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Olimpiyatlara 
iştirakimiz 
gayet .eyi olmuştur 

Berlln mektubu 
••••••••••••••••••••••••••• 

9 Aıfustos 1936 
Tahmin ediyorum ki olimpi

yatlara iştirak eden sporcula
rımızın uğradıkları mağlubiyet

ler yurdumuzda teessürle kar
şılanmıştır. Bunun böyle olması 
da gayet tabiidir. Çünkü bizde 
spor muharrirleri spor hareket
lerini yalnız kendi zaviyelerin· 
ılen mütalaa ederek yazı ya
zarlar ve spor okuyucularını da 
umumi efkarı na ona göre ha
zırlarlar. Beynelmilel temaslar
da hakikatlarla karşılaşılınca 

hayal sukutuna uğramak mu
kadderdir. 

itiraf edeyim ki ben de spor· 
cularımızdan dinlediklerime al
danarak bir kaç ııalibiyet elde 
edilebileceğine inananlar ara· 
sına karışmıştım. Fakat burada 
müsabakaları gördükten ve 
diğer milletlerin olimpiyatlara 
nasıl hazırlandıklarını dinledik· 
ten sonra ne kadar boş bir 
düşünce ve görüşün arkasına 

takılmış bulunduğumu anla
makta geç kalmadım. 

Yalnız şu kadarını kaydede
yim ki biz Olimpiyatlara hazır
lanmağa başladığımız günlerde 
diğer milletler bütün hazırlık
larını ikmal eylemiş bulunu

yordu. On birinci Olimpiyad 
müsabakalarının Berlinde icrası 
ltararlaştırıldığı gün, Alman• 
yada ha:ı.ırlıklara başlanmıştı. 
Altmış küsur milyonluk sporcu 
bir İnsan kütlesi arasında dört 
sene süren bir çalışma ile se
çilmiş, rekor tesis eylemiş genç
lerin karşısında galibiyet he· 
vesine kapılmanın manasızlığını 
kavramak güç olmaz sanırım. 

Hazırlık safhaları almanlar 
ıçm böyle olduğu gibi diğer 
milletler için de bu kadar ol· 
masa bile buna yakındır. Spor 
bugün bir top arkasında koş
maktan, yalnız kuvvetli olmak
tan çıkmıştır. Onun da kendi
sine mahsus bilgileri, teknik
leri vardır. 

Netekim futbolcularımız,Nor· 
veçlilere karşı çok güzel bir 
oyun oynadılar. Hasım kalesini 
çok sıkıştırdılar. Denebilir ki 
oyunun yarısından fazlası Nor
veç kalesi önünde oynandı. 

Fakat buna rağmen şeref golü 
olsun atamadılar. 

Alman gazeteleri bizim oyun
culardan bahsederken şu mü
talaayı yürüttüler: 

"Türkler çok eyi oynıyorlar. 
Hakim oynadılar. Lakin hasım 
kalesi önüne geldikleri zaman 
şut çekmeyi bilmiyorlar veya 
unutuyorlar.,, 

Spor muharririmiz bu hu
susta malümat verdiği için ma
çın tafsilatına girmiyorum. Yal
nız Alman gazetelerinin yaz· 
dıkları seyrettiğimiz oyuna na
zaran hakikatın tam ifadesidir. 
Bu da şüphesiz teknik bilgi
lerimizin noksanlığıdır. 

Güreşçilerimizde de vaziyet 
aynı... Pehlivanlarımız kuvvet 
itibariyle boğuştukları adamla
rın üstünde idiler. Teknik bil
gilerinin noksanlığı mağlubi-

- - So11u 3 11cü sayfada -
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iKTiSAT VEKiLi GELiYOR 

Başvekil Inônü, Fuvarın aç lış toreninde 
b u ac Dr. B. Uz'a • 

ı er .. 
lstanbul, 12 (Yeni Asır mu· dir. Behçet Uzu başvekilin ya· Ozüm kurumuna emir veril· birinden) - lktısad Vekili 

habirinden) - Belediye reisi- nından ayrılırken gördüm. "Bir miştir. Celal Bayar bügün lzmire ha-
miz Dr. Behçet Uz dün akşam eylülde fuvarın başvekilimiz lstanbul, 12 (Yeni Asır mu- reket ediyor. Şehrinizde lktı-

~ Heybeliye giderek başvekil tarafından açılacağını okurları· habirinden) - Başvekil ismet sadi vaziyet ve bilhassa ihra-
lsmet lnönünü ziyaret ettikleri nıza tebşir edebilirsiniz,, dedi. lnönü lzmir fuarını açtıktan cat işleri üzerinde tetkikler 
gibi bugün de öğle yemeğini ismet Inönü, beynelmilel iz· sonra refikalarıyla birlikte bir yaptıktan sonra Çeşmeye gide-
yine Heybelide birlikte yemiş· mir Fuvarına devletçe ne ka- hafta kadar Çeşmede lktisad rek oradaki evlerinde bir müd· 
lerdir. k'l' C 14 1 B · · d · · h d k F dar büyük bir ehemmiyet ve- ,\ ve ı 1 e " ayarın evıne mıs- et ıstıra at e ece tir uarın 

Behçet Uz, yarın (bu rildiğini anlatmak için bütün afir olacaklar, orada istirahat açılma resminde Celal Bayarla 
N gUn) öğleden sonra Ya- vilayetlere ve gümrük idarele- edeceklerdir. Gölcükte istirahatta bulunan . 

lavada AtatUrkU ziycıret rine yeniden tamimler gönde- lstanbul, 12 (Yeni Asır Adliye Vekili Saracoğlu Şükrü 
ederek lzmlrln coşkun rerek her vilayetin fuvarda ku- muhabirinden) - Bele- de hazır bulunacaktır. 
sevgilerini ve t • zlmatını racakları pavyonları ayrı ayrı diye relslnlz Dr. Behçet İstanbul, 12 (Yeni Asır mu-
arzedecektlr. gezerek tedkik edeceklerini Uz lktısad Veklll Celil habirinden) - Istanbulda ve 

Başvekil, belediye reisimizin bildirmişlerdir. Bayarla Dahlllye Vekili diğer vilayetlerde Fuar için 
fuvar hazırlıkları hakkında ver- Dr. Behçet Uz Cumartesi ŞUkrU Kayayı da ziyaret büyük alaka vardır. Fuar-
diği izahatı, şehrimize karşı günü Jstanbuldan ayrılacak ve ederek Fuar hakkında da Macaristandan getirile-
büyük sempati ve alakalarının Pazar günü şehrimizde bulu- kendilerine izahat ver- cek büyük ı<irk için istenilen 
nişaLesi olan bir dikkatle din· nacaktır. mlştlr her iki vekil bu on bin liralık döviz müsaadesi 
lemişler, fuvarı, bir evlülde Üzüm kurumunun Fuarda izahata bUyUk alaka gös- verilmiştir. Fuvarın bütün fa. 
bizzat açmak üzere lzmiri şe- modern bir tarzda iştirak et- termı,ıerdlr. aliyet sahaları filme çekile· 

· reflendireceklerini vadetmişler- mesi için iktisad Vekaletinden Savın Başvekil ismet /11ö11ü lstanbul, 12 (Yeni Asır mu- cektir. 
fTZ:L/Z44/ZEır/LL/7~oCLZJr7/.J~<iliMlZ:CfZ7L'KT/'~ZCT.Ll:J'~~ii:iııii,;iiıiiı:ıiiiii!Ziı:zıll:ıırı:ıEZlııızı:z:ZZ%311İZl!a:ıl:Z:ı=ZZID~7z:ZZl!Z!2'izzL:ıiZ,1~/7.27J. ~~ 

Büyük resmi geçit 

On binlerce insan geçit 
resmini gururla seyretti 
Motörlü 

lerin 
kıtalarımızın ve tayyare

geçişi çok muntazamdı 
"" 

tanklarımızdan biri 

Piyango 
20 bin liralık mü
kafatı kazananlar 

lstanbul 12 (Hususi) - Bu
gün Tayyare piyangosunun ke· 

şidesine devam edildi. Kaza· 
nan numaraları bildiriyorum. 

13638 No. 
15000 Iha 

Bu numaranın son iki rakamı 
ile nihayet bulan biletler 2 lira 
amorti alacaklardır. 

13905 No. 
12000 Lira 

1000 lira kazananlar 
15502 2496& 

500 lira kazananlar 
15363 27691 1640 23000 16270 
28989 16944 5479 26195 14568 
19777 18562 26915 21429 12669 
26363 15687 

- Sonu 3 nrü Sayfada -
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Manav1Ularda 

lstanbul, 12 (Yeni Asır mu· 
haoirinden) - Tarakyada ma
nevralarını büyük muvaffakı-

yetle bitiren ordumuzun Has
köyde yaptığı geçit resmi çok 

- Sonu 3 üncü sahifede -

Bir lngiliz kadını 

Türk taciri Halil Kamili 
tabanca ile öldürmüş 

7 iirk oldııifu idaıa edilen maktul 
/lali/ Kômil 

Londra, 8 (Hususi) - Bir 
kaç günden beri gazeteler 
Fransada beraet kararı alan 
Bayan Halil Kamil isminde bir 
lngiliz kadınının macerasını 

sütunlarına geçiriyorlar. Dün 
Fransadan Londraya gelen bu 
kadın kocasının Halil Karni! 
isminde bir Türk olduğunu 

iddıa etmiştir. Harem hayatın
dan ve saireden bahseden bu 
kadın başından geçenleri şöyle 
anlatıyor: 

- Ben aslen bir lngilizinı. 
Adım May Morgan'dır. Bir 
Türk olan kocamla evlenme
miz gayri tabii bir hadise idi. 

- Samı alt111cı soy/ada -
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UNIT~D PRESS ŞU 
HABERi VERiYOR 

•••••••••••••••••••••••• 

ispanya 
Hükumeti Ameri

kaya nota verdi 

Mütareke 
Akdi için Amerika hUkO
metınln mUesalr tavas

sutunu istedi 

Savoia ge111isilli11 topları 
- Yazısı a Uncu sayfada -

- - ->- ' 

1 Berlin olimpiyatlarında 

Umumi tasnifte Türkiye 
on ikinci dereceyi aldı 

Bir Alman kızı Yaşarın başına 
zafer tacını giydirdi 

Yüzümüzü ak eden deıferlı Türk çocııtju Yaşar Etka11 
lstanbul 12 (Yeni Asır) - 1 başına zafer tacını geçirdi. Ve 

Greko • Romen güreşlerde Ya- uzun ömür remzi olarak bir 
şar Erkan'ın dünya şampiyonu meşe fıdanı hediye etti. Yaşar 
olmasiyle Olimpiyada iştirak stadı dolduranların bravo Türk 
eden elli iki millete mensub seslerile alkışlandı. 
sporcular arasında on ikinciliği lstanbul, (Yeniasır) - Dün-

k 
ya aflır siklet şampiyonu Cim 

azanmış bulunuyoruz. Yugos- L d .. .. D' 1 . on osun pazar gunu ınar ı 

lavya, Belçıka ve Lehistan biz- M h d' k ı 'ht' ı· . . e me ıe arşı aşması ı ıma ı 

den gerıdırler. Yaşarın birinci- t h kk k d' A .. 
l'"' ·ı· d'l' 1. . a a u e ıyor. ynı gun 
ıgı ı an e ı ınce o ımpıyad şeref kara Ali Yunanlı IVıarkosla 
direğine. bayrağımız çekildikten Mülayim Tekirdağlı Hüseyin(~ 
sonra bır Alman kızı Yaşarın güreşeceklerdir. 

Yunan başvekili 
Gençliğe hitaben hara
retli bir nutuk söyledi .. 

Atina 12 (Yeni Asır)- Baş· 
vekil gençliğe hitaben mühim 
bir nutuk söylemiştir. Rejimi 
kurtarmak suretiyle hükümetin 
başardığı hareketi izah eden 
general Metaksas demiştir ki: 

- Sayın Yunan milleti, size 
hitab ediyorum. Şeref ve na
musunuza hitab ediyorum. El-

lerinizi vicdanınıza koyarak 
muhakeme ediniz. 

Bu yurdda komünizm hare
keti muvaffak olsaydı? Şu da
kikada halimiz nasıl olurdu? 
Felaket, kapımızı çalmaz mıydı? 

Düşmanlarımız gençliği ar· 
kasından vurmak istediler. 

- So11u 3 ii11cü sahifede -



Sanlle z 

Dil bahisleri : 
•••••••••••••••••••••••• 

Türk dilinin yapısı 
Üzerinde 

Tetkik ve mutalealer 
Yazan: Avni Ulusav 

-8-
F ehim veren bütün Türkçe 

sözler; gerek isim ve fiiHerde, 
gerek onlara mensub olan ke-
lime şekillerinde bir " kök " 
ile bir veya birkaç " ek 11 ten 
mürekkeb olarak görülen kök
ler de ekler de hiçbir vakıt 

değişmezler. Ekler, kökten 
sonra gelir ve daima kökün 
ahengine uyar. 

Türk dilinin bünyesindeki 
bu v~sfı şöyJece hulasa ede
biliriz: 

A - Kök - sözler, lahikıı
lar ile " eklerle " ürerler: ne 
kendilerinde ne de yerlerinde 
değişme olmaz .. 

B - Köklerle ekler arasında 
aynı ahenk devam eder •. 

Bu iki vasıf her kelimede 
bulunur, Eklerde göze çarpan 
değişme ahenk kaidesine uy
mak zaruretindedir; esaslı bir 
değişme değildir. 

Görünmek, akıtmak, gerin· 
mek köksözlerine katılan ekler 
ayni cinsten oldukları halde: 

A - Ün ın in 
B - Üm ım im 
E - Ek - ak 
Şekillerini almaları ahenk 

kaidesine uymak zaruretinde· 
dir. Bu hal türkcede olduğu 
gibi kati ve mutlak şekli ile, 
hiç bir dilde yoktur. Bu husu
siyet, türkçe için bir meziyyet-
midir, bir nakısa mı? •. 

Bir bakımdan meziyyettir, 
bir bakımdan nakısa demekte 
gecikmeyiz. 

Meziyyet oluşu; her kelime
sindeki bu ilkin ahenk ve basit 
şekil ile dilimizin söylenmesinde 
ve idrakinde - tabiattan ilham 
alan - bir kolaylık ve zevk bu· 
lunmasındadır .. 
Nakısa oluşu; bu vasfın, türk

çe sözleri üretmede bolluk elde 
etmeye imkan vermemesinde 
ve dar bir çerçeve içinde ka· 
lınmaSlndadır. 

TÜRK DILI BÜNYESiNiN 
MUCiBi 

Dilimizin bu bünyede bulun
masının elbette bir mucibi var-
dır. Bu mucip tnrkçenin ilk 
konuşulan ve ilk teknik şekli 
bulan bir dil olmasında gizlidir. 

Yukarıda da bir az gördük ki, 
beşer konuşma melekesini; ta
biat ile kendi tab'ının dış alem 
ile olan ilgi ve münasebetinden 
almıştur. Bu melekeyi kazanır-
ken, bütün dikkatini dış varhk 
üzerinde toplamış, bil.S!'isini mü 
şahede ve maddi duygular ile 
yapmıştır. Bu melekesi kemale 
ermedikçe iç alemi ifade ede
bilecek bir dil ile konuşama
mtşhr. 

IJk kemale ermiş konuşma 
melekesi türkçede vücud bul
muştur. 

Türkçenin bünyesi, tabiatın 
obje ve muvmamndan ilham 
alan bir varhktar. Türkçemizde 
yaşıyan kelimder, daha ziyade 
dış alemi ifadeye yeten ve 
muvmanın monoton ahengini 
muhafua eden kelimelerdir. 
lç alemin ifadesine yarayan 
kelimeler - kökleri türkçede 
olsa- diğer bir dile mal 
edilmiş ve yabancı bir dil 
deye Türkçede kullanılmakta 
bu'unmuştuı. ilk dillerin tek ve 
kesik heceli sözlerle onların 
telahukundan şekil alması tabii
dir. En eski dillerden olan 
Çince ile Türkçede bu hal 
görülür. 

insan medeni tekamüllere 
ermeden önce tabiatan zahiri 
kanunlarına ve müşahedesinin 
ilham ve tesirlerine kapılmak 

zaruretinde idi. Ancak tekamül
den sonradır ki tabiatın çiğ 

kuvvetlerini yenme imkanını 
bulmuş, müşahedenin ve zahiri 
duyguların kat'i tesirlerinden 
kurtularak ~uur ve müfekkire-
den ilham almağa başlamıştır. 
Böylece yalnız dış aleme değil 
iç aleme de doğrudan doğruya 
tercüman olabilmiştir. 

- ... omı rar-
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Fuvar hazırlıkları hararetlidir incir çaldıkları yetmemiş gibi 

D. D. yollarının tenzilatlı Bahçe sahibini de sopa 
tarif esi tatbik ediliyor ile döverek öldürdüler 
Mısır hükumeti namına yapılan pav
yon bu sene için muvakkat olacaktır 

Kültürparkta Fuvar hazırlık
ları çok hararetli olarak devam 
etmektedir. Fuvar 1 Eylulde 
açılacak ve 22 Eylfılde kapa
nacaktır. 

Devlet Demiryolları tarafın
dan fuvar münasebetile tatbika 
başlanacak olan yüzde elli ila 
yüzde 80 arasında tenzi
latlı tarifenin tatbikine 15 
Ağustostan ilibaren başlana

caktır, Bu tenzilat fuvar ka
pandıktan 15 gün sonraya ka
dar devam edecektir. Fuvar 
münasebetiyle halkın lzmire 
gelmeleri için ihdas edilen 
ucuz halk biletleri de 23 Ağus-
tostan itibaren verilmeye baş
lanacaktır. 

MISIR PAVYONU 
Mısır hükumeti namına Fu

varda pavyon yaptırmak üzere 
Mısır hükumeti ticaret hariciye 

şubesi müdürlerinden ve Turizm 
müdürlerinden iki mütehassıs 

dün lzmire gelmişlerdir. 
Evvela belediyeyi ziyaretle 

Reis muavini Suatla görüşmüş
ler ve oradan Kültürparka gi
derek yaphracakfarı pavyon 
yerini intihab etmişlerdir. 

Vaktm darlığı münasebetile 
bu seneki Mısır pavyonu mu
vakkat olacaktır. Mısır tarzı 

mimarisi üzerine yapılacak bu 
muvakkt pavyon altı bin lira
ya çıkacak ve bir çok hususi
yetleri iktisab edecektir. inşa· 
ata derhal başlanılmıştır. 

AYDIN FUVARI 
Aydın ticaret odası başki

tibi Mazhar Aydının fuvarda 
yapmakta oldugu yavyon işle
rini gözden geçirmek üzere 
şehrimize gelmiştir. 

Güzelyalı iskelesi civarında 

Dün sabah feci bir 
Otobüs kazası oldu 

Başından ağır surette yaralanan 
Muharremin hayatı tehlükededir 

Dün sabah Güzelralıda So
koni benzin deposu önünde 
feci bir otobüs kazası elmuş
tur. 

inhisarlar idaresinde kantar 
memuru olarak çalışan Nuhar· 
rem sabahleyin vazifesine git
mek üzere Giizelyahda otobüs 
beklemekte idi. Bu sırada 

Göztepe semtinden Güzel
yalıya doğru geriden 465 nu
marelı otobüsün önünden kar
şı tararafa geçmek istemiştir. 
Fakat otobüsün sür'atını hesap 
edemiyen Muharrem, otobüsün 
ansızın çarpması ile yere düşe
rek başından ağır surette 
yaralanmı~br. Otobüs Şevket 
adında bir şoför tarafından 
idare ediliyordu. Yapılan tah-

• 

kikata göre kabahat hem şo
förda, hem de Muharremdedir. 
Şoför dikkatli davransaydı ka
za olmıyaeaktı. Muharremin, 
caddenin bir taraftan diğer 

tarafa geçmeğe teşebbüs et· 
mesi de kazanın sebeple
rinden birini teşkil etmiştir. 
Ağır yaralı olan Muharrem 
Memleket hastanesinde tedavi 
allına alınmıştır. Fakat yarasi• 
nın vaziyeti tehlikeli görülmek· 
tedir. Tahkikata müddeiumumi 
muavini Mümtaz Yılmaz tara
fından devam olunmaktadır. 

Belediye makine ve elektrik 
mühendislerine Otobüsün ma· 
kinesı tetkik ettirilmiştir. Bu 
tetkike aid rapor bugün adli
yeye verilecelctir. 

3151 TAY YA RE Sineması T~:!~" 
iilliiiiiiiiiiiil•lii!•••••ııeıı••••••••••'•••i'iııı\ıaı\ııil\ıııııılıl•ııaıııııııı 

T arass Boulba! 111111 l~arass Bou~ba! 
Sayın izmlr halkına teşekkür ve mUJde: 
Yaz mevsimi dolayisile faaliyetini tatil eden sinemamız, 

geçen yılki sinema sezonu zarfında gördüğü yüksek rağbete 
ve teveccühe teşekkür ederken yeni yılın sinema sezonunu, 
28 Ağustos Cuma günü, Avrupa ve Amerikada fevkalade 
büyük bir rağbet kazanmış olan ve haftalarca gösterilme
sine rağmen aynı rağbeti muhafaza eden: 

T A R A s s B o u L B A ile:_ _açacağını mu1deler. 
Bu filim yaratıcı san'atkar Harry Baur'uo, Danielle Dar

rieux, Jan-Pierre Aumot, Jeanine, Crispin, Roger Duchesne, 
Nane Germon, Pauline Cartone, P. Amiot, Paulais ve 
Komedi Fraosez'den Ledoux, Larquey gibi tanınmış yüksek 
san'atkarların iştirakiyle canlandırdığı en muvaffak olmuş 
bir filmidir. 

Maddi menfaatten ziyade halk n bedii zevkini gözönünde 

tutan Tayyare Sineması, bu yı.! Avru~~ ve Amerika
nın tanınmış yuksek fıhm kumpanya-

larının en seçme fiJimlerini sayın halka sunmak1a kendisine 
gösterilen sevgi ve alakaya mukabele ettiği zehabındadır. 

Angaje edilen filimlerin adlarını ve bunlar hakkındaki 
bilgiyi pek yakında bildireceğiz. 

Tarass Boulba'dan sonra sinemamızda geçecek büyük 
fiHmlerden biri de M l Ş EL S TR O G O F 'dur. 

DiREKTÖRLÜK 

Mütecavizler şimdi yakayı ele vermiş 
ve adalete teslim edilmiş bulunuyorlar 

Tepecik ile Altındağ köyü 
arasında dayak yüzünden bir 
ölüm vak'ası olmuştur. Üç gün 
evvel lzmirli lsmail, Rama
zan ve Konyalı Gavid adın
da üç kişi Tepecikle Altındağ 
köyü arasında Mustafa oğlu 
Rasimin bu sene kiralamış ol
duğu incir bahçesine giderek 
bir miktar incir toplamışlar ve 
yemeğe başlamışlardır. O sıra

da bahçe sahibi Rasim, bu üç 
kişinin yanına gelmiş ve : 

- Neden benden istemedi
niz. Ben size en eyilerıni top· 
lar verirdim. Siz lüzumsuz yere 
zararlar yapmışsınız demiştir. 

Bunun üzerine bu üç kişi 
bahçe sahibine çıkışarak: 

- Bize yasak yoktur. Canı
mız incir istedi, kopardık yiyo
ruz, de01işlerdir. 

Rasim de: 
- Mal benim değil mi? Size 

ne oluyor, cevabını vermiştir. 

Bu sözlerden kızan üç kişi 
Rasime taş atmışlardır. Başına 

rastlıyan bir taş yüzünden Ra
sim yaralanmış ve bayılarak 

• 
yere düşmüştür, 

O sırada ayni bahçede bu
lunan Rasimin üç kardeşi gel· 
mişler ve başına su dökmek 
suretile Rasimi ayıltmıslardır. 

Ramazan, lsmail ve Cavid ayı
lan Rasimi tutarak tekrar fe
na halde dövmüşler ve mü
dahalede bulunan kardeşle

rine de dayak atmışlardır. 

Bununla da iktifa etmiyerck 
Rasımı o civarda bu!unan tenha 
bir yere götürerek dövmekte 
devam etmişlerdir. Yediği da
yağın tesirile mecalsiz bir halde 
yere serilen Rasım Memleket 
hastanesine getirilmiş ve orada 
ölmüştür. Yapılan muayenede 
Rasımm yediği dayağın tesirile 
öldüğü anlaşılmış ve bu şekilde 
rapor verilmiştir. 

Vak'a faiJleri tutularak dün 
adliyeye verilmişlerdir. Hadise 
tahkikabna ehemmiyetle devam 
edilmektedir. 

: ... ~ 
Ambalaj 

Malzenneslni serbetçe 
getirtmek hakkı UzUm 
kurumuna verilmiştir 

Kuru incirlerin ihracında 

kullanılan kutu, torba, zenbil 
ve seleton ile diğer ambalaj 
malzemesinin muvakkat kabul 
suretiyle ve serbest dövizle 
-E1 memleketlerden getirtilme· 
sine iktisat vekaletince mü
saade edildiğini ve bunun 
için otuz bin liralık ser
best döviz verildiğini dün
kü sayımızda yazmıştık. iktisat 
vekaletinden dün şehrimiz üzüm 
kurumuna gelen bir telgrafta 
ıncır ambalajı malzemesinin 
serbest dövizle memlekete it
hali müsaadesinin üzüm kuru
muna verilmiş o1duğu bildiril
miştir. Bu gıbi malzemeyi ge
tirtecek olan tüccarlar üzüm 
kurumuna müracaatla getirt
mek istedikleri ma zeme mik
darını bildirerek lazım gelen 
muameleye tevessüle başla
mışlardır. 

ra ı ı ı • ı ı ı 

Çeşmede 
Bir vak'a oldu 

Çeşmede Akdeniz kahvesin
de garson Zaim Ismail oğlu 
Mehmedali anlaşılamıyan bir 
sebebden aralarında çıkan kav
ga sonunda Ali oğlu Şemst!d
dini bıçakla karnından ağır su
rette yaralamıştır. Yaralı, İzmir 
memleket hastanesine getidl
miş ve tedavi altına alınmıştır. 
Suçlu yakalanmıştır. 

. ·-·····-· Bir tehdid 
yüzündtn 

Hayvanla Seydiköyden çift
liğe gitmekte olan, Mebmed 
oğlu Isa::ın önüne çıkan GiritJi 
Ahmed, Isayı tehdid etmiştir. 
Ahmedle Isa arasında evvelce 
geçen bir kavga yüzünden 
Ahmed kin beslemekte idi. 
]sanın yolunu beklemiş ve teh-
dide kalkıştığı sırada bindiği 
hayvan ürkerek lsayı yere 
düşürmüştür. Isanm sağ kolu 
çıkmıştır. Ahmed, zabıtaca tu-
tulmuş ve hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

Bir yük arabası 
Dün denize dUşmUş 

ise de kurtarddı 
Dün saat beş raddelerinde 

gümrük önünde, sancak altında 
Urla belediyesinin 43 numara
sını taşıyan tek atlı bir yük 
arabası yüklü bulunduğu boş 

köfünlerle birlikte geri basar
ken denize düşmüştür. 

Etrafın kalabalık olması teh
lükeyi hafifletmiş ve yetişen
lerin yardımiyle araba denizden 
çıkarılmıştır. 

1 ....... -=ı 

Üç azılı 
Bir evi basarak bir genç 

kızı zorla kaçırdllar 
Ödemişin Birgi nahiyesine 

bağh Semit köyünde Bozoğlan 
kızı Fatmanın evine gece Hacı 
Müft.il oğullarından Mustafa 
oğJ:ı Tahir, küçük Ali oğlu 
Salih ve Er Süleyman oğlu 
Tavşan Mehmed baskın yapa
rak Fatmayı zorla kaçırmışlar 
ve ırzına tasallut etmişlerdir. 
Yapılan takib neticesinde Ta
hir yakalanmıştır. Diğerleri 
aranmaktadır. 

• • ••••••• 

Muhtar Hasanı 
öldürenler 

Seferihisar kazasının Kavak
dere köyünde muhtar Hasam 

.öldürmekle maznun lsmailin 
mubakemesine dün Ağırcezada 
devam edilmiştir. 

Cinayetin işlendiği yerin va
ziyeti hakkında ehli vukuf ta
rafından yapılan tetkikatta gö
rülen bazı noktalar üzerine eh
li vukufun şahit sıfatile müta
lealarma müracaat edilmesi ve 
isticvabları geçen cel ... ede ka
rarlaştırılmıştı. Fakat dün ehli 
vukuf gelmediğinden mahke
me heyeti tekrar celblerine ka
rar vererek muhakeme başka 
bir güne bırakılmıştır. 

" •••• 1 •• 

Sarhofluk fena ,ey 
lkiçeşmelik Dolaplıkuyuda 

sabıkalılardan Hasan oğlu Ka-
zım sarhoş olarak lbrahimin 
kahvehanesine gitmiş ve orada 
bulunanlara hakaret ve küfür 
ettiğind~n zabıtaca yakalan
mıştır. 

Küçük haberler 
ezunlyet 

Bornova belediye ebesi ba· 
yan meryemeJ Sıhhat Bakanlı
ğınca bir ay izin verilmiştir. 

Tayinler 
Hükumet posta gi~e memuru 

Enver Pala Bergama posta 
gişe memurluğuna, Bergama 
gişe memuru Nihad hükumet 
postanesi gişe memurluğuna 

naklen tayin edilmişlerdir. 
Afyon mUbay aatı 

Şehrimiz afyon inhisar mü
dürü Vahid Demirkan merkez
den aldığı emir üzerine lstan
bula hareket edecektir. Bu da
vetin afyon istihsal mmtakala
rında yapılacak rnübayaat ile 
alakadar olduğu tahmin olunu
yor . 
Valimiz teftişten döndU 

Üç gündenberi teftiş maksa
diyle Ödemişte bulunan vali 
Fazlı Güleç dün şehrimize dön
müştür. 

Şevki Akbay 
K1rkağaç kazası istintak 

hakimi Abdullah Şevki Akbay 
mezunen şehrimize gelmiştir. 

Şevki Akbay burada bir kaç 
gün kaldıktan sonra mahalli 
memuriytine dönecektir. 

•• 
Odemişte 
Bir etomobil bir 
çocuğu çiğnedi 
Ödemişte şoför Mehmed oğlu 

Alinin idare ettiği 73 numaralı 
otomobili Maşrutiyet mahalle
sinden geçerken Mustafa oğlu 
11 yaşında Hasan adındaki 

çocuğa çarpmış ve çocuğu ağır 
surette yaralamışhr. Şoför: dik
katsizlik yüzünden kazaya se· 
bebiyet verdiği anlaşıldığından 
yakalanarak adliye verilmiştir. 

Yaralı Memleket hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Gömülü altınlar 
çalınmış 
Cumaovası nahiyesinin Gü· 

n<~r köyünde Seyid Ali oğlu 

Mehmet Alinin toprak odasmda 
çıkın içinde gömmüş olduğu 

257 altın lirası çalıomışhr. 
Komşusu ve kaymbiraderi Hü
seyinle kendi karısı Ayşeden 

şüphe edildiğinden tahkikata 
başlanmıştır. 

iki kardeş 
Şakiri yaraladılar 
Çeşme kazasının Çiftlik kö

yünde oturan Seyfeddin çavuş 
oğlu lsmail ile kardeşi Haşim, 
henüz anlaşılamıyan bir sebeb
den dolayı yine bu köyden 
Ferhad oğlu Şakiri bıçakla 
ağır surette yaralamışlardır. 

Yaralı, hastaneye ka ldırılmış 
ve suçlular tutularak adliyeye 
verilmişleıdir. 

eo lira uçmuş 
lkiçeşmelikte Hacı Hamza 

sokağında 18 sayılı evde otu-
ran Ismail kızı Zehra komşu
larına gezmeğe gitmiş ve eve 
döndüğünde konsol içinde bu
lunan 80 liranın çalındığını ve 
bu işin komşularından Ali ve 
ailesı efradı tarafından yapıl-
dığını iddia eylemiştir. Zabıtaca 
tahkikata başlanmıştır. 

Evi taşlamış mı ? 
Karantinada Murad dağı so

kağında Havva naMında bir 
kadının evvelce araları açık 
bulunan ve ayni sokakta oturan 
Mustafa klZl Eminenin evine 
taş atmak suretiyle taarruz ve 
hakarette bulunduğu iddia edil
diğinden tahkikata başlanmıştır. 

Sarkıntlhk 

Fevzi paşa bulvarında kah
vede oturmakta olan izzet kızı 
Ayşenin masasına sarhoş ola-
rak giden kavas Hasan ken
disine sarkıntılık etmiş ve ora
da oturan müşterilerin de isti
rahatını bozacak hareketlerde 
bulunmuş olduğundan yaka
lanmıştır. 



ta AOueıoa 1••• 
Olimpiyatlara 
iştirakimiz 
gayet eyi olmuştur 

... -.. 
- Baştara/ı 1 ind sahi/ede -

yette en büyük amil oldu. Bu
güne kadar yalnız Mersinli 
Ahmed serbest güreşte üçün
cülük, Yaşar birincilik alarak 
bu stadyumda istiklal Marşını 

çaldırmağa ve Şeref di reğine 

Türk bayrağını çektirmeğe mu
vaffak oldular. 

Ben Olimpiyatlara iştiraki

miıin fevkalade eyi olduğuna 
kaniim. Çünkü Olimpiyatlara 
yalnız galibiyet için gelinmez. 
Muvaffak olmak, milletimizi şe
refle temsil etmek görgiimüzü 
arttırmak en büyük kazançtır. 
Ben eminim ki Olimpiyatlar 
içjn buraya gelen sporcularımız 
ve memleketimi:zio spor teşki
lab çok istifade edecektir. 
Bundan başka beynelmilel bir 
kaynaşmada sevimli bayrağı
mı:zın dalgalanması bu kaynaş
mada varlığımızın belirtilmesi 
başlı başına bir muvaffakıyet 
sayılabilir. Berfin sokaklarında 
dalgalanan yüzlerce Türk bay
rağı gururumuzu okşıyor, ulu
sal hislerimize kıvanç veriyor. 
Bu. da bir 1'0 .zaü; d~i;; miciir? 
Nerede kaldı ki muvaffakıyetli 
neticelerimiz de vardır. 

Ötedenberi sporcu tanınan 
lngilizler bile büyük galibiyet
ler elde edememişlerdir. 

Onlar da bu iddiadadırlar. 
Biz galibiyet değil muvaffakı
yet istiyoruz diyorlar ve ilave 
ediyorlar: 

14Biz spora amatör sınırlarını 
aştırmadan samimi ve ciddi 
amatörüz. Bazı milletler amatör 
şekillerine uydurarak perde 

Son 

Japon -·-Profesörü geldi 
Japon profesörlerinden Koji 

Okubo dün akşam Erzurum 
vapurile şehrimize gelmişt i r. 

Bir kaç g ün kalarak tedkikler 
yapacaktır. Profesörün şehri
mizde bir konferans vermesi 
muhtemeldir. 

Cezayirde 
MUltUlerl öidUrUyorlar 

Roma, 12 (Ö.R) - Cezayir
de suikastler devam ediyor. 
Cezayir ba.şmüftüsünün öldü
rülmesi hakkında yapılmakta 
olan tahkikat neticelenmeden 
Konstantin şehrinin müftüsü 
de bir yerli tarafından tabanca 
kurşunu ile öldürülmüştür. 

ltalyan gemileri 
Roma,12 (Ö.R)- Aylardan

beri Bahriahmerde bulunan iki 
ltalyan denizaltı gemisi Akde
nizdeki üssülharekelerine dön
düler. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
!!!tn:d: profesyonel yetiştiriyor-
lar galibiyet alıyorlar. ,, 

Bu iddia ister doğru ister 
eğri olsun, bizi çok alakadar 
etmez. Bizim için yapılack i' 

yurdumuzda spor hayatına ge
niş imkanlar hazırlamak ve 
bunu teknik bilgisi yüksek mü
tahassıslar eline vermektir. 

Bence Olimpiyad müsabaka
larından kendi hesabımıza alın
ması gereken netice ve ders 
budur. 

~a.k.k.:a. oca.koğl-u 

Türkiye iş ve Ziraat bankaları 
üzüm KURUMU Ltd. şirketinden: 

Üzüm yetiştiren mıntakalarda müteşekkil kredi koopera
tülerine bir kolaylık olmak üzere ·kurumumuz tarafından 
Izmir Borsasında bir satış bürosu tesis edilmiştir. 

Üzümlerini delaletimizle satmak istiyecek olan koopera
tiflere azami kolayhk gösterilecek ve fazla masraf ile külfet 
tabmilinden ictinab edilerek malları en uygun şartlarla satı
lacaktır. 

Sabşlar malJarını kurumumuza sevkeden kooperatiflerin 
arzu ve talimatları dairesinde yapılacaktır. 

Kurumumuzla muamele yapacak olan kooperatiflere her 

hafta muntazam bir surette piyasa temevvücatı hakkında 
malfımat verilecektir. 

Bu hususta taleb edilecek masraf ve komisyon müfredatı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

berveçhi itidir : 
•••••••••••••••••••••••• 

Yüzde bir buçuk komisyon 

Çuval başına beş kuruş ardiye 
Hakiki simsariye 
Deliletimizle satılmak üzere gönderilecek üzümlerin paçal

lanmamış ve kuru olması şarttır. 
Mal gönderen kooperatiflerin muvazzah adreslerini şimdi

den kurumumuza tahriren bildirmeleri rica olunur. 
S-3 11-12-13 (2536) (1633) 

• 
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SAFI AŞK 
- 69 - Türkçeye çeviren: R. B 

- Sevgilim, sen kendini 
öldürecek miydin?... Kafamda 
binbir endişe yer almıştı. Çıl
diracal?ımı zannettim. Trenlerin 
saatlerini bilmediğimden az 
daha ilk treni kaçıracaktım. 
Düşün Emanuel, heyecanımın 

beni ne hale koyduğunu düşün. 
Annenin apartmanına kadar 
koştum. Viyö Kontiye dönmüş 
olman ihtimalini o söyledi. Ar
tık biç bir şey düşünmeden 
trene atladım. Gözlerini, senin 
güzel gözlerini bir dakika önce 
görmek arzusuyla buraya koş
tum. Biricik dileğim seni in
cinmeden bulmaktı. 

Lorans, Viyö Kontiden ayrı
hşlarından önceki Loranstı. 

Öyle samimi, öyle ateıli i_di. 
Da lanma c&Derd c kun-

luğuyla onu ihata etmişti. 
Nihayet Emmanuel de ken

dine geldi. Gözleri bir hakikat 
aleminde olduğuna inanabil
mişti. Ayakları ucunda diz çök
müş duran sevgilisini kaldır
mağa çalıştı . işte ikisi de 
ayakta, blrbirinin kolJarını tut· 
muşlar, gözlerinden kalplerinin 
içini okumağa çalışıyorlar. Em
manuel uzun süren kabuslü bir 
rüyadan uyanmıştı. Tam on ay 
süren kemirici bir sıtmadan 
işte şimdi uyanmıştı. 

- Lorans diye seslendi ... Lo
rans ... 

Dudaklarından hiç eksik ol
mı yan bu kelime kalbini kemi
ren endişelerin, sevgilerin, de
rin bir tebaasürün ifadesiydi. 
Bundaa b a hiç bir al&; bu 

- -TENi ASlll 
t. 

Telgraf Haberleri 

Nafia Vekilinin tetkikleri 
Demiryolları 937 de Divrige, 938 de 
Erzincana 939 da Erzuruma varacak 
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Nafia Vekili 
ederek 

demiryolları 
dün Sivasa 

faaliyetini tetkik 
avdet etti 

Erzurum 12 (A.A)- Nafia veklleti müsteşarı ı 
yanında ki heyetle beraber şehrimize geldi. Ve 
üçüncü umumi müfettişle nafia işleri etrafında . 
görüştü. Memleketin imarına aid işleri konuş-

makta bulundukları bir sırada müsteşar muhar· 
ririmize şu izahatı verdi : 

- Sivas - Erzurum hattı inşaatını görmek 
icin Devlet Demiryollan inşaat dairesi ve bu 
kısmın inşaat müdürü ve mühendislerile birlikte 
Sivastan itibaren bat boyunu takibettik. Sivas, 
Erzurum ve Malatya hattının birleştiği Çetin
kaya istasyonuna kadar ray döşenmesi bitmiş 
olduğu için Nafıa Vekili Ali Çetinkayanın ma
iyetinde olarak ayni heyetle bu istasyona kadar 
geldik. Vekil oradan Malatya istikametine ve 
Divrigi'ye kadar Erzurum yofu üzerinde yapı-

lan inşaatı tetkik ederek Sivasa avdet ettiler. 
Biz de oradan ayrılarak hat boyunu takiben 
Erzincana gittik. Ve oradan da buraya heldik. 

Divriğiden Erzincana seyahatımız iki gün 
sürdü. Buraları Sivas - Erzurum hattının en güç 
ve en arizalı parçalarıdır. Bu kısım üzerinde 
Fratın dağlar arasında sıkışlığı Çaltı boğazı 

· hemen geçilmiş gibidir. On beş kilometre 
uzunluğunda ve içerisinde 5 kilometre tulünde 
tuneller açmak mecburiyeti olan Atmi boğazına 

kazma ile saldmlmış bulunuluyor. Bu boğazı 
açmak Erzuruma varmak demektir. Bu itibarla 
demiryolu 1937-de Oivrigiye ve 1938-de 
Erzincane ve 1939 Eylülünde de Erzuruma 
varacakhr. 

Büyük resmi geçit Muğlada l 
Sıtma mücadele işleri On binlerce insan geçit 

resmini gururla seyretti 
-·-·-·· bulunmak üzere Edirneden ay· 

rılacaklardır. 

........ 
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HABERi VERiYOR 
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ispanya 
Hükumeti Ameri

kaya nuta verdi 

Mütareke 
Akdi lçln Amerika hUkO
metinin mUes:slr t ~vas-

. sulunu istedi 
Vaşington, 12 (Ô.R) - Uni

ted Press bildiriyor: 
ispanya hükümeti, Birleşik 

Amerika hükumetine b?r nota 
göndereı ek asi kuvvetlerle hü
kumet kuvvetlerı arasındaki 
muhare İ) enin her iki taraf ta 
lspanyol olan halkı boşu boşnna 
kırmaktan başka bir şeye ya· 
ramadığını, bir mütareke akdı 
için Amerikanın müessir bir 
şekilde müdahale etmesini iste-
miştir. Notada, Amerika harp 
gemilerinin derhal lspanyol su
larına gelmesi de istenmiştir. 

'.' 
Piyango 

20 bin liralık mü
kafatı kazananlar 

- Baş tarafı 1 ind sahıtede -

150 lira kazananlar 
10791 4960 15425 1207 12017 
28284 26116 15365 2119 27437 
6278 14847 3932 3458 18210 

14595 22815 4842 1619 1204 
22251 21873 14399 20781 
19418 12585 221222 

20000 liralık mükafat 

Muğla 12 (A A) - Vali ve 
parti başkanının teşebbüsü ile 
toplanan serbest ve memur 
doktorlar sıtma mücadelesi bu
lunmıyan yerlerde sıtma ile 
mücadeleye karar vermişlerdir. 

Doktorlar bu ödevi parasız 

ve bir memleket işi olarak 
yapacaklardır. Bu ödevin yapıl
masına perşembe · günü başla· 
nacak ve doktorlar ilaçları köy
lünün ayağına götüreceklerdir. 

- Baştarafı ı mcı savtada -
muazzam oldu. Tarakyanın her 
tarafından on binlerce kişi daha 
geceden geçit yerinde toplan
mış bulunuyordu. 

Manevralar Trakyada derin 17163 25164 7085 27802 1077 
bir ilgi ile karşılanmış ve halk- 26714 26564 6016 13 793 11669 

b k d 1965 24530 17478 25613 2943 

Parti başkanı ve valinın hu 
teşebbüsü büyük bir ilgi uyan
dırmıştır. 

lzmitte pehlivan 
güreşleri 

lzmit, 12 (A.A) - 16 Ağus
tos 1936 Pazar günü halkevi
miz sosyal yardım şubesi tara· 
fından çocuk eııirgeme kurumu 
menfaabna lzmit spor sahasın
da büyük pehlivan güreşleri 
yapılacaktır. Güreşin bütün ha
zırlıkları bitmiştir. Bu güreşle
re memleketimizin ünlü pehli
vanları iştirak edecektir. 

Yine o gün T. S. K. bölgesi 
amatör göreşçileri tarafından 

da ayrıca güreşler yapılacaktır. 

Tekzib 
Atina 11 ( A.A ) - Atina 

Ajansının bir tavzihine göre, 
örfi idarenin ilanındanberi yal
nız 36 komünist tevkif olun
muş ve başka hiç bir kimse 
tevkif edilmemiştir. 

dakikada delikanlının heyecan· 
larını, hissiyatını anlatamazdı. 

Lorans onu bulmağa gelmiş
tir ... Demek.ki bili seviyor ..• 
Aşkının bütün safiyetiyle sevi
yor •.. Şimdi ölse muhakkak ki 
sevincinden ölecektir ... 

Kanapeye yaslandılar ..• Lo 
rans sevgilisinin başını göğsü 

üzerine dayadı. Şapkası, kürk
leri, Madam Mustiyenin kendi
sine hediye ettiği bütün bu 
Paris eşyası, bu salonda, yeni 
bir siluhet yaratmıştı. Emma
nuel Loransnı ipek gömleğin
den uçan enfes koku ile mestol
muş, yanağını dekoltesine da
yamıştı. Lorans şefkatlı jestle
riyle onu yavaşça sallıyordu. 
Yavrusuna ninniler söyleyen 
bir anne gibi... Emmanuel sı
cak göz yaşları dökerek ağlı· 
yordu. Loransın kolları ara
sında acılarındau sıyrılmak 
ıçm göz yaşlariyle . bütün 
kederini yıkabilirdi. Lorans, 
onun llzerine eğilmif, pçlanm 
JUDllllÜ elleri11e oklaJ•• lla 

Askerlerimizin ve motörlü 
kıtaabmızın geçişleri, tayyare
lerimizin uçuşları iftiharla sey
redildi. Sevinç gözyaşları dö· 
küldü. Alkışlar etrafı çınlattı. 

Edirne, 12 (A.A)- Tralcya
daki manevralar sonk erdiğin
den geceyi Edirnede geçirmt"k 
üzere generallerle umumi mü· 
fettiş Kazım Dirik ve Trakya 
valileri vilayet hududunda baş 
müşavir Sabri ve Edirne valisi 
Şahinbaş tara~ından, şehir met
halinde mektepliler, asker ve 
pek çok kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından coşkun teza· 
hüratla kutlulanmışlardır. 

Şehir kenarından ba lanarak 
Istanbul yolunda ve Saraçlar 
caddesinde halk tarafından 
coşkun bir surette selamlanan 
konuklarımız doğru saray içine 
giderek bir müddet istirahat et-
mişler ve buradan ziraat bah
çesine giderek şereflerine ve
rilen ziyafetet hazır b•1lunmuş
lardır, 

Konuklar geceyi burada ge· 
çirecek ve yarın sabah saat 
9 da bavsada yapılyacak olan 
büyük ~eçit resminde hazır 

fırhnanın dinmesini bekliyordu. 
Sanki ilk buluştukları günt ya
şıyorlardı. O gün de Emma
nuel şefakta susamış bir çocuk 
haliyle güzel komşusunun kol
ları arasında gizli acılarını din
dirmişti. Yeni bir sırrı itiraf 
etmenin zamanı gelmişti. 

Gözyaşlarının akıntısı durun
ca, genç adam, başını kaldır
madan yüzünü Loransa çevirdi. 
Onun sıcaklığı ve güzel koku
ları içinde : 

- Lorans sana söylüyecek
lerim var, dinle beni dedi. 

- Söyle sevgilim ... 
- Lorans sana anlatacağım 

şey hayatımın en büyük sırrı
dır. Hatırlıyormusun sana söy
lediğimi : 14 Senin aşkın uğrun
da cinayete bile muktedirim. ,, t 
ve işte Lorans, ben bir cinayet 
işledim. Sesini. dünyayı teshire · 
muktedir olan sesini ben, yer 
yüzünün bütün insanlarından 
önce keıfettim. 

Batın llzerinde dolaıan ·za
fer •• teref· taclaruu s&m&f 

ta iyü bir sevinç uyan ırmış- 19869 2110 12066 342 21919 
tır. Büyü geçit resminde ha· 13691 20707 3226 28237 8863 
zır bulunmak üzere halk Trak- 22059 25264 21756 17349 27660 
yanın her tarafından akm akın 22759 16475 18254 3979 8651 
Havsaya gitmektedir. 20782 15157 4559 15938 26801 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. Yunan başvekili 
Gençliğe hitaben hara
retli bir nutuk söyledi .. 

- Baş tarafı bırincı sahi/ede -
siyasi fırkaların vücud& getir
dikleri mübbemiyet az daha 
bütüc. bir vatana mal olacaktı. 

Biz yeni hükumet gençliğe 
dayanıyoruz. Her hareketimiz 
gençliği korumak. onu bu va· 
tanın istediği şekilde yetiştir
meye matuftur. 

Ey Yunan gençliği; sen yal
nız bir hakikat tanırsın.. Bu 
hakikat Yunanlıların vatanıdır. 
Bu vatanı yalnız Yunanlılar 
kullanacaktır. 
Düşmanlar seni aldatmak is

terlerse yüz çevir... Milli mef
kurenin uyandığı yerde güneş
ler açacakbr . 

Gençlik istikbal seni bekli-

~ibiydim. 
Bana ilk defa olarak " Seni 

seviyorum ,, şarkısını söyledi
ğin zamanki heyecanımı hahr
la... Fakat ben iğrenç hodbin
liğim uğrunda sesini. istikbalini, 
şeref ve şan taşıyan zafer çe
lenklerini feda etmek istedim. 
Seni, Paristen, muvaffakiyetler 

vadeden bir alemden uzak tu• 
tarak yalnı:z kendime saklamak, 
yalnız kendi zevkime, kendi 
ihtirasıma hasretmek istedim. 
Suçumu anlıyorsun değil mi? 
Bunun için de ... 

Sesi kısıldı. Heyecandan, 
etancından, bu itiraf He Lo
rans'ı ebediyen kaybetmesi ih
timalinden titriyerek hareke
tinin mazeretini bir kelimede 
hulasa etti: 

- Kıskanıyordum Lorans ..• 
Seni kıskanıyordum •.. 

Başı eğik, idam sehpasına 
sürüklenen bir insan gibi, bir 
~kika bekledi. Loranı ne ce-
vab verecekti? Şimdi önliDde 
1Gaabma itiraf eden aaçlayu 

1 
yor, YunanJılar ileri. gençJı k 
ileri... 

Atina, 12 (A.A) - Başba
kan Metaksasın Yunanlıları 
milli kalkınmağa davete teşvik 
eden nutku radyo ile neşredil -

miştir. Başbakan bu nutkunda 
kralın 4 Ağustosta mani 
olduğu sosyal ihtilafı hazır-
lamak isteyen partilerin 
memleket haricinde boğucu 
bir hava tesis ettiklerini söy
lemiştir. Bay Metaksas milletin 
hürriyetini zencire vuran ve par
tilerle komünizm eseri olan 
istpdattan kurtulmuş olmaktan 
kendini mesud addetmesi li
zımgeldiğini ilave etmiştir. 

kimbilir ne kadar şiddet ve 
nefretle reddedecekti? 

Lorans birkaç saniye süren 
aükütten sonra: 

- Emmanüel seni ne kadar 
çok seviyorum bilsen ••• diyebildi 

Şimdi kısılan ses Loransın 

sesi idi. Emmanüel başını kal
dırdı. Lo:-ans ağlıyordu. 

FIRTINADAN SONRA 
Hararf!tle konuşuyorlardı. 

Mesud yanaklarından o kadar 
çok yaşlar akmıştı ki gözleri 
hala yaşlı idi. Madam Lekuvan 
Bonjur demeğe geldi. Sonra bu 
yaşlı gözlerden şaşkın bir hal-
de mutbaha döndü. F1rtına 
dinmişti. Loransın nerin kah-
kahaları duyuluyordu. 

- İşte sevgilim, on beş gün 
burada kalacağım. Beni iste-
dikleri kadar arasınlar .•. Hare
ketimi yalnız annem bilir •.. 
Ona da birşey söylememesini 
tenbih ettim. Zavallı anam, 
olup biten işlerden o kadar 
fBtırmıştır ki, herşeyi itirazaaz 
kabul ediyor. 

- Sonu Nr -



Sahife• 

Apandisit anketi : 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Operatör A. Birin fikirleri 
• . " ..., an ı ırsı o g -

e i I~r va •• gos re 
u hastalığın tezahüratına en çok 

sonbaharda tesadüf ediliyor 
Apandisit anketımize nıha ~•et ver

in len evvel bu lıastalıifın irsi olub 
o adıifı hakkında şelvimizilı maruf 
O .,.ıatörletinden Adil 81,.r 'üı anketi
m· e lll//ettıkleıi cevabı yazmağı mü
ru ip bulduk: 

Apandisitin esbabı: muhtelif
tir. Mikrobi, boğazdaki iltihap, 
sair iltibebi hastalıkları mütea
kip ekseriyetle beyaz kan da
marlariyle mikroplar kör bağır
sağa gider. bazen mihaniki, 
yemeklerle yutulan porsnlen 
parçası vo çekirdek gibi cismi 
ecnebilerin kör bağırsağa düş
mesiyle olur, O zaman kör ba
ğırsağın iç zarını zedeliyerek 
iltihabı tevJit eder. Mevaddı 
gaitenin yaptığı küçük sert 
parçalar kör bağırsağa girme
siyle de olur. Benim birçok 
çıkarttığım kör bağırsakların 

içinde sert mevaddı gaiteye 
tesadüf ediyoruz. Bazen bun
ların kiraz çekirdeği kadar 
büyüklükte 0Janlanlar1 da var
dır ki aynen apandisit ağrılart
nı veriyor. (oksiyür) denilen 
bağırsak kurtlan da apan
disit ydpabililir. Görüldüğü 
veçhile mihanik'i ve mikrobi 
olmak üzere iki sebepten apan· 

disit oluyor. Ekserivetle mikrobi 
olanlar daha vahim oluyor. 
Bundan başka gıda ve yaşa
manın da apandisitler üzerine 
çok tesiri olduğunu görüyoruz. 
Hatta apandisitJerin irsi oldu· 
ğunu da söyliyorlar. Aşağıdaki 
misal irsi olduğunu gösteriyor. 

Hastalarımdan ismini yazmak 
istemediğim lzmirli bir ecnebi 
ailenin efradından hemen 
hepsinin muhtelif zamanlarda 
apandisitlerini çıkarttım. Yalnaı 
büyük babaları altmış yaşıodaki 
ihtiyar kalmıştı. Bu zatın otuz 

senedenberi devam eden sağ 

bacağındaki müzmin bir roma• 
tizması vardı. 

lzmirde ve gerek Avrupada 
muhtelif doktorlar tarafından 
tedavi edilmiş hatta Avrupanın 
muhtelif kaplıcalarına gittiği 
halde sağ bacağmdaki ağrı 

tamamiyle geçmişti. Bu zat bir 
gün doktor Ekrem Hayri ve 
bana benim bu sağ bacağım· 
daki ağrı sakın apandisit olma
sın dedi. Biz güldük. Eskiden 
böyle bir ağrı geçirip geçir· 
mediğini sorduk, fazla düşüne
rek 35 sene evvel bir gün kar
nında şiddetti ağrı ve kusma 
olduğunu refikası hatırlattı. hat
ta o zaman muayene eden 
doktor apandisit olduğunu şüp· 
helenmiş imiş. Yaptığımız ront
gen ve kan muayeneleri apan-

disit için hep menfi netice verdi. 
Nihayet hastanın ısran ve bas· 
tanın bu eski hastalık hi1'ayesi 
üzerine ameliyata karar verdik. 

Ameliyat yapbm; hikikaten 
zavallı adamın geçirdiği eski 
müzmin bir apandisit hasebiyle 
kör barsağm sağ bacak ada-

lesine yapışmış ve içerisine gö
mülmüş olduğunu gördük kör 
barsağı çıkardım. Hastadaki bu 
müzmin 35 senelik romat zma 
ağrılarının da tamamiyle ameli
yatla geçtiğini gördük. 

Yukarıda hikayesini söyledi
ğim hasta apandisitin irsi 
olduğuna güzel bir misal teş
kil eder. 

Apandisitler en ziyade bir 
ila kırk yaşına kadar olur. 
Ap3ndisit ağrılan son baharda 
daha çok görülüyor. Son ba· 
harda daha ziyade apandisite 
tesadüf ediyorum. 

Bir Amerikan gemisinde, müret
tebat isyan bayrağı çekti 

Singapur, 11 (A.A) - President Hayes adındaki Amerikan 
gemisinin 64 ldşiden ibaret olan mürettebatmm ve biJhassa ma· 
kine dairesinde çalışan tayfanın grev ilan etmiş oldukları bil
dirilmektedir. 

Grevin sebebi verilen emirlere itaat etmek istemiyen makinist 
hakkında inıibati tetbirler alınmasıdır. 

Geminin evvelce mukarrer olduğu veçhile bugün yola çıkması 
şüphelidir. Kaptan grevciJere yiyecek içecak vermemiştir. Bun· 
ların çoğu parasız olduklarından yiyecek va saire satın alama
maktadırlar. Binaenaleyh Amerikan kosolosuoa müracaat etmiş

lerd r. 
Aç grevciler dün akşam rıhtımda sıra haliode top'aomışlardı. 
Muhaceret idaresi tarafından vaki müracaat üzerine kaptan 

bunları gemiye girerek uyumalarına müsaade etmiştir. 

···············--······························· Mı"llAı Roman •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yazan: Adnan Bllget - 35 --a::215:11 ___ • 

Çok tuhaf b1ı... Biz doktorların ellerimizde uluhlyat 
11esil(ası yok ki yaşayıp yaşamıyacağını tem·n edelim 

- Halbuki Hanımefendi mü- başındadır, diye cevab verdi. 
t~madiyen ayni noktada ısrar - Hala inanmıyor bar .•• 
ediyor: Çocuğumu atın o kur- - Nasıl ameliyata muvafa-
tulsun.. Zaten benden hayır kat ediyor musunuz ? Size 
yok, diyor. yarım saat müsaade... Bu işin 

- Nasıl razı oluyor mu? fazlaca vakıt kaybedilmesine 
- Evet, razı... Demin çok mütehammil olmadığını da ha· 

dalgındı. Uütemadiyen Ahmed, tırlatmm. Aksi ta!<dirde bütün 
Ahmed diye sayıklayıb duru- doktor arkadaşlarla vazifeyi 
yordu. Bir aralık sizi sordu. terkedeceğiz. 

Acaba şimdi nerede bulunur, - Doktor buna başka, da-
dedi. Dışarıda beklediğinizi ha mülayim bir çare bulun .• 
söyledik. Söyledik de inanmadı: Çocuğu fedaya razıyım .• Tek 

Y'ENI ASIR'" 

Dünyan n sonu yakın mıdır? 

rzı iZ ete r · tlerin 
lo ın z 
Yılda 150 milyar şehap arzımızı 

bombardıman ediyorlar 
- . ............. 

rJUlyonla ton slkletinde hacerl semavller blı-
memleketl baştanbaşa mahvedebilirler 

Dünyanın sonu, küremizin laı a gömülmüş olarak keşfedi-
infiJakı yakın mıdır? len bir kübik haceri semavinin 

Arzımız, güneşin etrafındaki sıkleti takriben yarım milyon 
senelik devrini yapark~n, 9 ton olduğunu bildirmiştir. Bu 
ağustosta Perseid ,,_..,.......,..,,,.,.....,...~..,m-:r:-:-~·~ 
adı verilen haceri ~ :JJRı'i'~ 

semaviler ( mete
oritler ) manzunıe
sine girmiştir. 

Buradan ancak 
14 ağustosta (ya
rın ) çıkacaktır. 

MeteoritJe r d en 
ibaret bir güneş 

manzumesine her 
girişin mutlaka bir 
felakde müncer 
olması lazım gel· 
meı. Sadece bir 
haceri semavi yağ
muruyla da bu iş 
halledilebilir. 

Ekseriye bu bo
lidlerin veya ha
ceri semavilerin Şehaplar 

zmitte 
Çalışma hayatı 

lzmit 12 ( A.A ) -- Vilaye· 
tin muhtelif kazalarında üç ay• 
gır 257 boğa 49 manda, 149 
koç 165 Teke, ve tay ki ceman 
625 hayvan baytar müdüriye
t ince köylere gönderilen bay
tarlar tarafından ememe ame• 
Jiyesine tabi tutulmuş ve hay
van neslinin ıslahına mani olan 
teşekkülab bozuk hayvanla11n 
faaliyeti cinsiyetlerine nihayet 
verilmiştir. 

Hayvanlardan insanlara ge· 
çerek hem insanların ve hem 
de hayvanların öJümlerine se
beb olmasından dolayı çok 
mühlik bir maraz olan ruam 
hastahğının sirayetinin önüne 
geçiJmesi ve hasta hayvanların 
öldürülmesi maksadiyle Baytar 
müdürlüğünce köy ve kasaba
larda 2197 at 88 katır ve 517 
merkep baytarlar tarafından 
muayeneye tabi tutulmuş ve 9 
başta bu hastalık görüldüğün .. 
den bedelleri verilerek hay
vanlar öldürülmüştür. 

Uzak şarkta vaziyet 
Pekin, 12 (A.A) - Çin kay· 

nağından haber veriidiğine göre 
Saha ilinin Mongol kuvvetleri 
Suiyam hududun<la tecemmü
etmiye devam etmektedirler. 

Suiyan kuvvetleri de müda
faaya hazırlanmaktadırlar. Ti .. 

t.3 Ağustos t ae.. 

!Mısır delegasyonu 
gidiyor 

Iskenderiye 12 (A.A)- Mısır 

delegasyonunun lngiliz - Mısır 

anlaşmasını imza etmek üzere 
perşembe günü Londraya ha
reket etmesi muhtemeldir. As
keri ahkam ile Sudana aid olan 
ahkam Kahirede parafe edil
miştir. Kapitülasyonlar hakkın
daki ahkamın da bugün imza 
edilmesi muhtemel görülmekte
dir. 

Italyan - Fransız 
ticareti 

Roma, 12 (Ö.R) - ltalya -
Fransa arasında ticari müna
sebetlerin şeklini tayin aden 
bir modüs - vivendi dün imza 
edilmiştir. Gazeteler sanksi
yonlara iştirak etmiş olan dev
letlerden biriyle ltalyanın ilk 
defa olarak bir modüs-vivendi 
;mzaladığını yazıyorlar. "Jour
nee industrie!le,, bu mukavele 
ile Fransanın birinci olarak 
ltalya piyasasını elde etmesini 
ehemmiyetli görüyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
entsin garnizonu kumandam 
Japon generali Tashiro yüksek 
zabitlerden mürekkeb bir kon· 
fP-rattq toplanmıştır. Gelen ec
nebi ~ey;hla~~ · "bazı Japon 
kuvvetlerinin Kalgan yakınında 
bulunan Shangpeiye geldiğini 
söylemektedirler. 

küçük boyda oldukları zannl!
dilir. Bu yanlıştır. 1908 sene
sinde muazzam bir haceri se
mavi arzımıza düşmüştür. Be
reket versin ki bu hadise Si
beryanın bomboş bir kısmında 
vuku bulduğundan hiç bir fe
laketi müeddi olmamıştır. Bu
nunla beraber düşen meteoritin 
yaptığı salJaoh ve tazyik o 
kadar şiddetli olmuştur ki bü
yük ormanlar tamamen harab 
oldu. Atmosferik ( havai) karı
şıklıklar lngiltereye kadar du

meteorit yüzde kırk kuma gö
mülmüş bulunuyor. 

...................................................................................... , 

yuldu. 
Bir Fransız gazetesi bu ha

diseden bahsederken diyor ki : 
,. Eğer o ı.aman bu sademe 

arzın Parise tesadüf eden kıs
mında oJsaydı Paris şehri baş
tanbaşa yerle yeksan olacaktı. 
Bununla beraber 1908 de ar
zımıza çarpan haceri semavi, 
bilinenlerin en büyüğü değildi. 
1907 senesinde bu mıntakayı 
gezen Kulik müthiş obüslerle 
oyulmuş gibi dört metre derin
liğinde ve 1 O - 50 metre ge· 
nişliğinde kraterlere tesadüf 
etmiştir. Alim, arzın bu nokta
sına düşen taşın sıkletini 130 
ton olarak tahmin etmiştir. 

Bazı kofosal meteoritlerin (ha .. 
ceri semavilerin) sıkleti yüzler 
veya binlerce ton değil milyon· 
larca tondur. Jeologlar bunlara 
çöllerde rast gelmişlerdir. M. 
Lakruva fen akademisine ver· 
di~i bir raporda Adrarda kum-

- Çok tuhaf bu.. Elimizde 
üluhiyet vesikası yok ki böyle 
taahhüde girişelim. Mezar ka· 
pısmda pazarlık ediyor gibi 
konuşuyorsunuz. 

- Doktor, Çocu ... k ... Yaşa
yacak mı? 

- Çocuğunuz, evet... Kuv
vetle ümit ediyoruz. 

- Çocuğum yaşayacak ha ... 
Şey ... Hastayı birkaç dakika 
ıçm görmekliğime müsaade 
edecek misiniz? 

- Heyecan hastayı derhal 
öldürebilir. Yormamak şartiyle, 
evet ... 

• ..... 
Sezai Fuadın sesi: 
- Sabiha! 
- ..... 
- Sabiha ... Sabiha ... 
- Sabiha .. . 
Dahiliyeci: 
- Müsaade ediniz Sezai 

bey... Şimdi daldı biraz ..• 
- Daldı ha!... 
Sabihanın sesi: 

Saint - Jahn - Philby, büyük 
Arabistan çölünde, Rub'al Ka
lide eski Vaber şehrinin hara
beleri yanında pek garib bir 
surette yerleşmiş bir çift kra
ter görmüştür. Bütün harabeler 
muhtelif çapta haceri semavi
lerle dolu idi. 

Paranın havadan bile düşse 
ele geçirilmesi hoşa giden bir 
şey olduğuna kani bulunan 
Amerikalı lar Arizona bölge-
sinde Şeytan Topu mevkiine 
düşmüş olan muazzam bir ha· 
ceri semavide araştırmalar yap-
mışlardır. Buradaki haceri se
mavinin krateri 1200 metre 
;enişliğinde olup derinliği 170 
ı:ö.etredir. Bu meteorit (Haceri 
uemavi) topianan parçalara göre 

· ~erolitik demir, nikel, platin, 
Kobalt, iridyum ve siyah el
mastan müteşekkil olup muaz
zam bir servet teşkil etmekte
dir. Sıkleti tahminen on milyon 
tondur. 
YILDA 150 MiL YAR ŞEHAB 
ARZIMIZI BOMBARDIMAN 

ETMEKTEDiR 
Bu korkunç mermilerin men· 

şei nedir? Kevakibin "mühim
mat,, ı bitiyor mu ? Günün 
birinde büyük bir memleketi 
mahvedecek veya insanlığın 

hayahna nihayet verecek müt· 
hiş bir müsademeden korkula
bilir mi ? 

ilk önce şunu bilmeliyiz ki 

konuşanlar kim? 
- Ben'im Sabiha. • • Ben 

Sezai ..• 
- Kimsin sen ... Ne istiyor• 

sun benden .. Sakın Ahmedden 
haber mi getirdin. Hiç üzülme 
kuzum... Beyhude beni aldat

mağa kalkışma... O delirmiş ... 
Aklını kaçırmış ... Kaçmr tabii. 
Kaçıracak tabii... Onda akıl 
ne gezer ki ... 

Zaten. . . Zaten bende de 
akıl yok. • . Biz hayata arka 
kapıdan girdikten sonra mesud 
olmamıza imkan var midi. . • 
Böyle bir imkana yer vermek 
bile delilik... Zır delilik... Çok 
feoa bu ... 
Cig~ erlerim parçalanıyor .. Bı' -

kevakibin arzımızı bombardı

manı hiç durmaz. Her sene 
muhtelif boyda 150 milyar şe· 
hab arzımıza düşmektedir. 

Bunların çoğu pek küçük tane· 
ler halinde olmasına rağmen 

her sene arzımıza muaızam bir 
sıklet inzimam etmektedir. Ke
vakipten saniyede 50-60 kilo
metre süratle arzımıza düşen 
bir taş parçası 120 kilometre 
irtifada havamıza dahil olur ve 
ekseriya haHnın temasiyle toz 
halinde dağıhr. 

Meteoritler iki kısımdır. Bü
yük haceri semaviler ansızıo 

düşmekte olup başımızda daimi 
bir tehlükedirler. Diğerleri 
mümkün olduğu kadar sıkı bir 
kovan halinde Perseidler, Leo· 
nidesler ve Andoomedidesler 
g\bi toplanmış olub güneşin 

etrafında çok uzamış bir oval 
teşkil ederler. Arzımız bergün 

bunlara rastgelebilir. Yapılan 
şayanı dikkat bir keşfe göre, 
gündelik kovan "essaims" ler 
rastgele toplanmamışlardır. 

Bunlar eski kuyruklu yıldızla

rm enkazı olub namütenahi 
boşluk içinde kaybolan yıldı· 

zın yolunu sadakatla takib et
mektedirler. 

Daha iyi bir tabirle güneş 

manzumesini teşkil eden sabit 
v~ seyyarelerin yolundan ay
nlmazlar. Güneşin etrafında 
hemen de kusursuz bir daire 

hğımda, ölüm döşeğimde bir 
defa bile yanıma uğramadı .. 

Doktorlar bakışh]ar ... 
Sezainin yüzünü görmek için 

başlarını ondan yana çevirdiler. 
Sezai mezarlık bir ölü gibi 

yemyeşil çehresiyle durduğu 
yerde küçüldü ... 

... Ve cesaret etti, konuştu: 

- Sabiha, Sabibam ... Bura~ 
dayım ben... Seni görmeğe 

geldim. 
- Nasıl burada mısın, Sezai 

ha.. Sen ha!.. Yanıma gel Se
zai... Beni sar... Yıllardanberi 

uzak kaldığım gözlerini göre
yim, .. Bakışlanndaki suçlu ma
nayı bütün arzumla son bir 
ciefa içeyim... Erkek hüviyetin 

tiyorum ben.. Sanki patlıya- içinde gizlenen kadınlık mana· 
cakmışım gibi.. Bütün bunlar sını son defa göreyim ..• 
onun hatırı için.. Küçük yara- Oh H h Ş" ) B' ... a ... oy e... ıraz 

maz adeta ayaklarile karnımı d h s· d h G l a a... ıraz a a yanaş... e ..• 
deşiyor.. Ne vecadir bu ya- ç k' l O k ) e ınme gc ... r me ge ... 
rabbım.. Artık ürkecek birşey kalmadı .. 

işte sustular... Ahmed gibi Ne olurdu, çocuğumu bir defa 
Sezai de sustu.. Sezai nerede görseydim, görebilseydim. 

çizerek devreden Müşteri, Ve· 
nüs, Jüpiter, Zuhal ile donmuş 
boşlukta Uranüs, Nepton ve 
Pluton dönmektedir. Bu sey
yare)erden ekserisinin kendi 
etraflarında dönen aylan, pey'k· 
leri vardır. 

Birbirine muvazi yollarda 
giden trenlerin müsademeleri 
imkansız olduğu gibi çok nizaml 
olan bu manzume içinde de 
bir çarpışma imkansızdır. 1910 
senesinde kuyruğuyla semayi 
süpüren Halley kuyruklu yıl
dızı 1986 da yeniden yo· 
lumuza çıkacaktır. Ve bu müd· 
det zarfında Neptünek kadar 
bütün seyyarelerin mahrekini " 

katedecektir. Vaktile bu kuy· 
ruklu yıldızların kuyrukları çok 
hafif olduğu ve arzımızıo bu
nun içinden zararsız geçeceği 

zannediliyordu. Filhakika böyle 
olanları vardır. Fakat bir Fran· 
sız heyetşinasının spektrosko· 
pik tahlilleri göstermiştir ki 
kuyruklu umumiyetle gazlar 
ve haceri semavileriyle çok 
tehlükeli olabilirler. Nihayetsiz 
boşluklardan bize geJen haceri 
semaviler işte bunlardır. Ve 
bunlar saniyede 20'·30-40 kilo
metre süratle hareket edebilen 
en müthiş obüslerdir. Kovan 
halindeki haceri semavilcre 
gelince bunlar patlamış, dağıl
mış eski kuyruklu yıldızların 

enkazıdırlar. 

Ah, no olurdu.. Onu göre
cek, okşıyacak kadar ömrüm 
olsaydı ... Sana... Sana gelince 
Sezai .. . 

Sen şüphesiz ki iyi bir ko· 
casın ... Hem de bulunmaz bir 

koca ... Benim bütün asab buh· 
ranlarıma ve çekilmez hareket· 

!erime tahammül ettin. Aşıkımlı 
yanı başında yaptığım flörtlere 

bile ehemmiyet vermedin ... Da
ima, her zaman beni eyi karşı la 

dm.Ne söylesem, ne arzu etsem, 
bt:psini yerine getirdin ... 

Şimdi mezara giden kapkara 
yol üzerinde sana veda eder-

ken iç sızılarımı gizliyemiyo
rum •.. Ne oJursuo Sezai .. Beni 

ölüm döşeğinde affet .. Hepsini 
hepsini unut .. 

Söylemeğe çekiniyorum .. Be· 
ni. son bir defa, son defa, tıp· 
kı ilk gecemizde olduğu gibi 
öpmez misin? Neden çekine· 
ceksin.. Başkaları bizi seyre· 
diyor, diye mi? 

- O muhakkak iscilerin o kurtulsun da .. 
..... ~ p !;aıon\lii:t maıacaauu•• t'I 1.fti '"· 7.hatalarivle birlikte aöı geçen 

- Kim var orada.. Yanımda 
gunıetm:\·n.---a;n.!. ... ---· 

acaba.. Vefamz adam hasta· Çocuğum ... Benim çocuğum •• 
P.oaıa l\.Ut • .:.c:.. • ------

~ Devam edecek 
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MUVAFFAKIYET 
Madrid, 12 (A.A) - Net· 

rettiği nikbin bir tebliğle iç 
bakanlağı biitnn cephelerde 
kaydedilen muzafferiyetlt"rJe 
Adamu k6yil işgalinin Kordo
\ra üzerine ylrümek imklnını 
~erdiğini söylemektedir. Teb
liğ normal bayat ve çabşmanın 
Madridde yeniden başladığını 
ilave etmektedir. 

Sü bakamnın haber verdi
ğine göre milis askerleri tafak 
ıökerken Sevila şehri kapıları· 
na varmışlardır. Hendayeden 
Havas ajansına bildirildiğine 
~ -

razan : Tok Dil 

- Benim bildiğim bukadar, 
g~t söyle sultana .. 

Deli lbrahim bu muhavereyi 
bütün tafsili tile lilasmdan din
ledi. Lala: 

- Sultanım, sizin irade ve 
emrinizi ihtiva eden hattabü
nıayununuzu bile yırtıb başıma 
Çarptı. 

Deli Ibrahimin tehevvürüne 
Piyan yoktu: 

- Çağırın Fazlı paşayı t ça
iına r o karnaval suratlı herifi! 

Hayfa ve lskenderiye limanla
nnı ve bu meyanda, bazı 

Tllrk limanlarını da ziyaret 

etmesi ihtimalinden bahsedi
liyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Arjantin elçisi nerede 

Bayonne, 12 ( A.A ) - Ar
jantin bilyük elçisinin Saint 
Jean De Luza varmış oldu
ğuna dair Madridden gelen 
bir telgrafa rağmen saat 10 da 
bu tehirde Garcia Mansilladan 
hiçbir haber yoktu. 

Tefrika No: at 

rabın tesiri, deliliğini uyandı
ran fitneliğin dolgunluğu ile 
kadılarla eğlendigi, çalğı ses
lerinin doldurduğu bahçesini 
uzun uzun arşınladı, öne gelen 
çıplak cariyelere tekmeler at
tı, çalgıcılara ; 

- Su11un bre alçaklar 1 
Diye bağırdı.. Bir müddet 

sonra; göğsünü gererek sert 
adımlarJa ve vakur bir tavırla 
giren Damadı F azh Paşaya 
adımladığı yerde durarak. 

- Gel buraya ! Diye bağırdı. 

mil olan Nablin yata Tajer li
manına geldiği zaman halk 
rıhbma çıkarak Krala coşkun 

te7.ahiiratla selimlamııtır. Kral 
yabndan inerek Meryem ma
bedini ziyaret etmittir. Krala 
hamil olan yat saat 12 de ha
reketle saat 15 de Lokas ka
nalına gelmiştir. Kral adaya 
çıkarak kısa bir gezinti yap· 
mış; bilihara yatlarına avdetle 
ikindi kabvalbsında Yugoslav 
erkiniyle görüşmüştür. 

Yat akeam vakb hareket 

mış duruyor gözlerini yere in
dirmif, ıeytant bir tebeuilmle 
gülllyordu. Sultan lbrahim : Ya
nına gelen damadına haykırdı: 

- Sen benim hattı büma· 
yunumu niçin yırttın? 

Fazlı paşa, vakur bir ifade 
ile : 

- Sizin emriniz değildi de 
onun için! 

- Ne demek? 
- Bu hain vezirinizin dileği 

bu idi, va kendisi böyle iste· 
diği için sizi ikna etmişti. Şunu 

_ ..J_ 

Yt:.nu ASIR 

Vaşington, 11 (A.A) - Zi
raat nezaret.inin tahminine g6re 

bu sene mısır rekoltesi 55 se
nedenberi g6riilmemiş derece
de zayıf bir rekolte olacak ve 
buğday rekoltesi de ancak 
Amerikanın kendi ihtiyacına 
elverecek mikdara baliğ bulu
nacaktır. Mısır rekoltesi 1 mil· 
yar 439 milyon 135 bin, buğ· 
day rekoltesi de 632, 745,000 
busel tahmin olunmaktadır. Bu 
noksanlıia sebeb kuraklıktır. 

yen bir adamım .. 
- Niçin gitmedin ? 
- Niçin mi .gitmedim şev· 

ketti 1 Bunu size sorarken ve
receğim cevaba don geceki 
gibi tabammülstızlük gösterme• 
yin. Gitmediğim yer Giritti. 

- Evet 1 
- Girid harbı devletin za-

feri değildir. Giridde orduları· 
mız münhezim olmuı, askerleri
miz mahvedilmiıtir, Giride yar-
dıma giden sefineler dOıman
ların aulanmızı istilisiyle ileri 
geçemez hale gelınişlerdir. 

- Hayır! B6yle değildir. Ba
na lalam biiyle haber vermedi. 

- işte g6rdüoüz mil sulta· 
nım, sizi hep yalanlara boğ-

muş, sizi devletin vaziyetinden 
Haberdar etmemiştir. Benim 
oraya gitmekliğim, o fena va• 
ziyetin bu vesile ile size açıl
ması ve benim tedbirsizliğim· 
den doğduğunu s6ylemek fır
~ahnı hazırlayışı uğrunadır. 

- Senin canını kurtarmış 
a.:. - ~ ...... • 

Bu sıra vezir Ahmet paşa 
atıldı: 

- Gördünüz. mü şevketluml 
dedi. Dün gece söyJediklerile 
bugünkü hareketJeri birbirıoi 
nakzediyor. Mademki millet ve 
devlet uğruna çalışıyorlardı, 

niçin bu vazifeden imtina ile 
içtinap ediyorlar? Her halde 
maksattan maruzatım gibidir. 

Fazlı paşa birdenbire coşub 
atıldı Vezir Ahmed paşaya 
dehşetli bir tokat attı! 

- Yalancı, hain, mllzevir, 
fitne! 

Vezir, Fazlanın tokadını yer· 
ken, bu tehevvürlia kendisine 
sirayet edeceğinden korkan 
deli İbrahim, koprak bağırdı: 

- Tutun şunu! 
Bahçe kanşb. Silahlı Yeni

çeri muhafızlar, Vezir Ahmed 
paıaya çuUanmıı Fazlı paşayı 
yakaladılar .. Damadının yaka-

1 

!andığını gören Sultan: 
- Götürün! dedi, Y ediku

Jeyel Ölünceye kadar işkenceye 

:sann• e 

mümasil bir karar almııtır. 
Norveç hükümeti diğer dev· 

!etlerin de iştirak etmemeleri 
şartiyte lspanyol işlerine mtl
dahale edilmemesine müteallik 
itilita iıtirlk edeceğini Franu 
hariciye nezaretine bildirmiştir. 

TANCA LIMANINDA 
Tanca, 12 (Ö.R) - Limanda 

Fransız Sufren, ltalyan Savva 
kruvazfülerile lngilizlerin Keyn 
topçekeri, Portekizlerin Soba 
gemisile bir lspanyol ticaret 
gemisi vardır. 

Roma, 12 ( Ö.R ) - Amt"· 

tezini kabul etmeğe mütema
yıl değildir. 

Berlin, 9 (P.S) - Sabık la-
panya kralı on üçüncü Alfoa
sun Berline gelmesi bekleniyor. 
Blfonı Hitlerle girüıeceklir. 

Hitler Alman biiylik erkim 

hubiye reisiyle mülakattan 
sonra lspanyol sularına yeDİ 

harb gemileri g&ndermeğe 
karar vermitt;r. 

ISPANY A HÜKÜMETININ 
FiKRi 

Paris, 12 (Ô.R) - lspanyol 

tebliğini vermiıtir. Bunda is
panya bükümeti silah ibracıma 
bir taraflı olarak mea'ini pro• 
testo etmektedir. 

Bütnn devletler ademi mü
dahale itilifnameıine miidabale 

edecek olurlarsa ispanyanın 
buna itirazı olmıyacakbr. 

ispanya beynelmilel bir kuv
vetin silib kaçakçılığına mani 
olmak için ispanya sahillerini 

sıkı bir kontrol altına almastm 
istemiştir. 

FRANSA MÜSAADE 
ETMiYOR 

Paris 12 (Ô.R)- Fransa bn-
kiimeti lspanyol asilerine karşı 
mücadele etmek istiyenlerin 
gönüllü kaydedilmelerine mü· 
saade etmiyor. 

Paris 12 ( Ö.R ) - Leb'staa 
hükümeti ispanya işlerine mü

dahale edilmemesi hakkında 

itilif a iştirake hazır olduğunu 

bildirmiştir. Aimaoya ltalya ile 
ayni şartlar dahilinde bu itilift 
kabul edecektir. 

lsveç, Felemenk, Norveç bü
kümetleri de lspanyol işlerine 

ademi müdahale itiJifına itti· 
rik edeceklerini bildirmişlerdir. 

Paris, 12 (Ô.R) - Amerika 
hariciye nezaretinin çek mühim 
tebliğatma göre Birleşik Ame· 
rika ispanyaya harb levazımı 

göndermekten mümkün olduğu 
kadar ictinab edecektir. Bu
nunla beraber Amerika Fran
sanın ileri sürdüğü ademi mii-
....ı_ L _ ı _ !a.!I"~-- _ !_a! •I 1 
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Alman a 
DENiZ YARIŞLARI 

Berlin, 12 (Ö.R) - Kadm
lar arasında 200 metre yüzme 
finalinde şu neticeler alm
mışbr: 

Japon Nachata birinci, Al
man Jeninger ikinci, Danimar-

Olimpiyatların en heyecanlı 
safhası, Almanya ile Amerika 
arasındaki dramatik düellodur. 

Olimpiyad stadıuda Amerika
lılar ve Almanlar hakimiyeti 
kazanmak için adeta birbirleri 
ile boğuşurcasına mücadele 

Oiimpfııatlaıda ıesmi geçitten bır göninü~ 

kat. Seransen üçüncü gelmiş- ediyorlar. Unutulmaması lizım-
lerdir. dır ki Alman sporu bundan 

4 X 200 bayrak yarışında evvelki olimpiyatlarda tek bi-
finalde alınan netice şudur: rincilik bile kazanmış değildi. 

Japon ekibi 8 dakika 51.S Şimdi bir çok Alman atletleri 
saniy~de birinci,, Am.e~ik~ ekibi dünyanın en meşhur rekort-
9dakika 30 sanıye ıkıncı, Ma- . . . , 

k'b' 9 d kik 30 · d menlerını geçmek kuvvetını car e 1 ı a a sanı ye e 
&çüncü gelmiştir. bulmuşlardır. 

ISVEÇLILER 
beri Pentbatlon 

ARTiSTiK DALMALAR 
Amerikalı Dejin~r birinci, 

Amerikalı Way ikinci, Ame
rikalı Cejvdn ücüncü gelmiş
lerdir. 

Denizde 12 müsabaka kaza
ıaanlar: Almanyada Siloaıman 
birinci, lsviçreli Pach ikinci, 

Olimpiı al/o cırit 

Almanyalı Frey üçüncü gelmiş
lerdir. 

FUTBOL 
Bugün Dömifinal maçlarına 

devam edildi. Avusturya milli 
takımı Polonyayı 3 - 1 yenmiş· 
tir. 

Macar~Belçika polo maçını 
Macarlar 0-5 yenmiştir. Alman
ya Avusturyayı 1-3, Fransa 
lsveçi 1-2 yenmişlerlerdir. 

TASNiF 
11 Ağ·ustos · gece yarısına 

kadar tasnifin neticesi şudur: 
1 ncilik 2 ncilik 3 ncülük 

Almanya 18 17 20 
Amerika 17 13 5 
lsveç 6 5 6 
ltalya 5 4 5 
Macaristan 5 1 O 
Fenlandiya 4 6 6 
Fransa 4 4 4 
Japonya 4 3 4 
lngiltere 2 6 2 
Avusturya 2 4 2 
fdısır 2 1 2 
Türkiye 1 O 1 

912 den 
müsabakaJannda birinciliği asla 
ellerinde bırakmıyan lsveçliler 
bu defa çok geride knldıJar. 

Dünyamn en meşhur atletleri
ni yetiştiren Fenlandiya da artık 
pek geride kalmışt ı r. ltalyan· 

mıisabal?.ası /malı 

Jar 11ldıklar1 neticeden hiç te 
memnun değildirler. Çünkü 
Olimpiyatta puantajın ön safın
da yer alacaklarını umuyorlar
dı. Bununla beraber Italyanla
rın rakibsiz kaldıkları tek spor 
iskrım sayılabilir. Listenin bu· 
günkü vaziyetine göre : 

Japonya ve Fransa yedincHik 
için hala mücadelededirler. 
Avusturyalılar, Mısırlılar ve 

Kanadalılar çok güzel atletler 
yetiştirdiklerini göstermişlerdir. 

Türkler de güreşte faildyet ka
zanmıştır ... 

PROTESTO MiTiNGi 
Lima, 12 (A.A} - Gençlik 

BerJin OJimpiyadlarında Peru 
futbol takımının Turnovadan 

çıkanlması hakkındaki kararı 
protesto etmek üzere muazzam 
bir miting tertib eylemiş ve 
20,000 talebe sokaklarda teza· 
hürat yapmışlardır. 

YENi A51ft 1a Ağustos 193<1) -
• başkan atletlerini gerı çağırd 

• • r 
tasnifte A ikayı geride 1 aktı 

Olinıpiııat menzsim !orasında alluş 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bitişik hemşirelerden biri T eksasta 
M.. Jamesle evlendi 

Bitişik hemşirelerden birisi Violet Hilt'in çoktanberi sevişmekte 
olduğu M. James ile evleneceği söyleniyordu. Nihayet bu garib 
izdivaç Teksasta yapılmışbr. Resmimiz birbirinden ayrılmaJa .. 
nna fnnni imkan oJmıyan bitiıik hemşirelerden birinin izdivaç 
töreninde alınmışbr. 

lometrelik olimpiyad bisiklet 
şampiyonluğu müsabakası dün 
çıkış ve bitişi avus otomobil 

pisti üzerinde başlayıb biten 
kapalı bir dairede yapılmıştır. 
Müsabakaya 29 millete meosub 
100 kadar koşut·u iştirak et-

Olimp1J1at/af(Ja 52 milletin 
mittir. Avuada yapılmış olan ı 
yeni tribUnler hınca hınç dolmuş 
idi. 

Depar işareti saat 8 de ve· 
rilmiıtir. Tabanca sesi işitilir 
işitilmez Türk takımi verilmiş 
olan direktifleri noktası nok· 
tuına takibederek birinci ta· 
kımJar arasında yer almış ve 
her taraftan gelen miltevali 
hücumlara muvatfakıyetle mu· 
kabelede bulunmuştur. 

35 inci kilometrede Türk 
9ampiyonu Talat üçüncü ve Or
han da 11 inci geliyordu. 60 ncı 
kilometrede Danimarkalı, ltal-

diler. Arkalarından da lsviçreli 
ve Alman koşucuları geldi. 
Talat tekerlek tekerleğe gel
diği halde 1 O cu oldu. Çünkü 

arive çok sıkı oldu. Talat 100 
kilometreyi iki saat 33 dakika 
6 saniyede katetmek suretile 

bavrakları dalgala11ıyor 

yeni bir Türkiye rekoru teaiı 
etti. Şampiyonumuza galib 
gelenler dünyanın en ıyı 
amatörleri olmakla maruf bu· 
lunan dokuz koşucudur. 

Bundan başka TaJattan evYel 
gelmiş olduklan kabul edilen 
iki Beiçikalı koşucunun zeman
lan tamamen T alatınkinin ay
nidir. Birinci realize ettiği za
man ise iki aaat 33 dakika 5 
saniyedir, Yani 100 kilometre• 
Jik bir mesafeyi bir saniye 
eksik bir zamanda katetmiştir. 

Orhan 18~ci gelmiş, Kirkor 
üç dakika sonra gelmiş Eyilp 

lehli kadın atlet SfeL/a Valsli 

yan ve Felemenkli üç koşucu- kazaya uğramıştır. 
dan mürekkeb bir kiime 50 Lima, 12 (A.A) - Perunm. 
metre avansla başta geliyor ve Avusturya üzerinde kazandığa 
bu avansı arttrmak için nevmi- futbol galibiyetini fesheden 
dane bir gayret sarfedıyordu. karar üzerine Cumurbaşkam 
Fakat bu gayret boşa gitti. Peru spor delegasyonuna Ber-
Ve diğer koşucular kümeye lin olimpyatlarını terketm.ek 
yetiştiler ve avusa finişe iştirak emrini vermiştir. Beılinde ve-
etınek üzere 30 kişiden mürek- rilen karardan müteessir olan 
keb bir küme geldi. Fransız halk Uma sokaklarında pro-
ıampiyonları Cbarpentyer ile testo nümayişlerinde bulun-
La Pepie birinci ve ikinci gel- maktadır. . ...•.•.....................................................•.............•...•••..... , 

Satranç müsabakası 
Londra, 11 (A.A)- Notting

ham satranç müsabakalan dUn 

açılmışbr. ilk turun en beye· 

caıi.lı neticesi Laskerin 35 da
kika içinde en genç Amerikalı 

llstat olan Reubentine tarafın
dan mnR"lup edilmesi olmuştur, 

Arjantin' de 
Boneos - Ayres, ( Ö.R ) -

Komünist şeflerinden on ikisi 

tevkif edilmiştir. Bunlar hüku· 
meti devirmek için bir kuvvet 

darbesi yapmağa teşebbiis et· 
mek ve kızıl milis teşkilab 

yapmakla sududurlar. 

L ...... •o.t ıın1onUll 
geç.en--gunıcureçıv= · -s:ır-.,......-

'>A C.O 11~16\ 
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Haftalık Piyasa durumu "Kocam çok kıskançtı. Bana Niste 
... . . . . süslü bir harem hayatı hazırlamıştı 

Bugdaypıyasasında afif hır gerıleme "G d · d. H rı K" ·r t b • • ece yarısı o asına gır ım. a ı amı ı a anca 
vardır-Arpa pıyasasında faalıyet yok ile öldürdüm. Ve beraet karar! aldım 
lzmir Arpa ihracat merkezi olmaktan uzaklaştı mı? Bu 

seneki Pamuk reko1tesi 70 bin balyaya yaklaşacak 

- Başfara/ı birinci srıvıaaa

Henüz pek gençtim. On sekiz 
yaşında idim. 32 yıl önce mek
tebe gittiğim 111rada onunla 
tanışhm. Şark hakkında işit

tiklerime inanarak onunla ev· 
lenmiştim. Şaıkın füsunlu ha
yatına girerek diğer lngiliz 
kadınlarından daha başka bir 
hayat geçirmek istiyordum. 
Daha tanıştığımız günlerd., 
onu aileme prezante etmekten 
kendimi alamamışhm. Bilhassa 
kardeşim bu izdivaca ra:ı:i de
ğildi. Onunla beraber ge:ı:miye 
gidiyor, sık sık buluşuyorduk. 

Bu sırada bır kız çocuğum 

düo~ya geldi. AdlDI Leyla 
koyduk, Leyla şimdi 30 yaşın· 
dadır. Niyu Kastıl'de daktilo-

incir ve UzUm piyasalarının açılması artık bir gUn meselesidir. P•rasada 
yeni mahsulden &oo çuval UzUm teraküm etmiştir 

lzmir ticaret ve zahire bor· 
sası tarafından neşredilen gün
delik satış listelerine göre son 
haftayı teskil eden 5 ila 11 
Ağustos 1936 tarihleri içinde 
borsada satılmış olan zehair 
hububat ve sair ticaret eşya

amın miktarı ile hafta içindeki 
asgari ve azami fiyatları aşa

ğıda gösterdiğimiz surett~ ic
mal olıınabifu: 

Miktarı Haftalık fiyat 
Cinsi çuval 
Muhtelif 4567 
bugdaylar 
Muhtelif 481 
r:pıı 

asgari 
5 

azami 
6 375 

3 50 3 76 

Bakle 2688 4 125 4 25 
k.umdarı 

Fasulya 
Noht 
Susam 
Haşhaş 
Pamuk 
muhtelif 

1067 3 5 50 
18 7 25 7 25 
42 4 6875 4 75 

'Yapağı 

çekırdek
.U üzüm 

150 13 13 
138 10 10 

29S 35 

kilo 
281 47 
Çu. 

44 

47 

59 9 10 

Buğday 
Hafta aatışı. buğdayın nevi 

itibarile şu şekildedir: 
Nevi Mikdarı Fiab 

Çuval Azami asgari 
Ynmuşak 
U~ak maUan 1877 5 5() 6 25 
Sert" " 1500 5 50 6 1625 
karışık ,. 250 6 6 375 
Yumuşak 
yerli mallar 105 5 5 25 
Ya. muhtelif 647 5 625 5 625 
Sert " 188 5 25 5 85 
Yekun 4567 

Geçen haftaki buğday satışı 
mi.kdarı ise yine muhtelif nevi
lerden 3217 çuYal olarak tespit 
olunmuş ve geçen senenin bu 
haftasındaki buğday ııatışı ye
kuoü 3929 çuval olarak hesap
lanmıştı. Buğday piyasasında 
bu hafta içinde de geçen hafta 
olduğu gibi hafif bir gerileme 
görülmüştür. Bu münasebetle 
ekmelıt ııarkı belediyece de in

dirilmiştir. Halen piyasada ol
dukça mühim partiler mevcud 
olup muameleler normal seyrini 
~akib etmektedir. 

Şa günlerde piyasanın 

!ermekte olduğu vaziyet 
larııı biraz daha tenezzül 

gös
fiat
ede-

ceği bissiui Yermekte olduğun

dan yüksek alıcılar mübayaa 
hususunda betaetle baraket 
etmektedir. 

Arpa 
Yukarıda hafta satışı olarak 

gösterilen 481 çuval arpanın 

271 çuvalı Uşak malı olup ki
losu 3,5 - 3,75 den ve 140 çu
valı mohteli f mahaller arpan 
olup kilosu 3,625 kuruştan sa
tılmıştır. 

Arpa piyasası geçen haftaya 
nisbetle son hafta içinde göze 
çarpan bir değişiklik göster· 
memiştir. 

ihracat için mal alınmayıp 
mevsim başından bugÜDe ka
dar muamelelerin haftada 3 - 5 
yüz çuvala ve dahili ihtiyaç
ların teminine münhasır kal
ması lzmir arpa piyasasında 
hararet ve faaliyet hııso!e gel
memesine saik olmaktadır. 

Hatta arpa piyasa91DlR seyl'Q 

hareketine ve alacağı şeklin 
vaziyetine dair malumat almak 
için müracaat ettiğimiz ban 
alakadarlar bize kısaca: "lzmir 
arpa ihracatı merkezi olmak
tan uzaklaşmıştır. Binaenaleyh 
bizim için de bu babda tetki
kat yapmak ve piyasayı takip 
etmek lüzum ve ihtiyacı kal
mamıştır . ., cevabını vermişler

dir. Bu noktadan eYelce de 
olduğu gibi alakadar makam
ların nazarı dikkatini celb 
ederiz. 

Bakla 
Son i..11ftıl içinde borsada 

satılan bakla mıkdarının 2688 
çuval olub ve hazır olarak sa
tıl:nış olan bu malların beher 
kilosunun 4.25 - 4.125 kuruş 
arasında satıldıği horııa bülten
lerinden anlaşılmıştı. 

Bakla piyasası geçen haf
taki durumunu bu hafta da 
olduğu gibi saklamıştır. 

Kum darı 
Mevsim mÜDaseLetile kum

darı işlerinde az çok hararet 
ve faaliyet vardır. Ancak bu 
sene fiatleri geçen ve daha 
evvelki. sene fiatlerine nisbetle 
çok düşkündür. , 

Bu hafta satılan kumdarı 

yukarıda işaretlediğimiz gibi 
3 • 5.5 kuruş arasında fiatler 
ile 1067 çuvaldır. Geçen hafta 
ise 3.5 - 5.25 kuruştan 1072 
çuval kumdan satılruış ve ge
çen sene bu sıralarda 5.25· 7.5 
kuruş fiatlerle 1654 çuval kum
darı satışı olmuştu. 

Kum darı şu sıralarda bak
la dan sonra piyasada en çok sa
hlan menddan biridir. Ancak 
envaı çok olduğundan fiatleri 
tehalüf etmektedir. Eyi ve te
miz maUara fazla taleb göste
rildiğinden bu nevi fiatleriode 
terakki eserleri müşahede edil
mektedir. 

Nohud 
Fasulyede olduğu gibi No

hucida da bugün için kuvvetli 

işler yoktur. Haftalık mübayaat 
Leblebiciler tarafından yapıl

mıştır. 4,75-4,6875 kunıı ara
sında satıldığını yukarıda işaret 

lediğimiz 42 çuval malın ye
meklik mal olmadığına göre 
eyi mal fiatlerioin bunnn fev
kinde olacağı tahmin ediliyor. 
Geçen senenin bu haftasında 
5, 75-6875 kuruş arasında fiat
lerle 146 çuval Nobud satışı 
olmuştu. 

Susam 
Haftalık sabş olarak işaret

lediğimiz 150 çuval Susam sa
tışı vadelidir. Kilosu 13 kuruş
tan muamele olmuştur. Geçen 
hafta da aynı fiatta 85 çuval 
vadeli Susam aatılmışfı. Geçen 
senenin bu haftasında kilosu 
12,5 kuruş üzerinden 44 çuval 
Susam barır olarak satılmıştır. 

Piyasada şn sıralarda Smam 
alıcısı Yarsa da hazu mal yok
tur. Pjyasaya mal arzedikliği 

takdirde müsaid fiatlerle satı
lacağı ümidi kuvvetlidir. 

Haşhaş 
Yukarda işaretlenen 133 çu

yat bath•:s .satıp vadelidir Ye 

kilosu 10 kuruştan muamele 
görmü~tür. Geçen hafta bu 
madde üzerine muamele olma
dığı gibi geçen senenin bu 
haftasında da haşhaş alış verişi 
olmamışhr. 

Son günlerde p"yasaınızda 

haşhaş talebi 't'arsa da mal 
yoktur. Baı.ı evler n Anadolu 
dahilinden ve Izmir fıatlarındau 
daha yüksek fiatla mal muba
yaa etmekte oldııklan söylen
mektedir. 

Pamuk 

Bir gün hana dedi ki: 
- Size hayat arkadaşım ol

manızı teklif ediyorum. Mısırda, 
size fazla uzak olmıyan ehram
lar memleketinde çok cazib 
bir hayatla karşılaşmanız müm-

Hafta içinde borsada kilosu klindilr. Halil /(anuii.tı ı·şı olda/!llnıı sÜjl/iym 
44 kuruştan 205 balya hazır Ona birdenbire cevab ver- katil baran H. l(rlmfl 
prese birinci, 42 kuruştan 84 ırıek istemiyordum. Düşünmek luk etmektedir. Kızım iyi bir 
balya pre,e ikinci ve 35 ku- için müsaade istedim. O cazib terbiye aldı. Yabancılarla aşk 
ruştan 6 balya dördüncü nevi bir adamdı. Simsiyah bıyıkları yapmadı. Bu, Türk terbi-
pamuk muamele~i olmuştur. hoşuma gidiyordu. Nafiz ba- yesinin bir hurusiyetidir. 

Pamuk piyasası son hafta kışlan bana iyi şeyler ilham Bu hayat 913 yılma kadar 
içinde de geçen haftaki vari- ı ediyordu. Hesab ediniz ki on ayni şekilde devam etti. 913 
yetini olduğu gibi muhafaza sekiz yaşında bir kız için bü- yılmda bir fırsatım bularak onu 
etmiş Ye Hatlarda hiçbir deği· • tün bunlar birer tercih sebebi terk.ettim. Ve lngiltereye kaç-
şiklik olmamıştır. idi. Bütiin bunlara ilave olarak tım. Onunla tam alb sene, 

Hafta işleri mevsime ııazaran da zengin denecek derecede umumi harbın devammca bu-
normal seyrini takib etmiştir, parası vardı. luşmadık. Hiç bir haberini ala-
Hafta sonunda piyasa 44 ku- Onu sevmiye başlamıştım. madım. Ne de olsa ona karşı 
ruşta sakin kapanmıştır. , Adeta günün ayrı geçen saat- bir aşkım vardı. Sonra Türk. 

Bu sıralarda pamuk mezrua- !arı, beraber geçirdiğimizden adetlerini sevmiştim. O hayat 
tı hakkında piyasamıza iyi ha- daha azdı. Ailemin muvafa- içinde daha vefalı bir ahlak 
herler gelmektedir. Mahııulün katiyle onuota evleneceğimi sahibi olmuştum. Onun için 

b . k . . k vadettim. Evlenmemiz uzun kocamı sevı"yord~. Zaten b:-u giıo Ü vazıyetı re oltenin v~ ~ 
yetmiıı bin balye raddesinde sürmedi. Türk u:n:ılft m1rlh için Türk kadını, keadini ilk okşı-
1 • • k d Mısıra gittik ve Mısırda tam yan erkeg· i sever. 

o acagını gösterme te ir. 1935 sekiz sene ikamet ettik. 
ekolteai bu mik•-- ld-'- 919 yılında Halil Kamil'le 

r ... m 0 uaça Sekiz sene .• Bu sandığımdan 
dununda bulmuouştur. Eski mah- daha uzun bir müddettir. Halil Montekarlo'da karşılaştım. Bir-
sülden halen elde mevcut istok- birimizi affettik. Ve beraber Kiınil o kadar kıskançtı ki, 
lar gayet az olub yeni mahsu· benim beraberce sokağa çık- yaşaınıya başladık. O zaman 
liin idrakinden evvel kamilen mama bile razı değiMli. Kitap- Halil Kamil ticartle iştigal odi· 
sarf ve iatilılak edileceği mo- farda oknduğunuz gibi (gizli yordu. Nis'te bir kaç ay çok 
hakkaktır. bir harem hayab) geçirmeye sakin Ye iyi bir hayat geçir-

Palamut 
Bir kaç baftadanberi piyasa

da mal mevcudu olmadığından 
borsada palamut i!zerioe hiç 

bir muamele cereyan etme
mektedir. Palamut rekoltesinin 

hali hazır vaziyeti kemiyet ve 
keyfiyet noktalarından şayanı 

memnuniyet bir raddede oldu
ğu söylenmektedir. 

Zeytin yağı 
Geçen ve daha evvelki haf

talarda olduğu gibi bu hafta 

içinde de borsada iş olmamış
br. Mahsul vaziyeti hakkında 

ahııan haberfor oldukça elve
rişli olub bu sene rekoltesi 

şimdilik 30 milyon kil-:ı radde
lerinde tahmin ediliyor. Mev

siminde yağmurlar yağdığı tak
dirde bu miktarın ele geçece
ği kat'iyetle umuluyor. 

incir 
incir mahsulünün vaziyeti 

hakkında alakadvlara gelea 

haberler çok fazla memnuniyete 
şayandır. Bu sene rekoftesiıriır 
kemmiyet ve keyfiyet ooktala
nndan geçen seneye faikiyeti 
müttefikan kabul edilmektedir. 
Yeni mahsulün önümüzdeki 
hafta içinde piyasaya geleceği 
söyl~oilmekte ise de bu cihet 
henüz tamamiyle kararlaştırrl· 
nıış değildir. 

Geçen sene incir mahsulü 
ağlısto~un 17 sinde piyasaya 
arzolunııııış ve satışa da !ıaş
lanmı~tı. Bu sene havaların te
siri mahsulün geçen seneye ois
befle biru tr••tte piyuaya 

başladım. Aileme yazdığım dik. Cidden mes'uttum. Sonra 
mektnplar kontrol edilmeden hayatı değişti. T anıdığt kıı.lan 
gitmiyordu. Hiç kimse ile te- evımıze getirmiye başladı. 
masım yoktu. Akşamları eve Tanıdığı kızları kızımız Leyla-
geldiği zaman benden Türk ya tanıtıyor Ye Leylanıo tavas· 
kahvesi isterdi. Hokka kalem- saluodao istifade ederek bu 
le mektup yazardL Geceleri o yabancı kızlarla flört ediyordtL 
yatıncaya kadar ayakta ken- Nisteki evimizde adeta asri 
disine servis yapardım. Türk bir harem dairesi kurmuş-
usulü adet böyle imiş .• Ben bu tn. Ben bu dairede cariyelik 
adama çile çekmek için gefmi- ediyordum. Harem kadar fena 
şım. bir şey yoktur. Harem kızfarla 

•••ın ırl'•••ınıııııııırıııııı•ırrııııııııııııııııı.111111111•••••••••••••••••--••••••• 

iıımcsine saik olması ihtimali 
Yardır. 

Ticaret odası reisinin incir 
mıntakalarında bulunup sevki
yatı tanzim ile meşgı.ıl bulun
duğuna göre mahsulün piyasa
ya inmesi iti bir giin meselesi 
olarak lcabuJ olunabilir. ihracat 
ticarethanelerinin istibzaratı hi
tam balına,ıar. 

Çekirdeksiz üzüm 
Y eai mabsuliin piyasaya ine

ceği pı sıralarda lzmir borsa
sında liziim işleri tabii bir si· 
kfınet devresi geçirmektedir. 

Hafta içinde sah, yelıfınu S9 
çuvala münhasır kalmış ve bu 
nrıktarda 9-lOarasında saıltmış
br. Ceçen hafta satılan mıktar 
ise 88 çuvaldan ibaret kal· 
nııştı. Geçen senenin ayııı 

tarihlerinde 25 çuval iizüm 
muamelea olmuştu. 

Mevsim başmdaıı ll ·8-936 
akşamına kadar borsada 521 
bin 445 çuval ve 4333 torba 
üzüm satılmıştır. 1934 mahsu
lünden geçen yılın bu tarihine 
kailatki · satış mıktan ise bu 
seneki satış yeK.iIÖundan 178 
bin 176 çuval ve 2976 torba 

-- olarak. •euplanau'ftır. 

Uzüm işlerinin azalmış ol
ması basebile son hafta içinde 
üzüm fiatlerinde biraz te· 
oezzül kayded'Jmiştir. 

Yeni mahsülcten piyanda te· 
raküm etmiş üzüm mıktaıı 500 
çuva[a baliğ olmuş hı:saplanı

yor. Önümüzdeki hafta içinde 
bu mıktar 1000 çuvalı geçtiği 
takdirde piyasanın açılması ih
timali vardır. 

1935 Mahsulünün piyasası 15 
ağustosta açılmıştı. 

Sair zehair ve hububat 
• Geçen haftaki neşriaatımız· 

da da arz ettiğimiz gibi yuka
rıda işaretlediğimiz eşyadan 

balen borsada muamele olma· 
maktadır. Satılan eşya ise mık· 
tar itibariyle ve geçen sene 
muamelelerine nisbetle çok az
oldu. Piyasada mevsimin İcab 
ettirdiği barekct ve faaliyet 
yoktur. 

Bu halin müşteri ecod:ıi pi
yasalardan her cins eşyamıza 

teklif edilen fiat!erin mal ih
racına müsait görülmemesinden 
ileri geldiği afakadar!arı tara
fından söylenmek•edir. P'ıya
sada şimdilik kayde şayan baş
ka birşo!yler yoktur. 

ABDI &OKULLU 

erkeklerin flört ettikleri bir 
aşk dairesidir. Parası fazla 
olduğu ıçın kocam Halil 
Kamil sabahtan akşama ga
dar içiyor ve olduğu yerde 

sızıyordu. Bu yeni hayat şekli, 
benim ve kızımın bütün ideal
lerimizden vaz geçmemizi İcab 
ettiriyordu. Onda bir Othelle 
kıskançlığı vardı. 

Bütün bu hareketlerine rağ
men neden onu terketmiyoc 
ve beraber yaşıyordum. Bunun 
sebebi meydanda .. O hem kı· 
:r.ımın babası hem de benim 
kocamdı. Onu hiila seviyor· 
dum. 

Kızım on yedi yaşına geldiği 
zamdn çok şarmao bir kız 
olmuştu. Ve bir gençle sevi
şiyordu. Benden sevgilisiyle 
e•le-ek için izin istedi. An· 
cak Türk adetleriyle 21 yaşın
da evlenebileceğini söyledim. 
Geceler kadar karanlık göı.· 

!eri bu cevabım üzerine parıl· 
tıla r la doldu. 
~un ba cevabımdan meyus 

oldu. lşi baba.sına açtım. De
lice bir hiddete kapılaı. Oaa 

evlendirmiye fikri olmadığını 

söyledi. 
Bu kadise kocamla aramuı 

açtı. Artık onclan kurtulmak 
istiyor, fakat fırsat bulamıyo

dum. Onu öldürmeyi bile ta· 
sarlıyordum. Bu suretle Leyla 
sevgiliaiııe kaYU~cakh. Kcıca

mın tabancaıı.ını bazı günler 

dcnemeğe bapamıştım. Nişan 
almak, alıJ yapmak artık be-

nim için kolaydı. Ve kocamı 
öldüreceğim zamanı kollamağa 

başlamıştım. 

Nihayet beklediğim gür. 
geldi. O gece otnr p mektup· 

!arımı hazırladım. Kocamın 

odasıua girerek yatağında onu 
öldürdü•. Bapm dönüyordu. 
Kurtulması ihtimalini düşüne-

rek bir daha, bir daha atq 
ettim Kendimi de öldürmek 
istiyordum, fakat bunu yap
madım. 

Beni yakalayıb hapishaneye 
attılar. Mahkemem görüliiDceye 
kadar seneler zeçti. Cinaye· 
timi yalansız anlattım. Jüri beni 
haklı buldu. Ve beraet kararı 
verdi. Şimdi lngiltereye dön
düm. Kızımı göreceğim. 

Yeni Asu - Bu Ingiliz ka
dınının telliye pullıya anlattığı 

maceranın hakikat olması müm· 
küodür. Ancak Türk olduğunu 
iddia ettiı?i kocasınm bir Mı
sırlı olması daha muhtemeldir. 
Çünkö Türkiyede bir barem 
hayatı mevcııd olmadığı ıribi 
saltanat zamanıoda bile Hare
min bu şekli yoktu. -·····-··--····-.. ··---··· ....... _. ... 

Giizel bir karar 
Belgrad, 12 (Ö,R) - bugün 

toplanan nazırlar meclisi, Yu

goslavyada yeni evlenen çift· 
!erin evlendikleri tarihten iti· 

haren üç ay müddetle Yu
goslav demiryolları üzerinde 
yüzde elli tenzilitla seyahat 
etmelerine dair bir kararname 
kabul etmiştir. 

TOtUn tarlasında 
l!anlı bir kavga 

Gumaovası nahiyesinde Ke
ler köyü muhtarı Velinin tiitüa 
tarlasında Saim oğlu Nazmi 
ile Kilizmanlı Ahmet arasında 

kavga çıkmış, Abm~t bi akla 
Nazmiyi ağır rurette ya~ala
mı11tır. Kavga tütün kırmalı 
meselesınden çıkmıştır. 



Sabire • 

• • Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satışlar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fi at 
29 S Gomel 
4 M J Taranto 

9 50 9 50 
9 50 9 50 

29 Yekun 
521514 Eski satış 
521547 umumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
408 Buğday 
22 Bakla 

5 25 6 
4 25 5 

20 ton 11 
" " u 

5 baJye pamuk44 75 44 75 
•••••••••••• 

Fena halde (iöğmüşWer 
Menemenin Sasallı köyünde 

Mehmed oğ:u Hüseyio ve kar
deşi Receb, aym köyden Hü-
seyin oğlu Mehmedin önüne 
geçmek suretiyle kendisini sopa 

ile döğmüşlerdir. Mehmed ağır 
surette yaralanmıştır. Yaralı, 

lzmir memleket hastanesine 
kaldırılmış, suçlular tutulmuş· 
lardır. 

f'//hr////Z/.7ZZ/.7/Z7LZZZZZZ/'A 

G. Mazarakis , 
Gazete, mecmua ve 

kitap evi 
Yunan, Fransız, lngiHz, Al

man, ltalyan, Yugoslav, Ro
men, Macar ve Arap dille
rinde çıkan bütün gazete ve 
mecmuaları size temin eder. 
Her türlü mecmua kitap si· 
parişi kabul eder. Fiyatlar 
ehvendir. 
K.oıdon Cendeli hanı Nu: 3 

r:zzzz:rz7.7.!Z7.:CTT/.7..ZLZL7:7JY.zıuzx.ı 

Düzeltme 
Gazetemizin dünkü tarihli 

nüshasının yedinci sahifesi 
3 üncü sütununda çıkan Aydın 
zirai satış kooperatifi ittihadına 
aid lzmir sicili ticaret memur
luğu ilanının sicil numarasının 
1809 yazılacağı yerde sehven 
1800 olarak neşredilmiştir. 
Keyfiyet tashih olunur. 

· lzmir Birinci icra Memurlu· · 
ğundan: 

Hüseynin Mehmedden ala
cağı olan 150 küsur liranın 
temini tahsili için borçlu Meh
medin tahtı hacze alınan ikinci 
Karantina' da Güneyd sokağın· 
da kain 23 tajb ve 500 lira 
kıymet1 muhammeneli derunun-
da tahtani ve fevkani dört 
odayı ve mikdarı kafi bahçeyi 
muhtevi bir bab hane 14-9-936 
tarihine musadif pazartesi günü 
açık artırma suretiJe satılığa 

çıkarılacaktır. Bu artırmada 

mahcuz gayri menkul satış be~ 
delinin yüzde 75 ini bulmadığı 
takdirde en çok arbran istek· 
linin taahhüdü baki kalmak 
şartile satış daha onbeş gün 
uzadıJarak ikinci artırması 

30-9-936 çarşamba günü saat 
11 de yapılacaktır. Bu artır

mada dahi satış bedeli muham
men kıymetin yüzde 75 ini bul· 
madığı takdirde en çok artıran 
isteklisine ihale olunacakhr. 
işbu gayri menkul üzerinde 
herhangi bir şekilde hak tale· 
binde bulunanların işbu ilanın 

tarihi neşrinden itibaren 20 
gün zarfında eUerindeki vesi
kalarla birlikte dairemize mü
racaatları laznrdır. Aksi tak-
dirde hakları tapu sicilile sabit 
olmıyanlar paraların paylaşma

sından hariç bırakılacaklardır. 
24-8-936 tarihinden itibaren 
şartname herkese açık bulun· 
durulacaktır. Yüzde 2 buçuk 
dellaliye ile müterakim vergi 
tenviriye ve tanzifiyeden olan 
belediye rusumu ve vakıf ica-

resi artırma bedelinden tenzil 
olunur. 2762 numaralı vakıflar 
kanunu mucibince tediyesi icab 
eden taviz bedeli müşteriye 
aiddir. Arbrmıya iştirak etmek 
istiyenler yüzde 7 buçuk pey 
akçesini veya milli be.oka iti
bar mektubunu hamilen birinci 
icra dairesinin 936/1331 numa
ralı dosyasına ve icra münadi
sine müracaat etmeleri lüzumu 
ilan olunur. [1650] 

RESSAM - DEKORATÖR 

Kadri Atamal ve şr. 
iSTANBUL VE MÜNİH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMİSİNDEN MEZUN 

iNŞAAT. DEKORASYON. BOYA VE BOTUN 
TESISATI KABUL EDER. 

ŞERİTCİLER - 5. 7 TELEFON 3492 

1 LAN 

inhisarlar lznıir f abri
kası müdürlüğünden: 
Fabrikamızda yapılacak hazı tadilat ve tamiratın 24-8-936 

Pazar günü saat on beşte açık eksiJtme ile ihalesi icra edile
cektir. 

isteklilerin buna müteaJlik şartnameleri görmek üzere Fenni 

ehliyetleriyle birlikte o tarihe kadar fabrika alım satım komis-
yonu başk;..nlığma müracaatları. 3-8-13-18 

lzmir Bölge Sanat Okulundan: 
Bu yıl sanat okullarına ve Ankara inşaat Usta okuluna 

alınacak parasız yatılı talebe aşağıda yazılı şartları taşımak 
üzere 25 Ağustos 1936 sabah saat 9 da okulumuzda açılacak 
müsabaka smavma namzet olabilirler. 

Kayıd muamelesi 22-8·1936 cumartesi günü akşamına kadardır. 
1 - Türk olmak. 
2 - 13 yaşından küçük ve 17 yaşından büyük olmamaları, 
3 - En az beş sınıflı bir ilk okuldan diploma almış bulun

maları şarttır. 

istekliler bir dilekçe ile aşı raporu, nüfus cüzdanı ve ilk 
okuldan aldıkları diploma veya bugün bulundukları okuldan 
alacaklar• belge ve üç tane belge fotografisiyle birlikte vilayet 
orunununa başvurmaları ilin olunur. 

__ 13-17-20 

.YENi ABIH . , .. _ . 

RADYOLIN 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 

macunu kuJlanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 

sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 
kuUanınız, fakat sabah akşam gilnde iki defa dişlerinizi fırça
lamak lazımgeJdiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 

Emlaki Milliye Müdüriyetinden: 

S. N. 
457 
458 

Lira 
ikinci karsntina yeni yol S. 6 eski 4 taj No. lu Ev. 

Alaybey feryat S. 31 • 26 eski 27 • 1 taj No. lu 60 
metre murabbaı arsa. 

459 Pınarbaşında Kırbahçeleri mevkiinde 1 Dekar 128 
metre murabbaı bahçe 

460 Yol bedesteninde selvili han yukarı katta 55 - 3 
No. lu oda 

461 u " " " il 

" 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 

üzere On beş gün müddetle artırmıya konulmuştur. İhalesi 
20 - 8 - 936 Perşembe günü saat 16 dadır. Alıcıların Milli Emlak 

müdüriyetine müracaatları. 
5-13 2476 \1597) 

•• • • • • 1 ~ T • • • i.11;•.... . ' .....;,,,,;,,. T.? 

Sınai kimya mühen
disliği tahsili için Al
manya ya talebe gön
derilecektir. 

Türkiye 
Ş. inden: 

Şeker fabrikaları A. 

Fabrikalarımızda bir sene staj yapbktan ve bu müddet 
zarfında lisan ve fen dersleri için lüzumlu olan hazırlıklann 
ikmalinden sonra sıhhatları fabrika işlerinde çalışmaya 
müsaid 2 .. 3 lise mezunu her sene kimya mühendisliği 
tahsili için Almanyaya gönderilecektir. 

Staja kabulde fen dersleri notları en iyi ve AJmanyaya 
gönderilmede fabrikada bir senelik stajda muvaffak olanlar 
iotihab edilecektir. 

isteklilerin 1 • Eyliil - 9.36 ya kadar aşağıdaki vesikaları 
Eskişebirde Türkiye Şeker fabrikaları A. Ş. Genel Direk .. 
törlüğüne göndermeleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi 
2 - Sihhat raporu 
3 - Mekteb şehadetnamesi musaddak sureti 
4 - Olgunluk notları 
5 - 9X12 eb'adında Uç boy fotografı. 

11--12--13-14--15~16~17~18~19 284/2546 ·-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TAZE TEMiZ UCUZ 
JIAC 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,. AIU8IOll , ••• 

;;mımm Neşesiz ve kırgın ifüifüiii 
· Başı, dişleri 

v 
agrıyor 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge- • 

çer, rahat ederdi 
Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip .................. GRı· •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
Kar,ısında derhal ;-ic" te mecbur olur 

Bağcılara 
müjde!! 

Üziimleriniz için TURAN Y AG F ABRiKALARI 
size sureti malisüsada ha7ırlanmış bir kül arz etmek-· 
tedir. Külün muhtevi bulunduğu potasa miktan 
% 35/36 garantidir. Yüz kiloluk çuvalı yalmz dört 
liraya satılmaktadır. 

Bir tecrübede bulunmanızı bilhassa ta·vsiye ederiz. 
Külün eyi derecesile beraber diğer potasalara na
zaran çok elverişli olduğunu derhal anlayacaksınız. 

Daha fazla malumat almak için lzmir umum acente
liği Nef'i Naci ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Salih Ağa hanı No. 1, 2, 3 
Posta kutusu 224 

Telefon 34&5 lzmlr 

._, 
Daima sabit daima tabii 

/ · 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi JaboratuarJarında hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarım kumral ve siyah olarak iki tabii renk 

üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi

len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 



lkmale kalan ilk ve orta 
mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
romuzile Kemeralhnda An
kara kıraathanesi ittisalindeki 

Akciğeri olmıyan her hay
vanı öldüren keskin Flitlerin 
pek çok çetitleri, ufak bü· 
yük kutularda, fİfelerde ve 
dökmesi ehven fiatla satılır. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan ve hepinize lazım naf
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

Kullanıılı ve dayanıkla Flit 
tulumbaları, sivrisinek müca· 
delesi için her evde bulun· 

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

... 181 •• 

Service Maritim Roumain 
Bucarest 

DUROSTOR vapuru 5 ağus
tosta bekleuiyor. 

Köstence, Sulina, Galas 
ve Galatz aktarması Belgrad, 
Novisad, Budapest, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yiik kabul 
edecektir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
balrkmcla biç bir taahh&de gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

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

(40) renk nzerine Kız markala meıhur " Arti ,, kumat 
boyasını unutmayınız. 

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu Rabunlar ve daha 1 
pek çok çeıitlerimizi g6rmek istiyenlt!r bir defa depomuza 1 
uğraoınlar, her halde memnun olacaklardır. Te1efon: 38~1 

Daimon cep vantilatörleri 

En son icat edilen bu vantilatörler bir kü~ük pille itler 

bir saatta bir kuruşluk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram 
olup zarif bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında baylar 

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması 
lizım olan bir ibtiyaçhr 

Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 Ödemiıli 
Hüıeyin Hüınü ticarethanesi 

1 

1 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faa llyettedlr 

Her tUrltı istirahat mevcuttur. Mtıkemmel otel, Lokanta 
gazino bulisa her tiirltı ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye miista· 
kil oda verilir. 

Fiyatlar : Banyo dahil olmak iizere insan başına otelde 

karyola 100 - 75 diğer lusımlarda gene insan başına 'atak· 
sız 1 ind 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahlt Ahmed Hamdi ve AH Balcı 

• ı- • • ' ~ :· " - .. ,.. ,_ . 

Türkiye 
f{ızıJay Kurumu 

. 
~J ~~ 

:::;:;:::::-.;,o,;, .... ..u. ........ ~~~~~-~ 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazırrısızhğa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte. bir iki 
Bardak içiniz 

WllllJ.l'•IW•ilyenilillızm._i.r 11ec·z-an11e~~~N : 2067 
·e.~"~. ·, ·~ ..... ~·. . 

EMLAKi MiLLiYE MÜDÜRiYETiNDEN: 
Lira K. 

349 Bayrakla karanfil 5okak 4 taj No. Ju arsa 14 80 
350 " Burnova caddesinde 55 taj " " 133 08 
Yukarıda yazıla emvalin mülkiyetlerine haddı layık,le talib 

zuhur etmediğinden 6·8-936 tarihinden itibaren On beş gün 

müddetle temdit edilmiıtir. ihalesi 17-8-936 Pazartesi günü saat 
16 dadır. Alacaların Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 

2601 ( 16"\ 

&anne• 

Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı 
lzmir direktörlii2'iinden: 

Karşıyaka sağır dilsiz ve körler müessesesinin bir senelik ih
tiyacı olan ve aşağıda isimi eri yazılı ve mikdarları ve muhammen 
bedelleri ve teminat muvakkata akçaları yazıla kokkömürü ve 
pamuğun kanuna tevfikan yeniden (1 O) güo müddetle temdid 
edilmesine karar verilmiş olduğundan taliblerin 17-8-936 pazar· 
tesi günü saat 14 de Sıhhat ve ictimaj muavenet müdürlüğünde 
sahn alma komisyonunda ihalesi yapılacağından isteklilerirı temi· 
nat akçaJan mal sandığına yatırdıkları makbuz veya bank mek
tublan ile bi.rlikte müracaatları ve şartnameyi görmek istiyenlerin 
bergDn Sıhhat ve ictimai muavenet mildGrlüklerine başvurmalan 
ilin olunur. 

En az en çok 
ton ton 

teminat akçası 
lira K. 

1 - Kokk6mürü simok 1 O 14 

tutarı 

lira K. 
420 31 so 

yeya bava gazı k3mürü. 
2 - Pamuk 1250 kilo 562 50 42 88 

2592 (1649) 

Devlet demiryollarından: 
lzmirde 1 Eylülde açılıp 22 Eylülde kapanacak olan panayıra 

ve 9 eylül kurtuluş bayramına iştirak edecek yolculara ve pana· 
yıra g8nderilecek eşyenan muayyen miktarına geçen sene yapı· 
lan mllhim tenıilat bu sene de tatbik olunacaktır. 

Tenzilatın tatbik edileceğı tarihlerle şartlar hakkında istasyon-
lardan tafsilat alınması. 11-13 (344) 2547 (1635) 

1 Çil, leke, 
buruşuk 

•• ve guneş 
yan1kla
r.nakarşı 
fevkal
adedir 

TOP]'AN 

Perakende 

1-= . 
. Fenni Gözlükcülük 

ECZANESi 

HİLAL ECZANESi· 

HER NEVİ FENNi eftztOK 
Altın, nikel, yal elektroviz, aeJJoloit bas haga her tilrlü çv· 

çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihrakla, uzaktaa 
veya yakından her türlü gazlükler, tayyare ve şoför g6zlülderile 
güneş ve toz gözlükleri, ile bütün opkitmia bütün icabatı. Giz 
hekimleri için muayene kutulan, allt ve edevat depoıu 

TOPTAN ve PERAKENDE 

• 



Sahife 10 VENi llSIR 13 Ağustos 193& 

Roma ve Berlin • • 
ışı sa vsaklıyorlar mı? 

ltalya Asilere silAh yetiştirmek 
için vakit mi kazanmağa çalışıyor? 

Fransanın bitaraflık teşebbüsü suya düşerse 
Fransa serbestii hareketini iktisab edecektir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~-
Asil er Madridi ele geçirmeğe çalışırken hükumet kuvvetleri Monte Aragonada muvaffakıyetler kazanmışlardır. 

Paris 1 l (A.A) - ispanya 
vakayii dolayısiyJe sağ cenah 
gazeteleri Fransa hüküm etinin 
bitarafane bir hatta hareket 
ittihaz etmesini memnuniyetle 
karşılamaktadırlar. 

Le Jour gazetesinin Roma 
muhabiri, ltalyanm Fransız tek
lifine muvafakat etmiş olduğunu 
kaydetmekte ve ltalyanın ls
panyol vekayii karşısında gös
termiş olduğu soğukkanlılığa 
işaret etmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
ltalya sükünetini muhafaza 

etmektedir. Fakat lakayd de
ğildir. 

Bilakis solcerıah gaztteleri 
Roma ve Seriinin kasdi olarak 
işi savsaklamalarından endişe 

etmektedirler. 
ITALYA VE ALMANYA 

AYNİ FiKiRDE 
Dudente Le JournaJda di

yor ki: 
ltalyanlar vakıt kazanmak 

istiyorlar. Asilere mühimmat 
yetiştirmek için icabeden müd
detçe müzakereler yapılacaktır. 

Övr gazetesi, Almanya ile 
ltalyamn ittihaz etmiş oJduk
lan hattı hareketin aym
yetine işaret etme~tedir. Bu 
gazete bu işte gösterilecek be
taetin Fransız teklifinin elde 
etmek istediği gayeye ulaşıl
masma mani olacağı mütalea
smdadır. Bu gazete diyor ki: 

ŞAyet Fransa müzakeratı bir 
itilafe ulaştırmağa muvaffak 
olamiyacak olursa F ransanın 
işin akamete uğraması takdi
rinde serbestii hareketini istir-

• dat edeceği suretinde evvelce 
dermeyan etmiş olduğu ihtirazi 
kayıt mucibince bu serbestisini 
istirdad etmesi lazım gelip gel
miyeceğini tetkik etmek üzere 
naıırlar bir toplantı yapacak
lardır. 

Paris, 11 ( A.A ) - Saylav
lar kurulu harb levazımı fab
rikalarının devletleştirilmesi 

hakkında senatodan geri gelen 

projeyi üzerinde müzakere et
meden bu sabah tasvib eyle
miştir. 

INGILIZ GAZETELERi 
Londra 11 ( A.A} - Mu

hafaza kar gazeteler ispanya 
vekayiinin ne gibi akisler ha
sıl edeceği meselesinde süku
tu ihtiyar etmektedirler. 

Halbuki Jiberal gazeteler Al
manya ve Jtalyanın lspanyol 
işlerine müdahale edilmemesi 
hakkında Fransamn teklifi mu
cibince bir itilaf akdine mani 
olan hattı hareketleri dolayı

sile endişe izhar etmektedirler. 
ARAGON CEPHESiNDE 

Paris, 11 ( A.A } - Havas 
Ajansmın Aragon cephesinde
ki muhabiri hükumet topçula
rının Monte Aragcndaki asi 
kuvvetlerini ağır zay:ata uğ-

aıuuuu .. ----

ratmış oldukla
rını bildirmek
tedir. 

Hükumet kuv
vetleri Lopor
zand ve Alber 
kasabalarını zap 
tetmişlerdir. Bu 
iki kasaba Hu
esco mıntaka· 
sındadır, 

TSILERIN 
TAARRUZ

LARI 

Hendaye, 11 
{A.A) - Havas 
Ajansı muhabi
rinden: 

Asi kuvvet
lerin sabahtan-

beri lruna taar· 
ruz ettikleri zan 

olunmaktadır. 
Bu sabah bütün 

cephe hattı bo

yunca bir topçu 
düellosu başla
mıştır. Bu taar
ruzun general 
Molanın T olo
sayı ele geçir
mek için Gui
puzcoa mınta· 

kasında icrası

na girişmek ta
sa\'VUrunda bu
lunduğu kat'i 
hareketin baş
langıcı olması 

muhtemel d i r. 
Çünkü Guipuz
coadaki asi kuv 1Jı11eos mm:akkat /11ildinıtt 
vetler iyi talim başkam gent'lal Kabebrllas 
görmüş efraddan olup Hornalde 
iyi tensik edilmiş hava kuvvet-
lerinden yardım görmektedirler. 
Mamafih asi kuvvetler ispanya-
nın cenubunda bekleniJmiyen 
bir takım muvaffakiyetler elde 
etmeleri veyabud General 
Prankonun Madrid istikame-
tinde yeni bir ileri hareketi 
yapması takdirinde General 
molanın taarruzunun tehir edil
mt sinin ihtimali vardır. 

Hen da ye, 11 (A.A) - Ha
vas Ajansı muhabirinden: 

Asilerin pek yakında bir 
taarruzda bulunmaları ihtimali 
karşısında hükümet kuvvetle
rinin başka bir noktada ta-

başşüd etmek üzere T ele~m 
şehrini terketmiş olduklarına 

dair ortalıkta bir şayia doJaş
maktadır. 

ESKi ISP ANY A ADLiYE 
NAZIRININ BEYANATI 

Pampelune, 11 ( A.A ) -
Lerroım k • binesinde adliye na
zırlığında bulunmuş olan Den 
Rafael Ayzpun Havas ajansı 
muhabirine beyarıatta bulu-
narak, hükumet kuvvetleriyle 
asi kuvvetleri arasında cebhe 
hattınm şu suretle tahdit edi-

lebilP.ceğini söy:cmiştir: 
Gavarnier, yakında Fransız 

hududu Huesco, Siguenza, Api· 
enza, Segevia Avila, Placiezoa, 
Gaceres, Badajoz, Tirente, De
cantes, Sivilla, Gerdoba, Mala
ga. 

Eski nazır son günlerde va
ziyetin değişmemiş olduğunu 

beyan etmietir. Şurası kayde
dilmek icabeder ki yukarıda 
çızilen hatta hükiımet kuvvet
leri Oviedonun şarkındaki bü
tün havaliye ta Fransız hudu
duna kadar hakim bulunmakta 
ve asilerde Granada havalisini 
işgal etmektedirler. 

B. Ayıhun general Molanın 
Madridc tecavüz etmek için 
cenubclan gelmekte olan gene
r31 Frankonun kuvvetlerini 
bek!emekte olduğunu söylemiş
tir. General Franko sevkülceyş 
nolctai nazarından pek o kadar 

ehemmiyetli olmıyan cenub 
şark havalisini ihmal ederek 
kumandasındaki faslı kuvvetleri 
ispanyanın cenubu garbisinde 
tahşid etmiş olub şimali garbiye 
doğru ilerlemektedir. 

B. Ayzpun Madridin pek 
yakında şimalden ve cenubdan 
ayni zamanda tehdit edilmesi 
muhtemel bulunduğunu ilave 
etmiştir. 

Madrid 11 (A.A)- Başvekil 
gazetecilere beyanatta buluna
rak, hükumet kuvvetlerinin 
vaziyetlerinin günden güne sa
lah bulmakta olduğunu söyle
miştir. 

ALMAN TAYYARESi 
NASİL TUTULDU? 

Madrid, 11 (A.A) - Bir Al
man tayyaresi bu ayın doku
zunda Madrid yakınında kain 
Barajozda yere inmiş ve he
men cenubi garbiye doğru ha-

valanmışbr. Tay· 
' yare biraz son

ra Barajoz mın
takasında kain 
Azagada yere 
inmiştir. 

Hüküm et kuv
vetlerine men
sup bir çok tay
yareciler tayya
reyi yakalamış

lardır. içinde 
bulunan üç Al
man ile bir ls
panyol evvela 
Madrid civarında 
yere inmiş ol
duklarını çünkü 
bu şehrin ge-
neral Molanın 

elinde olduğu 
.zannında bulun
duklannı beyan 
etmişlerdir. Bun· 
lar hata ettikle-
rmın farkına 
varır varmaz 
indikleri nokta
da havalanmış

lar ise de ben· 
zinleri tükenmiş 
olduğundanAza
ğada yere inmek 
mecburiyetin de 
kalmışlardır. 

ISPANYOL 
BAŞVEKiLi 
NE DiYOR? 

Madrid 11 
( A.A ) -Husu· 
si menabiden 
alınan haberlere 
göre, Junker ti
pinde üç motör
lü bir Alman 
bombardıman tay
yaresi 9 Ağus
tosta Madrid ci
varında Barajar 
mevkiine inmiş 
oradan derhal 
kalkarak mütea-

kıben benzinsizlik dola
yısile Badajor vilayetinde Orua
gada yere inmeğe mecbur kal· 
mışhr. 

Tayyarenin bir lspanyol üç 
Almandan mürekkep mürette
batı hükumetçi tayyareciler ta
rafından tevkif olunmuştur. 

Başbakan B. Giral gazete
cilerin bu husustaki suallerine 
tam malumat almadan hiç bir 
cevap veremiyeceğini bildir
miştir. 

B. Giral hadiseler karşısında 
nikbinliğin gün geçtikçe art
makta olduğunu da ayrıca ila
ve etmiştir. 

Lizbon, 12 (A.A) - Radyo 
kulüb Burgostaki asiler hüku
metinin, şayet Madrid hükumeti 
dün Barselon divanı harbı tara
fından idama mahkum edilmiş 
olan general Goded ile general 
BurrieJin cezalarım tahfif et· 

mediği takdirda şimdiye kadar 
esir edilmiş ve şimdiden sonra 
esir edilecek olan hükumete 
sadık zabitleri idam edeceğini 
haber vermektedir. 

Paris, 12 ( A. A ) - SeviJJe 
neşretmiş olduğu haberlerde 
Fransız hükumetinin İspanyol 
asilerine karşı mücadele etmek 
arzusunda bulunan kimselerin 
gönüllü kaydedilmelerine mü· 

saade etmiş olduğunu bildir
mektedir. 

Bu haber henüz teyid edil
memiştir. Eğer teeyyüd ede
cek olursa müstakbel lspanyol 

hükümeti ile Fransa arasında 

birçok müşkilat çıkacaktır. 

Barselon 12 (A.A)- Asi ge
neral Goded ile Burriel bugün 

idam edileceklerdir. Dava esna
sında bu iki general isyanın 

cumhuriyet aleyhine müteveccih 
olmayıp ispanyada büküm sür

mekte olan anarşi aleyhine 
müteveccih bulnnduğunu beyan 
etmişlerdir. 

isyanın gayesi iktidar mev
kiinin kızıl diktatörlüğün eline 
geçmesine mani olmak idi. 

Burgos, 12 (A.A) - Havas 
Ajansının muhabiri Ispanyol 

vatandaşlarının isyan rüesası

nm davetlerine icabe!!e para 

ve mücevherlerini Bur3os hü
kümetinin açmış oldu~ u iane 

sandığına götürmekte ne de
recede istical etmekte olduk-

larını kaydetmektedir, Yalmz 

cumartesi günü iki milyon pe· 
çeta iane dercedilmiştir. 

ASiLERiN NiYETLERi 
Lizbon 12 ( A.A) - Royter 

Ajansı tarafından nakle-
dilen bir tebliğde Gene-

ral Franko muzaffariyet tak· 
dirinde ispanyanın ltalya Por-

tekiz ve Almanyada tatbik 
edilmekte olan kooperatif sis· 

tem esası üzerine idare edile
ceğini ve ispanyanın hayatı te· 

min edildikten sonra askeri 
diktatörlüğün kaldmlacağına 
söyJemiştir. 

Buenos Ayres, 12 (A.A) -
Arjantin mahafili, Arjantin 

hükumetinin ispanya hüküme· 
meH ile asiler arasında hakem-

lik yapmak için müracaatta 

bulunduğu hakkındaki haber· 
, leri yalanlamaktadular. 

Burgos, 12 (A.A) - Muvak

kat hükumetin açmış oldu~u 
mali yardım listeleri günden 

güne artmaktadır. Bu hüku
mete yardım etmekte olanlar 

ispanyanın bü ; ük gününe ve 
atisine inanan ateşin ve coş-

kun mektupJar yazmaktadırlar. 
Bu mektuplar hükumetin kon
trolu altında olan vilayetlerden 
bile gönderilmektedir. 


