 
"eticesi meydana gelen rapor mü· 
talea olunmuıtur. 
it Daha evci bir takım hadise· 

l'den sonra en son 4 Temmuz 
' 

vak'ası üzerine Türkspor Kurumu 
geoel merkez heyetince musib ce
zalar tertih cdilmi~tir. Dikkatimizi 
celbeden esaslı mesele spor terbi-
yesinin bazı mühitlerde spor maks· 
adına ve centilmen tcrbiyet1ine 
münaf i bir ~istikamet almasıdır ki, 
bu istikamet ıslah oluomadıkça 

derdio:esası tedavi edilmemiş ka· 
lacaktır. 

Cumhuriyet hükumetleri ilk 
güoden itibaren ııpor tt·rbiycsiyle 
alakadar olmuılardır. Tecrübeli 
sporcu olarak karşımıza çıkanlar 
- Devamı 4 m:u suhif ·de -

--------··~ .... ---~~----------
Romanya kralı Karo! 

-----~--------Londra ve Paris seyahatından 
Bükreşe~dönüyor. 

Kral Karo! bir ziyafette 
il) Brüksel 28 (Radyo) - Ro· rilen ziyafette hazır bulun· 
~i~nya krala Karol, dün, Bel- muştur. l.k krala Leopold tarafından Romanya kralı, bugün Bük· 

en ıaraymda ıerefine ve· re§e dönecektir. 

bombardıman edilmiyeceğini Amerika mahafili, Sovyet 
tahmin ediyorlar. Rusyanm da Çin· Japon ihti· 

Japon piyadeleri ile tayya· lafına karışmasından &. endişe 
reler, dün geceden itibaren ediyorlar. 
harekete geçmiş bulunnyorlar. Otuz tayyareden mürekkep 
Şehirde, büyük bir korku hü- bir Japon hava filosu, Fen 
küm sürmektedir. Kinaye vasıl olmuştur. 

Şangay 28 (Radyo) - Bita· Almanya sefiri, dün gee~ 
mareşal Şanghay-Şek tarafm· raf askeri mütehassıslar Çin 

ordusunun, mücehhez olmadı· 
ğııu ileri sürmekte ve Japon 
ordusunun, kısa bir zaman 
içinde galebe> çalacağını tah· 
min eylemektedirler. 

Nevyork, 28 ( Radyo ) -
Tokyodan alınan son haber· 
ler, bütün Japon donanması· 
nm hareket emrini aldığını 
aldığını bildirmektedir. 

dan kabul olunmuş ve uzun 
müddet konuşmuştur. 

Pekin 2$ (~ - Son 
gelen bir habere göre, şimali 
Çin ordusu komutanı general 
Sen Soyan dün istifa etmiştir. 

Tokyo 28 (Radyo) - Ja· 
pon kabinesi, dün gece top· 
lanmış ve uzun müzahereler· 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Amerika esham 
borsasında .. 

·-·-· Çin hadiseleri "}ühim]_bir panik 
husule getirdi . . 

Nevgorktan bir görünüş 
Nevyork, 28 ( Radyo ) - Amerika mahafili, büyüme· 

Şimali Çin hadisatı, dün bor· sinden ve bir harp doğurma· 
sacla panik husule getirmiştir. sından endişe ediyorlar. 

---~----·.-···~·~ 

Çam altı Tt1zlasında 
-----------Tahkikat devam ediyor 

inhihisarlar Vekaletinin Ça
maltı Tuzlası eski müdürü B. 
Sezainin, Vekaletin lstanbulda· 

ki teşkilatında bir şube mÜ:
dürlüğüne tayin edildiğini 

evelcc yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre Tuz· 
lada muamelat, inşaat ve 
idare işlerinde bazı yolsuz
luklar iddiasilc ihbarlar vuku 
bulmuş ve inhisarlar Vekaleti 
tarafından umumi bir teftiş 
yapılması muvafık görül· 
müştür. 

V t:kalct müfettişlerinden B. 
Ali Faik ve Hakkı lzmire 
gelerek Çamaltı Tuzlasına 
gitmiş, muamelat ve evrak 
ile inşaat masraflarını baştan 

başa teftiş ve tetkike başla
mışlardır. 

Bir haf tadan beri devam 

etmekte olan teftişlerine ne 

suretle neticeleneceği henüz 
belli değildir. 

Temmuzun birinden itiba

ren Tuzla müd•lüğü vazife

sını vekaleten ifa etmekte 

( Devamı4 üncü sahifede ) ---····---Grevcilerin inadı 
Paris 28 (Radyo) - Sen 

nehrindeki vapurlar, zabıtanın 
muhafazası altındadır. Grev
ciler, bütün bu tedbirlere rağ· 
men iş tutmak niyetinde 
değildirler. 

Trakya manevralaı·ımız 
çok mühim olacak 

Ecnebi devletler erkanıharp/eri, lzmir 
_ [--vapuru ile~geliboluya çıkacaklar 

ve manevra sahasına gidecekler .. 

Şanlı süvarilerimiz 
lstanbul 28 (Hususi)-Trak· ecnebi devletler Erkanı bar· 

ya manevralaramızın, çok mü· biye reislerile ateşemiliterleri, 

him olacağı ve üç gün süre· lzmir vapuruyle Geliboluya 

cek olan harekattan sonra gidecekler ve oradan karaya 
büyük bir gecitresmi yapıla· çıkarak manevralatm cereyan 
cağı bildiriliyor. edeçeği sahaya · yollanacak· 

Manevralara takibedecek olan lardır. 

---~-------~~···~~----~----
Yugoslavların ke. 

mikleri Parise 
nakledildi 

Paris, 28 (Radyo) - Umu· 

mi harpte Fransız topmkların· 

da ölen Yugoslavların kemik

leri, bugün buraya nakledilmiş 

ve hazırlanan mezarlığa gö· 

mülmüştür. Bu münasebetle 
büyük merasim ve mezarlağm 

önünde bir geçid resmi yapıl· 
mıştır. 

Asiler 
Bir /ngiliz vapu. 
runu yakaladılar 

Londra, 28 (Radyo) - Mi· 
riyani admdaki lngiliz vapuru, 

Gison açıklannda Siyodatdi 

Valansiya zırhlısı tarafmdan 
yakalanmıştar. 

Söylendiğine göre, lngiliz 
vapuru durmak istemediğinden 
topa tutulmuş ve kısmen tah· 
rip edilmiştir. 

f lFransıZ.kabinesi 
fevkalade toplandı 

Yaz -·--tatilinden evvel mühim 
bir içtima yapacak 

Fransa reisicumhura Bag Lebrun 
Paris, 28 (Radyo) - Bu ]attırılacaktır. Tolyo, Vaşing· 

hafta içinde toplanacak olan ton sefirleri değiştirilmektedir. 
kabine, hariciye nazırı umumi Mesaı nazın şimendiferlerin 
siyasi vaziyet hakkında ızahat yeni idare sekli hakkınna bir 
verecektir. kararaame imza ettirecektir. 

Bu içtimada cumhur reisine Kabine bundan sonra 
bir ıüfera tebdili liıtesi imza· tatili yapacak.ır. 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 28 T emmuz937 

Anasını Ciör __ f ı·ansanın Hava Silahlanması Bulgaristanda miit .. 
hiş sıcaklar ·-·-· ______ Kızını Al Tayyare endüstrisinin devletleşmeşi; milli mü Belgrad, 27 (Radyo)- Bu!: 

garistanda müthiş sıcaklar hu· 
küm sürmektedir. Rusçuk ve 
Plevnede hararet derecesi kır· 
ka kadar yükselmiştir. 

Yazan: Sermet Muhtar No. 43 ____ daf aa bakımından iyi neticeler vermekle be-
Kahvenin gerisi viranedir. 

iki iskemle getirtiriz, teferrüatı 
uzun boylu konuşuruz; herşeyi 
bitirip kurtuluruz. dedi. 
Makamı kaynana, gene (Rab

biye emanet ol I) u basıp ay
nldı. Makamı damat ta, kös 
kös odasına yürüdü .. 

O haftanın çarşamba gü
nündeyiz. Vakit sabahla öğle 
arası. Saat, alaturka iki buçu
ğu geçiyor. 

Tevekkül hamamı sokağın
da, baştan üçüncü evin yuka
rı katında, çatlak, yayık, hım 

hım, gevrek, mızmız, billur, 
kadın sesleri biribirine karışı
yordu. 

Çatlak sf"sin sahibi öfkeli. 
Boyuna söylt-niyor: 

- A dosHar bittim, a müs
lümanlar hdak oldum. Ayakta 
duracak, parma~ımı kımılda
tacak mecalim kalmadı. Ora
ya hnrava pala •çala çala, 
tf"rdt"n sucnk kesilP kf"silf" ci
g"rime işledi . Göriirsiinüz 
bunun sonu çifte (zatün•y(>) 
dayanmazsa tükürün benim 
yüzüme! 

Bu makara gibi çene işlete
nin kim olduğu belli: Hafize. 

Dili sözüm ona Sulukuleli 
kıptilerin aynı, durmadan ya
yık yayık, yanşak yanşak öten 
de, hemen araya karışmada: 

- Kadeş, allasen sus, ağ· 
zını havrayor .. Düğünümüzün, 
derneğimizin arasmdıı söyleme 
böyle kötü söz]eri hepsi ağ
zından çıksın, düşmanının koy
nuna girsin!.. 

Aakabmda gaygalı gaygalı, 
maniyi tutturmada: 

Ay aydındır, duramam 
Dillere destan olamam .. 

Hafizenin kırk yıllık abhahı, 
hatta ahret kardeşiydi.. Geç· 
miş karman çoriman, İstanbul 
içinde yosm · lıktan başlıyarak 
kağıt kavafhğına, bohçacılığa, 
bakıcı]ığa, büyücülüğe ve ni
hayet ölü yıkacılığa kadar 
yapmadığı zanaat kalmamış, 
altmışını aştığı halde hala 
suratı düzgünlü ve yoğurtlu 
patlıcan, gözleri sürmeli. Hay· 
darlı Necibe, derlerdi adına. 
Hımhım da Hafizenin nice 

yıllık tanıdıklarından. Saçları 
sarıya boyalı. Onun da suratı 
~adanalı ve gözleri kuyruklu 
sürmeli. Pat burun; 80 okka
lık; kalbini yağ haklamış ve 
tıknefes ... 

O da bir vaktin sicilli yos· 
malarındanmış. Kırkından son· 
ra mesleğini değiştirmiş. Yan 
perçemleri kesmiş, boyuna 
mendil dolamış. 
Hım hım hım, mırıldanıyor: 
- Mani söynüyorsun, bari 

tamam söyne de tadı çıksın 
Necibeciğiml 

Bu eski meşhurenin ısmı 
de Burunsuz f fakat.. 

. Gevrek seslisi, tavan süpür
gesine entari geçirilmiş gibi 
leyleh boylu, kapkara ve kup 
lcuru; vücudu haza iskelet ve 
lakin canlı, hareketli, becerikli. 

Mütemadiyen oradan oraya 
koşan, hiç solumadan yuka
rıdan aşağıya, aşağıdan yuka
rıya evin ıçını dört dönen, 
tablalara kalıp sigaralarını, 
kibrikliklere kibritleri dizen, 
kahve cezvelerini mangallara 
süren, fincanları tepsilere sıra
Jıyan, şerbetleri yapıp bardak· 

raber büdçeye de ağır yükler yüklenmiştir lara boşaltan, hulasa bütün 
işi gücü, tek başına üstüne 
almış olan oydu. 

Bu da kim mi? Hamlacının 
Nergis Hanım. Rahmetli ko
caşı, sadrazam Şirvani zade· 
nin hamlacılarındanmış .. 

Muhtelif tip tayyareler, kendilerine bağlanan ümidleri tahak. 
kuk ettirmiş görünmektedirler. Avcı tayyareler en önemlisidir 

İzmir birinci icra memurlu

ğundan: 

Bey hancısı İsmaile 3577 
lira vermeğe borçlu ölü hacı 
Hasan oğlu Şükrü varislerinin 
bu borçlarından dolayı tahtı 
hacze alınan Balçuvada Ağıı 
mevkiinde vaki 13000 metre 
murabbat 1200 lira kıymet~ 
muhammineli sebze bahçesı 
ile Ilıca mevkiinde vaki 1500 

Nergis Hanım, büyük ko
naklara girer çıkar, düğünlerde 
soygunluk eder, sünnet cemi
yetlerinde ince saz perdesinin 
yanına oturup hatır için gııı· 

zeller, şarkı Jar söylerdi. 
Yayık dilli Necibenin gay· 

gaylı, bozuk düzen manisi, kaç 
para eder onun usulü daire
sindeki ~azellerinin yanında .. 
Bir menf"di bassın, miyani çı· 

karkPn bir (yar heyi) i çeksin, 
parma~mı ısır. 

Necibe ve f fakate karşı (El 
elden üstündür arşa çıkınca) 
der gibi, gür sesile gürletti 
~azeli: 

Durmaz işler ta ci~erde han
çerinin yart"Sİ 

Böyle zalim olmasın hiç kim
senin mt>hparesi 

Mızmıza ~elince: Şaçları kı
nalı, başında burnunun altına 
k~ÔM sımsıkı dolanık başör

tüsü, kınanısık, horozdan ka
çar, altmış beşlik olduğu, 

çenesi düşük ve zır zır zırla
ması lazımgeldiği halde hap 
yutmuşun biriydi. 

Öteki hatunlardan uzak du
ruyor, gözlerinin üst kapak
ları inik, tavşan uykusu vaz
iyetinde, dudaklarında her an 
okuma, üfleme, besmele. Arada 
bir (Ezan okundu mu?. Na
mazımı kılayım mı?) diye vızıl

dayan bir tınmaz melaikeydi. 
Şahabın rahmetli büyük 

halasından bakiye. Kırk yıl 
halayıklıkta saçını supurge 
ettikten sonra çırak çıkarılmış 
çırak çıkarıldığının senesinde 
de dul kalmış, merhume za
delerden birinin yanına sığın· 

mıştı. 

Şahap bey, emin ve nama· 
zında myazmda bir kadın di
ye, baskı olarak Edanın yam· 
na koymağa, bula bula bunu 
bulmuştu. 

Nikah cemiyeti mi diyelim, 
toplantısı mı, zaten erkeklere
dir. Bu biçim bir nikaha ge
lecekler de elbette fazla ka· 
labalık olamaz. Mahallenin 
imamı, muhtarı, müezzini ve 
damadın can •ciğer ahbapla
rından üç beş kişi .. 

Zavallı kızcağız sapsız:üzüm 
Anayı babayı , bırak, akraba 
makraba ~namına kimseci~i 
yok. 

Hazırlıkları başarmağa say· 
dığımız kadınlar, Hatta yalnız 
Nergis Hanım, yetmiş ve art· 
mıştı bile .. 

Şahap bey o sabah alaca 
karanlıkta yatağından kendini 
atmış. 

- Bugün Nişli Mahmut bey 
beni sarayda bekliyor. Mutlaka 
gel dedi, vakıa önden birşey 
çıtlatmadı ama zannıma ka
lırsa yüzde yüz ulalık rütbe· 
sini enseliyeceğim, bizim ka· 
leme de müdür olacağım ga· 
libal. diyerek acele acele 
çamaşır değiştirip, en yeni 
frenkgpmleğini, üstüne redin
gotlarını giymiş, yeni yaptır· 
dığı içi atlas pardesüyü ko· 
luna almış, Direklerarasındaki 
berberi Arşakda saçlarını bri· 
yantinletip tıraş da olduktan 

Fransanın mali ve teknik etmek olan bir organizas- artık mantıki ve insica .nlı bir 
kuvvetlerinin hemen hepsini yon hakkında sarih malu- doktrine varmış bulunduğu 
askeri tayyarecilik üzerinde mat mevcud o1mıyacağından söylenili~. Bir ordunun ente· 
teksif eylemiş olmasına rağmen, vaziyetin başka türlü olmasına lektüel yetiştirilmesi, belki 
sivil tayyarecilik de inkişaftan imkan yoktu. Büdcenin geçik- de, teknik inkişafından daha 
geri kalmamıştır. miş olması burada büyük bir ehemmiyetlidir. 

Air · Frauce şirketi Şimali mahzur doğurmuş değildir. Hava ordusu gen~l kurma· 
Atlas okyanosunu ve Asor Devlet millileştirilmiş olan b11 ymın şimdi en büyük kaygısı 
adaları hatları hususunda in- şirketlere evvelce satıcılarına havanın hakimi olan sür'attir. 
gi1iz ve Amerikan rakiplerine verdiği parayı ödeyecektir: Her vazifede kullanılabilecek 
göre geri kalmasından mes'ul Hatta daha az ödemesi de büyük tipte hava zırhlıları İn· 
de~ildir. arzuya şayandır, çünkü "es- şası prensibi artık terkedilmiş 

O, mütevai büdcesinin mü· ham =sahibi devlet., hususi gibidir. Vazifeleri ta .. amen 
saadesi nisbe•irıde materiyelle- şah1sların elinde kalacak olan ayrılmış üç ayrı nevi tayyare 
rini yenileştirmek işine giriş- karları kendisi alacaktır. Fü- tefrik edilmektedir. Tek kişilik 
miştir. zuli masraflar ortadan kaldı- avcı tayyareleri, çok kişili hafif 

"Lö Tan,, gazetesinden rılacak, hazine komisyon ve müdafaa tayyareleri, seri bom· 
Maliye komisyonu namına faiz ödemekten kurtulacaktır. bardıman tayyareleri. Bütün 

B. Hymans'm tanzim ettiği bir B. Hymansa göre, ~ndüstrinin tayyareler, kendilerine bağla-

rapor Fransanın hava silah· devletleştirilmesiyle, bir altın iirnitleri tahakkuk ettirmiş gö-
lanması hususunda, belkki milJi devrine giriyoruz demektir. rünmektedir. Bunların en mu-
emniyet bakımından tatmin Bu devletleşme hareketinin vaffakiyetlisi avcı tayyareleri-
edici, fakat mali bakımdan Fransız havacılığının geçir- dir. Son havacılık sergisi, tay-
endişe verici bir inkişafı ha- mekte olduğu bu istihale dev- yarelerimizin ekserisinin mu-
ber vermektedir. resinde. bir reorganizasyonu kabil yabancı tayyarelerile 

Küçük ve çok açık bir ced· kolaylaştırması w•, bilhassa, ( lngili~, Amerikan ve Rus ) 
vel, 1936 ve 1937 büdcele· mllli emniyet ve müdafaa için kıyaslanabilecek bir vaziyette 
rinde başlıca fasılları muka· gerekli tayyare endüstrilerinin olduğunu göstermiştir. Fransız 
yeseli surette göstermektedir. gayri merkezileşmesini temin avcı kuvvetleri bilhassa dik-
1935 büdcesine konulmuş olan etmesi mümkündür. Fakat bu kate şayan tayyarelere malik 
hava tahsisatının yekunu 2 iş kaça mal olacaktır? Bunu görünmektedir . 
milyar 439 milyon franktı. tecrübe gösterecektir. Fra:ısanın, Avrupanın umumi 
1937 büdcesi 3 milyar 659 Raportör, diğer taraftan, vaziyeti dolayısile, mali ve 
milyonu bulmuştur. Bu ye· "dürüst.. bir imalat yanında, teknik kuvvetlerinin hemen 
kunda en mühim hisse hava- "derhal harekete geçmeye hepsini askeri tayyarecilik üze-
cılık materyallerinin yenilen· amade yüksek bir imal kapa- rinde teksif etmeye mecbur 
mesine tahsis edilmiştir. Bu sitesine malik bir endüstrinin kalmasına rağmen, hemen ta· 
yekunda en mühim hisse ha- hazırlandığını,, görmeyi te· mamiyle Air- France şirketine 
vacılık materyallerinin yenilen- menni ediyor. Filhakika, hava inhisar eden sivil tayyarecilik, 
mesine tahsis edilmiştir. Bu ordusu materyellerinin sür'atle gene inkişaftae hali kalma· 
f~slın masrafları geçen sene yenilenmesi için bu mutlaka mıştır. Bu şirket, şimali Atlas 
1 milyar 32 milyon franga lüzumlu bir şarttır. Bununla Okyanusu ve Asor adaları 
mal olmuşken, bu sene 1 mil- beraber, bu temenni tayyare- hatları hususunda İngiliz ve 
yar 959 milyon frank sarfedi- ler fabrikalarında randmanın Amerikan rakiblerine nazaran 
Iecektir. azaldığı hakkında senatoda geride kalmasından mes'ul de· 

Hava ordusuna geçen sene yapılmış olan ağır ihtarlara ğildir. O, mütevazi tahsisa-
tahsis edilen 724 milyondu. pek uyğun düşm~mektedir. tının müsaadesi nisbetinde, 
Bu sene 849 milyondur. Hava 1936 da elde edilmiş olan materyellerini yenileştirmek işine 
meydanı ve istasyonları mas- başlıca teknik neticeler hak· girişmiştir. Fakat burada da, 
rafı geçen sene 240 milyonken kında raporda umumiyetle yeni tayyareler imali hususunda 
bu sene 494 milyona1 çıkarıl- oldukça nikbin mütalealar yavaşlıkların, Fransiz şivil ha-
mıştır. Sivil tayyarecilik için serdedilmektedir. B. Hymans, vacllığı şeflerinin ümidlerini 
geçen sene sarfedilen 193 mil- hava ordusunun yenilenmesi inkisara uğratmasından ve ya-

yon da bu sene 1234 milyon planının gerçekleşmesi husu- hancı teşebbüslerin bu sahada 

olacaktır. Tayyare fabrikaları- sunda rastlanmış olan güçlük- Fransayı çok geride bırakma· 
nın devletleştirilmesi için bu lerin büyük olduğunu, fakat sından kor~u:;:·_ 
sene ayrılmış olan 200 milyon bunların ekseriyetle önlenmiş Bask 
frank, geçen sene bütçesinde olduğunu söylüyor: 

mevcut olmıyan bir yeniliktir. Prototip tayyareler üzerin- Reisicumhuru Bar. 
Bundan başka da tali masraf· deki etüd ve tecrübeler ve 
lar arasında havai inşaat ve 1935 de sipariş edilmiş olan 
araştırmalar (55 milyon) en· seri tayyarelerin imali hak-
düstriyel · seferberlik ( 86 mil- kında ciddi kaynaklardan alın-
yon merkezi idare 30, mek- mış telakki edebileceğımiz 
tepler 23, milli meteoroloji entresan nıalumat verilınek-
ofisi 14, tersane ve mıntakavi tedir. 

atölyeler (15 milyon). Başlıca tiplerin hepsinde 
Muhtelif masraf artışları, mahsus lerakkıler elde edil-

raportör tarafından herhalde miştir. 1936 da yapılmış olan 
kendisinin de arzu ettiği bir prototip (model) tayyareler 

selona vardı 
Barselon, 27 (Radyo) 

Bask cumhur reisi Bay Agira 
tayyare ile Barselona gelmiş· 
tir. Reisicumhur buradan Va-
lansiyaya gidecektir. 

Bay Agira Satandcr 
askeri ve nakdi yardım 
yecektir. Fransadaki 

ıçın 

isti-
Bask 

muhacirlerine de yardım edil· 
mesin i teklif edecektir. 

k .. de metre ve gene Ilıca mev ıın 

vaki 750 metre 700 lira kıy
meti muhammineli salatalık ..... 
tarlası 1-9-937 tarihine mus 
dif Çarşamba saat 10 açık 
·artırma suretile satılığa çıka· 
rılacaktır. Bu artırmada sattŞ 

• İP bedeli muhammen kıymetın 
% 75 ni bulmadığı takdirde 
en çok artıran isteklisinin ta· 
ahhüdü baki kalmak şartile 
satış. ~nb.eş gün daha uza_tı~7 
rak ıkıncı a tırması 16-9 9 
tarihine müsa if Perşembe 
günü saat 10 yapılacaktır. B~ 
artırmada dahi satış bede ~ 
muhammeninin % de 75 rı~ 
bulmadığı takdirde satış 228.

1 numaralı kanıma tevfikan tecı 
olunacaktır. d 

Bu gayri menkuller üzerin e 
herhangi bir şekilde hak ta· 

·1"'nırı lehinde bulunanlar işbu ı a . . ırıı 
tarihi neşrinden itibaren yır 

. k. "'e· gün zarfında ellerınde ı ... 
saikle birlikte dairemize ınu. 

1 . I" d ;\kSI racaat etme en azım ır. 
· ·}ile 

takdirde hakları tapu sıcı 
af sabit olmıyanlar paraların P 

!aşmasından hariç bırakılacak' 
7 her· lardır. Şarlname 20-8-93 

kese açık bulundurulacaktır· 
ar· 

Satış peşin para ile olup 
. rı· 

tırmaya iştirak etmek istıye 

k 1 11e 
Ier % de 7 ,5 pey a çasın 

milli banka itibar mektubuoı.ı 
hamil bulunmaları lazımdır .. c 

% de 2,5 dellaliyc müşt~rıYr· 
ait olup müterakim vergı 8

r . ı fiil . 
tırma bedelinden tenzıl 0 u 

9 
Talip olanların 37-657 dosy•Yt· 
ve icra münadisine müracall 

!arı ilan olunur. _, 

-----1--~ 
i ı an 

(Jljfl 
Buhar makinesinin ta. e' 

dolayısile muvakkaten faalıY 2 
tini tatil eden fabrika~ıderı 
Ağustos 1937 pvazartesırıtıy•· 
itibaren çalışmaga baş 
caktır. . . . _ le sJİ~ 

Binaenaleyh ışçılenmıı ·pı . . gı 

vazifedarlarının eskısı dS 
d.d . başıll 

o gün saat ye ı e ış ıJf· 
· ı" oturı bulunmaları ·lüzumu ı un 

İzmir Pamıılı 
mensucatı 

T.A.Ş. 
sarahatle izah edilmiş değil- yükseleme ve uçuş kabıliyet-
dir. Raporda deniliyor ki; )erinin artışile temayüz etmiş-

"Tayyare endüstrisinin dev· lcrdir. Mesela 1934 progra-
letleştirilmesinden husule gelen mına dahil avcı tayyareleri 

1 

lzmirPamukMensucat1 
yeni büyük reformu bütçe an· 1932 programındaki tayyar('· 
cak kısmen hesaba katmıştır. lerin azami süratini 100 kllo-
Çünkü ancak şimdi teşekkül metreye yakın a, maktadır. 

sonra erkenden damlamıştı Bundan başka pervaneler• tes· 
hin, radyo elektrik tesisatı ve 
silahlar yani umumiyetle tec
hizat hususunda yeni tayyare
ler çok üstünlük arzel ·uek· 
tedir. 

yem evıne. 
Keyif çatmağa gelmiş ve 

akşamdan kalmış bir zampa
ra mı ki siftik siftik kenara 
bucağa saklanacak; (Öhö) dt>· 
sem mah<ılleli ayaklanır diye 
korka(,ak. 

- Arkası var -

Çok u1un bir doktrin boca
lamal<ırı . devre~inden sonra. 
hava ordusu genel kurmayının 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez vt' Fabrikası: lzmir ' de Halkapınardadır: 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpckbaş, Değ-ir~eıi 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot eu· 

l A ' . t. mens imal eylemekte olup mal arı vrupa nın aynı ıp 

0

T~i~f ~n No. 2211 ve 306~ 
elgraf adresi: Bayrak izdi 

~I 
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Hilcage Aşk hastalığı 1 W. F. H. Van vapur acentası lzmir Yüu M · nsucatı 
~B.ir·d-en·, .sı .. çr.ay·a-ra·k·u-ya·n·d·.m-·C·e·va·p·y-en·· n.e •• e.lin·i-s·a-de~ Der Zee ZEGLUKGUAMPPAONLYSAKSAI A . B. Tü r k A n o 1 ı i m Şi r k eti 
baş ucumdaki telefon bütün başına götürdü. Bu işaretle & Co 
şiddetiyle zırlıyordu. Nihadın zorunun kafasında • "LECHISTAN" motörü 21 Halk k f brik 

Gözlerim saatin kadranına olduğunu anlatmak istiyordu. DEUTSCHE LEVANTE LINIE Temmuzda beklenmekte olup apınar umaş a 851 
ilişti: gece yarasını yirmi da- Endişem arttı. G. m. b. H. ANVERS, GDYNIA ve DAN- Mevsim dolagısile çıkarılan kumaş/al' 
kika geçiyor. Bu saattr. tele- - Yok canım, d~dim. HAMBURG 
fon. Kimbilir belki bir hasta - Evet, dedi. Bu, üç haf· 
iındada çağırıyordu. Elim ıs- tadanberi devam ediyor. Ni-
teksiz telefona uzandı: had meseleyi size anlattı sa· 

- Allo. nıyordum. B~nim anlatmağa 
Bir kadın sesı: cesaretim yoktu. Ah ne fela-
- AIJo.. Diktor .. Siz mı· ket. Ne müthiş felaket. 

siniz? - Anlatsana ne oldu? 
- Evet benim... Kimsiniz Nasıl bir felaket. Sözlerinden 

efendim. hiçbir mana çıkmıyor. 

"CHIOS" vapuru 16 Tem
muzda bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala
caktır. 

"KONYA,. vapuru 7 A~us
tosta bekleniyor. ANVERS ve 
HAMBURG limanlarından yük 

çıkaracak. ---- Ben Nihal. 
- Maşallah Bayan Nihal.. 

- Haklısın doktor.. Daha 
hiçbir şey bilmiyorsun ve her 
şeyi bilmekliğin lazım. 

AMERICAN EXPORT LINES 

Keyfiniz yerinde.. Gene evi
nizde bir toplantı var galiba. 
Doktor uykuda mı, yorgun mu 
düşünmeden hemen telefon 

Sonra bir suçlu gibi başını 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

ettiniz değil mi?. 
- Hayır doktor. Keyfim 

Yerinde olmadığl gibi, toplantı 
filan da yok. Şaka da yapmı
Yorum. Derhal geliniz, çok 
rica ederim. 

- Ne var, ne oluyor? 
- Nihad çok hasta.. He-

ltıen gelmeniz lazım.. Korku
Yorum. 

- Peki. Geliyorum. 
Nihal telefonu kapamıştı. 

Kocası Nihad benim arkada
şımdı. Acaba nesi vardı? 
Pantolonumu pijamamın üstü
ne giydim. Gömlek giymeğe 
Vakit yoktu. Fanilemin üstüne 
de ceketimi geçirerek sokağa 
hrladım. 

Nihat ve Nihad, uzun za
~andanberi evli !idiler. Biri-
ırlerini çıldırasıya seviyor

lardı. Senelerin geçmesi onla
rın mesud hayatı üzerinde 
daha iyi tesir yapmıştı. Onla
tı her yerde herkes örnek bir 
Çift olarak gösteriyordu. 
~ihat ayni zamanda Nihalden 
~engin olduğu için paraca 
8~kıntıları da yoktu. Bu mes'ut 
ç,ftin hayatında yalınız bir 
1efa bir bulut· .. Bir elem bu-
lıtu geçmişti. O da iki sene 

e"vel üç yaşmda yavruları 
Oiatıra ) yı kaybettikleri za· 
ll'ıan .. Menenjitten ölen zavallı 
}'•vrunun ölüsü üzerine bu ana 
"e babanın öyle bir kapanışı 
b'tdı ki.. Meslek hayatımda 

lJ kadar içten bir acıya şahit 
~~adım. Bu acı, Nihal ile 
~ 1hadı birbirine dah sıkı bağ· 
dı. Nerede bir karı-koca kav 

~ası görsem, nerede bir aile 
~eçinısizliği duysam hatırıma 
emen Nihal ile Nihad'm 

ltıes'ut yuvaları gelir ve bu 
~lıvayı herkese ballandıra bal-

önüne eğdi. Mırıldanır gibi 
bir sesle: 

- Doktor, dedi, ben bir 
başkasını seviyorum. 

- Nihal.. Galiba çıldıran 
sensin. Neler söylüyorsun. 

- Evet. Bir senedenberi 
bir başkasını seviyorum. Çok 
uğraştım. Çok mücadele et
tim. Muvaffak olamadım. Sonra 
Nihadla benim aramdaki bağı 
biliyorsun. Biribirimize şim
diye kadar asla en ufak bir 
yalan bile söylemedık. Bunu 
düşünerek vaziyeti acı olmakla 
beraber Nihada açtım. 

- Peki, Nihad ne yaptı? 
- Ne mi yaptı? Doktor .. 

İşte asli bunun · için seni ça
ğırdım ya.. Öyle zannediyo· 
rum ki aklını oynattı. 
Düşün bir kere doktorcuğum 

Ben ona herşeyi açık anlattı· 
ğım zaman kızmadı.. Bağırıp 

çağırmadı. . Bana en ufak. En 
acı bir ihtarda bile bulunma· 
dı. Bilakis: 

- Peki yavrum - dedi - ne 
yapalım. insanın kalbine zorla 
hakim olunamaz ki .. Ondan 
sonra bütün gün.. Üç hafta· 
danberi her gün bana daha 
sıkı bir şefkatle bağlandı . 
Sanki lakayddı. Fakat gece· 
lerı ara sıra uyandığım zaman 
onu sessiz ve içli ağlar görü· 
yorum. Gündüzleri, ben ev iş
leri ile uğraşırken o, odalar
dan birine çekiliyor ve bir ço
cuk gibi hıçkırıyor. Teselli et
mek istedikçe büsbütün bo
şalıyor. Ağzını açıp ta hiç .. 
Hiçbirşey söylemiyor. Günden 
güne zayıfladı. Görsen. Bir 
deri bir kemik kaldı . Onun 
hayatının böyle sarsılması .. 
Onun ıztırabı beni çok üzüyor 
ve korkutuyor. Arkadaşını te· 
davi et doktor. 

- ~onu .Y""" -

Olivier ve şü
rekası Limited tdıra anlatır, ondan örnek 

il ltıalarını tavsiye ederdim. 

" Otomobil, gecenin bu tenha t 
,•ktinde, elektrikleri sönmüş vapur acen ası 
t~kaklardan bütün hızı ile Birinci Kordon Rees binası 
~~erken bunları düşünüyor ve Tel. 2443 
~~halin acele çağırması beni THE ELLERMAN LINES LTD. 
4',1had hesabına endişeye dü- "DRAGO,, vapuru 1 O ağus· 
'irüyordu. tosta LIVERPOOL ve SWEN-

" EXTAVIA ., vapuru 7 
Ağustosta bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman-
ları için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMALI SEYRi 
SEFERLER 

"EXCALIBUR., vapuru 30 
Temmuzda PIREden BOS· 
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

"EXETER" vapuru 13 Ağus
tosta PiREDEN BOSTON ve 

NF.VYORK için hareket ede
cektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PlRE-NEVYORK 18 gün 

ARMEMENT MABRO 

"GEORGES MABRO., va· 
puru 23 Tem muzda ISKEN
DERIYE ve PORT·S '1.10 li· 
manlarından mal çıkaracak ve 
ayni gün KÖSTENCE GA· 
LATZ ve IBRAIL limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARlTIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR" vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÔS-

TENCE, SULINA, GALATZ 

ve GALATZ aktarması TU-

NA limanları için yiik ala
caktır. 

JOHNSTON W ARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
" JESMORE ., vapuru ~ 

Ağustosta bekleniyor. LIVER

POOL ve ANVERS limanla-

rından yiik çıkaracak ve BUR

GAS, V ARNA, KÖSTENCE, 

SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
limanları için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

"BAALBEK,, motörü 24 
Temmuzda bekleniyor. ISKEN
DERIYE, DÜNKERK ve NOR
VEÇ limanları için yük ala· 
caktır . 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Acaba nesi vardı? SEAdan gelip yük çıkaracak . 
.ı. Oturdukları apartımanın mer· "LESBIAN., vapuru 20 ağus· Zayi şehadetname 
"lıv tosta LONDRA, HULL ve 
~ enlerini adeta düz yolda 928 - 929 senesinde lzmir 

~~·~ gibi çıktım. Kapıyı ~iV~~!~:tkLr~~;;~~~ Tınaztepc ilk mektebinden al· 
a açtı. ve GLASGOW için yiik ala· mış olduğum şchadctnamemi 

~·- Ah dol-.1.or.. dedi. Ne caktır. kaybettim. Yenisini alacağım · 
~.1 

ettin de hemen geldı· n dan eskisinin hükmu·· olmadı· ''iib · "LEGRIAN,, vapuru 15 
ad çok .. Ama çok hasta.. ağustasta LONDRA ve HULL ğını ilan ederim. 

~Aile dostu olduğum için için yük alacaktır. lzmir Değirmendağı Tabur 
illi benli görüşüyorduk. Tarih ve navlunlardaki deği- katibi Sokak No. 20 ha· 

N'j Nesi . v~r N~hal? . . şikliklerden mes'uliyet kabul nede Musa Kazım oğlu 

ZIG limanları için yük ala· 

caktır. 

SERViCE MARITlME 

ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 14 
Temmuzda MALTA. CENO-

VA ve MARSIL YA limanları 

için yük alacaktır . 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz ~- ~ -._ , ________ _ 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR o~lu 

sa 
Yolcu kabul eder. 1 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin· 

Birinci sınıf mutahassıs Doktor 
Ali• Ag~L 

Dr. Demir Ali 
den acenta mesuliyet kabul 

etmez. 
Daha fazla tafsilat ıçın 

FRA TELLi SPERCO vapur 
acentasına müracaat edilmesi 
rica olunur. 

Te lefon: 4142/4221 /2663 

cuı Kamçıoğlu 
Çocuk Hastahkbrı ~ Cilt ve Tenasül hastalıklar 

··t h 1 ve elektrik tedavisi 
mu e assısı 1• • B' . . b I k 

ik" .8 l S k ğ N 681 zmır · ırıncı ey er so ağl· 

1 ıncı ey er 0 a 1 o. El ha mra sineması arkasında 
Telefon 3452 No. : 55 

a•er mm Telefon: 3479 - ~: .. -.~. ·"',.,,,,_ .... · .~ ... :~:· • 
·~-~=»§~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

1 SıhhatEczahanesinde 
1 ~olunur 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~IR 
'ha), bıtkm bır halde ıdı. edilmez. 329 doğumlu Ahmed 

~ÜrJ• en Şahap Tesiri t11bii, eşsiz bir müs·h-il·d-ir·.·o·k•a•d•a•r•z•a•r·a-rs·ı-zd•ı•r•k•i·g-eb•e•l·e-re•k•a•l·p-,b·ö•b•r .. ek•l•e•, ı 
rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ed ~ 
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Meksikoda c;ok mUdhiş zelzele oldu 
·kasabalar, köyler mahvoldu. 

Ankaz altından mütema~ cesed çıkarılıyor. Halk 
matem ve korku içindedir, zarar çok büyüktür 

Meksiko 28 (Radyo)- Dün vukubulan müthiş zelzele neticesinde yıkılan binalar çoktur. Ankaz altından mütemadiyen ce-
setler çıkarılmaktadır. Zarar, milyonlara baliğ oluyor. . . . 

Son haberlere göre, büsbütün kaybolan kasabalar da vardır. Halk, matem ve korku ıçındedır. 

Viyanada 
Dolf üs icin ihtifal . ~ 

yapıldı 
Viyana, 28 (Radyo) - Dol

füsün öldürüldüğü günün yıl 
dönümü münasebetile dün bu
rada ihtifal yapılmış ve muh
telif hatipler nutuklar irad 
eylemişlerdir. 

Bütün J~;~n donan.l 
ması hareket em

rini aldı 
- Baştaraf 1 nci sahifede -
de bulunmuştur. 

Hariciye Nazırı B. Hirota, 
gazetecilere beyanatta bulun
muş, Japon ve ecnebi taba
alarının emniyeti için şimali 
Çinde harekete geçtiğini söy
lemiştir. 

Tiyen·Çin 27 (A.A)- Dün 
gece Pekin şehri karşısında 
vukua gelen çarpışma esna· 
sında 3 gazeteci yaralanmıştır. 
Bu gazetecilerin ikisi Domei 
Ajansinın mnhabirleridir. Ya
ralanmış olan Japon yarbayı 
ölmü~tür. Otuz Japon tay
yaresi takviye kuvvefi olarak 
buraya gelmiştir. 

Tokyo 27 (A.A) - Tiyen 
Çin' den Domei ajansına bil
diriliyor: 

Japon kıt' alan ile Japon tay· 
yareleri, silahlarından tecrit 
edilmesinden imtina eden yir
midokuzuncu Çin ordusunun 
bir alayını Pekine 26 mil me
safede ihata etmiş ve hezimete 
uğratmışlardır. Çinlilerin zayi· 
ati 500 ölü ve yaralıdır. Ja· 
ponların zayiat! 10 kadar mak 
tul ve mecruhtan ibarettir. ----·-----
Bulgurca'dan 
Bir şikayet daha 

Bulgurca çiftliği sahibi Bay 

Hüseyinden şikayet edilmiştir. 

Vilayet jandarma komutanlığı, 

şikayet üzerine talık.katla meş· 

gul olmaktadır. Bay fsmail 

adında bir köylü, vilayete bir 

istida vererek Keler köyü ci· 

varındaki (100) dönüm araziye 

tütün ektiğini, şimdi Bay Hü

seyin tarafından bu arazisi 

için kendisinden para istendi
ğini bildirmiştir. Komutanlıkça 
yapılan tahkikat neticesinde 
devam edegelen Bulgurca çift
liği arazisi i.htilafına son ve
rileceği tahmin ediliyor. ...... 

Haf ta tatili 
Dahiliye Vekaletinden bele

diyeye gelen bir tamimde, 
mezbahada çalışan fen ve 
idare memurları ile müstah
demlerin hafta tatilinden isti
fade etmeleri için, tatil günü 
sarfedilecek etlerin bir gün 
eve} kesilmesi ve muhafaza 
edilmesi bildirilmiştir. 

1 ............ 1 

Bir Isveç vapuru Kösten· 
ceden kaçarke tutuld 

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

Vapur, Çekoslavakyadan alın-
mış silahlarla dolu idi 

Bükreş 28 (Radyo) - Bir Is- fırsat bularak Köstence lima-
veç vapuru Çekoslovakya fab- nından çıkmış ve sür'atle yola 
. ' . ,.. 1 koyulmuşsa da, bir Romen 
rıkalarından alınmış sılah arı . f d t k' d" 

torpıtosu tara ın an a ıp e ı· 
alarak k~çmak üzere iken Ro- !erek yakalanmıştır. 
manya hükumeti tarafmdan Vapur, hükumet tarafından 
alıkonulmuştu. Vapur, dun bir müsadere edilmiştir. 

••• 
B.aşhal{an ismet lnönü 

-Baştarafı 1 inci salıifed·~
idareyi:kulüplerin elinde ve sporcu 
tanınmış birkaç mütesanit şahsın 

salahiyetinde tutmak için her ga· 
yreti sarfetmişlerdir. 

iktidarlarına ve hüsnü niyet
lerine ihtimal veriler~k mah· 
dut salahiyette bırakılan İd· 
man cemiyetleri ittifakı şek
linde bir idare vücude getir
miş ve bu idare şimdiye ka
dar iktidarsızlık' hesapsızlık 

ve anarşi içinde memleketi 
spordan mahrum tutarak in
fisah etmiştir. 

Cumhuriyet Halk partisi 
Türk Spor kurumunun teşek
külüne delalet ettikten sonra 
sporu eski mütereddit ve 
anarşik vaziyette tutmak sev
dasından vazgeçmeyen anası

rın bir taraftan spor kurumu
nu çalışmaktan menedecek 
maddi manevi tedbirlere diğer 
taraftan ){enç sporcuları yek
diğeri aleyhine düşman zihni· 
yette tahrik etmeye koyulduk· 
ları anlaşılmıştır. 

Bazı gazetelerimizin bu ka

bil menfi spor anasırına ifsad 

vasıtası olmaları şüphesiz ki 

bu gazetelerin sahiplerini de 
müteessir edecektir. Bu zihni· 
yetin tezahüratı fstanbulda şu 
şekilde görülmüştür. 

Türk Spor kurumu nizam· 
namesi İstanbulda tathik olun
madığından hadiseleri hüküm
lere raptedecek ve zamanında 
müdahale edecek heyetler teş
kil olunmamıştır. Genç spor
culara iyi ahlak nümuneleri 

vermiyen idareciler bulunması 
teessüf olunacak birşeydir. 

Efkarı umumiyenin bilmesi· 
ni arzu ederim ki, artık spo· 
run kaldırım kavgası halinde 
devam etmesine ve muntazam 
sporun kenri teşri sahaları 

haricinde kurulmaması ıçın 
çırpınanların zararlı tesirlerine 
nihayet verilecr.ktir. 

Hazineden yapılan fedakar
lıklar C. H. Partisinin spor· 
culara gösterdiği kolaylık ve 
yardımlar sporun asıl maksa
dını temin etmek içindir. 
Spor terbiyesi partimiz ve hü
kiimetimizce esaslı bir terbi· 
yedir ki, bunun doğru istika-

metten şaşırtılmasına asla mü
saade etmiyeceğiz. ilk aldığı· 
mız tedbirler şunlardır: 

1 - 4 Temmuz hadisesi· 
nin doğrudan doğruya alakar· 
lan tc.cziye olunmuştur. 

2 - Spor ahlakı mazbut ol
mıyan ve spor edebiyatın ni· 
fakta ve gençleri zehirlemekte 
zenneden unsurları spor sütun· 
lan na kabul etmemeleri için 
bu beyanatım gazete sahiple-

rine tavsiye olarak yazılmıştır. 
Madde 3 - İçtimai ve 

mesleki mevkilerini spor ba· 
kınımdan nifak yolunda kul
lanmış olan zatların böyle nü
fuz kullanamıyacak vaziyette 
bulundurulmaları mercilerine 
takib ettirilecektir. 

4 - Maarif Vekaleti Ga
latasaray talebesinin yanlış 
spor zihniyetinde bulunmala
rına mektep talim ve idare 
heyetinden sebep olanları tah
kik edecek ve tedbir alacak· 
tır. 

5 -- Türkspor kurumu ni
zamnamenin emrettiği teşki

latı sür'atle tahakkuk ettire
cek ve nizamnamenin emret· 
tiği vazifeleri ciddi ve sert 

bir surette murakabe edecek
tir. 

Anasırın izalesi ve spor 

terbiyesinin iadesi için bilhas
sa fstanbulda sürat ve katiyetle 
hareket etmek lazımdır. 

6- Bu tavsiyelere ve alınan 

tedbirlere rağmen sayılan bu 
fenalıkların devamı görülürse 
kulüpler lağvedilerek yeni 
şerait altında kurulacaktır. --···------
Çamaltı tuzlasında 

/ Baştara/ı 1 inci sahi/ede J 
olan inhisarlar Umum Müdür-

lüğü tuz muamelat ve hesabat 
şubesi müdürü B. Sadi Atik
kan, daha yirmi gün kadar 
Çamaltı Tuzlasında kalarak 
vazife görecektir. Haber aldı
ğımıza göre B. Sadi Atikkan, 
bundan sonra tedkik ve teftiş 
işlerinde hesabatın tedkiki ile 
alakadar olacak ve Edirne in
hisarlar Başmüdürü B. Zeki, 
Tuzla müdürlüğü vazifesini 
vekaleten ifa edecektir. B. Zeki, 
şehrimize gelmiştir. 

Pariste 
Kasaplar grav ilan 

ettiler 
Paris, 28 (Radyo) - Ka

saplar umumi grev ilan et
mişlerdir. 

Hükumetçe alınan tedbirler 
sayesinde Parisin etsiz kalm1-
yacağı zannolunuyor. 

14 yaşında bir kız 
Otomobil altında 
ağır yaralandı 

Dün akşam saat on dokuz
da Güıelyalı tramvay cadde· 
sinde feci bir otobüs kazası 
olmuş, dört yaşında bir kız
cağız ağır surette yaralanmış· 
tır. Şoför Adanalı Seyfeddi
nin idaresindeki 356 numara
lı otobüs, Güzelyalıya doğru 

giderken, Cami sokağı ağzın
da oynıyan fırınc1 B. Hamidin 
kızı dört yaşında Medihayı 
ezmiş ve zavallı yavru, başı 

ile ayaklarından ağır surette 
yaralanmıştır. Şoför Seyfeddin 
derhal yakalanmış ve yaralı 
çocuk, İzmir memleket hasta
nesine nakledilerek tedavi al
tına alınmıştır. Hadise tahki
katına Müddeiumumi muavini 
B. Cevad Ôzpay tarafından 
el konmuştur. --.......... .. 
Liman vapurları 
Karaburun seferle

rine başlıyacak 
İzmir liman ve körfez işlet· 

me idaresi bu seneden itiba· 
ren Karab1Jruna eskisi gibi 
muntazaman vapur işletmeğe 
karar vermiştir. 

Bu sefere tahsis edilecek 
Uşak vapurunun tamiratı bit· 
mek üzeredir. Karaburun se· 
ferleri ağustosun ilk haftasın· 
da başlıyacaktır. 

---•.----
85 liralı dilenci 
Belediye zabıta memurları, 

dün Kemeraltında gelıp ge· 
çenlerden sadaka istiyen, 30-
40 yaşlarında sapasağlam bir 
dilenci yakalamışlar ve zabı-
taya teslim etmişlerdir. 

İhtiyar dilencinin vaziyeti 
şüpheli görüldilğünden üzeri 
aranmış ve iç cebine sakla
dığı bir kesede 15 altın lira 
ile 85 banknot bulunmuştur. 

Bu zengin dilenci, hakkın· 

da tutulan zabıt varakası ile 
derhal mahkemeye verilmiş ve 
muhakemesi görülerek, ıslahı 
hal edinciye kadar Kültür

parkta amelelik yapmağa-;; 
bu suretle hayatını kazanmağa 
mahkum edilmiştir. 

Bir ba~da yangm çıkh 
Narlıdere civarında lnciraltı 

mevkiine yakın bir bağda yan
gın çıkmış, bağın yarısı ile 
civarındaki bir miktar ot yan
mıştır. 

-· Cad Sultan 
Nakleden: F. Ş. Benlioğlu - -2 

"Cad sultan, söyle, söyle 
Cad, güneş nuru gibi parlı
yan güzel Cadl Beklemez fa. 
kat bedbaht Cad, ve Vişnu 
mabudlu süt denizinde sakin 
ve müsterih uyuyorken sen 
de bu hayata r2'ÖZ yumduk 
Cadl,, 

- Hintli bana: 
- Bu şarkının nakratıdır. 

Hindistanda ve bütün uzak 
şarkta bu şarkıya büyük bir 
kıymet verilmektedir. Fakat 
şarkının mevzuu olan Cad 
sultan, bir efsane veya masal 
mevzuu değildir. Yaşamış, hü
küm sürmüştür, Cad sultan 
Hindistanda hüküm sürerken 
Avrupada diğer ve dessas bir 
kadın hüküm sürüyordu. Dedi. 

Nihayet dayanamadım, Av
rupalı kadının kim olduğunu 

sormak mecburiyetinde kal
dım. Hindli bana: 

- Kim olabilir? Dedi. in· 
giliz kraliçesi Elizabet, bu 
kadının :kıskançlı meşhurdur. 
Kendisine hakim, kuvvet ve 
nüfuzda veya güzelliğin de 
rekabet edebilecek herhanS?'İ 
bir kadına hükümdarın başı
nı koparmak isterdi. 

Bu kısa izahat üzerine üze
rine tarihi bir mesele ve ha
dise ile karşılaştığımı anla
dım; esasen tarihi mes'eleler· 
le başım çok hoş değildi; bu· 
nun için o zaman bu mes'ele 
üzerinde daha fazla durma
dım ve başka bir izahat iste
temedim. Fakat şimdi aradan 
tam yirmi beş sene geçdikten 
sonra bu meseleyi tetkik ve 
tamik mecburiyetini hissettim. 
Evet, şimdi bu mes' elenin 
esasını anlamak istiyorum! Bu 
"Cad Sultan,, kimdi? Bu sul· 
tanın Hindistanda halk şarkı· 
larma kadar yerleşen mace· 
rası ne idi? 

Malum olduğu üzere 16 ıncı 
asrın sonlarında Hindistandaki 
vaziyet aşağı yukarı bugünkü 
gibi idi. Birçok ayrı ve müs
takil, yarı müstakil memleket· 
ler, birçok Hükümdar, Mih
race, Raca ve sairenin zulüm 
ve tahakkümü. Her yerde 
anarşi. Her yerde kavim, ka· 
bile, din ve mezhep kavgası. 

Bugün de Hindistanda va· 
ziyet küçük bir farkla ayni
dir. Küçük fark ta biitün 
Hindistanda bir kuvvetin, in· 
gilterenin hakim olmasıdır. 

Hindistandaki kıtalardan 
birisi Krisna nehri civarında 
v~ Hindistanın cenubunda idi. 

Size anlatmak Üzere bulun
duğum hadisenin geçtiği ta
rihlerde bu nehirin suları kan-

la karışık ve kıpkırmızı ak· 
makta idi. Nehir üzerinde 
yüzlerce cesed cenuba doğru 
sularla birlikte akıp giderdi. 
Bu kanlar, bu cesedler Krisna 
nehri menba taraflarında ve 
iki tarafında cereyan eden 
korkunç bir harbın felaketli 
neticesi idi. Nehirin menba 
taraflarında ve iki sahilinde 
Ahmed Nevger hükümdarıHii· 
seyin Nazım şah kuvvetlerile 
Bizanevger Hintli prens kuv· 
vetleri harbe tutuşmuş ve gün· 
lerdenberi iki kuvvet biribirinİ 
akıllara sığmaz bir vahşet ve 
dehşetle kılıçtan geçirmekte 
idi. 

Her tarafta ayni şiddet ve 
imanla harbettikleri için hiç 
birisi lehine tecelli edemi· 
yordu. Hindistanın her tara· 

fından iki muharip taraf~ 
yardım için resmi ve gayrı 

resmi yardım ku·ıvetleri geli· 

yordu. Bu harp, bütün Hin· 

distan namı hesabına -şimdiki 
İspanya dahili harp gibi· ya· 

pılıyordu. Bu şekilde harbın 

bitmesineimkan yoktu; iki kil· 
çük Hindli hükümdara bütÜl1 

Hindistan olmuş c;ilah, asker 

ve para yetiştiriyordu. 

Binlerce fil bu harpte yer al· 
mıştı. Harp için yetiştirilınİŞ 
filler, birçok muharip taşımak· 
tan, seyyar kaleler gibi hizmet 
etmekten başka, ayaklarile de 
binlerce askeri ezerek öldürô· 
yorlar. 

Harp o kadar büyük bir kiP 
ve husumetle oluyordu ki ge· 
cenin karanlıkları bile kan dö· 
külmesinin önüne geçemiyor 
idi. Hatta gece yapılan boğaz· 
laşma ve boğuşmalar, gündü~ 
yapılan muharebelerdenl fecı 
ve korkunç oluyordu. Muh•· 
ripler büyük odun yıgınlarını 
ateşledi ve ellerinde çıralı 

·ıe meş 'al eler taşımak suretı 
harp ediyorlardı. Bazı yerler· 
de de asırlık görmüş orınafl' 
lar ateşleniyor, bunun korkunv 
alevlerinin verdiği ışık, iki ta· 
rafın birbirini daha iyi boğaz· 
lamasına hizmet ediyordu. 

( Arlası o!!!)_, 

Elektrik fiatleri. 
Elektrik kilovat tarifesini 

tesbit eden Tarife KomisY0110' 

dün de mesaisini bitireıneıni!" 
tir. Tesbit edilen yeni tenıı· 
lath tarife için şirket ınüdii': 
1 .. ., .. f d ,.. ıner ugu tara ın an umumı • 
keze müracaat edilmiş ve cep 
vap istenmişti. Beklenen ce"' 
dün de gelmemiştir. ~ 

il daimi encümeninden: 
[ksiltmeğe konulan iş 

Açın tutarı 
Bu işe ait evrak ve şart· 
!ar aşağıda yazılıdır 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer, 
tarih, gün · ve saatı 

Eksiltmeğe girebilmek 
için gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

. ıuoun 
lzmir -- Urla -- Çeşme yo ()()O• 
44 + 000-45 + 100 48 + d•~i 
48 + 700 kilometreleri arasın 
şosenin esaslı onarılması. 

(2347) lira (52) kuruş 

· si A) Kapalı Eksiltme proıe 
B) Sözbağı projesi 1 şart· C) Bayındırlık işleri gene 

namesı 

D) Açın ve proje . ktör· 
Bu evrakı Bayındırlık dbıl~rter 
lüğünde görüp inceleye 1 1 

.. 110 . go 
51 Ağustos/937 pazart~~ı eninde 
saat 11 de il daimi encuın 

"tt' 
h .s ıııu . 

937 takvim yılına ma sb Jgeıerı 
ahhitlik ve ticaret odası ;66 
(176) lira. 2 

tı 
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