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HARFLERE GÖRE 

SES VE SALIM 
Yukarıda gördilk ki, harfleri 

sesli veya sessiz diye bölllmlere 
ayırmaktan zıyade salımı ken
dinden olan harfler, veya baş
ka harftan salım alan harfler 
diye ikiye bölmek daha doğ
rudur. 

Buna kar.şı da : [ Hiç bir ses 
ve sözün yani ilk hecenin sa
lamsız olması mümkün değil

dir. ] Düsturunu iltı:ri sürebi
liriz. Bu da tabiidir. Çünkü her 
hece bir varlıktır, yani haya
tın ifadesidir. 

Obje + muvman = hayat 
samit + sait = söz 
Düsturuna göre her hecede 

hem isme hem fiile vücut ve
ren unsurlar vardır. Bunun için, 
isimler ile fiilleri biri birinden 
ayart etmeye yarayan vasfın 
nereden geldiğini araştırmamız 
icap eder. 

FiiL SALIMLARI 
Fiili icap eden muvman Türk

çede şu harflerle tebarüz eder: 
" M. N. Ş. L. T. R. ,, 
Bu harflar Türkçede fiil sa

lımı haline gelmek için kendi
lerinden önce bir saitin bulun
ması lazımdır. 

Böylece yapılan fiil salımları 

ancak eser çelimde olmak ge
rektır. Üstün çelimliJer yalmz 
şeyilik verir ve bir isme işaret 
olurlar, örneği: 

"At,, aslından: Atam, atın 

ahi, atış, ahr. 
"Ak" aslından: Akım, akın, 

akıl, akıt, akış, akır, 
.. Kan .. aslından: Kanım [l] 

kamn (2) kamış, kanal, kanıt, 

kanır. 
Kan kökünün ilsttınde çelim· -limli: Kanam, kanan, kanal, 

kanat, kanar şekillerinde olur. 
Bugün yabancı bir kelime san
dıgımız 11kanal11ın; toprağı de
vamlı ve mutlak şekilde kan· 
daran su ve onun yatağı mana
sında bir Türkçe isim olduğu 
anlaşılır. 

Baylece, Türkçenin fiil salım-
larını yapan sesler: 

1 - im, im, um, üm 
2 - ln, in, un, ün 
3 - 11, il, ul, ül 
4 - iş, iş, uş, üş 
5 - it, it, ut, Ut 
6 - lr, ir ur, ür 
heceleri ile gösterilebilir. 

Bunlar, köksüzlerden muvman 
sezgisini ve ren bir s~zün so· 
nuna gelince, fiillerin asıl ke
limesine vücud verebilir. Bir 
kelimenin fiile asıl olub ola
mıyacağını anlamak için sonu· 
na " mak " hecesini katıb 
mastar şekline sokmalıdır. Bu 
şekle girerse, kelime fiil züm
resinden demektir. 

Altı salamda mastar yapabi
Jiriz: 

Birincisi - Bak, kökünden: 
Bakım, bakınak gibi ki, bu 

tayin ve tahsis salımdır. Bu 
kelimelerin çözümü şöyle olur: 

1 - Ba + ak 
2 - Ba + ak + ım 
3 - Ba + ak + ım + ak 
Mastar edat. olarak tanıdı-

ğımız " mak ,, heceleri ım+ak 

ve im + ek hecelerinin birle
şiğidir. 

Ak ekine gelince : 
Muvmanan ilk ifade'Iİ olarak, 

Türkçede, sözlerin sonuna ağ, 
eğ, iğ, ığ hecelerinin katıldı

ğını görmüştük bu heceler isim
lere katıldığı gibi fiiJlere de 
katılır. Ancak fiillerde kendin
den önce ım ve im ekleri gelir 
ve ahenk kaidesine uyarak "ğ,, 
ler "k .. ile tebadül eder. Böy-

(1) Arapçada eka11im keümesinin aslı 
(2) K.amm /ıelimes111in kay/IOb 

ŞEHİR BABERLBRİ 

iz mir 
Vapurunda müret
tebattan biri öldü 
Pazar günü lstanbuldan lima· 

nımıza gelen Deniz yolları ida
resinin lzmir vapurunda bir 
ölüm vakası olmuştur. Vapurun 
mrangozu Şükrü, vapur lstan
buldan hareket ettikten sonra 
dehşetli surette sancılanmıtbr. 
Vapur doktoru kendisini mua
yene ~derek bir müshil ilacı 

verilmiştir. Fakat Şükrü daha 
ziyade sancılanmış ve ölmüştür. 
Ölüm vokası sahil sıhhiye müdü
riyetine bildirilmiş ve ölümün ne• 
den olduğu anlaşılmak üzere va
pura başka doktorlar da celbe
dilerek tetkikat yaptırılmıştır. 

Marangoz Şükrünün morfin 
apandisitinden ve müshil ilacı
nın tesirile öldüğü tesbit edil· 
mittir. 

Sari bir hastalık olmadığı 
için vapur yolcularının sahile 
çıkmalarına müsaade edilmiştir •. . ·-·····-· ilk incir 

Hangi gUn gelecek ? 
Bir müddettenberi Avrupada 

bulunmakta olan ticaret ve 
sanayi odası reisi Hakkı Balcı 
oğlu şehrimize dönmüştür. 
Yarın Nazilliye gidecek ve bü
tün incir mıntakasında tetkik· 
ler yaparak lzmire ilk incirin 
geleceği günü tesbit edecektir. 

''"'' --
Kuşadasından 
ihracat 

Temmuz ayı içinde Kuşadası 
iskelesinden Yunanistana 8234 
liralık 13232 kilo sıkletinde 
mahsul ve hayvan ihraç edil
miştir. ihraç mahsülleri arasın· 
da tereyağı, nohut, fasulye, sal· 
yangoz, peynir, zeytinyağı, ar
mut ve saire vardır. 

o •••••••• 

Körfez vapurları 
Karşıyaka ile lzmir arasında 

iıliyen körfez vapurlannm 
Pazar günleri ve bilhassa ak
şamları çok fasıla ile geJip 
gittikleri ve bu yüzden halkın 
iskelelerde fazla beklemek 
mecburiyetinde kaldığı birçok 
kari'lerimiz tarafından şikayet 

edilmektedir. Liman işletme 

idaresinin nazarı dikkatini cel
bederiz. 

''' • 'ı ı r 

Klllrlng anlafmaları 
20 Tem muz 936 tarihinde 

müddeti bitmiş olan Türkiye 
Yugoslavya ticaret ve Kiliring 
anlaşmalarının müddeti Vekiı· 
ler heyeti kararile üç ay uza
tılmııtır. Bu karar şehrimizdeki 
alakadarlara telgrafla bildiril
miştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lece Ba+ak+ım+ağ heceleri
nin birleşiği olarak " bakmak,, 
mastan ortaya çıkar. 

ikincisi - Tav'i salımdir. Bu 
satımdaki fiil; yalnız faili tara
fından yapılmıt ve izinin kendi 
üzerinde kalarak sirayet ve 
teaaddi etmediğini gösterir : 
Bak, bakın, bakınmak gibi 
çöziimü şöyledir : 
Bak = ba + ak, ha + ak + ın, 
Ba + ak + ın + ım + ak. 

Üçüncüsü - ipham, itlak 
salımıdır. Fiildeki salımın mu
ayyen ve ıı;ubassas şekile de
ğil, aksine olarak, mutlak ve 
meçhul şekilde yapılmada ol
duğunu gösterir: Bak, bakıl, 
bakılmak gibi. 

Çözümü şöyledir: 
Bak = Ba + ak, Ba + ak + 
al+ am +ak. 

Belediye reisi Istanbula gitti 

pavyonunu kurduracak olan Mısır 
Mısır heyeti dün lzmire geldi 

Trakya ve Buısa pavyonları çok mükemmel olacaktır. 
Açık hava tiyatrosunun yeri tetsib edildi. 

Belediye reisi Dr. Behcet 
Uz dün hareket eden iz. 
mir vapurile Istanbula git
miştir. Behcet Uz Istanbulda 
üç gün kadar kalarak lzmir 
fuarı işleri hakkında Başba
kanımız ismet lnönüne izahat 
verecek ve lstanbulda ekspo
zanlarla fuar işleri etrafında 
görüşecektir. lstanbuldaki sa
nayi müesseselerimizin lımir 

fuarına iştiraklerini temin için 
de lizımgelen teşebbüslerde 
bulunacaktır. 

Dün sabah Kültürparka gi
den belediye reisi, muhtelif 
inşaat ve hazırlık işlerini göz· 
den geçirmiş ve lstanbulda bu
lunduğu esnada ne suretle ça
lışmaları lazım geldiği hakknda 
alakadarlara direktif vermiş
tir. 

Belediye reisine reis mu· 
avını Suat Yurdkoru ve
kalet adecek ve her akşam 
telefonla fuarda yapılan 

günlük işler hakkında reise 
malumat verecektir. 

MISIR PAVYONU 
Fuara resmen iştirake karar 

vermiş bulunan Mısır hükiune
tinin şehrimize gönderdiği bir 
heyet, dün Arkadya vapuriyle 
şehrimize gelmiş ve vapurda 

fuar komitesi namma reis mu• 
avini Suad Yurdkoru ve ko
mite azasından Reşad Leble
bici taraflarından karşılanmış
tır. 

TRAKYA PAVYONU 
inşaatı yakmda bitecek olan 

Trakya pavyonu için Trakya 
umumi milfettişi general Kizım 
Dirik tarafından gönderilen 
umumi müfettişlik ikhsad mü
şaviri şehrimize gelmiş ve dnn 
komite başkanı Behcet Uz'la 

Fuar yerini gezerek Trakya 
pavyonunun inşaatını gözden 
geçirmiştir. Bu pavuonun dahili 

Belır.et Uz 
tezyinatı fevkalade mükemmel 
bir şekilde olacaktır. 

BURSA PAVYONU 
Bursa pavyonu hazırlıkları 

için de Bur1;a Ticaret odası 

baş katibi şehrimize gelmiştir. 

Bursalılar fuara çok kuvvetli 
bir şekilde iştirak edeceklerdir 

Bursa ipeğinden yaptıkları ku
maşları çok ucuza satmak için 

hazırlanmışlardır. Bwsa pavyo

nu fuann en gü.ıel bir yerin
dedir. 

iŞ PAVYONU 
iş Bankası bu sene yalnız 

kömür teşhir edecektir. Bunun 

için fuarda kiraladığı 105 
metre murabbahk bir sahada 
pavyonun inşaatına başlamak 

üzere dün mühendisler şehri
mize gelmişler ve derhal işe 

başlamışlardır. inşaatına devam 
edilmekte olan inhisarlar pav
yonu bitmek llzeredir. 

Posta ücretlerinde tenzilat 

Yeni tarife 
mer'i yete 

Posta ve telgraf ücretleri 
tarifesinde bazı tenzilat yapıl
mışbr. Attı Eylülde mer'iyete 
girecek olan yeni tarifeyi ya
zıyoruz: 

" Şehir dahili mektup ve 
kartpostallardan 3 kuruş, iş 
kağıtlarından ve ticaret eşyası 
örneklerinden en az dört bu
çuk kuruşluk olmak üzere elli 
gram için altmış para, 300 ku· 
ruıtan fazla havalelerden her 
yüz kurut ve kesirlerinden yir
mi para, telgraf havalelerinde 
telgraf ücretinden başka 500 
kuruşa kadar beş kuruş ve fazla 
her yüz kuruş için otuz para, 
abone kaydiyeleri, gazete ve 
mevkut risale bedellerinin yüz
de beşi, posta kutulan üç mın
takaya ayrılmı,tır. Birinci mın
taka olan latanbul, Galata, Pan
galb, lzmir Hükumet, Basma
hane, Ankara merkezlerinde 
seneliği altı lira, ikinci mıntaka 
olan Üsküdar, Beyazıt, Beşik
taş, Büyükada, Fatih, Kadıköy, 
Heybeliada, Ankaranın Yeni
şebir merkezlerine nüfusu yir
mi binden fazla olan şehirler
deki merkezlerde seneliği dört 
lira, üçüncQ mınta a olan la-

6 eylülde 
girecektir 
tanbul, İzmir ve Ankaranm 
diğer merkezlerinde ve nüfusu 
yirmi binden aşağı olan şehir
lerdeki posta merkezlerinde 
seneliği iki lira. 

Para havalesini ve taahhütlü 
mektubJarını ve adreslerine 
gelen paketleri almak üzere 
gişelere hiçbir başka vesikaya 
lüzum olmadan tanıtabilmek 
için posta idaresi tarafından 
verilecek kendini tanıtma kart
Jart beş kuruş, dahili paket 
ncretleri yan yanya indirilmek 
suretile 12 kuruştan 27 kuruş 
arasındadır. Mekteb kitablan 
ile halka parasız dağıblmak 
üzere gönderilen kitablann 
beher kilosundan beş kuruş 
posta paket iicreti alınacakhr. 
Çalışan yerleı e veya eve tes-
lim ücretleri çalışan yere tes
lim edilecek değerli mektub-
lardan 28 kiloya kadar olan 
paketlerden 32 kuruş ve 20 
kilodan sonra her kilo için 
ayrıca 2 kuruş, eve teslim edi
lecek değerli mektublardan 12 
kuruş, 20 kiloya kadar paket
lerden 20 kuruş, 20 kilodan 
sonra her kilo için 1 kuruş 
alınacaktır. 

Po•ta te~bı olal, 

FUARIN ANTRELERi 
Kültürparkın etrafındaki kü

çük antreler tamamen bitmiştir. 
Büyük antrenin de biran evel 
inşasının ikmaline çalışılmak
tadır. lmirpalas önünden fuara 
kadar kesme ve Bandırma 
faşlarile yaptırılmakta olan 
yollar bu hafta içinde bite
cektir. 

Büyük antreden fuarın içine 
doğru beton bir yol yapılacak 

ve bunun müntehasında da 
büyük bir ziya sütunu vücude 
getirilecektir. 

AÇIK HA VA TIY ATROSU 
Fuar münasebetiyle Istanbul 

şehir tiyatrosu operet trobun
dan elli kişilik bir heyetin iz
mire gelerek fuar zamanında 
temsiller vereceğini yazmıştık. 

Bunun için şehir tiyatrosu er· 
kanından san'atkar büyük Beh-

zad pazar günü salahiyetle 
şehrimize gelmiş ve dün Beh-

çet Uz'la görüşuek fuar 
yerinde inşasına bo:tşlanmış olan 

açık bava tiyatrosunun sahne 
vesaire tertibatını tesbit et
miştir. Behzad da dün belediye 
reisi ile birlikte lımir vapurıyle 
lstanbura dönmüştür. Şehir ti
yatrosu operet kısmının gel
mesi kat'i surette temin edil
mıştir. 

ŞAŞAL VE YAMANLAR 
Şaşal ve Yamanlar sularının 

satışı için fuar ryerinde birer 
satış yeri yaptırılmasına baş

lanmıştır. 

lzmir vapurile lstanbula ha· 
reket eden belediye reisi Dr. 
Behcet Uzu Y ozgad Say lavı 
Avni Doğan, vali muavini Ca
vid, belediye reis muavini Suad 
Yurdkoru ve daha bir çok 
zevat vapurda uğurlamışlardır. 

Madenler 
Uzef'inde tetkikler 

lstanbul Türkofis müşavir

lerinden Şefik İktisat vekale
tinin emriyle Aydın ve Muğla 
havalisinde madenlerimiz üzt
rinde tetkikler yapmnk üzere 
şehrimize gelmiştir. Şefik bu
gün Aydına gidecektir. -·····-GUmrUk antrepoları 

Limana devredilmesi tekar
rür eden gümrük antrepoları-
nın devrine ait talimatnamenin 
bugün alakadarlara gelmesi 
bekleniyor. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
biye ve köylerde pul satıcıla
rına ilk beş yüz kuruş için 
yüıde 40 ve 2000 kuruşa ka-
dar yüzde 20, daha f azlaaa için 
yüzde 5 komisyon verilecektir. 
Pul satanlardan taahhütlü mek· 
tub kabul edebilenlere beher 
mektub için ayrıca kırk para 
verilecektir. Azami bin kuruşu 
muhtevi olmak üzere harçlık 
olarak bilumum mekteb talebe-
siyle on başıya kadar jandarma 
ve askerlere aileleri tarafından 
gönderilecek telgraf 1'avalele
rinin beher kelimesinden bir 
kuruş alınacakbr. T elgrah
nın teslim edildiğini bilmek is
tiyenlerden telgrafla cevab ve· 
rildiği takdirde 20 kuruş, posta 
ile cevab verildiği takdirde 6 
kuruı, teslim ihbar Gcreti alı
nacaktır. Yeni tarifede dahili 
tayyare müraselatı ücretlerinde 
de aynca teazillt yapılaa br. 

Köylerimizin 
kalkınması için 
Köyler bankası 
kuruluyor 

Bütün kuvvetlerimizin temeli 
olan köylerimizin kalkınma 
planlarını hazırlamak için da· 
biliye vekaleti merkezde köy· 
cülük şubesi ve vilayetlerde 
köy büroları açmıştı. Bu kal-
kınmayı kestirim ve pratik 
yoldan yapmak için hazırlan-

makta olan projenin başlıca 
esasları şunlar olacaktır : 

Partiımin ~on kongresinde 
de belirtilen top1ak mesele'i 
ilk göz önünde tutulan iş
lerdendir. Bu suretle toprak-
sız hiç bir kby ve köylümüz 
kalmıyacaktır. 

Bu netıceye varmak için 
köy civarındaki devlet araıisi 
kadastrosu yapılmış bir halde 
dağıtılacak veya büyük çiftlik-
ler varsa, bunlar da parçalara 
ayrılarak köylünün öz malı ya
bılacaktır. Kanunen nasıl be
lediye birlikleri kuruluyorsa, bu 
ufak köyler birlik haline ğeti
rileceklir. Bu birliklerin yaşa
maları ve verimli olmaları için 
Köylüler bankası kurulacaktır. 

Bunun ilk nüvesini Trakya 
köylüler bankası teşkil edecek-
tir. Bu faydalı teşebbüsün bü
tün memlekete teşmil edilmesi 
artık bir zaman meselesi haline 
ge!ecektir. Bu maksatla mer-
kazden muhite doğru olarak bil 
bassa Trakyada etütler yaptı· 
rılmaktadır Bu bankanın serma· 
yesini köylülerin küçük bütçe· 
ferinden kesilecek olan yüzdt 
8, yüzde 10 lar teşkil edecek· 
lerdir. 

iş kanunu 
Mıntaka tefkllAll yakın · 

da kurulacaktır 
iş kanunu mucibince Iktisad 

vekaletine bağlı iş dairesinin 
mmtaka teşkilatı yakında kwu· 
Jacakbr. Mahalli ihtiyaçları tcs
bit etmek üzere lktisad veka
leti iş ve işçiler bürosu daire 
reisi Enis Bebiçin eylül ayı 
çinde lzmire gelerek fabrika-
larda tetkikatta bulunacağı 
vekaletten vilayete bildirilmiştir. 

Yatılı talebeler 
Türkiy~d~ki san'at mekteb

leri ile Ankaradaki inşaat orta 
mektebine alınacak parasız 
yatılı talebenin imtihanlart 17 
ağustos günü lzmir san'at mek
tebinde yapılacaktır. 

~eyyahJar gelecek 
14 Ağustos'ta Avusturalya 

adında 32 bin tonluk büyük bir 
vapur limanımıza gelerek 360 
seyyah getircektir. Seyyahların 
Ayasulug ve Bergamayı ziya
retleri muhtemeldir. 

Yıldız 
Tecavüze ui)radı§ını 

iddia ediyor 
Evvelki gece saat 23 de 

Do!aplıkuyuda Adnan soka· 
ğında oturan Mehmed oğlu Ali 
iJe Nuru oğlu Ken'anın oradan 
geçmekte otan Tayyar kızı lS 
yaşlarında Yıldızı cebren ev
lerine sokarak kendisine teca
vüz ettikleri iddia edilmiı ye 
suçlular zabıtaca yakalanarak 
haklarında tahkikata başlan

mıştır. 

lf kanunu 
Ondan fazla amele çalışan 

müesseseler için iş kanununun 
hükümlerine tabi bulunduğun
dan lktisad vekaleti sanayı 

müesseselerinden bazı sualler 
sormuş ve 15 ağustosa kadar 
cevab verilmesini istemiştir. 

• • ••••••• 

Evlenme 
Şehrimiz celep işleri ihracat 

komisyoncusu bay Nedimle 
bayan Mebrurenin nikah töreni 
dün saat 11 de lunir beledi
si evlenme dairesinde birçok 
akraba ve dostlarınan huzurile 
yapılmııtır. Yeni evlilere ıaa· 
detler dileriz. 



•• aıueto• t••• 
Çetme mektubu : 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Evvelki gece Kızılay pla
jında gardenparti verildi 

Çeşme, bu 
kalabalıkla 

sıcak 
dolub 

günlerde 
boşanıyor 

Kızılamı Çeşme pla1ından bır gö11inüş 

Çeşme ılıcaları 10 (Yeni Asır) men bir aile yuvası olmuştur. 
- llıcanın en kalabalık ve Otel idaresi bu vasfı, müşte· 
neşeli günlerinden biri de bu- rilerine göstermiş olduğu geniş 
giln yaşanıldı. lzmirin ve lzmire misafirperverlik ve tesis eyle-
civar olan kaza ve nahiyelerin diği konfor sayesinde bihak-
yakıcı sıcaklarından bizar olan kın kazanmıştır. Bu itibarladır 
birçok kimseler bugün yine ki lzmirden gelip burada kala-
Çeşmenin latif ve havadar ıh- cak olan bir çok aileler otel-
calarma akın ettiler. Akşam- den yerlerini daha önce sipariş 
dan gelen müteaddid kalabalık etmek suretile tedarik eylemek 
kafilelerden başka sabahleyin imkanını bulabiliyorlar. 
de erkenden bir yığın halk KIZILAY PLAJI 
plaj yerlerini doldurdu. Her Plaj Pazar günleri sair gün-
yer neşe ve zevk cıvıltılariyle lere nisbeten çok fazla kala-
çınladı. balık olmaktadır. Yalnız bu 

Bu mektubumda Geşme ıh- plajın bütün mükemmeliyetlere 
calarının bilinen hususiyetlerin- rağmen bazı müteferrik eksik-
den bahsedecek değilim. Be- lilderi göze çarpmaktadır. Bil-

hassa güneşten muhafaza ça-
nim şuracıkta izahına çalıştığım dırlarının ancak altı dane ol-
mesele, bu Ege sayfiyesinde ması ve soyunacak yerlerin 
her yıl artan tekamülün bu mahdut bulunması bir çok ai-
sene daha olgun bir varlık ifade lelerin şikayetini mucib oluyor. 
etmekte olmasıdır. Geçen ve da- Ege'nin biricik sayfiye ye-
ha önceki yıllar şüphesiz ki bura- rinde görülen bu gediklerin 
da birçok noksanlıklar gözümü- kapatılmasına mümkün olduğu 
zün öniıaden kaçmazdı. Bu nok- kadar çalışı;ması ve hiç ol· 
sanlardır ki buraya tam bir plij mazsa şimdilik güneşten mu-
ve sayfiye adını verdirmiyordu. hafaza çadırlannın ihtiyaca kafi 
Halbuki timdi hiç te öyle değil- gelebilecek kadar arhraJması çok 
dir. istirahat etmek, yaz ban- zaruri bir haldedir. Bu hususta 
yolan almak için buraya gelmit Kasılayın nazan dıkkatini cel 
olanlar tam bir memnuniyatle betmek haklı bir istek olur. 
d6nmektedirler. GARDEN PARTi 

Ilıcalarda herşeyden önce ha- Dün akşam Kızılay plajında 
yatiyet fazlalaşmıştır. ilk bakış- bir garden parti verildi. Türk 
ta gözlere bariz bir canlılık ve ecnebi çiftler bu güzel yer· 
çarpıyor. Çeşme mülhakatından de sabaha kadar dans ettiler ve 

geceyi eğlence içinde geçirdi-
ıhcalara gelmiş olan bir çok ler. Baııa matör arkadaşlar da 
köylüler, getirdikleri yiyecek güzel numaralar yaptılar. 
maddelerile burayı adeta bir 
panayır haline koymuşlar, mi
safirlerin yiyecek ihtiyacını, 
denilebilir ki, temin eylemiş
lerdir. 

Ilıcanın en çok üstünde du
rulacak pyanı takdir istirahat 
vasıtası Rllsim palasbr. iz. 
mirden gelen birçok kibar aileler 
bu otel sayesinde burada hiç
te yabancılık ve rahatsızlık 
hiuetmemektedirler. Her türlü 
esbabı istirahatın temin edilmiş 
olması ve bilhassa yemekleri
nin nefaset ve ucuzluğu için
dir ki Rasimpalas hemen he-, 

• 

SAFI 

••• 
1. 1 

Şevket Önen 
Akhisar jandarma komutanı 

yüzbaşı Şevket Önen rahat· 
sızhğının tedavisi için şehri· 

mize gelmiştir. Arkadaşımıza 
acil şifalar dileriz. 

• • ••••••••••• 
.Haytada ofis mUmeeslll 

Türkofis Hayfa mümessili 
Mehmed Nuri şehrimize gel
miştir. Mehmed Nuri bundan 
sonra Ankarada çalışacaktır. 
Onun yerine merkezden Mus
tafa Uluer gidecektir. 

AŞK 
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Loransın son sözlerini, bakış
arındaki sertliği ömrü oldukça 
ınutmıyacaktı. Bu sözlerin bir 
>k gibi kalbine saplandığını 
hissediyordu. Aylarca gizli acı
larının, kahramanca sabrının 

mükafatı demek ki bu idi? 
Lorans, Emmanuel için her 
şeydi. Aşkı, hayatı, ümidleri 
yalnız onun varlığında topla
nırdı. Ve işte o kadar sevdiği 
kadın kendisine karşı düşman
larıyla birleşmiş bulunuyordu. 
Anası, hemşireleri Pı.sisin ta· 
nınmış simalarıdır diye Lorans 
onlara boş görünmek, onların 
ILÜzik münekkidlerini de davet 
edecekleri toplantıda bulunmak 
için kendisine unutulmaz haka
retler savurmuştu. Zaferinin 
ilk •eteai1Je urhoı · olaiak 

kollarını Jül Landölene açmış, 
kendisini bir sütçil kadınken 
seven dostunu herkes önilnde 
reddetmişti. 

Emmanuel vagonun bir köşesi
ne gömülünce bunları düşünü

yordu. O kadar dalmıştı ki, 
tren ·viyö "Kontiye geldiği za
man kendine gelebildi. Şimdi 
yuvasında son teselliyi arayan 
bir adamdı. Orada madam 
Lekuvanı görmek, Puval dölu
ya kavuşmak için acele edi
yordu. Kendisini bekleyen yal
nızlJğın eski bir dost gibi aşi
nası idi. Peşimanlıkla dönil· 
yordu. Loransa uyarak Parise 
gittiğine, bütün gururunu ve 
izzeti nefsini yaralayan sahne
lere· tahammiil editine kwyor· 
du. Daclaklanada dola.-• ;-&a 

YENi A8111 ....... 
,, 

Son 
INGILIZ \ KRALI - YUGOSLAVY ADA ı~---...ı 

Sekizinci Edvard Yugoslav hududun: Atatürk 
Deniz yarışlarınd 

da prens Pol taraf d k J d ıstanbuı. 10 (Yeni Ası )Il an arşı an } Muhabirinden) - Atatür 
refalcatlarmda Başbakan Is 

Kral Döbrovnik 'e gidiyor met lnönü, Dahiliye Veki 
............................................................ Şükrü Kaya olduğu hald 

Be\grad, 10 (Ö.R) - lngil
tere kralı dün Avusturya-Yu
guslavya hududunda hararetle 
karşılandı. Saltanat naibi prens 
Pol kendilerine beyanı hoşamedi 
etti. Kral DaJmaçya sahillerine 
doğru yoluna devam ediyor. 
Belgrada geJdiği zaman prens 
Polun sarayında misafir kala
cakbr. 

restoranında kahvealtı etmiş- Moda deniz yarışlarını şeref 
)erdir. lend;rdiler. Yarı~lar çok ~ 13 

kalı oldu. Halk Büyük Ôn 
deri, kendi arasında gör 
mekten mütevellid büyü 

Belgrad, 10 ( Ö.R ) - Kral 
Edvard Şibelik'e gelmiştir. 

BeJgrad, 10 (Ö.R) - Saba
hın karanlığında Glaskov ln
gıliz torpido muhribi ŞibeJik' 
limanına geldi. 

Belgrad, 10 ( Ô.R } - Kral 
Edvardı hamil olan tren saat 
dokuza çeyrek kala Şibelik'e 
gelmiştir. Tren gara girerken 
yüz bir pare top atılmak sure
tiyle geliş selamlanmış; kral 
kompartiman pençerelerinde 
görünmüşlerdir. 

Vagondan çıkışlarında Şibe
lik askeri kumandanı şehir 
namına kendilerini istikbal 
etmiştir. 

istikbal edenler arasında 
Yugoslavya hükumeti mümes
silleri, vali bir kabine mümes-

Italyan 
Veliahtı Avusturyada 

İn~i/iz kıalı taı•ı•arere bine1Jıen 
sili hazır bulunmuştur. Kral 
otomobille limana inerek, ken· 
dilerini laekliyen hususi yatla
rına çıkmışlardır. Yatta bir kaç 
dakika istirahat eyledikten son· 
ra kral tekrar vagonuna av-
detle, istasyon haricinde, vagon 

Şehirde kısa bir gezinti ya
pan lngiliz Kralı Sekizinci Ed
vard halk tarafından hararetle 
alkışlanmış ve eliyle alkişlara 
teşekkür mukabelesinde bulun
muştur. 

lngiliz kralı öğle vakti, tam 
on ikide yahyle Dalmaçyaya 
gitmek üzere Şbelikten ayrıl
mıştır. Yatı Glaskov torbidosu 
takib etmektedir. Döbrovnikte 
büyük merasim yapılacakbr. 

Salon, 9 (A.A) - Bu akşam 
saat 21,57 de gelen lngiltere 
kralı 22,18 de Strazburga ha
reket etmiştir. 

Salzburg, 10 (A.A) - Hususi 
bir şekilde seyahat etmekte 
olan lngiltere kralı buraya gel
miş ve Yugoslavyaya mütevec
cihen hareket eylemiştir. 

ltalya veliahdı Humbert' de 
lngiltere kralının ikamet ettiği 
otele inmiştir. 

Londra, 10 ( A.A) - Veri
len bir takım haber:er hilafına 
olarak Kral Sekizinci Edvardın 
dün akşam logiltereyi terket-
miş olduğu resmen bildiril
mektedir. 

Japon - Sovyet hudud hadiseleri 
devam ediyor 

Viyana, 10 (A.A) - ltaJya Moskova, 10 ( A.A ) - Japon maslahatgüzarı Sako dış işleri 
Veliahdı Salzbug şehri festi· 1'9miserliği muavini Stomoaiakov• ziyarat eClerek '26 - 29 Tem· 
va""1ttıde hazır bulunmak üzere >v mezkiır febre gitmiştir. - muzda hamcatka kıyılarmda Sovyet otoriteleri hrafından tabh 

Rrens Salzburg istasyonunda muhafazaya alınan ve kaptanları Sovyet halk mahkemesi tara-
vali ile birkaç Avustaryalı fından yapılan muamelenin Japon hükumeti tarafından haksız 
zevat tarafınan karşılanmıştır. görüldüğiinü söylemiştir. 

Viyana siyasi mahafili Pren· Maslahatgüzar Japon otoriteleri tarafından yürütülen tahkika-
sin Salzburga bir nezaket ziya- tın balıkçı gemilerinin Sovyet Rusya kara sularına girmediklerini 
reli yapmak ve Avustnrya baş- göstermiş olduğunu söylemiştir. 
bakanının sık sık Romaya yap-

Stomooiakov Japon kaptanlarının mahkemede Sovyet kara 
mıı olduğu ziyaretleri iade et-
mek üzere gelmiş olduğunu sularma girmek ve gayri kanuni bir şekilde balık avlamakJa 
beyan etmektedir. suçlu olduklarını itiraf ettiklerini söylemiştir . 

Italya Veliahdının ziyareti Japon müracaatını kabul etmiyen Stomoniakov her iki memle· 
hertürlft siyasi mahiyetten ket arasında lüzumsuz hadiseler doğuran bu gibi vak'aların 
iridir. tekerrür etmemesi için lazım gelen tedbirlerin alınmasını Japon s f d diplomatından rica etmiştir. 

O ya a Cezayir müftüsünün katli 
Seylap oldu tahkikatı devam ediyor 

Sofya 10 (A.A)- Dün gece 
ve bu sabah yağan şiddetli 
yağmurlar neticesinde şehrin 
bazı aşağı mahalleleri sular 
alhnda kalmıştır. Telefon bat• 
lan bozulmuş ve muhtelif za· 
rarlar kaydedilmiştir. 

insanca zayiat yoktur. 

tebessümlerle bir vakitler Lo
ransın kendisine söylediği şu 

sözleri hatırladı: 
"Diyorlarki Viyö kontiye ka· 

panmanız bir aşk acısını unut
mak içinmiş .•. ., O gün için 
doğru· olmıyan bu söz artık bir 
hakikat olmuştu. 

Cezayir, 10 (Ô.R) - Miiftünün katlinde methaldar olanların 
iıticvabları neticesi olarak ulemamn teybi yakalanmııtır. Suçlu
ların söylediklerine göre bu adam katile 30,000 frank vermek 
suretile cinayetin milsebbibi olmuştur. 

Maznunun evinde araıtırmaJar yapılmıı; riyaset ettiği ulema 
kulübünün kapısı mühürlenmiştir. 

. Emmanuel koltuğa oturarak 
başını elleri arasına aldı. Hınç-
kırıklarını zorlukla tutuyordu. 

Bu sahneyi merakla takib 
eden madam Lekuvaa Emma

nuelin halindeki fevkaladeliği 
sezmiıti: 

kınca kafasında çılgınca fikirler 
yer aldı. Bu elemli hayatı ta· 

şımaktansa ölmeyi tercih edi
yordu. 

- Şu halde canıma kıya
cağım ... 

Tuhaf bir fikir ... Bunu ken-

bir sevinçle şe fJ eri aPnşladı 

Hava 
Tehlüksini hilen) 

Ankara, 10 (A.A) - Ha 
tehlükesini bilen üyeler liste 

1367 lsmail usta Sungur 
Demirci, 20, 1368 Ali çav 
Neziroğlu Karacabey Yeni 
mahallesinde 20, 1369 Ze 
Bolulu Garipçe mahallesind 
25, 1370 Demir Müniroğ 

Seyran Jcöylü 20, 1371 Hü" 
yin Ömer oğlu 20, 1372 lhr 
him Mistooğlu Akçadai Darı 
köyünden 20, 1373 Yusuf oğ 
Yusuf 20, 1374 Haydar Hab 
oğlu Kepez köyünden 20, 13'1 
Talat Şık meriton yerli mali 
üzerinde 20, 1376 Asım Helva 
oğlu Manifaturacı 20, 13775 
Necp ekmekci 20 1378 Re 
Gemlikte 20, 1379 Tahir Akş 
ğan Mal~tya Aktar 20. 

Gireson galib 
Gireson, 10 (A.A) - Or 

gençler birliği sporculari 
Gireson Y eşiltepe ıporcul 
arasında yapılan futbol maçı 
da üçe karşı yedi sayı ile G 
reson sporculan galib gelmi 
ludir. 

Moskova 
tekzibediyor 

Moskova, 9 ( A.A ) - T 
ajansı bildiriyor: 

Royter ajansının Dairend 
alarak neşrettiği ve S ağust 
ta Pogranicanya iıtasvonu y 
nında Japon ve Sovyet kuvv 
leri arasında bir çarp:şma v1 
kubulduğuna dair olan habe 
ler tamamiyle uydurmadır. 
bu istasyon civarında ne 
Svyetvnancu hududunun dığ 
noktalarında son günlerde So 
yet ve Japon askerleri arasın 
hiçbir çarpışma vuku bulm 
mıştır. 

Zamora Parist 
Berlin 10 ( Ô. R) - Uz 

zamandanberi Norveçte bul 
nan eski lspaoyol cumhur r 
si Zamora dün Hamburga g 
lerek Parise hareket elmişt 

disi de hissetmekteydi. Kılku 
ruk yanından ayrılmıyor, tehi 
keyi sezince ku!aklarıoı na 
kabartırsa yine öyle gözler· 
efendisine dikmiş, onu adı 
adım takib ediyordu Çekmec 
den çıkardığı küçük tabanca 

- Sonu Var 

·Viyö Kontide 
Salonun kapısı Emmanüelin 

ayak sesleriyle açıldı. Şimdi 
öteden başmı uzatan, Loransın 
enfes silueti yerine madam 
Lekuvanm çirkin çehresi idi. 
Elindeki petrol lambasiy)e odayı 
aydınlatmağa geliyordu. Deli
kanlı ocağın karşısında duran 

- Keyfiniz biç de yerinde 
benzemiyor, mösyö ..• 

- Evet Divin biraz yorgu· 
num da ... 

Türkiye iş ve Ziraat bankaları üzü 
KURUMU Ltd. şirketinden: 

koltuğa yerleşmek üzere idi ki, 
üzerine birşey atıldı. Bu, sadık 
köpeği Kılkuyruğun ıslak vü
cudu idi. Kılkuyruk sevincinden 
zıplıyor, efendisinin ellerini 
ayaklarını yalıyordu. 

- Ya madam nerede? 
- Madam mı, o Pariste çok 

.meşguldür. Operaya gireceğini 

biliyorsunuz. Çalışıyor, şarkı 
söyliyor ... Onu annemin yanın· 
da bıraktım. 

ihtiyar kadın bu izahattan 
me:nnun görünerek: 

- Yemeğinizi hazırlayım mı 
mösyö. 

Üzüm yetiştiren mıntakalarda müteşekkil kredi kooperatifi 
rine bir kolaylık olmak üzere kurumumuz tarafından lzmir B 
&asında bir satış bürosu tesis edilmiştir. 

Üzümlerini deliletimizle satmak istiyecek olan kooperatifle 
azami kolaylık gösterilecek ve fazla masraf ile külfet tahmili 
den ictinab edilerek malları en uygun şartlarla satılacaktır. 

Sabşlar mallarını kerumumuza sevkeden kooperatiflerin ar 
ve talimatnameleri dairesinde yapılacakbr. 

Emmanuel ı 
- Puval dö Lu diye acs· - Hayır, bayır madam ..• l 

Jendı. Yorgunluktan ay,kta duramı· 
Kipek efendiıinin teeunrtlnli ya~k gibiyim. H_. yata-

d9J11ut aibi aa aca bavhyarak carım. • · 
ce Yerdi. ~ Hidaetci kadm odadan ~ 

Kurumumuzla muamele yapacak olan kooperatiflere her baft 
muntazam bir surette piyasa temevvücatı hakkında malumat vı 
rilecektir. Yüzde bir buçuk komisyon çuval başına bet kurt 
ardiye ve hakiki simsariye ile ıigorta ücreti. 

Deliletimizle satılmak iizere gönderilecek üzümlerin paçallaı 
mamıı ve kuru olması prtbr. Mal gönderen k~peratifleria mı 
art ı h aclreSlerini bildirerek kunimumuzu keyfiyetten tahrirt 
hllerdar etmeleri rica ol•-· ·s-3 11·12-13 25S6 (td ... 



Sabit 4 

Su siyase i izin mem ekete 
kazandırdığı eserler nı F. 7 ş z dı 

- Baştmaıı bilinci sav/ada
Bütün bu cihetleri göz önüne 

a lan Cumuriyet hükumeti, bun
dan sekiz yıl önce, bu işlerle 

Büyük su işlerinden önümüz
deki yıllarda yapılacak olan 
şunlardır: 

z ' • 
ı i .ci bö 1 k ı 1 

uğraşmak üzere Nafıa vekaleti 
teşkilatı içinde bir "Su idaresi,, 

Büyük Mendereste 25,000 
heldar arazi kurutulacak ve 
bütün ova su basmasından kur
tanlarak, kurutulan arazi ile 
beraber 100 b:n hektar arazi 
sulanacaktır. 

Ey Ü ün altıncı •• •• gunu lzmirde deniz bayramı yapılaca tır 

kurmuştur. Bugün büyük su 
siyasetine esas teşkil eden 
etüdler bu daire tarafından 
yapı!mıştır. 

Rejimin program'ı su siya
setinin bugüne kadar memle· 
kete kazandırdığı büyük eser-
ler şunlardır: 

1 - Anadolunun en verimli 
bir parçası ohn Bursa ovasını 

Nilüfer ve bunun kolu olan 
Deliçayın taşmalarmdan kur-
tarmak, burada su işini düzen
liyerek araziyi ekilebilir ve otu-
rulabilir hale getirmek için 929 
da başlıycın ve 3,000,000 lira 
harcanarak yapılan büyük su işi. 
Bu mıntakada Serme, Kazıklı, 
Tağdır bataklıkları tamamen 
kurutulmuştur.Kurutma ile 2500 
hektar sahasmdc çok münbit 
arazi kazanılmış, yirmi köy 
halkı sıtma feJaketinden kur-
tarılmıştır. Yapılan bent arka
sında toplanacak 12,750,000 
metremikabı suyun bir kısmı 
ile arazinın sulanması temin 
edileceğinden bu arazinin ve• 
iim kabiliyeti iki misline çıka-
nlmış bulunmaktadır. 

2 - Küçük Menderes nehri 
havzasındaki bütün bataklıklar 
ve bilhassa Cellat gölü kuru
tulmak ve Menderesin yakın 

sularının yakın arazide yaptığı 
büyük tahribin önüne geçmek 
için havza dahilinde yapıl
ması gereken inşa ve ıslah 
işleri 935 senesinde 3,500,000 
lira sarfiyle yapılmaya başlan
mıştır. Bütün inşa işleri 1937 
nin sonunda bitecektir. Böyle
likle 6000 hektar araıi su bas
masından kurtulacak ve Ege 
mıntakasının en verimli ve bu
gün için bir malarka kaynağı 
olan yüz elli bin hetarlık geniş 
bir sahssı sağlık şartlan eksik-
siz ve oturulabilir bir hale ge· 
lecektir. 

3 - Ankara ovasının sulan
ması ve ayni zamanda şehrin 
ihtiyacı bulunan bol suyun te
mini maksadile kurulan Çubuk 
barajının inşa işi tamamile bit
miştir. Bugün barajda 13,500000 

Gediz havzasında Menemen 
ovasında 1 S bin hektar arazi 
sulanacak ve 11 bin hektar 
arazi kurutulacaktır. Manisa 
ve Alaşehir ovalarında otuz 
beşbin hektara yakın arazi 
sulanacaktır. 

Susığırlık hazasında 30 bin 
hektar arazi lrn rutulacak 
ve mevcut arad ile altmış 
bin hektar toprak sulana· 
caktır. Bu s11dan elektrik is
tihsal edilecek ve bol mahsul 
veren bu bölgede nehir yolu 
ile eşya tnşmacaktır. 

Adana ovasında su basması
nın önüne geçilecek, bataklık
lar kurutulacak, sulama yapıla
caktır. Çukurova da dahil ol
mak üzere sulanacak saba, 
4.000.000 hektardır. 

Kızılırmcık ve Yeşilırmak 
havzalarında ve Çarşamba ova· 
larında kurutma ve sulama 
yapılacaktır. 

Iğdır ovası sulama tesisatı 
düzeltilecektir. 

Büyük su siyasetinin yurdda 
yapacağı bünye inkılabı ve bü
yük faydalarından bazdan şun
lardır: 

1 - Toprak kıymeti arta .. 
caktır. 

2 - Sıtma tamamiyle yok 
edilecektir. 

3 - Artan nüfus dolayısiyle 
istihsal artacaktır. 

4 - Nüfusun ve kazancın 

artması devlet gelirini artıra
caktır. 

Ilk tahmin hesaplarına göre 
bu h~ler için 2so.ooo,oon liraya 
yakın para sarfedilecektir. Ku
rutulacak ve sulanacak topra
ğın yekunu 900,000 hektardır. 

Müsabaka/an idare eden /ıakem lıeyrti 

Donanmamızın li4 

ı:nammızda bulan
masından istifade 
edilerek pazar gü
nü lnciraltında ya
pılan deniz yarış

ları cidden güze! 
olmuştur. Sabahle
yin erkenden ln
ciraltına taşınmaya 

baş'ıyan halk, mu
ayyen saatte olduk
ça büyük bir ka
ti. Reşadiyeden her ~~"'-'--_.;.w."-"' 

!abalık teşkil etmiş·Donanma luımandant, baş ajan Dr. Milatla gönişliyor 

beş dakikada bir kalkan oto- yarışa yüzme müsabakalariyle 
büsler halkı lnciraltma taşı· başlandı. 50 metre mesafedeki 
yordu iki şat arasmda yapılan bu mü-

M 
.. · b k I t d k d sabakaların neticelerini aşağıya 
usa a a ara saa o uz a yazıyoruz: 

başlanacaktı. Her zaman olduğu 100 METRE SERBEST 
gibi tesbit edilen program ta- YÜZME 
mamen tatbik edilemedi. Yani 15 kişinin girdiği bu yarışta 
müsabakalara ancak saat on 
bira doğru başlanabildi. Bu geç 
başlamşın sebeb!eri arasında 
şatların geç gelmeleri de vardır. 

Bütün dünyada deniz mev
simi bütün hıziyle devam eder
ken bu hafta lzmirde yapılan 
bu ilk müsabakalar, beklenen 
neticeyi vermiş sayılamaz. An
cak bu bir hazırlık teması ma
hiyetinde olduğu için rekor
ların nazarı itibara alınmaması 
icabeder. 

Müsabakala1a iştirak eden yüzücüler bir aıada 

ikinci Hüsamettin " 1,54, 2 - 5 geldi. 
Üçüncü Alaittin " 1,54, 4 - 5 3000 metrelik Yavuıun 7 

200 METRE KURBALAMA çifteler arasındaki yarışda iki 
Birinci Şerif K.S.K 3,32, 1 - 5 numaralı çifte birinci, bir nu-
dakika. maralı çifte ikinci geldi. 
ikinci Suha Altay 3,47. 3-5 Öğleyinden sonra Yavuz ve 
Üçüncü Ali K.S.K 3,50 Maym grubunun 3 yelkenlisi 

1500 METRE arasında yapılan yarış çok be-
Birinci Kenan K. S. K 28.9. 315 yecanh geçti. Neticede Yavuzun 
ikinci Servet D. spor 29.56. 315 ikinci bölük yelkenlisi birinciliği 
Üçün~ü Kazım K. S. K kazandı. ikinciliği birinci bölük 

4X200 BAYRAK YARIŞI aldı. 
Birinci K. S. K takımı 6000 metre ve 3 işaret üze-
ikinci Göztepep " rine dönüşle yapılan son şarpi 

200 METRE SERBEST yanşmda birinciliğil7F. Hakkı, 
Birinci Rasim K. S. K 3.3 ikinciliği Markoç, üçüncülüğlı 
ikinci Kenan K. s. K 3.27. 2/5 de Arif kazandı. Rekor 27, 

Bu müsabakalar devam eder
ken bir taraftan da bahriye 
flalikarile " Patalya ,, Jarı ara
sındaki yarışlara de başlandı. 

llk olarak yapılan : 

ikincinin 27,41 üçüncünün de 
29,14 diir. 

Yarışlar umumiyet itibarile 
çok zevkli oldu ve muvaffaki
yetle başanldı. 

Bu ayın 26 ncı günü bölge
nin resmi müsabakaları yapıla
cak 6 Eylul de büyük deniz 
bayramı günü olacaktır. 

Manisa'da 
bir maç 

Manisa bölgesinin en kuv· 
vetli takımı olan Sakarya'nın 
daveti üzerine lzmirspor takımı 
pazar günü sabahı Manisaya 
gitmi tir. 
Öğleden sonra kalabalık bir 

seyirci kütlesi huzurunda çab• 
şan bu iki takımın oyununu 

metre mikabi su toplanmıştır. 

inşa 4,00,000 liraya çıkmıştır. 
Çubuk barajı, Ankara'yı bol 

Devlet bir taraftan büyük su 
işlerini halle ugraşırken, diğer 
taraftan da kuraklığa karşı 
mahalli tedbirler almıtır. Mem
leketin her bölgesinde 2,900 
bark ile bir çok arteziyen ku
yuları açılmışşır. Kuraklığa kar
şı alınan tedbirlerden biri de 
nehir kıyılannda sulu ziraat 
sisteminin yayılması olduğun

dan santrifüj tulumbalarlnın 

çoğalmasına yardım edilmiş ve 
ucuz yakacak dağıtılmıştır. 

Böylelikle memleketteki su tu
lumbalarınm sayısı 550 ye çı-

Yüzme müsabakalanna 200-
den fazla yüzücü ile limanı
mızda bulunan yavuz ve mayn 
grubunun patalya, filika ve yel
kenlerile lzmir şarpicileri işti
rak ettiler. Pazar günü daha 
erkenden yüzücüler motör ve 
filikalarla çekilerek yarış ye
rine götürüldüler ve saat onda 
hakem heyeti, Yavuzun ban
dosu va biraz sonra da baş ha-

Deniz yanşlanna başlanuken 
Manisalılar zevkle seyretmit· 
Jerdir. Neticede b.mirspor 
sıfıra karşı üç gol yaparak 
galib gelmişf.r. suya kavuşturduğu.gibi, Çubuk 

ovasının büyük bir kısmı da 
sulanmış olacaktır. 

Bu büyük su işlerinden baş· 
ka, memleketin her kısmında 
gerek umumi ve mahalli büt
çelerden para sarfiyle, gerek 
halkın çalışmasiyle sulama ka
nalları açbnlmış ve bataklıklar 
kurutulmuştur. 

karılmıştır. 
Su işimiz, diğer büyük dava

l1?rım1zın hızıyla mesud hedefi
ne doğru gitmektedir. 

···············---······························ Mı"ll~ı Roman •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yazan: Adnan Bllget - 33 -

Sezal Farad ağır a- ır konuş u: S z, dedi Sabihanın 
ameliyat me eleslne müd hale edemezelniz ••• 
o her şeyd n ve herftesten evvel be im arımdır 

kemliği kabul buyuran amiral 
Şükrü yarışı şereflendirdi. 

Yavuz bandosunun çaldığı 
güzel ;parçalar devam ederken 

dan, onu sevmeden, ilk acıla-
rını dindirme imkanlarını 

bulmadan bu sönüş onu 
kim bilir ne kadar sarsacaktır. 
Ve o kim bilir kaç defa bu
lutlu gözlerjyle yalntz bir oda-
nın dıvarlarında benim hayali
mi bulmak istiyecek; bulama
yınca bana küfretmekten kcn· 
dini alamıyacaktır. 
Çocuğum haksız mı? 

Ve.. Ben onu bu ittihamı 
için muahaze edebilir miyim? 

Çok müşkül bu .. 
... 

• • 
Sesten iharet bir hayatın ken bile hayatı sevmek mev- - Polis, polis .. 

taliinde son ışık1ar eriyince kiinde bulunuyorum.. Nihayet - Buyurun. 
- Nerede, evi nerede? 

insanın bala yaşamak istemesi ben de, sonr.uz bir yarın de-
mek olan küçük bir insanın - Ne evi, kimin evi? 

fazla bir hotgamhk, çok fazla _ Onun, onun evi nerede, 
bir ihtiras olmaz mı .. Bunu bir yapısına kanımla ve hayatiye· "cele? 

d h timle h:zmet ettiğim için ya- .. 
az a ayata inanış ve bağla- _ Siz kimsin·ız? 

rını her holde sevmek istiye-
nış olarak kabul etmek müm- ceğim. Yarın, evet benim. bi- - Ben, ben mi? Şey .•. Bili-
kün.. Evet hayata bağl.ımş.. zim ve çocuğumuz şahsında yorsunuz tabii ..• Hacı Feyzullah 
Fakat benim böyle bir şeye bi rleşen büyük yarın.. maballesind 14 numarada otu· 
hakkım var mı? Hayatın kim bilir ne kadar ruyorum. 

Elbette var .. · Elbette var.. sefillikleri, büyük fırtınaları ve - Adınız 1 
Şu hasta vücudumla ölüm dö- felaketli giinleri bulunacak.. - Yapma çocuğum, vakıt 

rekor tesbiti suretile: Mayin grubunun 6 çift Pa-
Birinci K.S.K dan Rasim talyaları yarıştılar. 

rekor 1.25.2-5 Neticede ikinci bölük birin-
Ik inci 

1.29.1-S 
Göztepeden Sadık 

Üçüncü Göztepeden Fikret 
400 METRE 

ttirinci Cemal K.S.K, 6.56.3 - 5 
ikinci Mebmed Göztepe 7.26.2-5 

100 METRE SIRT ÜSTÜ 
Birinci Ali K.S.K 1,46, 4 -5 

söyle... Ben mühendis Sezai 
Fuad ... 

- Hangi doktoru istiyor· 
sun uz? 

- Hangisi olursa olsun •.• 
Tek o kurtulsun da .•• 
. . . . . . . . . . . 

Hizmetçi: 
- Uyuyor. 
- Uyuyor da söz mü kızım ... 

Doktor değil mi.. Elbette kal
kacak. 

- Siz insansınız da o insan 
değil mi.. Bir saat evvel bir 
doğum emeliyatından döndü. 
Çok yorgundur. 

- Ameliyat mı, kurtulmuş 
mu? 

- Ne bileyim ben... Bizim 
için ikisi de bir ... Kurtulsa da, 
kurtulmasa da vizite vizitedir. 

içeriden bir ses: 
- Kimdir. . Kız, kapıda 

kim var? 
- Bir zat sizi almağa geldi. 

Doğuru. 
• 
• 

Yolda: 

ci, birinci bölük te ikinci gel
diler. Rekor 7,15 ve 7,30 dur. 
Mesafe 3000 metr~ idi. 

Yavuzun Patalyeleri arasında 
ve 1500 metrelik mesafe üze
rindeki ikinci yarışta Yavuzun 
1 numaralı batalyesi birinci, 
iki numara batalyesi ikinci 

- Kaç yaşında? 
- Yirmi beş ... 
- Hastalığı? .• 
- Hastalığı, evet başka bir 

hastalığı da var. Zaten dahi· 
liyeci doktor Suad da evdedir. 
O size izahat verir. 

- Hanımınızın ismi ne idi? 
- Sabiha •. 
- Hani şu kumral kadın 

mı, omu hamile? 
- Evet doktor... Acele ..• 

Geç kalmıyalım. 

. . . . . . 
Bir adam: 
- Yavaş... Gürültü çıkar-

mayın ... 
Bir başka adam : 
- Ne oldu? 
- Buhran... Doktor ameli· 

yata lüzum gosterdi. Zaten ken· 
disi de istiyor. 

- Nasıl olur... Ben buna 
razı değilim. 

- Ameliyat olacak. 
- Olmıyacak? 
- Olacak ... Çocuğu dünyaya 

gelmelidir . 
- Siz buna müdahale ede-

•••••••••••• 
Afyon sata ları 

Uyuşturucu maddeler in hi
sarının köylülerden alacağı af
yon hakkında istihsal mınta
kalarına yaptığı bir tamimde 
afyonlarının doğrudan doğruya 
inhisar idaresine satılmasını 

bildirmiştir. 

mezsiniz. O benim karım. 
- Ya benim... Benim ..• 

. . . . . . . . . . . . . . . ' . . 
- Ne yapmalı dersiniz? 
- Siz bilirsiniz? 
- Ahmet, Ahmet bey. 
- Yavaş, çok yavaş .. ifide-

cek.. 
- Ne yapmalı .. 
- Doktor çok ümitsiz görii-

nüyor. Ameliyat olsa da olma
sa da .•• 

- Nasıl? 
- Her iki şekil de tehlüküli .. 

ölecek. 
- Kim? 
- O, Sabiha. 
- Ölecek ha ... 
- Ölecek, Sabiha ölecek .. 
- Ya ... Siz? 
- Ben de ... 
- Nasıl? 
- Ben çok müteessirim. 
- Yalan... Sen, sen... Sen 

benim lrnrımı aldattın. KarunJ 
aldattın. Beni aldattın .. Karıma, 
namusuma aile şerefine el at· 
tın. Tıpkı bir suikastçı gibi. 

- Bitmedı şe~inde son günlerimi $ZCÇİrir- co~uj!uma himayemi uzatma- geçirme.. DoktorJann evini 
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T nca ti~ o 
lngiltere ve Fransa buna muhaliftir. Diwer 

ettiler devletler bu kararı kabul 
----------------------------------------------------cow-------------------------------~~------------

H ü k ü met kuvvetleri Molanın karargahına taarruz ettiler. 
Madrid, 10 ( Ö.R ) - Reisi Paris, 10 (Ö.R) - Roma hü, Frankonun Tancadaki beynel- ı 

cumur Azana, Kortez meclisi- kfımeti bitarafJığın şekli hak- milel komiteye bir oltimatom 
nin tatilini uzatan bir emirname kındaki Fransız tezine henüz göndermiş olduğu haberini sa-

miştir. Ayni haberler müstak
bel rejim hakkında reyiama 

müracaat edilinceye kadar Kar
dinal Securainin kral naibi 

seçileceği hakkındaki haberleri 

de yalanlamaktadır. 

neşretmiştir. cevab vermemiştir. Portekiz Jahiyettar mahafil kat'i surette 
Bayon 10 ( Ö.R ) - lspan- hükumeti hattı hareketini Ro- tekzib etmektedir. 

yol asileri Sen Sebastiyen ş~h- mamn hattı hareketine göre Generalın bu ayın on dör· 
rinin su ihtiyacını temin ~den tanzim edecektir. dünde komiteye müracaat ede-

••• kaynaklarm bulunduğu üç da- Roma 10 (Ö.R)- Asi kuv- rek ispanya hükümeti harp ge-
ğı zaptettiler. vetler şimalde ve cenubda te- milerinin Tanca şehrinin bita- Fransa 

Madrid 11 (Ö.R) - ispanya cavüce geçtiler. General Fran- raflık mahiyeti ile kabili telif 
bükfımeti Tanca Jimamnda ko kuvvetleri generel Molanın olmıyacak şekilde bu limanda ayan meclİsİnde 
herp gemileri bulunmasını ya- kuvvetlerinden daha çabuk faaliyette bulunmalarına komi- Paris, 10 ( A.A ) - Ayan 
sak eden beynelmilel komitenin ilerliyorlar. Diğer taraftan hü· tenin nazarı dikkatını celbetti- meclisi silah imalatının milli-
kararı üzerine harp gemilerini kiimet kuvvetleri de Sierrl ği andan beri vaziyette bir 

leştirilmesine ait olan projeyi 
geri çağırmıştır. Bu limanda Guadaranada asilerin sevküi- güna değişiklik yoktur. 

ufak bazı tadilat ile kabul et~ 
yalnız hasara uğramış bulunan 
Aksedo torpitosiyle bu torpi
yu çekmeye pondos torpito 
muhribi kalmıştır. 

Madrid, 10 (Ö.R) - Lepon
dos torpido muhribi Alsedo'yu, 
Tanca kara sulara haricine çek
miştir. 

Madrid, 10 (Ö.R) - Beynel
milel Tanca komisyonu limana 
mulıarib gemilerin girmelerini 
yasak etmiştir. Bu karar ftalya, 
Portekiz, Belçika ve Hollanda
nm muvafakatiyle alınmıştır. 

Karara yanız Fransa ve Büyük 
Britanya muhalefet etmiş-
lerdir. Madrid hükumeti, 
l } nelrnilel komisyonun tebli
gata üzerine Tancadaki gemile
r:ni geri almıştı. 

Madrid 10 ( Ö. R ) - Hü
kumete sadık kuvvetlerin top-

çuları General Molanın şimal
de hazırladığı mevkilere karşı 
şiddet:i bir bombardıman aça
rak tecavüze başlaımşlardır. Bu 
tecavüzün ilk hedefi Sierranm 
Guadaramanın işgalidir. 

Madrid, 10 (Ö.R) - lspan
yol F asındaki asi kuvvetlerden 
iki taburu Elcezireye taşımakta 
olan iki vapur hlikiimet harb 
•;emileri tarafından batmlmışhr. 

Bu hadisede kaybolanların 
t:\yısı bin kişiden fazla dır. 

Madrid, 10 (Ö.R) - Balear 
adalarının başlıca limanları 

hükumetin eline geçmiştir He
ni!z inkıyad etmemiş olan 
Hmanlar da şiddetle bombar
dıman edilmektedır. 

Paris, 10 (Ö.R} - Fransa 
hükumeti ispanyaya her nevi 
ihracatı menetmiştir. 

Yazan : Tok Dil 

Vezir; 
- Ayaklarınıza kapanayım, 

kulunuza müsaade edin! 
Diye, sersem olmuş deli lb

rahimin elini öperek birdenbire 
ayaga kalkıp çıkıp gitti. 

Damadiyle başbaşa kalan 
deli Ibrahim uykudan uyanır 
<nışçasına homurdandı ve elini 
,Şarap bardağına atarak: 

- Gördün mü? Dedi lalam! 
Doğru söylüyor. Halbuki sen 
benim damadım olacaksın! Ya· 
tın senin boynunu alsınlar ... 
G"t!., Dedi. .. 
••••••• 

ceyş mevkilerini ele geçirdik· Roma, 10 (A.A) - Italyan 
lerini bildiriyorlar. resmi mahafili Barselonda kat-

Paris, 10 (Ö.R) - Çok ha- )edilmiş olmalara muhtemel olan 
raretli bir dpliomatik faaliyet üç Italyan zabitinin ölümü 
devresinden sonra muhtelif hü- hakkında hiç bir malumat elde 
kümetlerin Fransız tekliflerine edememiştir. 
cevabları nihayet tamamen gel- Bu mehafil bu hususta her 
miştir. Şimdi asıl mesele ademi hangi bir karar almak için dip-
müdahalenin şeklini tayinden lomatik münasebetlerin yeniden 
ibarettir. tesisini bekliyecekJerioi söyle-

miştir. B. Pierre Kot projenin 
hava işlerine müteallik olan 

kısımlarını müdafaa etmiştir. 

Mumaileyh yapılacak yeni ta

dilatın Fransa fabrikalarının 

randmamnı ıslah etmesine 
medar olacağını söylemiştir. 

B. Pierre Kot, askeri tavya
recilikte yapılacak ıslahatın 

ilk önce ispanya işlerinde mişlerdir. 
alakah olan devletlerin kon- Mamafih Voce D'ltalia gaze- Fransanın asla kullanmıyacağım 
ferans halinde toplanmaları te5inin yazdığına göre, Barsclon ümid etmekte ve fakat elinde 
düşünülmüştü. Fakat bununla lta!yan general konsolosu ile bulunmasını arzu eylemekte ol· 
beyhude yere vakıt kaybedi- Madrid büyük elçisi hadıseyi duğu silahlara malik bulun-
leceği düşünülerek konferans Şiddetle proteııto etmişlerdir. masını temin eyleyeceğini söy-
fikrinden vaz geçildi. Burgos, 10 (A.A) - En mo- )emiştir. 

Şimdi daha çabuk hal vası• dern silahlarla mücehhez Ce- - • -
talarma müracaat olunuyor. Bu zayir kuvvetlerinin Cebelütta- Ustura He kesmlf 
akşam, de\'letler arasında teati rıktan geçerek karaya indikleri Mezarlık başında dikili taş 
edilen resmi mektuplar ve her haberi halk arasmda büyük bir sokağında Şaban oğlu Mecid 
memleketin bitaraf kalmak sevinç uyandırmişbr. Lizbon· ile Ahmed oğıu Hüseyin ara· 
arzusunu izhar eden tebliğler t!an gelen haberlere göre gene- sanda çıkan kavgada Mecid, 
aynı zamanda neşredilecektir. ral Franko kuvvetleri Llora Del tura ile Hüseynin boynundan 

Tanca, 10 (A.A) - General Rio ve Paura şehirlerine gir- yaralamiş ve yakalanmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bravo 
Göztepelilere ! 
Göztepe spor kulübü Cumar· 

tesi akşamı Şehir gazinosunda 
yıllık gardenpartisini vermiştir. 
Bunun için günlerdenberi ha· 
zırlık devam etmekte idi. Bu 
hazırlığın çok parlak neticesi
ni davetliler eğlenti akşamı 
görmüş oldular. Gardenparti
de lzmirin büyüklerile bir çok 
kibar aileler bulunuyordu. Ge
ce, sabaha kadar, neş'e ve eğ-
lence içinde geçirildi. Bir ör
nek sayılabilecek bu güzel gece 
eğlentisini tertib eden Göztepe
Jileri ve onun idarecilerini gös· 
terdikleri muvaffakıyetten do
layi kutlulanz. 

Tefrika No: so 

Ertesi günü vezirile görüşen 
deli sultan: 

- Lalam, damadım Fazlı pa
şanm idamına karar verdim, 
hükmü bugün yerine S?etiriniz. 

Demişti, fakat vezir Ahmed 
paşa her nedense buna muaraz 
göründü: 

- Şevketlu bunkarım! dedi. 
Damadmızdır, ciğcrpareniz yav
runuzun ehlidir, ciğerpareniz 

sultan hanımın belki gönlü 
dağıdar olur. müsaade buyurun, 
kerem edin de kendisini mahv 
etmeyip bir vazife vererek 
Aıitaneden a ıralım. 

Japon 
Profesörü şehri

mize geliyor 
Ankarada bulunan Japon 

profesörlerinden Kaji 15 Ağus
tosta şehrimize gelecektir. Pto· 
fesör Kaji'nin Halkevinde Ja
pon harsı hakkında bir kon
ferans vermesi de muhtemeldir. 
Profesör lngilizceye vakıftır. 

Japon profesörü lzmirden 
sonra lstanbula geçerek Türk 
dili kurultayında hazır bulu
nacaktır. 

Deli lbrahim, lalasına sekiz, 
dokuz yaşındaki kızını verdi
ğinden, lalasının kendisine dil
ber kızlar, kadınlar ikram et
tiğinden beri araları biraz la
übalileşmişti. Deli lbrahim, gil
lerek : 

- Bre karpuz kıyafetli ko
doş ! Söyle ne vazife verelim. 

- Sultanım! malfımunuzdur
ki, Girid harbı devletin en 
büyük gailesidir. Gerçi ordu
muz Girid'de zaferden zafere 
koşuyorsa da başlarında Fazlı 
paşa da olur da diğer paşa
larumza .Hti}lak ed,rae ~Jll'h 

Bornovada 
Et narhı meselesi 

Bir kaç gün evvel Bornova 
kasaplarından bazılarının nar
hın artırılması içın belediyeye 
vaki müracaatları yapılan tet
kikatta yersiz olduğu görüle
rek kabul edilmemiştir. 

Kasapların bu yüzden Et 
kesmeği azaltmaları üzerine 
belediye derhal hariçten bul
duğu hayvanata kestirerek ihti
yacı karşılamıştır. 

Belediyenin çok yerinde olan 
bu icraatına karşı gelemiye
ceiderini anlayan kasapların 
yine eskisi gibi Et kesmeğe 
başlayacakları umulmaktadır. 

zaferler alacağımızı umanın. 
Gece söylediği sözlerin ara· 
sında damadımzın biraz kah
raman olduğunu farkettim, tam 
buna layık bir vazifedir. 

Deli lbrabim haykırdı: 
- Yaz öyle ise bir hattı 

hümayun kendisine, yarından 
tezi yok Girid seferine azimet 
eylesin .. 

. . . . . . 
Vezir Ahmet paşanın dişle

rini sıkıp, kinle gülerek yaz
dığı ve padişah namına mü

hürlediği, imzaladığı hatta hü
mayun Fazlı paşaya verilince 
darbenin nereden geldiğini ve 
ne demek ôlduğunu anlayan 
Fazlı elinde hath hümayunla 
doğruca vezire koştu, selamsız, 
sabahsız içeri girdi, dümbek gibi 
karnını ıhhyarak taşıya taşıya 
Ahmet paşanın suratına kadar 
sokuldu, elinde buruşturduğu 
hattı hümayunu Ahmet paşa
nın yüzüne yamayarak: 

- Bunu! Dedi! Sen mi yaz
dırdın, sen mi yazdın? •• 

~anne s 
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Fransız başvekili lum sulh hal<
kında bir söylev verdi 

Paris, 10 (A.A) - Dün Saint 

1 
C!ludvda parlak ve güneşli bir 

\ hava altında ve binlerce halk 
1 huzurunda dünya sulh toplan-
hsının büyük bayramı kutlan
mıştır. Yeşillikler üzerinde ter
sim edilmiş olan Thaelmannın 

büyük bir resmi önünde söz 
alan kültür bakanı Jean Zay 
sulh bayramının bir Paradoks 
değil fakat elzem ve inşacı bir 
iman hareketi olduğunu ve bu 
hareketin şimdiki endişelere 

tercüman olduğunu söylemiştir. 
Bakan eski afetli harbın yeni· 

den hayatiyet göstermeye başla-
dığını ve bir Avrupalı sivil harb 
şekline girerek dünyayı tebdit 
etmekte olduğunu işaret etmiş 
ve demiştir ki: 

Demokratlar müdhiş tuzağa 
kendilerini kaphrmıyacaklardır. 
Demokratlar besledikleri hür-
riyet aşkı ve düşünce ve ülkü 
kardeşlerine karşı olan muhab
Jeri sayesinde daima dürbün 
düşünmeye devam edecekler
dır. Halk cephesi hükümeti 
büyük bir gayretle enternasyo
nal demokrasiyi ancak kurtara-
bilecek olan barış için çahş
ma ktadır. 

Paris, 10 (Ö.R) - Dün bu
rada "Sulh gününü,, kutlulama 
merasimi yapılmıştır. Torene 
riyaset eden başvekil Leon 
Hlum, çok mühim bir nutuk 
söylemiştir. Bu nutkun bazı 
parçalarını bildiriyorum: 

- "Biz burada toplananlar 
sulhu istemekteyiz. Fransa da 
sulhu istiyor. Sulh arzusu bir 
ordunun komşu topraklarına 
girmesini menetmekten ibaret 
değildir. Ayni zamanda sulhun 
vasıtalarını ve şartlarını araş· 
tırmak lazımdır . ., 

11 Bu sulh şartlarından bi~isi 
hiç bir milletin toprak tamami
yetinin tehdit ve tehlük<" a1hn· 
da olmamasıdır. Juresin 1913 
de irad ettiği bir nutukta söy
lediği gibi; Bir tarafta sulh, 
diğer tarafta milletlerin hürri
yet, istiklal ve toprak tama
miyeti arasında inkar kabul 
etmiyen bağlantılar vardır. ,, 

" Sulh tabdid ve tecezzi 
kabul etmez. O gayri kabili 

inkısamdır. Bugünkü şartlar 
içinde Avrupanın herhangi bir 
köşesinde başgösterecck olan 
bir yangın derhal etrafına sira
yet etmek suretile genişliye· 

cektir. ,, 
" Sulh ya umumi olur veya 

hiç olmaz. Biz burada yeni 
bir sulh kongresinin temelle
rini atıyoruz. Bu kongre dün-

Vezir nefesini alamaz olmuş, 
Fazlı pctşanın kolunu tatarak 
kağıdı yüzünden çekmişti: 

- Dur bre! boğacaksın! 
- Canın cehenneme hain! 

Ah bir elimde olsan ... 
Vezir riyakar bir tebessümle: 

- Halbuki dedi siz=n can•
mzı biz kurtardık! Bize bu 
kadar kin ve sui telakki yerin
de de~ildir. Biz hüsnü niyet 
sahibiyiz! 

- Senmi benim canımı kur
tardın, senmi hüsnü niyet sa
hibisin., işte sana en beliğ bir 
cevab ... 

Fazlı paşa elindeki hattı 
hümayuııu isyan ve tehevvür
den coşan sinirlerile parça 
parça ederek vezirin yüzüne 
bu parçalanmış kağıdlan çar
pıvermişti. 

- Giridl Diye de haykıra
rak; Girid harbını sen sultana 
yalan yanlış bildirdin, zafer var 
dedin.. Girid harbı Osmanlı 
devletinin şu an içinde baisi 
izmihlali olmuttur. Boiazlarda 

honsız başvekilı Bl11nı 

yanın sulhçu organizasyonunu 
takviye ctmeğe hizmet ec\e
cektir. ,, 

"Bu organizasyon mevcuttur. 
ve MiJletler cemiyetinden baş
ka Bir şey değildir:,, 

"Sulh içinde yaşamak ıçın 

beynelmilelcilik ruhunu ve bey· 
nelmilel tesanüdü, beynelmilel 

teşkiit içinde kurmak lazımdır. 
Yer yüzünden harp tehlükesi 
nihayet mübadele sistemile in
kişaf edebilecek bir hale kon
malıdır.,, 

"Bu fikirlere düşman olan 
koalisyonlarla mücadele ~

mek bize düşer bir vazi· 
fedir. Avrupanm terkiteslihahm 
hazırlamak vazifemizdir. F ran
sada olduğu gibi, harb sana
yiini millileştirmek lazımdır.,, 

Blum nutkuna şu suretle ni
hayet vermiştir: 

- "Sulhu istemek onu bü
tün manialara, bütiln tehlüke· 
fere ve bütün muhataralara 
rağmen istemektir.,, 

Bu nümayişte bir kaç yüz 
bin kişi bulunmuştur. Hatipler, 
enternasyonal marşı söyleyen 
halk tarafından; ispanyaya tay
yareler gönderelim, nida arile 
alkışlanmışlardır. 

Bu nida lspanyol isyamndan
beri halk nümayislerinde günün 
parolası o'mu~tur. Her nutuk
tan scnra marseyez ve ent~r

nasyonal çalındı. Muhtelif te
şekküllere menc;up hati?ler 
ve bilhassa Çekoslovakya 
meb'usan hariciye komitesi 
reisi ile umumi mesai konfe
derasyonu relSI Juho, Jan 
Dusslo, Belçika murahhası, ln
giliz meb'usu Arthor Henderson 
söz sölemifler ve hararetle 
alkışlanmışlardır. 

lspanyol bayrağını taşıyan 

nümayisçiler tezahürat yaph
lar. Mavi - beyaz - kırmızı gi
yen çocuklar canlı olarak 
Fransız bayrağını temsil edi
yorlardı. 

gemilerimizin önü kesilmiş, ge
çid verilmemiş, muhasara edil
miş, Grid adasına sürü sürü 
gönderilen kurbanlık millet 
tabyelerde ateşlerin,volkanların 
ortasında havalara uçmuştur. 

~imdi beni oraya mı gönderi
yorsun, yani, yani, ben bu pe
rişan zamanda gidince: Giridin 
fecaatım benim oraya gitmek
liğimle Sultana açıp: işte şev
ketlüm! Fazlı paşa gitti, böyle 
oldu diye beni gammazlamak, 
mahvıma yürümek mi diliyor· 
sun .. 

Beti benzi atan Vezir: 
- Haşa! Diyebildi. 
- Hişi mı? Haşa mı! Ma-

dam ki öyle karpuz kafalı herift 
Ben oraya gitmiyorum .. 

- Sen bilirsin, padişahın 
fermanıdır. Zararını bais o!ur .. 

- Sultanın emri değil, se
nin şeytanetindir. Zararımı bais 
olması da bana vız gelir, millet 
uğruna bu baş da feda olur. 

- Sen bilirsin ! 
- Sonu v111 -
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Beılitıde binici/ık. müsabakala11na iştitôk eden genç zabitlerimız, Almall meçhul asker abidesi11e çeleuk götüıüyoılar 
Berlin, 10 ( Ö.R) - Bugün düşürdüğü için Almanyada, linde koş uda Fransa birinci, 

de olimpyad müsabakalarına erkekler müsabakasında Hol- lta'ya ikinci, lngiltere üçüncü 
devam edilmiştir. Alınan neti- landamn akibetine uğramıyarak gelmiştir. 
celeri veriyorum: kendi kendisini tasfiyeye tabi 1000 Metrelik koşuda Ho-

3000 metre manialı koşu fi- tuttu. landa birinci, Fransa ikinci, 
nalleri çok hararetli cereyan 400X 4 BAYRAK Almanya üçüncü gelmiştir. 
etti. F enlandiyalı lsoholo 9 da- Bayrak yarışında lngiliz milli A TlŞLAR 
kika 6.8 saniyede bu mesafeyi ekibi birinciliği, Amerika ikin• Küçük çaplı silahlarla atış 
katederek birinci geldi. Fen- ciliği, Almanya üçüncülüğü ka- müsabakasında Norvsç birinci, 
Jandiyalı Tino Minen 9 da- kaznndı. Macaristan ikinci, Polonya üçün-
kika 6.8 saniye He ikinl'İ, 42.125 Kilometrelik maraton cü gelmiştir. 
Alman Donpert 9 dakika kllşusunda Japonyalı Song iki intihabı serbest silahlarla 
7. 2 saniyede üçüncü gelmiş- saat 29 dakilrn 19.2 sanivede atışlarda lsveç birine•, Almanya 
lerdir.•Oç mUsabık ta olimp~- birinci, lngiliz Hnrper iki saat ikinci, Fransa üçüncü gelmiştir. 

DENiZ MÜSABAKALARI 
Tele kişihk şarpi müsabal{a

larında mesafe bin metre he
sabiyle, Avusturya birinci, Al
manya ikinci, Hollanda üçüncü 

Anmikalı zend Ovens viiz mefte~·i kazaılt'keu 

gelm'ş!ir. 

ç:ft şarpilerdc Avusturya 
bir~nci, Almanya ikinci, Hol
landa üçüncü gelmişlerdir. 

Kanada biçimi şarpi müsa
b&kalarında Kanada bir1nci, 
Çckos!oval!ya ikinci, Almanya 
üçüncü gelmiştir. 

iki kişilik şarpiferde Çekos
lovakya birinci, Avusturya 
ikinci, l<anada üçüncü gelmiştir. 

GREKO - ROMEN 
GÜREŞLER 

Horos sik!ette: Macaristan 
birinci, lsveç ikinci, Almanya 

yat rekorunu kırmışlardır. 31 dakika 23 saniyede ikinci, üçüncü gelmiştir. 
DEKATHLON Japon Nong üçüncü gelmiştir. Tüy siklette: Türkiye birjnci, 

Dekatblon müsabakasında Los Ancclos olimpiyadında Fenlandiya ikinci, lsvcç üçüncü 
Amerikalı Morris 7900 puvan- dünya şampiyonu olan Arjan- gelmişlerdir. 
la yeni bir dünya rekoru tesis tinli Zahala, ikinci defa olarak Yarı ortada: lsyeç birinci, 
ederek altın madalya almıştır. bu klasik müsabekayı kazan- Almanya ıkinci, Fenlandiya 
Amerikalı Klark ikinci, Ame- mak istemişse de muvaffak üçüncü geJmişlerdir. 

rikalı Parker üçüncü gelmiştir. o~amamıştır. Bu yarışın yarı· Orta siklette: lsveç birinci, 
100 X 4 BAYRAK sına kadar müsabakayı önde A!manya ikinci gelmişlerdir. 

Amerika ekibi; Ovens n de devam ettiren Zalıala, bir ihti- Yarı ağır: lsveç birinci, Es-

• 
1 e ha ta geliyorlar 

Avusturyalı bi11id!er müsabaka/ar es11asmda 
YAŞARIN MAÇI ! suretiyle muzaffer çıkabilece- F enlandiyalı ile lsveçlinin 

Berlin 10 ( A.A ) - Anado- ğine kani bulunuyordu. yapacakları bu maçın Yaşarın 
lu Ajansının hususi muhabirin- Bu sebebden dolayı daha muvaffakiyetini temin etmesi 
den : başlangıçtan itibaren son de- ne kadar garib görülürse gö-

Bu akşam Deutschland Bal- rece şiddetli hücumlara girişti. rülsün Fenlandiyalının Isveçliye 
le de yapılmış olan güreşlerde Ve beş dakika süren bir gü- puan hesabiyle galib gelmesine 
Yaşarın 61 kilo Tüy sıklet ka- reşten sonra hakh bir muvaf- bağlı idi. Nasıl ki öyle oldu. 
tagorisinde kazanmış olduğu fakıyet kazandı. Reinci ile Karlsson şiddetli 
muvaffakıyetle Türk bayrağının Bu dakikada Türk pehlivanı bir çarpışdadan sonra birbir-
ihraz etmiş olduğu bir zafere tuşla yenilmiş olduğundan do- lerini tuşla yenemediler. Ve üç 
şahit olduk. layı Reinci ile Karlsson arasın- hakemden ikisi sayı hesabiyle 

ilk çarpışmalardan sonra üç da yapılacak maçın bu kato- F enlandiyalıyı galib addettiler. 
güreşçi finale kalmış idi. Ve gorinin galibi kim olacağını Ve bu suretle ayni zamanda 
Yaşar rakiplerine faik bulunu- tayin edeceği mütaleasında bu- Yaşarın galibiyetini temin ey-
yordu. Çünkü Yaşar bütün bu Junulabilirdi. lediler. 
çarpışmalarda yalnız bir tek Fakat iş böyle olmadı. Her Şurası kayda şayandır ki, 
puan kaybetmiş idi. müsabıkın kazanmış olduğu Yaşar son maçta ker ne 

Yiiksek atlamarı kazanan Amerikalı atlet Şer11er 

Halbuki lsveçli Karlsson üç puanların mıktarı asıl bu da-
ve Fenlandyalı reinci dört puan kikada çok müessir bir amil 
kaybetmişlerdir. - olarak ehemmiyetini gösteri

yordu. 
Rınge evvela Yaşar ile Re-

kadar tuşla mağlup olmuş 

ise de evvelki günlerde tuşla 
iki ve sayı hesabile bir gali· 
biyet kazanmış idi. Halbuki bu 
eımada Fenlandiyalı ile lsveçli 
başka pehlivanlar tarafından 

mağlubiyete uğratılmışlardı. 

Neticenin ilanından sonra 
Yaşar maçta hazır bulunan ve 
mıktarları çok olan Türkler 
tarafından elüstünde gütürül
müştür. 

Yarın Olimpiyad stadyu· 
munda Türk bayrağı büyük 
direğe asılacak ve bu esnada 
ilk defa olarak Türk milli 
marşı çalınacaktır. 

Bu da gerek güreşte ve ge· 
rek sair sporlarda maziden 
çok daha iyi bir istikbal vade
den bir başlangıç olacaktır. - -

Talat 
Altıncı oldu 

Yaşar son maçında üç puan 
inci çıktılar. Çok mükemmel, kaybetmiş olduğundan kendi- Berlin 10 (Yeni Asır muha-
kuvvetli ve kıvrak bir atlet olan sine galebe çalmış olan Fen- birinden)- Muhtelif milletlere 
Fenlandiyalı bu müsabakadan Jandıyalı ile müsavi oluyor, mensub yüz bisikletçi arasında 
ancak Yaşarı tuşla yenmek ve Karlssonda üç puanla başta ge· yapılan yarışlarda Ankaralı 
ona üç fena puan verdirmek Jiyordu. Talat altıncı sreldi. . ..........................................................................................•.•...•.••.•....•....................... , 
Zabıta haberleri: Denize dUştU Anahtar uydurmuş 

Konak iskelesinde Mustafa Gazi Bulvarında Borla bira-
oğlu Sadeddin kayığa kömür derle-r mağazasına anahtar ur 

iştirakile 39.8 saniyede yeni male göre çıkı ta fazla enerji lonya ikinci gelmişlerdir. 
bir dünya rekoru tesis etmiş- sarfının hatası olarak ;orulmuş Ağırsıklet: Estonya birinci, Karuuna silah mı atmış? 
tir. ltalyan ekibi 41.1 saniyede ve geride ka'mıştır. lsveç ikinci, Almanya üçüncü Gaziler mahallesinin Tahir 
ikinciliği, Alman ekibi 41.2 KADINLAR ARASINDA gelmişlerdir. sokağında oturan Şuayib, mah-

yüklemek üzeı e konulan iske- durmak suretiyle hırsızlığa te-

saniyede üçüncülüğü almışhr. Kadınlar arasında yüksek UN UMİ TASNiF kemeli bulunduğu karısı Mela-
Jeden etrafı seyretmekte iken şebbüs eden Ali Riza oğlu 

Ahmed Ihsan suç üstü yaka· 
HolJanda milli bayrak ekibinin at1amada bir Maca• atleti 1.62 Dokuz ağustos gece yarısına batın başka bir erkekle kah-
ikinciliği kazanması çok muh- metre ile birinci gelmiştir. ikin- kadar alınan dereceler şöyle velerde oturduğunu işittiğinden 
temeldi. Hollandalı Ossendarp c:liği bir lngiliz atleti, üçüncü· tasnif edilmiştir: peşini takib ettiği ve Çeşme-
bayrağı düşürdüğü ıçın bu Jüğü bir Alman kadını imzan- linci ik 2ncilik 3üncülük d~n su alırken katil kasdiyle 

üzerine bir el silah atarak kaç-

esen ruzgarın tesirile denize 
düşmüş ve kurtarılmıştır. 

Velesplften düştU 
Karşıyakada Soğukkuyu cad

desinde Ali oğlu Pertev bin-
takım kendiliğinden tasfiyeye mıştır. Amerika 16 9 4 tıgw 1 ı·ddia edildigwioden yakalan 

. Al • 12 15 • - . ld w 1 ·u .. uğramıştır. YUZMELER manya . 15 mış ve tahkikata baş!anmıştır. mış o ugu ve espı en muvaze-
lOOX 4 Kadınlar arası bay- 100 metre serbest yüzme lsveç 6 3 5 Silah ve bıçal~ taşıyanlar nesini kaybederek düşmüş ve 

rak koşusunda Amerika ekibi miisnbakasında Macar Csik bi- Macaristan 6 1 O lkiçeşmelikte Mustafa oğlu hafif surntle yaralanmıştır. 

lanışmtır. 
Destiyi başmda kırmu; 
Karşı yakada Bostanlıda Nuri 

oğlu Halil namında bir şahıs 

bir alacak meselesinden dolayı 
Ahmet oğlu Mehmed Ali ta
rafından desti ile başından 
yaralanmıştır. 

Yankesici 9,46 saniyede birinci, lngiltere rinc·, Japon Yusa ikinci, Japon ltalya 4 3 4 Ali ve Osman oğlu Süleyman- Sevginin ateşi soguyunca 
6,49 ile ikinci, Kanada 8,47 Arni üçüncü gelmişt:r. Finlandiya 3 6 4 da birer bıçak, Karantinada Karataş tramvay caddesinde Ahmed oglu Hasan namında 
saniyede üçüncü gelmiştir. Bu Ekip halinde meç müsaba- Fransa 3 3 4 Mehmed Nuri oğlu Mehmed Yusuf oğlu Mebmed Reşad öte- bir şahıs konak vapur iskefe-
mUsabakada bir talisizlik eseri hasında Italya birinci, lsveç Japonya 2 3 4 Şevkide bir kama, Çorakkapı- denberi beraber yaşadığı ismet sinden geçen Fatmamn içinde 
olarak Alman ekibi Amerika ikinci, Fransa üçüncü gel- Ingiltere 2 6 1 da Hamdi oğlu Kadirde bir adındaki kadına bıçakla hücum 155 kuruş bulunan çantas111ı 
kadın atletlerini takibcdiyordu. m ştir. Çekoslovakya2 2 O bıçak bulunmuş ve haklarında ederek kendisini ölümle tehdid yankesicilik suretile çaldığın-
Fakat dördüncü atlet bavrağ"ı Dört ki!ometrelılc ekip ha- Türkiye 1 O 1 kanuni muameleve başlaomı~tır. etmiştir. dan yakalanmıştır. 

~~~~-'--~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ........ ..=.~......;......aı-.:.:.-......-..------~~.;:__;:..._~~~~~~~~~~~......;.~~~......;. ....... .__ __ ~------
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Apandisit anketi K. _omu·· nist .............. o;: .. 'i~. Palan n fikirleri ( • •• 
ihtilali yapacaklardı 

tler tarafından 
Apandisitten kor ak 

0 

iç·n ne yapma d r? 
anmilingYuna-~Y~A~ZA~N~:M~ı~ş~acz•E~V~A~~~~~~a~~~~ 

Apandisit hakkındaki anketımize 

bu(!ün de hazık dolıtorlarımı;:dan J 
opnatör Halil Rifat Palanın verdığı 
cevabı neştedivoruz : 

Apandisit hastalığı eskiden· 
beri mevcut ve insanları az 
çok şiddetle muztarip etmek
tedir. Bu son zamanlarda adının 
sık sık işitilmesi bir taraftan teş· 
his inceHklerine vakıf mütehas
sısların çoğalması ve diğer taraf
tan da bu meş'um hastalığın, 

herkesce tanınmış ve sevilmiş 
büyüklerden birkaçını vahim ~ 
ve ihtilatlı şekillerile öldürmesi 
yüzünden keyfiyetin gazete 
sütunlarına geçmesi ve ağızdan 
ağıza yayılmasındandır. 

Maamafih bu son zamanlar
da ne dereceye kadar artmış 
olduğu hususunda bir kanaat 
edinmek için bu hastaltğın se
bepleri hakkında küçük bir 
teker leme yapmak icab eder: 

Apandisit hastalığı kaim 
barsağm ucundaki ince ve 
uzun bir fazlalığm iltihabıdır. 
Apandis dediğimiz bu kör bar
sak esas itibarile teşrihi olarak 
tam büyümemiş ve iptidai bir 
uzuv halinde kalmışhr. 

Bu sebebledir ki bir çok has
talık vetirelerinin kolaylıkla 
çoğalıp iiremesine müsaid bir 
zemin teşkil eyler, Bu barsak 
parçasının bu kötü kabiliyetine, 
bazı müelliflere göre (40 % J 
nisdetindeki irsiyetin tesirini 
ve hatta romatizma gibi, böb
rek ve karaciğer taşlan gibi 
bünyevi bir rahatsızbk olarak 
kabul olunabileceğini, yükler
sek apandisit hastahğının ne 
derece yaygın kabiliyetli bir 
hastalık olduğu meydana çıkar. 

Bu hastahgın sebeblerini göz 
önünden geçirelim: Akıntısı 
olmıyan bu kör barsağa vazi
yeti gayri tabii oldukta içine 
kaçabilen herşey • meyve çe· 
kirdekleri, iğne, fırça kılları, 
balık kılçığı veya pislikten hu
sule gelen taşlar, ince barsak 
kurtları ... - hastalığı mucib ola
bilirler. 

Bir de: ince ve kalın barsak 
nezleleri ve iltihabları, tifo, 
dizanteri gibi bağırsak humma
ları, körbarsağı da hastalaPdı
rırlar. 

Kadınlarda sağ yumurtalık, 
apandisle kapu komşusudurlar. 
Yumurtalık ve rahim muhiti 
iltibapları ise oldukça çok bir 
hastalıktır. Tabiidir ki bu ilti
haplar komşuluk dolayısiyle 
apandi~te de siray etederler, ve 
böylece rahim ve mütaallika· 
tmdan mcnşeini alan apandi
sitler de husule gelmiş olur. 

En mühim sebeplerden biri 
de kızıl, kızamık, kaba kulak, 
grip ve bilhassa bademcik ilti
hapları gibi umumi intanlarda 
kan yoliyle mikroplarını alarak 
husule gelen apandisitler var• 
dır. Kısaca sebeplerini hulasa 
ettiğim apandisit hastalığının 

bu son zamanlarda nisbeten 
fazla görülmesinin düğümü böy
lece çözülmüş o!ur. 

Apandisitten korunmak yu
karıda ki sebepleri göz önünde 
bulundurarak mümkün mertebe 
sakınmakla kabildir. Burada is· 
tidraden zikretmek isterim ki 
daimi surette vücutta intan 
menba olan iltihaplı bademcik
ler, çürük dişler ve diş eti il
tihaplara muhakkak surette 
iıale edilmelidir! 

Bu hastalığın şekilleri pi!k 
çolctur. Hafif nezlcvi şeklinden 
tutunuz da cerabatlı, yaralı 
şekıine vı! hatta gangranh şek
line kad:.r gitgide ağırlaşan 
ve hatta 20-30 saat zarfında 
öldüren mühlik şekilleri de 
vudır. 

Ağır şekillerde mutlaka ve 
mutlaka hekime müracaat edi
leceği tabiidir. Bunnn için ben 
burada bunları ve ağır ihtilat· 
larım kapalı geçeceğim; ancak 
hafif şeklin başlangıcı ile bir
denbire müzmin bir seyir alan 
nev'ini izah etmek faideden 
hali değildir ve bu hususta 
verilecek izahat hastalığı tanıt
mak noktasından münasiptir. 
Çünkü bu halde aileler hasta
lığın başlangıciyle beraber ta
bibe müracaatta gecikmezler 
ve karnı ağrıyor diye de ekse
riya vahim şekillerin husulüne 
sebeb olan hokne yapmak ve
ya müshil vermek gibi muzır 
müdahalelerden sakınmış olur
lar. 

Apandisit nöbeti; hemen her 
şeklinde ağn ve karın müda
faasiyle başlar. Veca, az veya 
çok şedid ve anidir. Göbek 
altında ve sağ cihettedir. 
Bilhassa bu tarif ettiğim karın 
kenara sertleşir, ezince hem 
ağrır ve hem de sertlik duyu
lur. Bu ağrının, ağırlık, sıkıntı 
ve gerginlik denecek derecede 
hafifi ola bildiği gibi ani ve 
kurşun gibi şiddetli cinsi de 
vardır. 
Aynı zamanda karın az çok 

şişmeğe başlar, hıçkınk, kus
ma, hararet yükselmesi ve na
bız artması görülür. Saydığım 

bu alametlerin hepsi veya bir 
kaçı birden görülünce tedavide 
gecikmemek için tabibe müra
caat etmek elzemdir. 
Şunu da ilave etmek isterim 

iki apandisitte barsaklar derhal 
vazifelerini tatil ederler; tabiat, 
hastalığı dar sahasında hudud
landırmak için her dürlü ted
biri alır; zaten bbbi tedavinin 
gayesi d~ buna matuftur. Bu· 
nun için Apandisit başlarken 

hokoe yapmak veya müshil 
vermek tabiatın bu sakınma 
ve tedbirine aykırı bir vaziyet 
duğurmak olur. Müshil barsak
ları harekete geçirir ve hasta
hğın yayılmasına ve mühlik 
şekillerin husulüne sebeb olur. 
Binaen aleyh apandisitte mü3-
hiJ meselesi çok mühimdir. 

Doğrudan doğruya müzmin 
sı-yrcden apandisitler: Bunda 
hastalığın barsak arızaları he
men hissolunmadan geçer. 
Onun için esas alametler bir 
arada ve şiddetli olarak gö
rülmez. Ancak hastanın umumi 
halinin bize gösterdiği alamet
ler teşhise yarar. Bu gibi has
taların; ister çocuk olsun, ister 
büyük bulunsun, barsakları bo
zuktur, sık sık amel olurlar. . 
Bademcikleri büyük ve daima 
boğaz nezlesinden şikayet eder
ler, bu hastalar daima ve her 
gün bir sürü rahatsızlıklardan 
bizardırlar. Göbekleri etrafında 
gelib ge3en hafif sancılardan, 
karında ve karın içinde bir 
gerginlik ve ezginlikten ve 
batta batmadan şikayet eder-
ler. ln\nbazları müzmind\r, fa. 
kat arada bir ani ve sebebsiz 
gibi görünen ishalJer olur. Ka
raciğerleri büyükçe ve ağn
lıdır. 

Bunların derileri daimi su
rette hafif sarılıklı imiş gibi 
bir renktedir. Hasta kendini 
kendini zayıf görür, iştihaşız
dır. Dili paslıdır. Bulanh eksik 
olmaz, bu zavallıların canları 

dudakları ucunda imiş gibi hal
sizdirler. Çehreleri bozuk, çekik 
gözlerinde yorgunluk .:ılametle· 
ri mevcuttur Birdenbire ve an
sızın çehreleri bozulur hafif 
nezle ve baş dönmesi görülür. 
Mamafih az bir zaman sonra 
tabii halleri avdet eder. 

Bu gibi müzmin apandisitli 

oyayacaktı • 
nıs a a a ı 

Geçen Y11nan i'sya11mdaki örfi ltaıb dwa1Z/a11ndan biri 
Atina 9 (A.A)- Atina ajansı Bu toplantıların birinde baş-

bildiriyor : kan Evangelin şu sözleri söy• 
Otoriteler hükümetin moka- !emiştir: 

bil tedbirler almasına müsebbib - Hükumet adamları şim-
olan karışıklık unsurlarına vaka- diden bilmelidirler ki, amele 
Jamağa devam etmektedirler. smıfı ben mücadelede ölsem 

Emniyeti umumiye direktör- bile bu mücadeleye devam 
lüğü tarafından alınan son ma-

edecektir. lumata göre, 5 ağustosta şafak k 
sökerken amele kütleleri Ati- Birlik merkezi genel se re-

nanm muhtelif meydanlarmda 
toplanacak ve sonra muazzam 
bir miting halinde Stad soka
ğında Konkord meydanı ile iç 
bakanhğı arasında nümayişler
de bulunacaktı. 

Bu nümayişler esnasında 
greve riayet etmiyen dükkan
lara ve polise taarruz edilecek 
ve nümayişçiler başbakanlığın 
siyasi bürosu önünde hadiseler 
çıkaracaklardı. 

Bundan sonra nümayişçiler 
iç, iş ve milli ekonomi bakanla-
rınm pençerelerini t&şa tutacak 
ve geçen otomobil ve arabalara 
taarruz edeceklerdi. 

Bir komünist delegasyonu 
başbakanlık müsteşarı Y oı ga-
kopu!osu ziyaret ederek ame
lenin hükümetçe kararlaştırıl-
mış olan mecburi hakemliğini 
hiç bir zaman kabul etmiyece
ğini buna yalmz 24 saatlık de
ğil icabında 248 saatlık bir 
grevle mukabele edileceğini, 
icabında sokak muharebelerine 
bile girişileceğini kendisine bil
dirmiştir. 

Komünistlerin orduda bile 
propagandada bulundnldan ih-
tarı üzerine komünist delege
leri şu cevabı vermişlerdir: 

teri Voruksis de şu sözleri 
söylemiştir. 

Tasarlanan 24 saatlık grev 
ile amele sınıfı bir penalenik 
umumi grev yapmak kararını 
ilan etmiş bulunacakhr. Amele 
sınıfı hükümdi devirmek için 
icabında silah muharebesine de 
girişecektir. 
Çarşamba günü amele ve 

memurlar mücadeleye devam 
kararmda olduklarını isbat 
edeceklerdir. 
Çarşamba günü amele sınıfı 

arzularına mani olmak istiyen
Jeri grev silahı ile vurmak için 
toplanmış bulunacakbr. 

Üniversite gençliği muvaf
fakıyetsizliğe uğrıyan grevden 

tJ.;irgün evvel komünistlerin da
ğıtmış oldukları matbu propa-
ganda kağıdlarını üniversite 
önünde yakmıştır. 

Atina 9 ( A.A) - Kral bu 
, sabah Korfoya gelerek kııkar-
deşlerinin ikamet etmekte ol
dukları Villa Moubelliye yer
leşmiştir. 

Makedonya, Trakya, Epir, 
Girid vali ve belediye reisle-
rinden gelen telgraflar bütün 
memleket halkmın memnun ol-
duğunu ve sükün içinde işine - Orduyu zehirlemek lü-

zumlu değildir. Fakat eğer devam ettiğini bildirmektedir. 
sınıflar arasmda bir mücadele Başbakan B. Metaksas pa-
başlıyacak olursa ordu kızıl zartesi akşamı halka hitaben 
olacaktır. Çünkü bu böyle ol- bir söylev verecek ve bu söy-
mazsa onun dağılması mukar- lev bütün Yunanistanda radyo 
rerdir. ile neşredilecektir. 

Emniyeti umumiye direktör- içtimai yardım bakanı B. 
Jüğünlin raporu amele merkez- Korzis ayda 20,000 drahmi 
leri idare meclislerinin son terkettiğini, 20,000 drahmi olan 
günlerdeki toplantı)ar esnasm- aylığmı vilayet hasta me-
daki görüşmeterini bildirmek- murları yardım sandığına terk 
tedir. ettiğini söylemiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
çocuklar büyüyemezler, cılızdır- sizdir. Fakat ameliyat ıçm 
lar,· ay adetleri gecikir veya in- hu pek kıymetli olan müddet 
tizamsız olur. geçtikten sonra hastalığın so-

Genç çocuklarda çalışmağa ğumasını, yani ateşli ve ilti-
ne takat ve ne de heves olur. hablı devrin sönmesini bekle-
Zihni meşgaleleri, hikemi ça- mek lazımdır. Hastalık sogu-
lışmalan gibi imkansızdır. Ge- duktan sonra apandis yerinde 
celeri bir az ateşleri olur. Bu sertlik ve şişkinlik geçer, hara-
gibi hastalar kendilerini ve- ret tabiiye düşer. işte hara-
remli zannederler. Mamafih iyi retin düşmesinden 3·6 hafta 
bir muayene hastalığı meyda- geçer geçmez kanda beyaz kü-
na kor ve derhal yapılan bir reyveler de tabiiye düşmüş ise 
ameliyat hastaya yeni bir ha- hemen hiç bir tehlüke olmadan 
yat ve devamlı bir zindegi ba- ameliyat yapılır. Bu zamanda 
ğışlar. yaptığımız ameliyatlar bugünkü 

Ameliyat ne vakıt yapılma- teknik sayesinde pek kolayhk-
lıdır? Apandisit vaktile teşhis la şifayı temin eder. 
o!unub basta barsak lüzumsuz Apandisitin dahili tedavisi 
tedavilerle bırpalanmazsa çok yoktur. Tıbbi tedavi iltibablı 

devrin soğuk devre selametle 
defa mühlik değildir. Fakat intikalini temine matuftur. Bu 
hastalığın hafif ve sakin bir da her zaman kabil olamaz. 
halde başlayıp ta bilahare şid- Her iki devir arasında ihtilat 
detlenmesi ve mühlik bir hal al· ve vehamet alametleri görülün· 
ması da ihtimal dahilindedir. ce ara devirde de müdahale 
Binaenaleh hastalık görülür mecburiyetini görürüz. Bunun 
görülmez 24 - 48 saat zar- için apandisit hulasaten söyli-
fmda ameliyat taraftarı olan- yelim ki tıbbi tedavi ile değil 
far vardır. Ve hakikaten bu ancak ameliyatla şifası müm-
müddet zarfında yaptığımız küu bir hastalıktır. 
müdahaleler hemen tehlüke.. Opeaatör: RHat Pala 

- Sakın ağzından bir laf 
kaçırmayınız! Müthiş hakikat
leri öğrendiğinizi mel'un Hök
nolar anlıyacak. Onun için bir 
müddet daha hayatınızı onlar
dan sakınınız. Yoksa hepimiz 
mahvoluruz!.. 

Diye korku ve dehşet sa
çan sözlerini fısıldamıştı. Sonra 
oradan ayrıldı, gizli bir mer
divenden inerek ibadet oda
sına çekildi: 

- Paola ! 
Diye hizmetçi lıadını çağırdı. 

Hizmetçi karısı Floranten 
gelince: 

- Buradalar mı? 
Diye sordu. 
- Evet kendisi burada ••• 

Diğeri de oradadır. 
- Pek iyi, evvela Moreveri 

sonra da ötekini getiriniz. 
Hizmetçi kadm çıkarak, bir 

kaç saniye sonra yere kadar 
eğilen bir adamla beraber tek
rar içeri girdi. 

Kraliçe gülümsiyerek iltifat 
etti: 

Hoş geldiniz azizim Mo· 
rever ! Sizi daima dostlarımız 

arasında görüyorum. Cesur ve 
fedakar bir adama ihtiyacımız 

olduğu zaman daima sizin ahi· 
dığınızı iftiharla görmekteyim. 

Sözlerini söyledi. 
Morever doğruldu: 
- Zatı haşmetpenahileri il

tifatlariyle beni medyun bıra
kıyor. 

Sözlerini eğilerek söylemişti. 
içinden de: 

- Hay şeytan karı, bir çı
kan var galiba? 

Diye düşündü. Kraliçe Mo· 
reverin omuzuna elini koydu: 

- Azizim Morever; ben 
Fransa tac ve tahtına karşı fe
dakar yiğitleri görmekle ifti
har ederim. Zavallı tacl oğlu

mun başında pek gevşek du
ruyor. Ona yan bakan pek çok 
kimseler vardır. 

Morever söze atılarak: 

- Eğer bu tac için haya
bmı feda etmek İcab ediyorsa 
emrediniz. Ben her şeye ba
zmml 

Dedi. 
O vakıt Morever öyle vahşi 

bir bakışla bakb ki şayed 
kraliçe fikriyle meşgul olmamış 
olaydı bu bakıştan korkacakh. 
Morever titriyor. Etrafını seri 
nazarlarla tetkik ediyordu. 

Morever otuz yaşlarında, mü
tenasib endamlı, sert bakışlı 
hal ve tavrı zarif olmakla be
raber vahşi bir hayvan çevik
liğine de malikti. Güzeldi. 
Kuvvetli idi. Nişanci idi. Kı
lınç kullanmakta da mahirdi. 

Ailesi bellisizdi. Mehareti ve 

nişaocıltğı sayesinde kralın 

biraderi dük Danjo tarafmdan 
himaye görüyordu. Bir gün Ka
terine takdim P.dilirken: 

- Kendisine emredilirse ba
basmı bile öldürür. 

Diye satılmış adi ruhlu bir 

adamdı. Morevcr saraydaki 
balkın bir kısmı tarafmdau tah
kir ve bir kısmı tarafından 
korkudan hürmet görürdü. Pek 
büyük bir himayeye mazhar ol
duğu için bu serseri herif sa
raym en gizli intirika1arına va· 
rıncay kadar burnunu sok
muştu. 

Kimseyi sevmez ve biç kim
seye kin beslemez pek az ko
nuşur, çok dinler, daima kimse 
tarafından görülmemeğe ve 
kendisini lüzumlu bir adam 
gibi göstermeğe çalışıyordu. 

Para ve ULvnndan başka bir 
şey düşünmezdi. 

Gizlice Dük Dögiz için de 
himayesi altında bulunduğu 

Dük Danjoya ihanet ediyordu. 
Gizli fesad komitesine dahildi. 
Şahsi istifadesi uğrunda her 
fenalığı yapmağa istidadı vardı. 

Şimdilik saraya çatmıştı. Fakat 
yolcuları soymak jçin bir or
manda pusu kurmagı bile dü
şünürdü. 

Katerinin tac ve tahtından 

endjşe ettiğini söylediği zaman 
Morever kraliçenin Dük dö 
Gizin teşkil ettiği fesad oca· 
ğından şüphe ettiğine kani ol
muştu. 

- Eğer böyle ise beni tev· 
kif ettirmeğe teşebbüs ederken 
hemen üzerine atılır, karıyı bo· 
ğarım. Krala da kraliçenin Dük 
Danjoyu tahta çıkarmak için 
kendisini öldürmek istediğini 
isbnt ederim. 

Diye düşünmüştü. 
işte Katerinaya anlıyamadığı 

bir ta vırla: 
- Her şeye hazırım! 
Cevabını vermesinin yegane 

sebebi bu düşünce idi. Katerina: 
- Bilirim Mösyö bilirim! işte 

bunun için bulunduğumuz şu 

müşkül dakikalardan hemen 
siz aklıma geldiniz, benim ve 
daha doğrusu oğlumun bir çok 
düşmanları var. 

- Hangi oğlunuzdan bahs· 
ediyorlar? 

Kr:ıliçe bir durakladı: 
- Oh! işte tasavvurumdan 

daha :zeki bir çapkın! 
Diye düşündü ve içini çeke

rek titrek bir sesle: 
- Hangi oğlumdan bahset

mek istiyorsunuz? Kraldan 
bahsediyorum. ZavaJlı çocuk 
ne kadar hasla! 

- Ben yalnız Monsenyör 
Hanrinin en sadık adamı oldu-
ğumdan daima kendisinin kra
liçenin biricik oğlu olduğunu 
düşünüyordum. Affedersiniz 
Madam, krah unnttum! 

Katerin titredi: 
- Morı~ver, ben çocuklanmı 

hep aynı muhabbetle severim. 
Fakat Dük Danjoya karşı bes· 
Jediğiniz fedakarlık hissinı bir 
zaman için Krala da ibraz ede
mez misiniz? 

- Ben bu söıü söylemekten 
kastım hayatımı Monsenyör 
Danjoya vakfettiğimi anlatmak 
idi. 

- Rltmedl -

llESSA~i - DEl(OllATÖR 

Kadri Atamal ve şr. 
İSTANBUL VE MÜNİH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMİSİNDEN MEZUN 

DEKORASYON. BOYA VE B TU 
1 ESISATI KA Ul. EDER. 
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No. 9361209 Beledlyeden: 
Belediye emlak ve akann· 

dan Haliaıağa çarşısında yeni 
yolda 6 sayılı dükkimn sene· 
lik kirası 36 lira bedeli mu• 
hammenle başkatipliktedi şart· 
name veçhile bir senelik kirası 
21/8/936 Cuma günü saat on 
altıda açık arttırma ile ihale 

lzmir asliye mahkemesi bi- -· 
rinci hukuk dairesinden: 

edilecektir. iştirak için üç lira
hk muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatta en· 
mene gelinir. 
4~8--11--15 2461 (1584) 

Belediyenin Darağacındaki 
Un fabrikası; senelik kirası beş 
bin beş yüz lira bedeli muham
men üzerinden iki sene müd
detle kapalı zarf artırma ile 
kiraya verilecektir. Şartnamesi 
ve merbut demirbaş eşya listesi 
yirmi yedi buçuk kuruş muka· 
bilinde makina mühendisliğin
den tedarik edilir. 

ihale günü 18-8-936 salı günü 
saat on altıdadır. iştirak için 
sekiz yüz yirmi beş liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
b~nka teminat mektubu iJe 
2490 sayılı kanunun tarifi dai· 
resinde hazırlanmış teklifler 
ihale günü saat onbeşe kadar 
encümen başkanlığına verilir. 

2--6--11---15 2431 (1582) 

1- Yüz on iki inçelik kapdı 
kaçdı şasesi üzerine karoseri 

başkitiptikteki şartname veç· 
hile imal edilmiş bir iş otomo
bili alınacaktır. Bedeli muham
meni bin beşyüz liradır. Açık 
eksiltme ile ihalesi 18-8-936 

sah gününe temdid edilmişHr. 
iştirak için yüz on iki buçuk 

liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen günde ve sa
at on albda encümene gelinir. 

2 - Temizlik işleri hayvan
larının bir senelik ihtiyacı için 

kilosu bir kuruştan bin beş yüz 
lira bedel muhammenle başka-
tiplikteki şartname veçhile alı· 
nacak yüz elli bin kiJo amanın 

açık eksiltme He ihalesi18·8·936 

lzmirde Ballıkuyu mahallesi· 
nin F erhadağa sokağında 52 
numaralı evde oturan Malatyalı 
arabacı başı Mehmet çavuş ile 
Dolaplıkuyu mahallesinin Ma
kara sokağında mukim seyyar 
gazyağı satıcısı Mehmet oğlu 
Ahmet ve kardeşi Mustafa 
aralarında mütekevvia takrir 
itasına icbar davasından dolayı 
cereyan etmekte olan tah
kikat sırasında mukaddema 
ikametgah ve meskeninin 
meçhul kaldığı anlaşılan müd
deialeyhlerden Mustafaya tah-
kikat ve muhakeme için 
tayin olunan 30·6-936 salı 

günü saat 10 raddelerinde 
mahkemede hazır bulunması 
lüzumuna mütedair kendisine 
ilanen tebligat yapıldığı halde 
yine mahkemeye gelmemiş olan 
mumaileyh hakkındaki muha
kemenin ~yaben devam ve 
icrasına ve çıkarılacak gıyabi 
kararda defi tetkik edileceği-
nin yazılmasına ve bu hususta· 
ki gıyab kararının da ber sa-
bık gazete ile ilanına karar 
verilerek hasım tarafın müd
deası dinlendikten sonra bu 
defa da hakkindaki tahkikatın 
10-9-936 perşembe günü saat 
1 O raddelerine bırakılması tensib 
ve tebliğ olunacak evrakın bir 
nüshası da mahkeme divanhane
sine talik kılınmış olmakla gaip; 
müddealeyh Mustafa muayyen 
günde mahkemeye gelip ispatı 
vücud ettiği ve her dürlü mua
meleden evel gıyab kararı mas-
raflarını mahkeme veznesine 
tevdi ettiği takdirde hakkın-
daki verilmiş olan gıyap kararı 
ortadan kaldırılarak muhake-
mesinin vicahında bakılacağı 
ve aksi takdirde davaya gıya- . 
hında devamla kendisinin bir 
daha mahkemeye kabul olun
mıyacağı hususu H. U. M. K. 
nun 142 ve muaddel 401 nci 
maddesiyle 405 nci madt:lelerine 
tevfikan keyfiyet ilan olunur. 

2563 (1630) 
Salı gününe temdid edilmiştir. • 
iştirak için 113 füalık muvak-

.. 
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubile söy
lenen günde ve saat on altıda 

. encümene gelinir. 

3 - Temizlik işleri hayvan
larının bir senelik ihtiyacı için 
kilosu dört kuruştan beş bin 
lira bedelii muhammeole baş-

kitiblikteki şaı toame veçhile 
alınacak yüz yirmi beş bin kilo 

arpanın açık eksiltme ile iha-
lesi 18·8-936 Salı gününe tem-

did edilmiştir. iştirak için 375 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu veya banka teminat mek· 
tubu ile 'öylenen günde ve 
saat on altıda encümene ge· 
linir. 

4 - Temizlik işleri hayvan
larının bir senelik ihtiyacı için 
kilosu iki buçuk kuruştan iki 
bin yirmi beş lira bedeli mu
hammenle baş katiplikteki şart
name veçhile alınacak seksen 
bir bin kilo kalın buiday ke
peğinin açık eksiltme ile iha
lesi 18 - 8 • 936 Sah gününe 
temdid edilmiştir. iştirak için 
yüz elli iki liralık muvakkat te· 
minat makbuzu veya banka te
minat mektubile söylenen gün-
de ve saat on altıda encüme-
ne gelinir. 2558 ( 1625) 

Tashih 
Izmir nufus memurluğundan 

evvelce almış olduğum (Ak· 
osman) soy ;ıdımı bu kerre 
lzmir ikinci hukuk mahkeme· 
sinin 7·8-936 tarih 936/2035 
esas ve 1471 karar numaralı 
ilamı ile (SEYREK) soy adına 
tebdil ve nüfus kütüğüne de 
tescil ettirmiş olduğumdan key
fiyet tavzih ve tashihan ilan 
olunur. 

K• }k l Kına Kına 
ına o cevheridir. 

lştihasızlıkta, zaiflikte, sıra~ 
cada, eski sıtmada bire 
birdir. 
rT./.~7..ZZ7LZLZ7..TT//7..T.ZJ 

Hazım Hapları: 
Bir tanesi inkıbazlarda linet 
verir. Üç tanesi müshildir. 
Hazım bozukluğunda hazmı 
tashih eder. 
Her eczaneden isteyiniz 

lzmlr slcllll ticaret me
murluğundan: 

(Yusef Kapua) Ticaret unva· 
nile lzmirde Yemiş çarşısında 

urgancı sokağında 6 numarada 
incir, Üzüm, Pamuk, Palamut 
zahire ve saire üzerine ticaret 
ve komisyonculuk yapan Yusef 
Kapuanın işbu ticaret unvanı 
ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1807 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği ilin 
olunur. 2545 (1624) 

FIRSA Ti KAÇIRMAYIN 
SON SATIŞLAR 

iflas etmiş bir ~irkete aid 
yazı makinesi, iskemle, koltuk, 
yazıhane masaları, yazıhane, 
tek ve çift değirmenler, do-
laplar, birçok makine alat ve 
edevatı ve yedek parçalar, 
banko vesairenin 11·8·936 ta
rihine tesadüf eden Salı günü 
(bugün) saat onda evvelce ilan 
edildiği gibi ikinci artırması 

yapılacaktır. Talib olanların 
Peştemalcılarda Mimar Kema· 
lettin caddesinde Singer dikiş 
kumpanyası karşısındaki 13 
No.lu mağazada bulunacak if· 
las idaresine müracaatları lü· 
zumu ilan olunur. 

-. 

TURAN Fabrikaları mamu'.a tıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem· 
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tıslar için lzmirde Salibağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

Tire mahkeme başkatipliğin
den: 

Tirenin Ketenci mahallesin
den Salih kızı Sabriye ve kur· 
tuluş mahallesinden Mustafa 
karısı Hanife ve oğlu lbrahimin 
müştereken mutasarrıf olduk· 
ları Tirenin çavuş çeşme mev
kiinde 67 sayı ve 23·3-1935 
tapu senetli tarafları şarkan 
karagazi camii vakfı ve arpa
cılardan Şerif Ali YfJ;Diıliği 
garben ve cenuben saHiUi se· 
net Yusuf oğlu Mustafay veri· 
len tarla ve zeytinlik ile çevrili 
3000 metre murabbaı bahçenin 
beher 920 metre murabbaı 
30 zar lira. 

68 sayılı 1935 tarihli Tire 
Çavuş çeşmesi mevkiinde ta
rafları şarkan arpactlardan 
Şerif Ali yemişliği şimalen sa
hibi senet Yusuf oğlu Mustafa 
tarla ve bahçesi garben arpa
cılardan küçük Hüseyin oğlu 
Mustafa oğlu Hüseyin· tarlası 

cenuben yol ile çevrili 2720 
metre murabbaı on beş ağaç 
zeytinlik beher 920 metre mu
rabbaı 40 ar liradan. 

69 sayılı 1935 tarihli Tire 
çavuş çeşmesi mevkiinde taraf· 
ları şarkan ve cenuben sahibi 
sened Yusuf oğlu Mustafa 
şimalen kara kazi camii vakfı 

tarlası garben arpaclardan kü
çük Hüseyin oğlu Mustafa O 
Hfüıeyin tarlası ile çevrili 25472 
metre murabbaı tarlanın beher 
920 metre murabbaı 30 ar lira
dan Tire sulh hukuk mahke
mesince verilen karar üzerine 
şuyuun izalesi zımnında açık 
artırmaya konulduğundan 8-9 • 
936 tarihine müsadif sah günü 
14 e kadar Tire sulh hukuk 
mahkemesinde açık arttırma 
ile satılacaktır. 

2 --- Arttırma bedeli oran
lanan bedelin yüzde yetmiş 
beşini dolarsa o gün ihale 
edilecektir. Bulmadığı takdirde 
en çok arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere satış daha 
on beş gün temdid olunarak 
23 - 9 • 936 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14 e ka· 
dar icra olunacak ve en çok 
arttırana ihale olunacakbr. 

vergiler alıcıya aiddir. Artır· 
mıya girmek istiyenlerin oran· 
lanmış bedelinden yüzde yedi 
buçuk nisbetinde teminat ak
çesi veya ulusal bir banka 
mektubu vermesi lazımdır. 
ihale bedeli ihaleden beş gün 
sonra mahkeme kasasına ya
hrılacaktır. Aksi takdirde ihale 
bozulacaktır. Farkı fiat ve bun
dan mütevellid zarar ve ziyan 
ve faiz bili hüküm kettdisin· 
den tahsil edilecektir. 

4 - Tapuca müseccel ve 
gayri müseccel alacaklılarla 
diğer alacaklılar varsa isbat 
için ilin tarihinden itibaren 
20 gün için°de isbat belgeleri 
ile birlikte mahkemeye müra
caat eylemeleri ve aksi takdirde 
satış parasının paylaşmasından 

hariç kalacaklardır. 
5 - Rusumu dellaliye ve 

ihale pulu ve tapu harcı müş· 
teriye aid evkaf icaresı ve 
a\ıiren neşredilen kanun mu· 
cibince 20 senelik vakıf icaryi 
taviz bedeli satıcılara aiddir. 
işbu şartnamenin bir nushası 

Tire mahkeme divanhanesine 
herkesin görebileceği yere 
aıılmıştır. Fazla malumat al· 
mak istiyenlerin Tire mahke
mesi başyazganlığına müracaat 
edebilirler. Talib olanlann sataş 
gunu muayyen saatta Tire 
sulh hukuk mahkemesinde ha
zır bulunmaları lüzumu ilan 
olunur. 2542 [1627) 

RUSTON MAKiNE VE MO· 
TÖRLERi OLANLAR FIRSATI 

KAÇIRMAYIN 
Ruston motör ve makineleri 

yedek parçaları satılıyor. 
Müflis A. Malamo ve şUre

kası şirketine aid Peştemalcı
larda Singer dikiş kumpanyası 
karşısında 13 numarala mağaza· 
da mevcud Ruston makine ve 
motörlerinin yedek parçalarına 
toptan olarak üç yüz liraya 
talih çıkmıştır. 14-8-936 tari
hine tesadüf eden cuma günü 
saat on birde mezkur malların 
bulunduğu yukarıda yazılı ma· 
ğazada son artırması yapıla

caktır. Alıcıların tayin edilen 
gün ve saatte mahallinde bulu· 
nacak olan iflis idaresine müra· 
caatlan ve fırsati kaçır~amalan 

11 Agustoe ıeae 

kır .. gın. · :::::::::::: 
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ağrıyor 
Halbuki bir tek 

alsa bütün ağrılar ge
çer, rahat ederdi 

Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip 

·················· GR . . .................. 1 
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Kar,ısında derhal ricc.te mecbur olur 

'" Aleksandr Margaritis 
Yuvan Haleplioğlu Damadı 
MERKEZ HAL No. 34 IST ANBUL 

Büyük Meyva Ve Sebze Ticaret Evi 
ITHAL .ıı\T- iHRACAT 

Türkirenin her tarafında, Suriye, Filistin, Mısır ve 
Avrupada mümessilleri vardır. 

Doğruluk 

· Mükemmel teşklllt 
SUratll muamele 

Telgraf adresi: DAMAT IST AN BUL 
H.3 8 - 8 (1541) 

-:} .. /~~ . . •, .. ' - . . 1 

Kapalı 
Erzurum 

zarf usulile eksiltme 
Valiliğin den: 

1 - Eksiltmeye konulan iş Erzurum Erkek Muallim Mektebi 
yapısının bitirilmesidir. Keşif bedeli 242.671 lira 48 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. A, eksiltme 

şartnamesi, B mukavele projesi, C; bayındırlık genel şartnamesi 

inşaata ait fenni şartname, G keşif cetveli, F proje. Talipler 

projeyi bayındırlık bakanlığında, Erzurum bayındırlık müdUr

lüğünde görebilirler. istekliler şartname ve evrakı saireyi 12 lira 
on kuruş mukabilind~ ilin mahalleri bayındırlık müdürlüklerinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 Ağustos 936 pazartesi günü saat 16 da 
Erzurum kültür direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 lira mu

vakkat temioa t vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları 

haiz olup göstermeleri lazımdır. A; 1936 yılına ait ticaret 
odası vesikası, B, bayındırlık bakanlığından en aşağı 150 bin 
liralık nevi inşaat yapılacağına dair alınmış vesika. 

6 -- Teklif mektupları: Üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Erzurum kültür direktörlüğüne getirilerek 

eksiltme komisyonu reisliğine mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate 

kada.r gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa

tılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 
7--11-15-19 2502 (1615) 

• 

iz mir ithalat •• .. "' .. müdürlü-gumrugu 
ğünden: 

Kapin 
s. kilo gram adet No. markası kıymeti cinsi eşya tesb~ 

No. L. K. No. 
21 1853 F.P. 45 Dört köşe ve 1 

yuvarlak demir 
1 1041 500 8 s, 1-8 i.A.F. 33 Lamba şişesi 191 
2 500 500 4 s. 9-12 S.A.F. 17 

" il " 
1 1004 8 s. 3-10 S.R. 80 Lamba şişesi 193 
2 1527 500 12 s. 13-24 B.Z.H. 150 " " " 

5926 500 34 325 
Yukarıda yazıh eşya 17-8-936 ncı pazartesi gunu saat 14 de 

açık arttırma suretile dahile satılmadığı takdirde ayni günde de 
ecnebi memlekete götürülmek üzere sablacağından işine gelen
lerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

2492 (1634) 

.,, i~,. '"'411ı:+ 1 ! 
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TAZE TEMiZ UCUZ 
llAC 

HAMDİ NüZı.IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Bnynk Salebçi oğlu hanı karşısında 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lzmirde birinci belediye caddesi 
No.27 deMehmed Fevzi Seyrek 

2551 U628) 
3 - ihaleye kadar birikmiı 

mali ilin olunur. 2552 (1629) ...... . 



'it aıusto• 1938 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
HOY ALE NEERLANDAlS 

KUMPANYASI 

CERES •apuru 27 temmuzda 1 
gelip bir ağustosta An· 

vers, Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg limanları için yük 

alacakbr. 
SYENSKA ORIENT Linien 

GOTLAND Motlrii 20 Tem· 

muzda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhag, Dantzig, Gdynia, 

Goteburg, Oalo ve lskandi

navya limanlan için yiik ala

caktır. 

VASLAND motörü 30 tE-m

muzda beklenmekte olup yü

künü tahliyeden sonra Rotter

dam, Hamburg, Copenhage, 

Dantzig, Gdynia, Gotehur}! 

Oslo ve lskandinavya limanları 

için yük alacaktır. 

SERVtCE MARiTiME ROUMAIN 

ALBA JULIY A vapuru 30 
temmuzda gelip 1 Ağustosta 

Pire, Malta, Marsily ve Bar

selona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

F azta tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil Ye Tabliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Paris fakültesinden diplomah 
oı, tablplerl 

Mn7Aıff~r Eroğul 
K~rnal Çetindağ 
Hastalarını her gün ıabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
F eyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon: 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hutanesinde 

Akciğeri olmıyan her hay
vanı öldüren keskin FJitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla sahhr. 

Mevsimi geçmek üure 
olan ve hepinize lizım naf
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

Kullamşh ve dayan1klı Flit 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun

ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaı, benzin, 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ACHAIA vapuru 2 ağustosta 

bekleniyor. Anvers ve Ham
burgdan yük çıkaracakbr. 

ARKADIA vapuru 10 ağus
tosa doğru bekleniyor. 15 
ağustosa kadar Anvers, Rot
terdam, Hambarg ve Bremen 
limanlan için yftk alacaktır. 
~ 

Amerikan Export Lines 

EXMINISTER vapuru 2 ağus• 
tosta bekleniyor, Nevyork için 
yük alacaktır. 

•• ııa ... 
Den Norske Middelhaslinjen 
(D/S A/S Spankalinjen) Oslo 

BOSPHORUS vapuru 22 
ağustosta bekleniyor. lskende-

riye, Rouen, Dieppe ve Nor
veç limanlan için ynk alacaktır. 
~ 

S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne• Maritime 

Budapeıt 

DUNA vapuru 7 ağustosta 
bekleniyor. Belgnd, Novessat, 
Komarno, Budapest, Bratislava 
Viyana ve Linz için ytik kabul 
edecektir. ...... 

Johnson V arren Lines Ltd. 
JESMOORE vapuru 15 ağas· 

tosta bekleniyor. AnYers, Li· 
yerpoldan yük bopltacak 
Varna, Köstence, Galatz 
Braila için ynk alacakbr. 

•• 181 ... 

Senice Maritim Roumain 
Bucareıt 

DUROSTOR vapuru 5 ağus
tosta bekleuiyor. 

K6stence, Sulina, Galas 
ve Galab aktarması Belgrad, 
Novisad, Budapest, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yilk kabal 
edecektir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarilıleri Ye na•la tarifeleri 
hakkında hiç bir taahh&de gi
riıilmez. 

N. V. W. F. Hami Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon T elefoa No. 
2007 - 2008 

alkol, her nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayanız. 

( 40) renk üzerine Kız markalı meşhur " Arti ,, kumaı 
boyasını unutmayınız. 

Kolonya, dif macunlan, krem, kokulu Mbuolar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek iıtiyenler bir defa depomuza 
uğrasınlar, her halde memnun olacaklardır. Te1efon: 3882 

Daimon cep vantilatörleri 

En aon icat edilen bu vantilatörltr bir küçük pille itler 

bir saatta bir kuruıluk sarfiyat yapar. Ağırhğı seksen gram 
olup zarif bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında baylar 

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : lzmirde Suluban civarında No. 28·9 Ödemiıli 
Hilseyin Hiilnll ticarethanesi 

YENi ASIR 

Afyon 
nazarı 

yetiştiricilerin 
dikkatine 

Uyuşturucu Maddeler lnhisarın<lan: 
Afyon yetiştiricilerin menfaatlarını göz önünde tutan idaremiz, 

bu seneki mabsulll Türkiye Ziraat Bankası vasıtasile doğrudan 
doğnıya müstahsilden alacaktır 
Aşağıda gösterilen şehir ve kasabalar alam merkezi ittihaz 

edildiğinden Afyon yetiştiricilerin kendilerine en yakın olan 
mezkür şehir ve kasabalardaki Ziraat Bankası Şube veya 
sandıklanna mllracaatla İcab eden tafıilah almaları lilzumu 
ehemmiyetle ilin olunur. . 

ALIM MERKEZLERi: Amasya, "Akşehir - Ilgın" Afyon
karabisar, Aydan, Balıkesir, Çorum, Eskişehir, Bilecik, Gümüş
hacıköy, Konya, Kütahya, "Isparta - Burdur,, Malatya, Tokat, 
Zile. 

Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 

8-9-11 2520 (1617) 

Marka her boy Lnks ve ucuz 

bisikletleri ZÜNDAP marka 

motosiklet petromaks lllks fe

ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çetit gramofon 

plaklan hediyelik zarif saat 
ve kristal likor, komposto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fenn1 çocuk oyuncakları, elektrikli ntn çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamtzda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassalan muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

Her tllrlll iatirahat mevcuttur. Mnkemmel otel, Lokanta 
gazino hullsa her tnrlil ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik auyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta
kil oda verilir. 

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 

karyola 100 • 15 diier kısımlarda gene insan bapna yatak
s;z 1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruıtur. 

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi va AH Balcı 

lzmir bölge Sanat Okulu Direk
törlüğünden : 

Bu yıl sanat okullarına ve Ankara inşaat usta okuluna alına• 
cak parasız yatılı talebe aşağıda yazıla şartları taşımak üzere 11 
Ağustos 1936 sabah saat ( 9 ) da okulumuzda açılacak müsa'>a· 
ka sınavına namzet olabilirler. 

Kayat muamelesi 16 - 8 - 1936 Pazar güniı akşamına kadardır. 
1 - Tilrk olmaları, 
2 - 13 Yatından küçük ve 17 yaşından bOyilk olmamaları, 
3 - En az bet ıımfh bir ilk okuldan dip!oma almış bulun

• maları farttır. 
istekliler bir dilekçe ile aıı raporu, nüfuı cüzdanı, ve ilk 

okuldan aldıkları diploma veya bugün bulundukları okuldan 
alacakları belge, ve üç dane belğe fotoğrafisiyJe birlikte vilayet 
Orununa baıvurmaları ilin olunur. 

11 - 13 - 15 2538 ( 1632) 

Devlet demiryollarından: 
lzmirde 1 EylOlde açıhp 22 Eylülde kapanacak olan panayıra 

ve 9 eyllil kurtuluş bayramına iştirik edecek yolculara ve pana· 
yıra gönderilecek eşyenın muayyen miktarına geçen sene yapı· 
lan mOhim tenıilit bu sene de tatbik olunacaktır. 

Olivier Ve Şii. 
LIMiTET 

Vapur Acentası 
BİRfNcl KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

OPORTO vapuru 15 agustos 
1936 Londra ve Anversten ge
lip yük boşaltacakbr. 

FLAMINIAN vapuru agustos 
sonunda Liverpool ve Swanse
adan gelip ytik bopltacaktır. 

Deatıche Levante - Linie 
SAMOS vapuru 23 agustos 

1936 bekleniyor. Hamburg, 
Bremen ve Anversten yGk bo
pltacakbr. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
saliyet kabul edilmez. 

- aan11e • 
• 

Aydın asliye hukuk mahke
mesinden: 

Kurtuluı mahallesinden ayan 
Mehmet kızı Eminenin koca11 
aynı mahallede oturan Akşe
hirli Mustafa oğlu Sami aley
hine açtığı boşanma davasının 
yapılmakta olan muhakemesin
de müddeialeyhin ikametga
hının meçhuliyeti dolayısiyle 

tayin edilen 14-7-936 sah saat 
10 da mahkemeye gelmesi için 
Yeni Asır ve Cumhuriyet ga· 
zeteleriyle ilanen tebligat ya
pıldığı halde o gün Ye saatte 
gelmemit olduğundan muhake
me 23-9-936 pazartesi saat 
9 a bırakılmıı olduğundan o 
gün ve saatte gelmesi veya 
kanuni · evsafı haiz vekilini 
göndermesi aksi takdirde mu
hakemenin gıyabında devamla 
bitirileceği gıyap kararı yerine 
geçmek üzere ilan olunur. 

(1623) 

lzmir ziraat mekteoi müdürlüğün
den: 

Muhammen % 7,5 
Kilo Cinsi bedeli teminatı 

Ku. L. K. 
23000 Birinci nevi ekmek 11 189 75 
5500 Koyun eti 35 144 37 
950 Dana eti 25 17 81 

1600 Sadeyağ (Urfa birinci) 80 96 00 
lzmir Tarım okulu 936 yılı ihtiyacı için yukanda cins ve mik· 

darları yazıla erzkın 26-8-936 çarşamba günll :saat 16 da mek
tepte ihalesi yapılacağından taliplerin iğreti teminatını malsan 
dığlna teslim ederek makbuılarım satın alma komisyonuna ver· 
melidirler. Mezkur er:zakm şartnamelerini görmek istiyenleriıı 
okul direktarlOğilne milracaatlan ilin olunur. 

11-15-19-25 2535 (1631) 

Çil, leke, buruşuk ' .. ve guneş 
yan1klar.na karşı fevkaladedir 

PERAKENDE TOP1'AN 

Fenni Gözlükcülük 

y 
l,.K 
A ... -_._... 
L 

EC2ANES1 

HiLAL ECZANESİ-

HER NEVi FENNi 9ftZL01C 

Altın, nikel, yal elektroviz, aelloJoit bas baga her türlü çer• 
çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktu 
veya yakından her türlü göı.lükler, tayyare ve şoför gözlüklerile 
güneı ve toz gözlükleri, ile bütün opkitmin bütün icabatı. Giz 

TenzilAtın tatbik edilecejı tarihlerle şartlar hakkında istasyon· hekimleri için muayene kutulan, alit ve edevat depoH 
J..-1--..-.....~1Aa1....a.-----~---LJ~1..1-__J~.L....!IUSL-.illlilll.~~~~~~~~~~TJIP-YAN~•---.IJ8J-.Jİ1m~ 



Sahife to YENi ASIR 

Asi karargahındaki mühinımat deposuna ateş verildi 
• Al nın a 

çıkarm~sından 
a 

enidşe 
ona as 
ediliyor 

r 

Amerika elçisi öldürüldü. Ingiliz, 
tabaalıları da ölüler arasındadır. 

Raris, 10 (Ö.R) - ispanya
daki lngiliz ve ltaJyan elçileri 
Madrid hükumetine müracaat 
ederek harp mıntakalarmda 

ecnebilerin himayes ni istemiş
lerdir. Bu teşebbüs bilhassa 
harbın Madrid kapılarına uzan
mı~ bulunması hasebiyle yapıl
mıştır. Madrid hükumeti iste
nilen teminata vermiştir. 

Roma, 10 (Ö.R) - Burgos
daki muvakkat hükumet dört 
sınıf askeri silah altına çağır
mıştır. AsiJerin bu emirname
sine uymıyanlar hakkında as
karlik kanununun hükümleri 
tatbik edilecektir. 

SARAGUSSEDE 
Roma, 10 (Ö.R) - Son ge

len haberlere göre İspanyol 
hükumet kuvvetleri Saragusse 
şehrini ele geçirmek üzeredir
ler. Burada asilerin son muka
vemeti de kırılmış gibidir. 
BEŞ ITAL YAN ÖLDÜRÜLDÜ 

Roma 10 (Ö.R)- Barselonda 
ltalyan tebaasından beş kişi 
öldürülmüştür. ltalya bükümeti 
bu hadiseyi protesto etmiştir. 

AMERiKA ELÇiSi 
ÖLDÜRÜLDÜ 

Roma 10 (Ö.R) - ispanya
dan çok vahim bir haber gel
miştir. Henüz teyidine imkan 
olmıyao bir şayıaya göre 
Amerika elçisi Santa Mariada 
öldürülmüştür. Bu haber tahak
kuk ederse vahim avakibi ola
bilir. 

gece Cebelüttarıkta karakol \ 
vazifesini görmüştür. 

ASKER ÇIKARACAKLAR ' 
Paris 10 ( Ö. R) - Bazı ri

vayetlere göre Barselon sula
rında bulunan Alman harp ge
mileri isyan hareketi lehine 
sempatisini bildirmek için ora
da demirlemiş bulunuyor. Yine 
ayni rivayetlere göre barb ge
mileri dört Alman tebaasının 
kurşuna dizilmesini vesile itti
haı. ederek Barselona asker 
çıkaracaktır. 

Berlin, 10 ( Ö.R) - Resmi 
mahafü Alman harb gemileri· 
nin Ispanyol topraklarına as· 
ker çıkarmak niyetinde olduğu 
hakkında Paristen gelen ha-

KAZANAN KiM? 
Burgos ,10 (Ö.R) - Asilerin 

umumi karargahı bildiriyor: 
Asi kuvvetler, San Julyen 

dağları yakınında hükumet kuv
vetlerine karşı mühim bir harp 
kazanmış, Katalonya halk cep
hesi kuvvetlerinden 500 esir 
al1Dışhr. Hükumetçiler ayni 
zamanda 100 telef ve 300 yaralı 
vermişlerdir. 

Madrid, 10 (Ö.R) - Hüku
mete sadık bulunan Ceymes 
zırh ' ısı, Elcezire şehrini mües· 
sir bir surette bombardıman 

etmiştir. Attı ölü ve 7 yaralı 
vardır. 

ABLOKA 
Madrid, 10 (Ö.R) - Asilerin 

elinde olan Cordoue şehri ah-

Mola asilerin Madridi kıskaç 
arasına alacaklarını söylemiştir. 

Franko cenupta daha iki şehir 
işgal ederek faaliyete başlamış
tır. 

REMSi SÖZLER 
Madrid, 10 (A.A) - Sü ba

kanı dün akşam abloka altında 

bulunan Kordovanın · zaptının 
muhakkak olduğunu söyl emiş
tir. 

Deniz muharebeleriyle Nlce
zire etrafındaki isi istihkam
larının bombardıman edilmesi 
safahatı Radyo ile neşredilmiş
tir. 

Eski bakanlardan Valdezin 
oğlu Jnsto Senjurjonun hapse· 
dildiği haber verilmektedir. 

Madrid, 10 (Ö.R) - Burada 
normal hayat devam etmekte
dir. Gece yarısına kadar kah
veler ve lokantalar açıktır. 

Dün Pazar olmak münasebe
tile eğlence yerleri doJu idi. 

tliiktimet kaı·vet/m 
berleri tekzib etmektedir. 

<istlnitı /11immlaı111a karşı dağlara top bata1yalall yerlcşttriyoılar 

INGILIZLER ÖLDÜRÜLDÜ 
Bayon, 10 (Ö.R) - lngiliz 

konsolo~u lspanvada seyahat 
etmekte olan lngiliz tebaasın· 
dan Savinin asiler tarafından 

öldürüldü~ünü ve karısının te
cavüze uğrıyarak yaralandığ111ı 
bildiriyor. 

Bayan Sc.vi ile kocasının ce
sedi bir lngi1iz torpidosuna 
nakledilmiştir. 

Cebelüttarık, 10 ( Ö.R) -
Kuin Elizabet zırhlısı, bütün 

yaktıgı halde 

ASiLER ELCEZIRE'DE 
Roma, 10 (Ö.R)- Muvakkat 

Burgos hükumetinin haberle· 
rine göre, lspanyol Fas'ından 
hareket eden on bin asi Ge
neral Franko'nun idaresi al· 
tında Elcezire'ye çıkmışlardır. 

Daha kırk bin asi ispanya
ya hareket etmek üzere bulu
nuyorlarmış.. Rifli Faslıların 
general Frankoya çok bağlı 
oldukları söyleniyor. 

Roma, 10 (Ö.R) - Burgos
tan gelen bir habere göre hü-
kümelçi tayyareler bu şehire 
havadan taarruz teşebbüsünde 
bulundular. Bombardıman esna· 
smda halk büyük bir intizam 
esen göstermiştir. 

loka edilmiştir. Şehrin erzak
sızhktan fazla dayanamıyarak 
teslim olacağı muhakkaktır. 
Hükumet tayyare filoları, ge
neral Molanın kumanda ettiği 

şimal ordusunun büyük karar-

gahını bombardıman etmişler

dir. Depolar uçurulmuştur. 

Tayyareler uzaklaşırken alevler 
etrafı sarmış bulunuyordu. 

MADRİD ÖNLERiNDE 
Paris 10 (Ö.R) - General 

Mola kuvvetleri Silera Goada
rama tepelerinde tahkimat yap
mışlardır, Şımdi Madride taar
ruz ıçın cenupta toplanan 
Franko ve Siano kuvvetlerinin 
müşterek hareketlerini bekli
yorlar. 

FURUNLANMIŞ VE TAM KURUTULMUŞ 
•• 

GURGENLER ZINGAL 
D.A. UL U~UJR. 

Rutubet ve sıcakta kat'iyen şeklini değiştirmez kereste 

Z •. G 
..A. z .. . 

Mobilya, Karoseri imalatı için ideal kereste G UR G EN D 1 R 
' m•mmıa1111~~mız:ıemmm:~I# 

Cuadarrama cephesinde top• 
çu kıtaları büyük bir taarruza 
hazırlanmaktadır, 

Pampe1une Navarr.., ili mer· 
kezinde tam bir sükun hüküm
fermadır. Katalonya tayyarele
ri erkek lisesini bombardıma· 
na tutarak tahrib etmişlerdir. 
insanca zayiat yoktur. 
ASlLERIN BOMBARDIMANI 

Bayonne, 10 (A.A) - Asi
lerin Oyarzun yakınındaki 
umumi karargahları hükumet 
kuvvetleri tarafından yapılan 

bombardıman neticesinde alev· 
ler içinde yanmaktadır. Çünkü 
silah ve mühimmat deposunda 
bir infilak vukua gelmiştir. 

Burgos, 9 (A.A) - Madride 
coğru yapılacak olan yÜrüyü
şün muvaffakiyetle başarılma· 
sını temin edecek olan general 
Franko kuvvetlerinin muzaffer 

olması beklenirken general 
NoJu askere hitaben neşrettiği 
bir beyannamede ezcümle şun· 
ları söylemiştir: 

- ispanyaya hakimiz. Bu 
ay içinde beni Madrid telsiz 
is~asyonunda dinleyeceksiniz. 
Mücadeleye derhal girmeliyiz. 

HÜKÜMETIN FAALiYETi 
Cebelüttarık, 9 ( A.A ) -

Royter Ajansı bildiriyor: 
Son "gelen haberlere göre, 

Gadiks'ın teslim olduğu hak· 
kındaki şayialar asıls>zdır. Ma· 

Italyan 
Vaziyet 

ve Alman 
vahimdir 

Asile1e kaışı koyan bir lspa11yol kızı silah başmda 
Elcezireyi zabtetmek için ha· dıman esnasında inkitaa uğra-
zırlanmaktadırlar. Elcezireyi mış olan Elcezire, Tarifa, Gadix 
Bombard~man etmiş olan Jai· telefon teli yeniden işlemeye 

mes Primero zırbhsı dün bazı başlam\ştır. 
kuvvetli kıtalar taşımakta idi. Tahrip edilen topların yerine 
Bu kıtalar karaya inmiye hazır yerleştirilecek olan bazı asi 
bir vaziyettedirler. topçu bataryaları Gadix'den 

Dün vukubulan bir bombar- Elcezireye nakledilmişlerdir. 

Hapishane firarHeri 

Üç gün evvel memleket has
tanesinin mahkumlara aid ko
ğuşunun pençere demirini eğril 
terek firar eden Mahkumlardan 

•• 

ve diğ'er Ahmedin iki gün 
içinde tutu!duklarım yazmıştık 
bunlar hakkında firarlarından 
dolayı kanuni takibata başlan-


