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Yabancının akını 
Berlinde darlık 

1 
• Çelik bakışlı, tunç yüzlü "Mehmetçik,, lerin 

vücud~~;~~:;,~~;~~~ir ,' geçid resmi tam üç saat sürdü .. 
10 Aifuslos Q1ô 

EDiRNE 13 ( A.A) - Atatilrk, Ordu mü• 
fettişi Orgeneral F abreddine çektiği bir tel
grafta demiştir ki : 

Almanların ağızlarmı doldura 
doldura gurur duyarak daima 
tekrar ettikleri (Guros Berlin) 
büyllk Berlin bir haf'adanberi 
hakikaten müstesna günler 
yaşıyor. Kelimenin bütün ma
nao;iyle büyük olan bil şehir 

bu defa da gelin p.ibi süslen
miş.. Bütün caddeler, bütün 

- Manevraların cereyanını bana 
~ g:1yet muntazam bir tarzda blldlrmek 
~ suretiyle ayni hayati .tevkle yaşama
mı temin buyurdunuz. Sizin ve bUIUn 

N kahraman ordumuzun sevgi ile göz
~ lerlnden öperim. 

lstanbul, 13 (Yeni Asır muhabirinden) - Or
dumuzun Hasköyde yaptığı büyük geçit resmin
den sonra şehrimize gelen Mareşal Fevzi Çak· 
mak ve generallar Alpullu şeker fabrikasını da 
gezmiılerdir. Fabrikada generallar şerefine bir 
ziyafet verilmiıtir. 

N 
N Yarın yorulmak bilmemiş ve bllml-

Edirne 13 (A.A) - Ordumuzun beş günlük 
muvaffakıyetli manevralarından sonra dün Has
köy civannda yapılan büyük geçit resminde ha
zar balunınak here T rakyanın en uzak klSıele· 
rinden varıncaya kadar her taraftan binlerce 
halk, arabalar, otomobiller, bisikletlerle, atlarla 
Has köye akın etmişlerdir. 

ma~azalar ve evler beynelmilel 
bayraklarla bezenmi~, beş mil-
yonu aşan nüfusuna bir mil
yon küsur daha katılmış .. 

Caddeler hınca hınç insan 
kalabalığı ile dolu.. Büyük 
caddelerde otomobilJer, otobfts
ler yanyana, ftçer ftçer bir ne
hir gibi akıp gidiyor. 
Koıkoca tehrin uykuya dal· 

dığmı görmek mümkftn değil
dir. Sabahtan başlıyan hareket 
gece yanımdan çok sonralara 
kadar durmadan eksilmeden 
deyam eyliyor. 

Meydanlara, caddelere, park
lara yerleştirilen hoparlörler 
atadJUmlarda olub bitenleri 
halka bildiriyor. Hoparlörler 
bilhassa ana caddelerde o ka
dar ıak ki birinin ıeai diğerinin 1 

bulunduğu mahalden işidiliyor. 
Binaenaleyh caddede yürürken 
aynı zamanda Olimpiyad stad
yomunda imiş gibi bntnn ha-
reklttan haberdar olmak müm
kün •• 

Bizdf! muhtelif milletlerin bir 
araya toplanması tabii bir kar-
gaplık doğurur farzedilir. 
Bundan dolayıdır ki, bu gibi 
ahvalde yetmiş iki buçuk mif· 
let bir araya toplandı, deriz. 
Berlinde faraı.iye değil, filen 
elli iki millet bir arada top
lanmıı bulunuyor. Amma or· 
tada fevkaladelik ifade edecek 
hiçbir vaziyet · yok. Herkes 
büyük bir intizam ile yerleşti
rilmif. inzibat ve intizam Ber• 
linin normal hayatının üstünde. 
Resmi sıfatı olsun veya olma· 
sın bütün Almanlar misafir· 
lerine bir hizmet edebilmek 
için emre amade.. Herkes bir 
nezaketi mücesseme .. 

itiraf etmeliyiz ki Almanların 
bizim üzerimizde ve hatta bir 
çok milletler üzerinde bıraktığı 
intiba nezaket bakımından biç 
de müsaid değildir. Onların 
herkese üstünlük iddialan mu· 
hatablan üzerinde iyi tesirler 
buakmaz. Bunun için birçok 
defalar Almanlara kabalık at
fohınur. Onlar anlatılıyor ki 
milli hududlara haricinde böyle 
bir çehre takınıyorlar. Kendi 
memleketlerinde bilhassa Ber· 
linde biç te böyle değiller. 

Bu mevzu üzerinde Berlinde 
yirmi sene kalmış bir yurddaşla 
konuşuyorum. O da bu noktai 
nazarıma iştirak etti ve hatta 
ilave eyledi : 

"Abdülhak Himidm bir ese
rinde şöyle bir mısraa rastla
dım: 
'·Ben karlar altında bır nrvbalıatım .. , 

Bence Alman!ar da kabalık 
altında bir nezaketi mücesseme· 
tlirler •• 

Hele bu milletin disiplinine, 
teıkilit kudret ve kuvvetine 
hayran olmamak elden gelmez. 

- Sonu 3 nrıi saJı/ada -
~a,kkı c:>cako~ıu. 

Y acek olan sanh ordumuzun geçit 
resmini 6özlerlmln önUnde canlandı
rarak masd olacağım. 

Başbakan ismet lnönü de gönderdiği bir tel
grafta ordumuza iltifatta bulunmu,tur. 

Yaş meyve ihracatı 

Atatürk · Sonu lieüncü sav/ada -

• • 
ıçın Japon profesörü Koji 

Şehrinıizde büyük soğuk hava de- Pazartesi günü şehri
polarının tesis edilmesi düşünülüyor mizde konferans verecek 
lngiltere ve Almanya ya geniş ihracat yapabileceğiz Profesör Japon milletinin hakkı

mızda saygı besledi2ini söylüyor. 

lkbsad Vekaleti namına mem 
leketimizin muhtelif meyva 
mıntakalannı tetkik etmekte 
Türkofis mayvalar seksiyonu 
tefi Zeki Doğanoğlu ile iıtan
darizasyon mutabassısı Dr. 

lncuterimiz nasıl işleniyor 

Baade, ziraat bankası şeflerin· 
den Rahmi diln ıehrimize 

gelmiılerdir. 

Heyet beş gün kadar Mani-
111ada kalmıı ve oradaki yaşüzüm 
ile Kaliforniyada kurutulmakta 

olan kuru iizüm tarzında üzüm 
kurutma usullerini ve Manisa 
ovasında Süleyman Şahlar k6· 
yü ile civarındaki köylerde 
yetiıen kavunlar hakkında tet· 
kikatta bulunmuıtur. 

- Sonu 4 üncü sahi/ede -

Tokyoda Komazayo lniYer
sitesi şark tarihi profesiSrO, 
Türk - islim enıtitlisO direk
törü ve Japon imparatorunun 
biraderlerinin himayesinde olan 
Türk Japon dostluğu cemiyeti 
azasından profesör Koji Okuba 
don Yali Fazlı GOl~çi maka
mında ziyaret ederek kendi· 
siyle g&rftımftştllr. 

Profesör, valim1zin teklifi 
üzerine Pazartesi günll saat 
6.30 da Elbamrada bir konfe
rans vermeji kabul etmittir. 

Bir saat deYam edecek olan 
bu konferansın mevzuu ıudur : 

1 - Japon tabiat ve ha
yatı ••• 

2 - Japonyanın coğrafi va· 
ziyeti ve mevkii .. 

3 - Japon ikliminin Japon 

hayat ve huıine tesiri. 
4 - Japon ırkı ve milleti .. 
5 - Japon diliyle Türk dili 

arasındaki benzeyiş .. 
6 - Meji devri yani son za

manlardaki Japon ıslahatı .. 
Profesör bu sah ah Selçuk, 

Tire, Ödemiş, Birgi havalisinde 
bir tetkik gezisine çıkacakbr. 
Buralarda Tlirk AIAn ve TOrk 
harsı üzerinde etütler yapa· 
caktır. 

Profesör Okuba Salı gllnü 
Konyaya gidecek ve ayın yir
mi c:lardllnde TGrkdiJi kuraJta· 
yında hazır bulunmak üzere 
bu havalideki seyabatını kısal· 
tacaktır. 

• •• 
Profesör don asanatika m8· 

- Sonu döTtJündJ salıiJtde -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fransa - Polonya ittifakı ALMANYA OL TIMA TOM VERDi 

G. Gemelin'in· seyahatı ispanya hükUmeti Alman tayyareci
askeri bir mahiyettedir sini tahliye etmezse Almanya 
General Varşovada sevinçle karşılandı 

gazeteler teveccühkar makaleler yazdı 
Varşova, 12 (A.A) - Fransa 

ordusu büyük erkanı harbiye 
reisi general Gamelinin Polon
yayı ziyareti münasebetiyle 
Polonya matbuatı generale hoı 
geldiniz diyen ve kendisinin 
bu ziyaretini eyi bir surette 
tefsir eden hararetli makaleler 
yazmaktadır. Yarı resmi gaze
te Po!ska ezcümle diyor ki: 

" 1934 de Barlunun 1935 
de Lavafm yaptığı iki siyasi 
ziyaretten nsonra bugün ay
ni derecede ehemmiyetli as-
keri bir ziyaret yapıl-
maktadır. Bu münasebetle 
şunu hatırlatmak isteriz ki Frfln· 
sa • Polonya tedafüi ittifakı 
harb sonu Avrupasının en sü
reli iki taraf ı andlatmalarm• 

General Oamrlüı 
Fıarısız Büvıik Eıkfimlı01bive Reisi 
dan birisini teşkil eylemektedir. 
Polonya politikasının ana hat· 

- Sonu 4 üll&Ü aalıiJtde -· 

diplomasi münasebatını kesecekmiş •• 

Lizbon, 13 (A.A) - Diplo· 
masi mabafili Almanyanın is
panya bükümetine bir oltima
tom göndererek Alman tayya
cileri serbest bırakılmadığı 
ve Sevil ihtiJalcilerine gönde· 
rilmiı oJub yanlışlıkla Madrid 
yakınında karaya inmiş olan 
Alman tayyaresi iade e:dilme· 
diği takdirde diplomasi müna
ıehetleri kesmek tehdidinde 
bulunmuş olduğunu beyan et· 
mektedir. 

Öğrenildiğine göre, Madrid 
hüküıneti Almanyanın bu ta
lebleri is'afa karar vermiştir. 

Saint Jean De Luz. 12 (A.A)
Hemlayeden gelen Ye ihtilal 

Arjantin sefiri ne oldu? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alman hmkive 11azm Von Nöjuıltl 

ema11nda Zarauı mevkimde 
kalmıı olan Arjantin sefirinin 
bmaya gelmiş olduğunu bildi
ren haber tekzib edilmektedir. 

Sefirden şimdiye kadar hiç
bir haber alınamamıştır. 

Saint Jean De Luz, 12 (A.A)
Hakkında bOyiik endiıeler du-
yulmuı olan Arjantinin ispanya 
büyOk elçisi ispanyadan kaça• 
rak buraya salimen gelebil· 
miştir. 

Paris, ( Ô.R ) - Berlinden 
gelen haberlere göre Alman 
bükümeti Fransız tezini resmen 
kabul etmiştir. Almanya muva• 
fakatın ıartı olarak Nadrid 

- Sonu 3 acü SayJada -



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

Diide ilk inkıliib 
faraziyesi 

Yazan: Avni U/Jlsaı• 

-9-
"Babil kulesi,, hikayesi ve 

"Tebelbulüelsine,. efsanesi di
ye "Tevrat,, meokutibndan 
tarihlere geçmiş bir hadise 
vardır: 

"Babilde "Nemrut" adında 
bir hükümdar; o devrin itika
dında yer tutan Allablarla sa
vaşmak, onlara yakından ok 
atmak için başı göklere değ
mek üzere bir kule yapmağa 
kalkışır .. Kule bir çok yüksel
dikten sonra yapıda çalışan 
mimar ve işçilerin dillerinde 
değişiklikler doğar; biribirleri
nin meramını anlamaz· olurlar. 
Böylece kulenin yapısı tamam
lanmaz. 

"Gene bu Nemrut, peygam
berler babası diye anılan lb
rahim aleyhisseliimı ateşe atar, 
ateş lbrahimi yakmaz. Ibrahim 
Babilden Mekkeye gider, ora
da, hala "Makamı lbrahim,, 
diye anılan kaleyi kurar •• 
Bugün de Arap dilinin en 
fasihi, en düzgünü Mekke 
'livesi sayılır . ., 

Bu rivayetler, bu vakıalar 
tarihi tetkikler ile karşılaştın
lır, muhakeme ve mantık had
desinden geçirilirse bir faraziye 
vücud bulur. 

"Sümer tarıhi üzerinde yapı
lan son· tetkikler gösteriyor ki 
medeniyetin ilk canlı inkılabı 
ve dil terakkisi Babilde başla
mıştır. "Nemrut., deniten ada
mın " Yağılmaz " adında bir 
Sümer hükümdara olduğu ileri 
sürülmüş, merhum " Samih 
Rifnt ,, ta Yağılmaı 3dının 
Türkçe yenilmez veya yanılmaz 
mefhumunu veren bir isim ol
ması İcab ettiğini söylemiştir. 

Bu malumlar üzerine muha
keme ederek efsane şeklini 
alan hakikah bulabiliriz. Bu 
hakikat şu faraziye ile tebarü~ 
eder: 

Nemrudun Allab!arla savaş
ması demek o devirlerde 11 Al
lah,, mefhumu ile iltibas etti
rilen tabiat kuvvetlerine karşı 

koymak için kendisinde kudret 
bulması demektir. Bakılırsa 
" Babil kulesi " o devir insan
ları hrasında m marinin bir çok 
ilerlediğine açık bir delildir. 

Nemrudun lbrabim peygam
beri ateşe atması ve ateşin yak
maması demek; o devirde baş· 
lamış olan dil ve ilim münaka
şalarına lbrahimin önayak ol
ması üzerine eza ve cezaya 
maruz tutulması ve nihayet 
lbrabimin bir ilim bakikatını 
koruduğu anlaşılarak itlak edil· 
mesi demektir. 

Bu esas üzerine muhakeme 
yürüderek şu neticeye vara
biliriz. : 

Nemrut devrinde " Hindu 
avrupai ,, denilen arı dillerle 
turani diUere mevı.u teşkil eden 
bir takım münakaşalar ve bir 
takım cereyanlar başgöstermiş, 
bu arada Türk dili sezin ve 
fehimleri yeni mecralara dö
külmüştür. Bu cereyanın başın
da lbrabim peygamberin bu
lunduğu anlanşılıyor. 

lbrab;ın peygamber, Türkçe
nin sezim ve f e~imlerinden büs
bütün uzaklaşmamak üzere o 
dile yeni bir bünye izafe et
miş, böylelikle obje ve muv
mandan yü:.: çeYirİp sübje ve 
aksiyona meyil eden ve müşa
hededen ziyade mufekkireden 
ilham alan bir dil ibda edil
miştir. Bu dil Sami dil varlığı 
ile ihtilat ederek Arapçaya 'li ü
cut vermiştir. 

O devre kadar Türkçenin 
öz malı olan bir çok sezim ve 
fehimli sözfer; bu yeni cereyan 
üzerine yavaş yavaş yeni di
le mal olmuştur. Türk kendi 
dilinin bu sözferini baskasın-

Piyasa 
Vaziyeti hakkında 
rapor hazırlandı 

Son hafta piyasa vaziyeti 
hakkında alikadarlarca yüksek 
makamlara gönderilmek üzere 
bir rapor hazırlanmışhr. Bu 
raporun bazı noktalarını aşağı
ya yazıyoruz: 

Pamuk: Dün pamuk kırk 
dört buçuk kuruşa kadar 
yükselmiştir. Bu suretle iki 
gün içinde elli santim te
reffu kaydedilmiş oluyor. Pa
muk stoku kalmamış gibidir. 
Mevcut pamuğun miktarı 1200 
balyeyi geçmemektedir. 

Yunanistanın sif Yunan li
manları için tonu 130 şilinden 
olmak üzere Romanya ile 12 
bin ton buğday mubayaası 

hakkında bir anlaşma yapbğı 
öğrenilmiştir. 

Avrupanın bu seneki buğday 
rekoltesi ( 408 ) milyon kental
dir. Bu miktar geçen sene re
koltesinden 14 milyon kental 
yani yüzde 3 nisbetinde daha 
azdır. 

Kanada' da 1919 senesinden 
beri en ziyade busene buğday 
istihsal olunmuştur. Yulaf, çav
dar ve arpa mahsulü de çok 
noksandır. Geçen senenin 25 7 
milyonuna mukabil busene an
cak 218 milyon buşel buğday 
elde edileceği alakadarlara 
gelen malumattan anlaşıfmışbr. 

* ~ . 
ilk palamut mahsulü piya-

saya ge?miş ve satılmıştır. 

... &••···································· 
dan istiane ettiği bir takım 

yabancı sözlerdir kanaati ile 
kullanmışbr. Türk dili kurulu
nun baı.ı neşriyatı ve daha 
başka emekler bu cereyana 
kapılmış olan sözlerden birçok
larının Türkçe olduklarını gös
termiş ve ispat etmiştir. 

Yeni bünyeye giren Türkçe 
sezim ve fehimler monoton 
ahenkten de ayrılarak ve yeni 
bir ahengin veznine uyarak 
başka, başka şekillere girdık
leri için Türkçe olmadıkları 

zamana kuvvet vermişlerdir. 

Örnek olarak birkaz söz ya
ıafım: "Sür'at,, kelimesi, Türk· 
çedir. " sür ,, fehimli sözü ile 
" at ,, fehimlisinin birleşiğidir. 

Bunun gibi Türkçe birer ke
lime olarak kullanılan " sürt-
mek ,, ve " sürümek ,, mas• 
tarfarı da aynı kaynaktan-
dır. Bu iki kelime hafif 
ses ile başlayıb hafif ses ile 
bittikleri için türkçe kaldıktan 
halde "sür" ve "at., sözlerinin 
birleşiği olan "sürat,, kelimesi 
malum ahenge uymadığı için 
Arab dilinin malı sayılmış 
"seri.. "tesri., mUsareat gibi 
şekillerle büsbütün arapçalaş· 
brılmıştır. 

•Kayıt,, kelimesi "kay,, ve 
"ıt,, heceleri ile bir keJimedir. 
"Kay,,, " kaymak ,, mastarını 
yapan türkçe febimden başka 
birş,e.y olmadığı gibi uıt,, ta, 
teaddi manasına veren bir türk-
çe sezimdir. Öyle iken takyit, 
mukayyit, kuyud, mütekayyit. 
gibi şekilleri ile tam arapça 
keyfini vermektedir. Bunun 
gibi: "akit., kelimesi de akmak 
mastarını yapan "ak,, türkçe 
fehimlisi ile "it,, seziminin be· 
zimJisidir; akit, muakit, takit 
gibi şekiller almış~ır. 

Emel, elem kelimeleri de 
biribirinin maklubu iki Türkçe 
sezimin bezimlisidir. Bunlar gibi 
yüzlerce örnek bulunabılir. işin 
asıl ehemli tarafi Türkçede fiil 
salımlannı yapan altı ilk fehi-
min arapçada da aşağı yukarı 

aynı salımlara vücud vermesin
dedir. 

- Deı•am ederek -

Valimiz ....... 
•• 
Odemişteki 
teftişlerinden 
memnundurlar 

Vali Fazlı Oüleç 
Ödemiş kazası ile havalisin .. 

de üç gün süren bir seyahattan 
bulunmutt olan valimiz Fazli 
Güleç dün kendisini ziyaret 
eden bir muharririmize teftiş 

seyahab hakkında şu izahab 
vermişlerdir: 

- Ödemişe gittim gördüm. 
Halk mesaısının mahsulünü 
toplamakla mesguldur. lktisad, 
sıhhat ve emniyet vaziyetlerini 
çok güzel buldum. Ödemişin 
merkezinde de belediyeyi tak
dire şayan faaliyet içerisinde 
gördüm. Bir kaç gün evvel 
buz fabrikası tesis edilmiş 

ve buz çıkarılmağa başla-
nmıştır. Şimdi de soğuk 
hava deposu yapılmakta-
dır. Mevcud elektrik kudre-
tinin tevsii ve civar köylerinin 
de bundan isfifade ettirilmesi 
düşünülmektedir. Gördüğüm 

vaziyet bana inşirah vermiştir. 
C!I 1 ••••• 1 • 

iNHiSAR DARE 1 
FAALiYETE GEÇTi 

•••••••••••••••••••••••• 

Dün Bornovadan --
120,000 

Kilo yaf UzUm 
mubayaa edildi 

inhisarlar idaresinin Bornova 
ve havalisinde dört gün önce 
başlıyan yaş üzüm mübayaatı 

hararetle devam ediyor. Dün 
akşama kadar Bornova He 
Altındağ köylerinden alınan 

yaş üzümlerin mikdan 120,000 
kiloyu bulmuştur. 

Üzümler kilosu 2 kuruş otuz 
paradan alınmakta ve parası 
rençbere peşinen ödenmektedir. 

ııı • ııı rr 

uv r 
•••• Ki 

Çok eğlenceli numa
ralar bulunacaktır 

Küllürparkta fuvar hazırlık
larına devam edilmektedir. Fu
varda yer ve pavyon almış 

1 
olan ekspozanlara da dekoras
yon işlerini 15 gün içinde ta

f 1 mamlamalan için fuvar komi-
tesi başkanlığından tebligat 
yapılmıştır. 

Belediye reis muavini Suad 
Yurdkoru dün fuvara giderek 
hazırlıkları ve muhtelif inşaatı 
teftiş etmiştir. Fuvarın açıl-

masına 17 gün kalmış olduğun
dan hazırlıkların bu müddet 
içinde tamamlanması için ge
celeri de çalışılmaktadlr. Be-
lediye fuar sahasına muvakka
ten verilmiş olan eletrik cere• 
yanının arttırılmasını şirketten 
istemiştir. 

Macaristanda büyü~ sirk 
kumpanyası ile mukavele imza 
edilmiştir. 150 artisti ve muh
telif vahşi hayvanlan bulunan 
bu sirk fuarda cazib bir nu
mara teşkil edecektir. 

lstanbulda bulunan Belediye 
reisi doktor Behçet Uz lstan-
bul şehir tiyatrosu ile bir mu
kavele akdetmiştir. Bu muka
veleye göre şehir tiyatrosunun 
operet kısmı 50 kişilik bir kad-
ro ile fuvara gelecek ve kül
türpark içinde hazırlanmakta 
olan açık hava tiyatrosunda 
temsiller verecektir. Açık hava 
tiyatrosu için belediyece bin 
koltuk sipariş edilmiştir. 

Bağcılar ....... 
Kaliforniya 
tarzında 
UzUm kurutmağa 
başlamış bulunuyorlar 

Evvelki günkü nüshamızda 
bahsettiğimiz gibi Kaliforniya 
tarzında üzüm kurutma işini 
ele alan heyet Manisada yüzü 
mütecaviz müstahsille koope
ratiflerin nıiimessillerine Alman 
firmalarının vukubulan taleb
leri ve Kali, orniyada bu üzüm
lerin nasıl kurutulduğu hakkın
da izahat verilmiş ve bu talebin 
müstahsiller tarafından karşı

lanması ve her büyük müstahsi
lin bir veya iki çuval üzümünü 
bu tarzda kurutmaları karar
lnştınlmıştır. Müstahsillerin ku
rutacakları bu üzümler Tariş 
üzüm kurumuna gönderilecek 
ve kurum bunları doğrudan 

doğruya Hamburga ihraç ede
cektir. Tariş üzüm kurumu ayni 
zamanda kendi hesabına da iz· 
mir havalisindeki üzümlerden bir 
kaç yüz çuval üzümü bu şekilde 
kurutacak ve Almanya piyasa
larına gönderecektir. 

Öğrendiğimize göre heyet 
lz.mirdeki tetkikatını bitirdik-
ten sonra Akhisar, Kırkağaç 
ve Bergamanın Kozak nahiye
sinde tetkikat yapacaktır. Bunu 
Marmara havzasında, Trakya 
ile Kocaeli mmtakasındaki tet
kikler takib edecektir. .,, 

• • 
Hususi surette öğrendiğimize 

göre üzüm kurumu lzmir civa
rında iki bağ satın alarak Ka
Jiforniya usulünde üzümünü ku-
rutacak ve gerek bu üzümler, 
gerek müstahsillerin bu tarzda 
kurutarak gönderecekleri birer 
ikişer çuval üzqmlerden onar 
onbeşer kiloluk nümuneler am
balaj edilerek Atinaya ve ora
dan tayyare ile Hamburga 
gönderilecek ve bu yıl için 
ofortonun biran evvel yapılması 
temin edilecektir. Kavun için 
de aym şekilde süratle teşeb
büsler yapılacaktır. ........ ,. 

Nazilli'de 
O a reisinin tetkilderi 
Ticaret ve sanayi odası reisi 

Hakkı Balcıoğlu incir mıntaka-
sında tetkikat yapmak ve ilk 
incirin lzmire geleceği günü 

Seyyahlar ge iyor 

Belediyenin fuvarı hazır bir 
hale getirntesi için 170 bin 
li~a sarfetmek lazımgelmiştir. 

tesbit etmek üzere dün nazilliye 
gitmiştir. Hakkı Bafcıoğlu ayın 
on altısında lzmire dönecektir. 

Ömpres Of Avusturalya 
adındaki f ngitiz vapuru bngün 
saat sekizde 480 seyyahı 

hamilen limanıza gelecek
tir. Seyyahların 135 şi Selçuğa 
giderek Efez harabelerini ziya
ret edecek diğerleri burada 
kalarak Müzeyi, Kadife kaleyi, 
eski lzmir hafriyatını ziyaret 
edeceklerdir. 
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Takdir edilen 
muallimler 

Bergama Zübeydehanım mek
tebi başmuallimi ve kültür me-
muru Saffet ile Foça merkez 
mektebi muallimlerinden Tev
fik Ülkü, lzmir Halidbey mek
tebi muatlimlerinden Vedianın 
son üç yıl içinde takdire değer 
bir şekilde çalıştıkları görül
müş ve eylüldan itibaren ma
aşlarnıa bareme göre birer 
derece zam yapılması kabul 
edilmiştir. ·-·····-· Tetkikten avdet 

Üç dört gündenberi Çeşme 
ve civarında tetkikat yapan 
Izmir ticaret odası genel sek-
reteri ve Türkofis müdür vekili 
doktor Mehmed Ali Eten dün 
şehrimize donmüşlür. 

Telefon T A y y A R E s· Telefon 
aı5ı ıneması 3151 
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Tarass Boulba! 111111 Tarass Bou;ba! 
Sayın lzmlr halkına teşekkür ve mUJde: 
Yaz mevsimi dolayisile faaliyetini tatil eden sinemamız, 

geçen yılki sinema sezonu zarfında gördüğü yüksek rağbete 
ve teveccühe teşekkür ederken yeni yılm 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 AS S B O U L B A ~~jd~~~.ğıoı 
Bu filim yaratıcı san'atkir Harry Baur'un, Danielle Dar

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

Maddi menfaatten ziyade halkın bedii zevkini gözönünde 

t t Tayyare Sineması, bu yıl Avrupa ve Amerika-
n an nın tanınmış yüksek filim kumpanya-
larının en seçme filimlerini sayın halka sunmakla kendisine 
gösterilen sevgi ve alakaya mukabele ettiği zehabındadır. 

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

Tarass Boulba'dan sonra sinemamızda geçecek büyük 
fiHmlerden biri de M 1 Ş EL S TR O G O F' dur. 

DiREKTÖRLÜK 
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~ rz7777.7.z7ZJ Şeyler ~ 
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Ecdadın sayısı 
Volter der ki: "Memleketine 

iyi hizmet eden adaman ecda
da ihtiyacı yoktur.,, Bununla 
beraber Brid' oison; Her ada
mın ecdadı arasında bir şahsi
yet bulunabileceğine kanidir. 
Niçin mi diyeceksiniz? 

Bakınız. neden ••• 
Bir lngiliz alimi - çok sebırh 

bir alim olacak - hesab etmiş, 

2000 sene içinde her adamın 
139 lcatırilyon 435 trilyon 917 
milyar, 489 milyon, 535000 
ceddi olduğunu bulmuş ... 

1884 Tarihli bir almanakta 
aynı mesele üz.erinde şu satır
lara tesadüf edilir: 

"Babanızın, annenizin de bir 
babası, bir annesi vardı. Yani 
onlar ikinin iki misli dört şahıs
tılar llci büyük babanızın ve 
iki büyük annenizin de birer 
babası ve annesi olduğu::u 

düşüni!nüz. Üçüncü batında 
bunların sayısı dördün murab
baı olan on altıya varmış ol
duğunu göreceksiniz. iki bin 
sene içinde elli nesil değiştiği
ni tasavvur edersiniz bu suretle 
ikinin ellinci üsüden yani e llin
ci kuvvetten hesabını }lapmak 
kolaylaşır. Ve o zaman bula .. 
cağmız rakam, lngiliz alimin 
tahmininde aldanmadığmı gös .. 
terir. Bu satırları okuyan her 
adamı dünyaya getirmek için 
2000 sene içinde 839 katirilyon, 
245 trilyon, 417 milyar, 4S9 
milyon, 535 bin doğum yapıl

ması lazım gelmiştir. 

BU MERAKA NE DERSiNiZ? 
ltalyanm nıühim film kum

panyalanndan birinin direktörü 
olan Rio Kazelli garib bir ki
tab meraklısıdır. Merakı yer 
yüzünde bu?uoan en can sıkıcı 
kitapları toplamaktır. Bir çey
rek asır içinde bu mahiyette 
8600 kitab toplamıştır. Kaz.el
linin dostlarından biri uykusuz
luğa tutuldu, uyku veren bu 
kitaplardan birini tedarik için 
kendisine telefon etmt:si yeter. 
Kazelli temin ediyor ki, ayır

dığı kitapların bir iki sahifesini 
okuduktan sonra uyumak kabil 
değildir. Bu merak, muharrir
lerden yüzlercesini Kezelliye 
düşman yapmıştır. Italyanın 
maruf muharrirlerinden biri 
Kezellinin kendi eserlerinden 
on bir tanesini de kütüphane· 
sine koyduğunu haber alınca 

kendisini düelloya çağırmışhr. 

Fal<at bu hadise o kadar bü
yük alaka uyandırmıştır ki mu .. 
harririn eserinden satılmamış 

bir nüsha bile kalmamıştır. 
MEDENf HAKLAR 

TERBiYESi 
Fransız mekteplerinde me· 

deni hakların öğretilmesi mese
lesi ayanda çok mevzuubabs 
olmuştur. Ayandan bir zat Lük
semburg sarayının bahçesinde 
naurlarden biriyle konuşurken 
şunJarı söylemiş : 

" - Medeni bakJar terbiye
sinden bahsediyoruz. Büyük !'İ
yasilcrimizdctn bir çoğu benim 
gibidirler. Bu terbiye ilk mek
teplerde verilir. Fakat orta 
mekteplerin yüklü programları 
onun ihmat edilmesini mucib 
olur. Ben ancak nazır olduk-
tan sonra bu kadar faydalı 
olan bu öğrenimin bazı tafsi-
latını öğrenebildim. 

Bu muhavere olurken oradan 
muhalif senatörlerden biri ge· 
çiyormuş.. Nazır arkadaşının 
kolunu çekerek: 

- Aman susunuz, bu itira· 
fınııı duymasınlar, demiş .•. 

--·~ Demiryollarında teltişler 
Devlet demiryolları ~ekizinci 

işletme müdürü Tahsin Sezer 
diin ı . enemcne kadar giderek 
demiryollarının muhtelif işlerini 
teftiş etmiştir. 



t•~·· ••••. 
Bir milyon . -.. 

Yabancının akını 

BerJinde darlık 
vücuda getirmemiştir 

- Baştaıa/ı buınci say/ada
Düşüniinüz. Dünyamn dört 

k6şesinden binlerce sporcu bu
raya akın etti. Hergün trenler 
hıncahınç insan taşıyor. Yalnız 
31 Temmuz günü mutad tren
lerden maada Berline doksan hu-
susi tren geldi. Buna rağmen şe
hirde sıkıntı verecek hiçbir zor
lukla karşılaşılmıyor. Almanca 
bilsin veya bilmesin herkes yerini 
buluyor ve herkes istediği yere 
gidiyor. Bütün ihtiyaçlara ce-
vap verecek teşkilat kurulmuş, 
o kadar ki fazlasiyle bile .. Çnn-
kll Almanlar olimpiyadlar do
layısi yle Berline en az bir kaç 
milyon ecnebinin geleceğini 
umuyorlardı. fiazırbkJannı ona 
g6re yapmışlardı. Fakat ya
bancı akını umulduğu gil>i çık· 
madı. Milyonu doldurduğu da 
tlbheli. Geniı tahminlere isti
nad ettirilen hazırlıklar şüphe· 
sia bu vaziyette çok farkhkla 
İfliyor. Mamafih onlar boşluk· 
ları doldurmak yollarını da bul-
muılardır. Olimpiyadlarde elde 
ettikleri muvaffakıyetleri netice-
leri göstermek, Seriinin müstes
na vaziyetini seyrettirmek için 
her gün vilayetlerden onbinlerce 
Alman Berline geliyor. Geziyor 
dolaııyor tekrar yerine dönü
yor. Bundan dolayıdır ki Ser
iinin sokaklarında bir çok tu
haflıklarla karşılaşmak mümkün 
oluyor. Alman köylüleri mHli 
elb!selerile Berline iniyorlar. 
Bunlar nazarı dikkatı celbet
mekten uzak kalmıyor. Obür 
taraftan maılahına bllrünmüı 
bir Hindli kadını bütiln nazar
lan üzerine çekiyor. iki metre
ye yaklaf8n uzun boylu bir 
Almanla bir metreyi giiçl6kle 
aşabilen kısa boylu bir Çinli 
ve japonhnnm yan yana sidit· 

· )eri elbette dudaklarda tebes
allm yaratıyor. Efzon kıyafet

lerile sokaklarda dolaşan Yu
nanlılar lzerlerine allka çek· 
meğe uğratıyorlar. 

Garabet örneklerine hele 
etlence yerlerinde çok ıık rast
lanıyor. Ç6nki yabancılar gece· 
leri soluğu eğlence yerlerinde 
ahyorlar. Alman milleti esasen 
eğlencenin aııkı. bir de buna y6z 
binlerce yabancı iliYe edilince 
ıtphesiz buralarda yer bulmak 
hayli mOtkOI oluyor. Denebilirki 
rastlanan biricik sıkıntı bu mev· 
z.udadır. Eğlence mahallerinin 
kapılarında arka arkaya dizil
miş insan yığınları umumi har-
bın vesikalık ekmek bekleyen
lerini gözlerde canlandınyor. 

Huliaa Berlinde elli iki millet 
bliylk bir ıpor faali1eti içinde 
kaynatıyor. Geceleri de eğ· 
leniyor. 
~akk.ı ocakoAıu 

••• 
Bir Fransız 
saylavı öldü 

Caeu, 13 ( A. A ) - Eski 
saylav ve Fransanın sat;ık La hay 
elçisi ve Fransız endüstriyel 
iza11ndan Cbarles Benoist 75 
yqında olduğu halele ani bir 
ıekilde ölmüıtür. 

Benoist tarih, felsefe, ıiyasal 
bilgiler ve ekonomi baklanda 
çok mühim eserlerin mDellifi 
idi. 

Pariste siyasal bilgiler mek
tebinde profesörlük etmiş olan 
Benoist, Kont De Paris'nin si
yasal terbiyesini deruhte et
mişti. 

Sovyet 
tayyarecileri 

Fair Banks 12 (A.A) 
Alaska - Moıkova - SANDİ
EGO uçuşuna devam etmekh: 
olan Levenosky !le Levehenko 
acllı Sovyet tayyarecileri bura...... 

Son Telgraf Haberleri 

Cim Londos vazgeçti 1 

Cihan şampiyonu Yaşara Istanbul 
namına bir ev hediye edilecektir 

lstanbul, 13 (Yeni Asır muhabirinden) - Yunan Şampiyonu Cim Londos bundan evvelki 
muvafakabna rağmen tekrar Dinarlı Mehmedle görüşmekten vazgeçti. Gazeteler, Cim Londos'a 
bu hareketinden dolayı· tarizlerde· bulunuyorlar. Haber;· Cim Londos'un bir reklam profesörii 
olduğunu yazıyor. 

lıtanbul, 13 (Yeni Asır) - Son Posta; Tüy sıklet cihan şampiyunu olan Yaşar'a lstanbul namına 
bir ev satın alınmasını temin için Galatasaray - F enerbabçe takımları arasında bir maç yapılmasını 
teklif etti. Bu fikir hararetle karşılandı. 

Fransız komünistleri 
ispanya hükômetinin ablokasını 
büyük bir hayretle karşılayarak 

müşterek tedbir istiyorlar 
Paris 13 (Ô.R\- Bütün sol cenah gazeteleri 

komünist partisinin bir beyannamesini neşredi
yorlar. Bu beyannamede Al:nanva ve ltalyanan 
Asilere silih vermekte devam ettikleri bir sıra
da resmi ispanyanın ablokasına şabid olmanm 
şayan hayret bir şey olduğu bildirilmekte ve 
Habeşistanı istili eden ltalyaya karşı bile bu 
mahiyette zecri tedbirler tatbik edilmemişken 

Madrid hükumetinin maruz kaldığı muamele 
teessürle kaydolu'lmaktadır. 

Komünist partisi, ispanya vaıiyetinin görilJül
mesi için bir toplantı yapdmasını istemiştir. Sos-

yalist partisi, halk cephesini teşkil eden diğer 
partilerin de iştirakleri ıartiyle bu toplantıyı 
esas itibariyle kabul ettiğini bildirmiştir. 
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MOTORLU KUVVETLERiMiZ 
------------------------------------------Çelik bakışlı, tunç yüzlü "Mehmetçik,, 

lerin geçit resmi taıiı üç saat sürdü 

Fransada 
••••• 

Tüccarın kredi 
ihtiyacı 

Paris, 13 (A.A) - Senato 
ufak tadilatla Fransız ihracat
çılarnia verilen devlet kredi 
t~minatının tatbik sahasını ge

niıleten ve izami krediyi bir 
milyardan iki milyara çıkaran 
kanun projesini tasvibetmiştir. 
Bu kanun projesinde mevzuu 

bahsolan garanti yalnız siyasi 
risklerle kambiyo riskleri tak
dirinde vazif~ görmektedir. 

Küçük Antant 
konferansı 

Roma 13 ( Ö.R) - Küçük 
Antant devletleri konferansı 
bir Eylülde foplanacakbr. Bu 
konferansta Avusturya - Al
manya anlaıması, Lokarnocu
lann onlllilt~ toplanblan 
ve Almany•ni ~ Balkanlardaki 
prestiji meselesi görüşülecektir. 

ltalyan • Yunan 
ticareti 

Roma 13 (Ô.R) - Yunanis
tan elçisi ile hariciye nazırı 

Ciano ltalya-Yunanistan arasın
da ticari münasebetleri tanzim 
edecek olan yeni ticaret mu
kavelesini imza etmişlerdir. 

Nafia vekili 
Safrada Demlryolları 

lflerlle yakından 
allkadar oldu 

Bafra 13 ( A.A ) - Nafıa 
Vekili Ali Çetinkaya ve mai
yeti erkinı ile birlikte dün 

- Baştarafı binnci sav/ada - slklet mUtrezttlerl, tayyare, ba,ta ge- Bafrayı şereflendirdi. Vekil, 
Saat dokuza doğru başta ıenel kurmay bq- n_ıt.LJuır-.y batkanı olmak U.ra itti- hükümet, belediye ve partiyi 

kam Feni Çakmak olmak 8zıere cliier ~ral- -Byaret .,.._..., laelelliyede 
1 lif K D k T k li yllk kormıtantar ve halkın aevgl, tak- Safranın elektrı'k, su, yol -e er, umumi m ettiı izım iri , ra ya va - dl h " 
leri ve Edirne aaylavları geçit resminin yapıla- r ve ayranhk hlalarl içinde geçti- demiryolu ve batakhk itleriyle 
cağı sabaya gelerek halkın cotkun tezahürleri ler. Va yUksek bir mUkammellyel ve yakından alikadar olmuftur. 
arasında kendilerine aynlan tribünlere yerleştiler. ba,arı 9öaterdllar. Bu arada Cumhuriyet yaratı-

Saat 9 da bat il yan bU •Ok ra8ml ge- Geçid resmi tam 3 uat siirmüı ve bu vesile cılığının bOy6k eserlerinden biri 
çld gllrUlacek ••ydl. Çellk bakı,11, yiğit MehmetciJderi ve kudretli komutanları iie olan Bafra • Alaçam köprilsl 
Tunç yUzlU Jllll Mehmetçlklar tank, pnb Türk orduıu AtatBrk6n bir daha takdir intaatlDI tetkik ederek d6n· 
maklnall tUlenk, zırhla otobUs, moto- ve iltifahna mulaar olmuşhır. mlltlerdir. 

...................................................................................................... , .............. , .......................................................... . 
vaziyet Berlinin teşebbüsü •• • uzenne Madridde son 

Zenginler .traş olmadık- Perulular, memleketleri
larından sakalları uzamış ne dönmekten vazgeçti 

Halk aç kalmamak için süt veren 
ineklere kadar kesiyor 

Madrid, 13 ?(A.A) - Gazete kadaki elçilik, b0y6k elçilik ve 

Hadiseyi çıkaranların komünist 
tahrikçiler olduğu ~)fleniyor 

Madrid at'lltıdaki iki kararna- konıolosluklara mensub otuz 
Berlin, 13 (Ô.R) - Payıtah

bn spor mahafiti, Peru h6k6-
metince olimpyat mlaabakala
rına iftirik eden Peru atletle· 
rinin geri çağnlmasından derin 
bir hotnutsuzluk duymUfhır. 

meyi neşretmektedir: kadar sekreteri kadrolarduı çı-
1 - iç bakanı hiik6met ta· kanlanştır. Sü bakanı bir çok 

rafından verilmit her tirli im· generalleri y6kaek zabitleri de 
tiyazları yeniden tetkik ede- bakanlık emrine almıtbr. 
cektir. Haber verildiğine g6re Cu-

2 - KOçilk asker müfreze- neucadan bir çok koyun ve sı-
ler şefleri için piyade, topçu ğırı~ ve kOlliy.etli miktarda 

Salihiyettarlar Peru heyeti 
nezdinde teşebbüsler yaparak 
Berlini terketmemelerini iste
mişlerdir. Aynı teıebbOs Pero-ve isfhki · k ı h · emtıanın gelmesı Madrid ıeh-

ı m ısım arını avı . . . . . . . . 
olmak 6zere bir talim mektebi rının ı_aıesını temın etmıştır. 

Kom6nııt mebus Cuenca Ovie· 
nun Berlin elçiliği nezdinde de 
yapılmııtır. açılacaktır 

Bu son kararnamenin esbabi 
mücibe IAyıhası millt kadronun 

geniıletilmesi 16zumunu tebartız 
ettirıhektedir. 

Barselon, 12 (A.A) - Fab
rika patronlariyle zengin ls
panyonllar amele kıyafetinde 
ve günlerce traş olmadıkların· 

dan uzun sakailariyle ortada 
dolaşmaktadnlar. Süt veren 
inekler de yenmek üzere ke
silmiştir. 

Barselon dağı tarikiyle Golf 
Clübe giden yolda birçok cina
yetler olmuş ve balen de ol
maktadır. Bu clübün azasının 
bir çoğu lngilizler ve zengin 
lspanyollardır. 

Madrid, 12 (A.A) - Bakan• 
lar kurulu· Avr•P• •• Ameri-

donun alb kilometre ötesinde 
bulunan Losones ile Trubia si
lih fabrikasın;n işgalini teyid 
etoıiıtir. 

Mumaileyh Lima hükümetini 
böyle bir karar ittihazına sevke
den sebebJeri anlatmıştır. Bu 
mülikatın neticesi hakkında 

ltalyan gazeteleri 

Lehistanın müstemleke 
istediğini yazıyorlar 

Roma 13 ( Ö. R ) - ltalyan gazeteleri bu sabahki nüs
halarında Lehistamn müstemleke talebinde bulunduğunu 
yaııyorlar. Lehistan hükümeti, 34 milyonluk nüfusunun mütema· 
diyen artması ve bütün muhaceret sahalarmın kapanmış bulun
ması hasebile, müstemlekeler olan ihtiyacının anlaşılmasını isti
yor. Varıova siyasi mahafili, bazı memleketler elinde mevcut 
olan mtlstemlekelerin, ihtiyaçlarının kat kat fevkinde olduğunu 
·ileri ılrmekte: diter memleketlerin de hayat· baldanııa yer bara· 
kılm-. .ilt • •• . 

Dıtanya biç ltir haber sınna
mıpa da meselenin halledildiği 
PerohJamı gitmekten vazgeç
tikleri zaaaetliliyor. 

Berlin, 13 (Ô.R)- Peronun 
Berlin sefiri gazetecileri kabul 
ederek Limada baş gösteren 
ıon hldiseler münasebetile 
h6k0metinin teessiirJerini bil-
dirmiştir. Sefir demiftir ki: Bu 
hadiseleri yapanlar sporcuJar 
değildir. Hldiseler komünistler 
tarafından tahrik edilmiştir. 
Komünist partisi fırsattan isb· 
fade ederek bir hükimet dar
besi yapmak iatemiftir. 

Gam elin 
Polonyaya giıti 
Varşova. 12 (A.A) -Fransız 

erkim barbiyei umumiye baş
kam general Gamelin buraya 
gelmiş ve aralarında espektör 
general Ridzes Smigy ile Sü 
bakanı bulunan bütün askeri 
otoriteler tarafından karıılan 
mıtbr. 

Halk geQerah yaşasın Fran
••, yquın FraDllz orduau ni· 
~ 

........ 
Almanya 

•••••••• 
Nota verdi 

- Baştara/ı 1 ind sahifede -
hilkümeti tarafından birkaç 
gfine kadar müsadere edilmiş 
olan Alman tayyaresinin iade
sini istemektedir. 

Londra, 13 (A.A) - iyi ma
lumat almakta olan mahafil B. 
Foo Nöratm lngiltere hariciye 
nezareti daimi sekreteri Fon 
Siftarda Almanyanın lspanyol 
ihtilali dolayısile Avrupada te· 
haddüs eden vaziyeti daha 
ziyade vahimleştirmek arzuıun
da olmadığanı söyJemiı ve fakat 
komünizm tehdidinin umumi 
mahiyette balundugunu ve is
panya vekayiinin bu bapta bir 
misal teıkil etmekte olduğunu 
illve eylediğini beyan etmek
tedir. 

Bu görüşme esnasında beşler 
konferansı meselesi de müza
kere edilmiştir. 

Lubliyanada 
Son bahar panayın 
Belgrad 12 ( A.A ) - Bey

nelmilel sonbahar panayırı Eyl6-
lun birinden on üçüne kadar 
Majeste kral ikinci Piyerin hi
mayesinde Lublianada açılacak
tır. Bu panayırda sanayie aid 
malumat teşhir edildikten baş
ka ayrıca büyük bir odun ve 
kereste sergisi de vücuda ge
tirilecektir. 

Bundan maksad Yugoslavya 
odunlarınm ve bunlardan vü
cuda getirilen mamul eşyanın 
kullanılması için propaganda 
yapmaktır. 

Bu sergide şu şubeler bu
lunacakhr: 

istatistik, lstibsalit, odun Yt: 

kerestenin istimali, muhtelif 
sanayi mamulatı, Odunun tak
diri kimya ticaret. 

Bundan bqka bir de çiçek 
•e sebze sergisi efe •lc:dda 
getirilecektir. Panayırda bir de 
ufak hayvanlar ve gıda mad-
deleri •~rgisi de vücuda geti
rilecektir. 

Moskova 
Japon bUyUk elçlllllnln 
•ı bedemest keırbolntUf 

Tokyo, 12 ( A.A) - Yan 
resmi Domoi Ajansının san
dığına göre, Japnyanın Mos
kova bGyük elçiliği hademele· 
rinden iki kiti kaybuimaıtur. 

Bunlardan bir tanesi Domoin 
söylediğine ğöre, Japon büyük 
elçiliğinden Sovyet dış itleri 
komiserliğine bir evrak götür
mekte iken Sovyet makamlan 
tarafından tevkif edilmittir. 
Japonyanın Moskova maala

hatgüzan 9 Ağustos tarihinde 
bu huıusta Sc.wyet hük6meti 
nezdinde protestoda bulan
mllfhir. 

Şark panayırı 
Roma, 13 (Ô.R) - Almanya 

yakında açılacak olan şark pa
nayırına ittirake karar ver· 
mittir. 

Berlinde 
Siyasi ziyaretler 

Bertin, 13 ( A.A ) - Olim
piyadlar dolayısile Berlinde 
bulunan Polonya dı,ifleri ba· 
kan muavini Szembek yanında 
Polonya bilyük elçiai olduğu 

halde dün akşam Hitler tara
fından kabul edilmiıtir. -
Panamerikan 
konferansı 
Vaşington, 13 (Ô.R) - Bn

tün Amerika devletleri Pan -
Ameriken sulh koaferanıma 
ittiraki kabul etmiılerclir. Ba 
konferanı büinc:Ckinuncla tep-



Sahife• YENi A::SIR 

Köv kalkınması üzerinde çalJşmalar 

~ ç bakanlığın yeni kalkınma gayesi 
üzerindeki etüdleri devam ediyor 

Kolay yoldan kredi er bulunacak 
Memleketin büyük davası 

olan köy kalkınması planının 

muvaffakıyetle tatbiki için dört 
vekalet elele vererek kendi 
ı abalanna düşen işler üzerinde 
, alışmaktadırlar. iç işler ba
kanlığının yaptığı ve yapmayı 
1 ararlaştırdığı işler üzerinde 
~ ekaletin salahiyetli bir direk
törü şunları söylemiştir: 

" ... Planın tatbiki cümlesin
den olarak mabalü idarelerde 
bir köycülük şubesi ihdas edil
miştir. Köy işlerini ötedenberi 
göz önünde bulunduran ve 
köy kalkınmasını programına 
alan cumuriyet hükümeti her 
fırsattan istifade ederek bu 
vaziyete temas etmekte ve 
esaslı bir hal yoluna sokmak 
çarelerini aramaktadır. 

En büyük dava köy davası
dır. Onun için attığımız her 
adımda, karşımızda bu büyük 
davayı görerek hareket edi
yoruz. Türkiyenin 44 bin köyü 
vardır; ve bunun 26 bininde 
elimizdeki köy kanunu muvaf
fakıyetle tatbik edilmektedir. 
Köy kanunu, köyün sıhhi, iç
timai, idari, bedii ve ilmi ba· 
kımdan alakalı bulunduğu muh
telif sahalara temas etmiş ve 
havat şartları ve yaşayışı biri
birine uymaz olan köylerimi
zin hepsinde tatbik olunabilir 
şekilde tanzim olunmuştur. An
cak, nüfusu yüzü geçmiyen pek 
küçük köylerimiz de vardır ki 
bunlar da bu kanunun tatbiki
ne şimdilik imkan yoktur. Bu 
küçük köylerimizin de ma
halli hizmetler muvaffakıyet

le başarabilmesi hedefine doğ

ru yürüyoruz. Ve buna var
mak için takib edeceğimiz 

yol da " köy vahdeti ,, fik
rinde toplanabilibir. Başlıba

şına, köy kanununun tesbit et
tiği işleri başaramıyacak olan, 
küçük köylerimizi birlikler ha
linde toplıyarak ve bundan do
ğacak olan mali ve bedeni 
kuvvetten istifade ederek hede
fe varmayı kolaylaştıracağız. 

Fakat köy vahdetini temin et
meye çalışırken karşımıza top
rak işi çıkıyor. Memlekette bir 
reforme agraire yapılmadıkça 

bu işin halline imkan görüle
memektedir. Bu i ~ e, her şey
den önce bir zaman ve para 
işidir. Bu halledildikten son
ra köyler düşünülen plana 
göre esaslı surette tanzim 
ve tensik edilecek ve bu yeni 
ve daha kuvvetli kurumların 

suretle kalkınma~• sebeb ve 

çareler;ne tevessül olunacaktır. 
Bu güne kadar alınmış olan 

tedbirlerin hulasası şudur: 
Trakya köyleri için bir bir

lik bankası tesis edilmek üze
redir. Bu gün için yalnız Trak
ya mıntakasinı ihtiva eden bu 
ilk teşebbüs, önümüzdeki yıl· 
!ar içinde, bütün memlekete 
teşmil olunacak ve 44 bin kö
yümüzün mali ihtiyaçlarına yar

dımlarda bulunmak ilzere bir 
köyler bankası teşkil oluna· 
caktır. Vekalet son günlerde 
günlerde bu işin etüdile meş· 
guldür. 

Fakat merkezdeki bu kurum 
bütün köylerin murakabesine 
kafi gelmez: harici teşkilatın 

da yardımı lazııLdır. Onun için 
şimdilik, merkezdeki teşkilatın 

vazifesini kolaylıkla görebilecek 
kudreti kazanmasına intizaren 
bu işi hususi idareler marife
tiyle tedvir etmek istiyoruz. 
Maahaza bütün esaslı düşün

celerimizi tetbik ediyoruz. 
Köy kalkınma planının aldığı 

son şeklin, elimizdeki köy ka· 
nununda tadilleri İcab ettirip 
ettirmiyeceği meselesine ge
lince: 

Köy kanunumuzda muhtacı 

tadil bir nokta yoktur. Yalnız 

köy kanununun tatbik kabili
yetini kolaylaştırmak için saf
halara ayrırılması lazımdır. Bu 
haliyle, kanunun tatbikinde 
müşkülata tesadüf olunduğu 

inkar edilemez. Zira kanun 
her sahada birçok güzel hü
kümleri ihtiva etmektedir. 
Bunların hepsinin birden aynı 

muvaffakıyetli randımanı ver
mesine, bu safhalara ayırma 
işini yapmadan evvel imkan 
yoktur. Köy kanununun bölge
ye ve ihtiyaca göre mesai proğ
ramlariyle plana bağlanması 

lazımdır, 

Memleketi bu noktai nazar
dan kısımlara tefrik eder ve 
ihtiyaçları da bir sıraya koyar
sak gayeye varmak için sar
fec\eccğimiz emek ve zamanın 
yarısını kazanmış oluruz. Me
sela o zaman 50 bin lira ser· 
maye ile teşekkül eden bir 
köy bankası bir bölgenin yal
nız mali işlerini teahhüd eder, 
bir dığeri sermayesini, ilmi ve 
bedii ihtiyaçları karşılamaya 

hasreder ve bu suretle de köy 
kanununun tatbiki çok kolay
laşmış olur. 

KOLAY YOLDAN ÖDÜNÇ 
PARA BUL MA 

Gene bu sene halka ko1ay-
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Şu mezar • nnenizln •• ötekiııoi ise Sabihanın takdirini 
celb eden çok iyi bir insanın, Ahmedln mezarıdır 

Onlara ehemmiyet verme 
Sezai .. Biz karıkoca değil mi

yiz. . Bizi seyreden bu mezar 
soyguncuları ayıp hareket et· 
nıiyorlar mı ? 

Öyle değil.. Daba kuvvetle .. 

Sar, ellerimi sar, başımı sar, 
yüzümü sar .. . 

Dur Sezai ... Ah ..• Unuttum ... 
Ben veremliyim ... Tüberkü· 
los basilleri bütün vücudumu 
sarmış... Çekil, çekil... Kaç 
yanımdan. 2it buradan Sezai ..• 

Git, durma git, yaklaşma git ..• 

Sonra ... Sonra sana da sirayet 
eder. 

Ooh ... Beni affettin değil mi, 

vadediyorsun değil mi? 

* • • 
ihtiyar adam beyaz mermer-

ler arasında sıkışmış bir me
zarın önünde durakladı. Derin 

bir huşu içinde nemli gözleriyle 
bir şeyler söylendi. Sonra ar· 
kasından gelmekte olan genç 
adama seslendi: 

!ık olmak üzere, frenklerin mont 
de piete dedikleri, kolay yol
dan ödünç para elde etmek 
•çin bir organizasyon vücuda 
getirmek niyetindeyiz. Avru· 
pada çok taammüm • etmiş 
olan bu borçlanma şak.linin 
esası şudur: 

Herkesin paraya ihtiyacı ola
bilir, fakat herkes bunu bir 
şeref meselesi saydıgı için gi
dib şundan bundan ödünç para 
alamaz. Alsa bile muhtekirlerin 
elinde bir oyuncak ve istismar 
yatağı olmak ihtimali vardır. 
Hem bugünkü kanunlarımızla 
ödünç para alma geniş bir 
merasime tabidir. Devlet ödünç 
para verme kanuniyle bu 
işi mahdnd ellere tevdi et
miştir. Suiistimalin onuııe 

geçmek noktasından bu fe11-
kalade yerinde bir tedbir ol
makla beraber, vatandaşlara 

kolaylık göstererek, ihtiyaçları
nı tedarik etmelerine yardım 
etmek te yerinde bir teşebbüs 
olmalıdır. Bizim teşkil edece
ğimiz organizasyon şu şekilde 

işlıyecektir. Herhangi bir va
tandaş, kıymet ifade eden bir 
mahnı, vermek suretiyle kasa
dan malı ile mütenasib para 
alabilecektir. Fakat bu müna
sebet, borçlar ve t :caret ka

nunlarımızdaki ahkamı umumi
ye dairesinde olmıyacaktır. Bu 
çok basit bir muamele şeklin
dedir. Avrupada, mesela Fran
sa'da, sokakta ansızın paraya 
ihtiyacınız olur, cebinizdeki 

saatı adetleri çok olan bu 
türlü müesseselerden birine 
verir, istediğiniz parayı alabi
lirsiı;iz, muayyen bir müddet 
zarfında parayı götürüp saatı
nızı geri almanız mümkündür. 
Fakat parayı veremezseniz, 
usulü dairesinde, saatınız satı· 
lır. ve aldığınız paradan fazla 
para getirmişse üstü de size 
iade edilir. işle mel'lleketimiz
de bu usulü ihdas etmek ta
savvurundayız. Fakat bunlar 
için hususi hükümler ihtiva 
eden kanunlar çıkarmak la
zımdır. Bu iş üzerindeki etüd
ler bittikten sonra bir kanun 
pro1esı hazırlayıp Kamulaya 
takdim edeceğiz ve ilk çalışma 
devresinde çıkarılacağını umu
yoruz. 

Bu yoldan istikrazda bulun
mak daima küçük paralar üze
rinde olur. Onun için ihdas 
edeceğimiz usu 'ü, şimdilik mem· 
leketimizin nüfusu mütekasif 
mıntakalarında tecrübe edece-

- Fıkret, dedi. Bir dakika 
gelir misin oğlum. 

Fikret yürüdü. Babasının 
durakladığı mezarın başında bir 
tereddüd dakikası geçirdi. Be

yaz mermerin üzerindeki keli

melere gözleri dalınca derin 
bir düşünceye daldı. Burası, 

dünyaya ayak attığı giin kendi 
hayatı için dünyadan göçüp 
giden annes:nin mezarı idi • 
Dalırın gözleriyle mezarı tedkik 

ediyordu. Yirmi beş yılın to
zunu üzerinde taşıyan bu me

zar ne kadar da bakımlı idi. 
Üzerinde hala taze çiçekler 
duruyordu. 

ihtiyar adam çocuğuna şef
katle eğildi : 

- Anladınız tabii oğlum, 
dedi. Annenizin mezarı .. 

- Anladım efendim. 
- Bilmem nazarı dikkatı-

nızı celbetti mi? Şu mezar da, 
annenizin takdirini celbeden 
çok iyi bir insanın, Ahmedin 
mezarıdır. O da annenizden bir 

Egede 
Sıtma savaşı 

Doğum nlsbeti IHUmden 
yUzde yetmiş beş fazla •• 

Aydın, Denizli, Muğla vila
yetleriyle lzmir vilayetinin beş 
kaza ve birçok köylerini çev
resine alan Aydın sıtma mü
cadele bölgesinde sonbahar 
muayeneleri bitirilmiştir. 

Bu muayenelerde (139,556) 
lıişi muayene olunmuş, 70 bin
den fazla kan muayenesi ya
pılmıştır. Kanlarında sıtma gö
rülen 23,655 kişi tedavi altına 
alınmıştır. Muayene neticesi 
hastalıklı nisbeti yüzde 16,09-
dur. 

Geçen yıl yüzde 28,2 idi. 
Bu suretle yüzde 11,3 iyileş
me görülmüştür. Mücadele böl
gesinde ölüme göre doğum 

nisbeti yüzde yetmiş beş faz
ladır. 

Bu yıl içinde yeniden 40 bin 

küsur metre murabbaı bataklık 
kurutulmuş, 1414 metre yeni

den kanal açılmış, eskiden açı
lan kanal ve arklar tamamiyle 
yeniden temizlettirilmiştir. Os
manbükü kanalının açılmasına 

kazı makinasiyle devam olun
maktadır. 

Yurdda sıtmanın en salgın 
şekli çok yağışlı geçen 931, 
932 yılları idi. Bu yıl o yıllar
dan fazla yağmur yağmasına 

rağmen mücadelenin aldığı 
kati ve şiddetli tedbirler neti

cesi sıtmanın fazlalaşmak isti
dadının önüne geçilmektedir. 

Mücadele bölgesinde, her 
yıl Orta Anadoludan ge· 

len incir, 
amelesinin 

da ayrıca 

üzüm ve tütün 
sıhhi durumuyla 

alakalanılmaktadır. 

Amelenin kesafetli olduğu 
yerlerde hususi mücadele iş-

yarları istihdam olunuyor. 

Mücadele bölgesinin şube

lerinin bazı doktorları noksan 

o'masına rağmen mücadele 

aksamadan yürütülüyor. Yeni 

mücadele başkanı doktor Ab
durrahim ayın yarısından faz

lasını knzil ve köyıerde geçir
mektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ğiz. Istanbul, Ankara, Izmir 
düşündüğümüz yerlerdendir. 

Eğer ilk tecrübelerden müabet 
neticeler alırsak bütün vilayet
lerimize tamim edeceğiz. 

Şimdilik bu işlerle belediye
ler bankası iştiğal edecektir. 

Fakat fevkalade az bir faizle 
yapılacak olan bu ikrazın mem

lekette taammüm etmesine lü
zum görülürse o zaman yalnız 

bu işlerle uğraşacak yeni bir 
banka kurmak da mümkün 
o'acakt~r .. ,, 

gün sonra vefat ettiği için 
aynı yere gömdük. 

Fikret, ancak yirmi beş ya
ıına bastıktan sonra karşılaş

tığı istifhamın önünde derin 
bir sarsıntı geçiriyordu.Bu ne de

mekti. Annesinin yanıbaşındaki 

ikinci mezar onu derin derin 

düşündürüyordu. Tuhaf bir te
cessüs hissine kapılarak bir 
iki adım attı. Bu ikinci meza
rın üzerindeki yazıyı okudu: 

" Burada, çirkin yüzünden 
dolayı cemiyetin içine bir dür

lü karışmak istemiyen ve Gö
dence köyünde münzevi bir 

hayat geçirerek, müessif bir 
deniz kazazı esnasında can ve

ren Çirkin Ahmed yatıyor. Al
lah rahmet eylesin. ,, 

Sezai Fuat, genç oğlunun 
dalgın dalgın duruşundan iç

lenmiş gibiydi. Elini oğlunu 
omuzuna bırakarak konuştu : 

- Artık burada durmıyalım 
oğlum .• Size bu münasebetle, 

t4 AGustos t93• 

Yaş meyve ihracatı için 

Şehrimizde büyük soğuk 
hava depolarının tesis 

edilmesi düşünülüyor 
- Baş tarafı bırinci sakıtede -
SOGUK HAVA DEPOLARI 
Haber aldığımıza göre ikinci 

beş senelik kuru meyva sanayii 
programı mucibince lzmirde 
büyük mikyasta ve yaş Ü7Üm 
ve meyva yetişen Ege mıntaka
sının muhtelif mahallerinde de 
küçük mikyasta soğuk hava 
depoları tesis edilmesi muta
savverdir. Bu mıntaka dahi
linde küçük soğuk hava 
depolarında ambalajlanacak 
olan yaş meyveler soğnk hava 
tertibatını haiz vagonlarla lz
mirdeki frigorifik depoya ge
lecek ve soğuk hava tertiba

tını havi vapurlar bu depoya 
yanaşarak taze meyvelerimizi 

ecnebi piyasalarına muntaza
men sevkedeceklerdir. 

Kavunlar gerek Manisa-
nın Süleymanşahlar ve civarı 
köylerinde ve gerekse Kırk
ağaçta seçme suretile ambalaj
lar içine konulacaktır. 

Kaliforniyada olduğu gibi 
burada da ambalajlar yapılacak 
ve istihsal mıntakalarına gön
derilecektir. 

ENÇOK YAŞ MEYVA 
iSTiHLAK EDENLER 

Yapılan tetkiklere nazaran 
dünyada . en fazla yaş meyva 
istihlak eden memleketler In
giltere ile Alman yadır. 

lngilterenin 1933 ili 935 se
neleri vasati umum meyva itha
latı 1,331,000 ton olup bunun 
kıymeti bizim paramızla 156 
milyon liradır. Bu ithalattan 

Japon profesörü Koji 
•••••••••••• 

- Baş tarafı 1 ıncı sahifede -
zesını ziyaret ederek Türk 
eserleri üzerinde tetkikler yap
mıştır. Akşam gazete idarha
nelirini ve bu meyanda gazete

mizi de ziyaret ederek muhar
ririmizle kısa bir hasbilıalde 

bulunmuş, Japonların Türk mil
leti hakkında ne kadar derin bir 

saygı ve sevgi hissi taşıdıkla
rını anlatmıştır. 

Profeııör diyor ki: 

- " Dünya iki sütun üze
rine kurulmuştur. Bu iki sütun 

Japonya ve Türkiyedir. Bütün 
garb, asıl ışığı Japonya ve 

Türkiyeden almaktadır. Japon
y ada üç yaşındaki çocuklardan 
itibaren büiün Japon milleti 
Atatürkü tanır.. ÜnUD büyük 
kudretini ve Türkiyeyi nekadar 
harikalı bir hamle ile kurtar
dığ:nı bilir. ,, 

şimdiye kadar gizli kalmış bir 
hakiatı açmak isterim. Burada 

yatan kadın sizin anneniz, şu 
ikinci mezardaki adam da 

babandır. Hakiki babanızdır. 
Ben sizin hakiki babanız de· 
ğilim. 

Bir çok gayr. mümkün gibi 
görünen işleri başaran insan 

oğlu yalnız bir şeyi, kadın kal
bini anlamasını bilmemiştir. Ka

dın hakkında verilen hükümle
rin hangisinin hakikat hangisi

nin hurafe olduğunu henüz an
lıyan kimseye rastlanmamıştır. 

Çocuğunun hayatı için hayatını 
söndüren ana ile bir yabancı 

zevke eşini feda eden kadın 

arasında bir bağlantı yeri ara· 

mak oldukça müşkül bir mua
delenin halli kadar zorludur. 

Bazıları bunu "tabiatın israf
ları" kanuniyle ölçmek istiyor

lar. Ne kadar yanlış bir man
tık .•• 

-Son-

46 bin tonu yaş üzümdür ki 

kıymeti yine bizim paramızla 
9 milyon liradır. 

lngiltere yaşüzümden maada 
diğer yaşmeyvalar meyanında 
külliyetli mıktarda kavun ve 
karpuz istihlak eylemektedir. 
Şu hale göre, lngiltere piya
saları memleketimizin yaşüzüm 
ve kavunlan için en müsaid 
pazarlardan biridir. Ve meyva· 
larımızın bu piyasalara nakli de 
pek kolaydır. 

ALMANYA YA GELiNCE 
Almanyaya gelince; Alman

yanın 1933 ili 935 seneleri 
vasati umum meyve ithalı\tı 

655.000 ton olub kıymeti 16 
milyon Türk lirasıdır. Alman
ların ayni seneler zarfında ithal 
eyledikleri yaş üzüm mikdan 
59 bin tondur ki kıymeti 11 
milyon Türk lirasıdır. 

Bu vaziyete nazaran Alman· 
ya pazarlarına memleketimiz
den vasi mikyasta yaş üzüm 
sevketmek mümkün olabile
cektir. 

Kavunlarımızı da Almanya 
ve vasati Avrupa halkı tedri· 
cen sevkiyat yapılmak suretiyle 
istihlak edebilecek vaziyette· 
dir. 

TECRÜBE MAHiYETiNDE 
SEVKIYAT 

Heyet şehrimizde kurulacak 
olan souk hava deposu mahal
lini tesbit edecek ve bu sene· 
den itibaren muhtelif piyasa
lara tecrübe mahiyetinde olmak 
üzere kavun ve yat üzüm ih
racı imkanlarını arayacaktır. 

FRANSA 
Polonya ittifakı 

•••••••••••• 
- Baştarafı 1 /JICl say/ada -

larında herhangi bir değitiklik 
yoktur. Ve mevzuu bahiste ola· 
maz. Fransa - Polonya ittifakı 
bu siyasette şimdiye kadar ol
duğu gibi bundan sonra da 
çok ehemmiyetli bir yer tut
makta devam edecektir. Bunun 
içindir ki general Gamelinia 
Polonyayı ziyareti ve general 
Rydz Smiglynin yakında Parise 
yapacağı seyahat Polonya ef
karı umumiyesince samimi bir 
şevk ve derin bir memnuniyet
le karşılanmıştır. 

Hükômet taraftarı Express 
Porannyde şöyle diyor: 

General Garuelini Polonya 
hükômet merkezinde selamla
makla bahtiyarız.Çünkü Fransa
Polonya ittifakı bizim hepimiz 
için çok ehemmiyetlidir. Ve 
gayet sağlam temellere dayan
maktadır. 

General Gamelinin seyabatı 
askeri mahiyettedir. Ve hedefi 
Polonya ve Fransa orduları 
kumandanlıkları arasında sıkı 

bir irtibat idame ettirmektir. 
Muhalefet gazeteleri de da· 

bil istisnasız bütün gazeteler 
bu mealde makalelerle doludur. -
DUDU 
Mehmed beni değil 
ben Mehmedl kaçırdım, 
diyor. 

Cumaovası nahiyesinin Yeni 
göyünde Yusuf kızı 15 yaşında 
Duduyu Efençukuru köyünden 
efe Mehmed ile 2 arkadaşı 
zorla sürüklemek suretiyle 
kaçırmışlardır. Duduyu efe 
Mehmed kirlettikden sonra 
evine göndermiştir. Mehmed 
evli ve bir çocuk babasıdır. 
Tutularak adliyeye verilmiştir. 

Henüz küçük olan Dudu,u teh· 
did etmiş olacak ki Dududa: 

- Mehmet beni değil, ben 
Mehmedi kaçırdın demektedir. 
Mehmet tutulmuştur. Tahki
kata devam olunacaktır. 



YENi ASIR 

General Mol iğ eşretti 
Tebliğde ispanya bayrağının kızıl renkte olmayıp 
üç renkli olduğu ileri sürülerek tarizler yapılıyor 

e 

SevH, 13 (Ö.R) - General 
Mola karargahı bugün bu 
resmi tebligi neşretmiştr: 

Kuvvetlerimin ileri hareketi 
devam ediyor. Pek yakında 
büyük bir muzafferivet habe· 
rini müjdeliyeceğim. Hükumetçi 
kuvvetlerden bugün de 40 za· 
bit ve nefer esir aldık. 

Cebelüttarıktan hareket eden 
bir ordu şimale doğru ilerle
mektedir. 

Kadikste bu sabah ispanya 
nın üç renkli m;lli bayrağının 
bayramı yapıldı. Vatanın ha
kiki rengi kızıl bayrak değil, 
üç renkli bayraktır. General 
Franko ordusu Malagaya karşı 
büyük tecavüze başladı. Bir 
çok kuvvetler Madrid üzerine 
teveccüh ediyorlar. Şimdilik ilk 
iş Malagayı almaktır. Zira bu
rası hükiımetin en kuvvetli de
niz üssülharekesidir. Tayrare
lcr ve toplarla mücehhez kol
lar doğrudan boğruya Sevilden 
paytabt üzerine yürüyorlar. 

Bir deniz filosu yapabildik. 

Sen Scbast1enin. 
Bu filo her biri on yedişer bin 
tonluk iki kruvazörle bir çok 
harp gemilerinden müteşek
kildir. 

Roma 13 (Ö.R) - Son ha
berlere göre Seu Sebastiyen 

şehri civarında çok kanla mu
harebeler oluyor. Her iki ta
rafın kuvvetleri şehrin sokak-

isvan infıbala1t 
larmda vuruşuyorlar. Sen Se
bastiyen şehri bir kaç defa el
den ele geçmiştir. 

Paris, 13 (Ö.R) - Jour ga
zetesinin verdiği haberlere göre 
lspanyol Reisicumhuru Azana 
Valansiya şehrinde bulunuvor. 

Mösyö Daryus yeni bir hüku
met teşkiline çalıştıktan sonra 

bu teşebbüsünün akim kaldığına 
görünce Kartacaya iltica etmiş
tir. Madridde meşru bir hüku
met kalmamıştır. Şehir anar
şiştler ve komünistler elindedir. 

Y. A. - Bu haberler de ih-
tiyatla karşılanmalıdır. 

Madrid 13 (Ö.R)- Gaz.etta 
de Madridin verdiği bir habere 
göre hükumetin emirnamesiyle 
isyanda zimethal bulunan bü
tün dini müesseseler kapatıl

mıştır. Eski nazırlardan Sala
mank üniversitesi profesörü 
Jil Robles bu \'azifesinde:ı az
ledilmiştir. 

Sevil, 13 ( Ö.R ) - Bugün 
Madrid ve Barselon radyoları 
hiçbir haber vermemişlerdir. 

Sevil, 13 (Ö.R) - Madrid
den gelen bir mültecinin an
lattığına göre şehirde vaziyet 
meyusanedir. Erkim harbiye 
vaziyeti kontrola muktedir de
ğildir. Anarşistler şehri ele ge-
çirdiklerinden bütün partiler 
halk cephesinden uzaklaşıyor· 
lar. 
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lngiliz kralı Edvar 
Yunan adalarından birinde Yunan 
kralı Corç'la bir mülakat yapacaktır 

Atma, 13 (Yeniasır) - Başve
kil General Metaksas bu akşam, 
bir barb gemisiyle Korfoya 
hareket etti. Korfoda Krala 
mülaki olacaktır. 

Bir habere göre başvekilin 
seyahatı, lngiliz Kralının Yu
nan adalarını zinaretiyle alaka· 
dardır.lngiliz Kralı, Yunan Kralı 
Corç'le Yunan adalarından bi
rinde mühim bir mülakat yapa
caktır. 

Atina, 13 (A.A) - Dün ak
şam Metaksas ile Patron ve 
aµıele mümessilleri arasında bir 

iş kontratosu imza edilmiştir. 
Bu kontrato mucibince asgari 
ücretler ve maaşlar tesbit edil
mektedir. 

Kontratoda devletin hakem
liğine müracaat edilmesi gibi 
diğer bazı hususat da vardır. 

Atina, 12 (A.A) - Gazete
ler başbakan Metaksasın Pa
zartesi sabahı radyo ile neşre-

Yazc:.n : Tol' Dil 

Kösem Sultan, lstanbul müf
tüsünü Saraya gizlice davet 
etmişti. Deli lbrahim Sarayın 
havuzlu, geniş bahçesinde işü 
işret, zevku safa içinde cariye-
ler, basekilerle uğraşıb, yuvar· 
lanırken; Kösem Sultan da 
lstanbul müftüsü Muslihiddinle 
Saraym bir halvetinde başbaşa 
konuşuyorlardı. Kösem Sultan 
heyecan ve merakla müftüye 
anlatıyordu: 

- Müftü! 

lngiliz kıalı, lıava k11m(llıdanla1ivle biılıkte. 
dilen nutkunu tahlil etmeğe mekle başbakanın yerden gö· 
devam etmektedirler. ğe kadar bakla vardır. Elen 

Elen gençliğini eski milli miJletinin tarihi vazifesini so-
ideallerinden dönmeye davet et- nuna lcadar başarmak için bil· 

Tefrika No: s2 

- Bilmez miyim? 
- Senin bilemiyeceğin, bil-

mediğin işler var .• 
- Kavanozun katli, Varda

rın başı, Istanbulun dad bir 
feryad iniltisi, ümeranın isyanı, 
Vezir Ahmedin serkeşliği, or
talığın haraca kesilmesi, deli
nin azıtması ... 

- Ması, ması! ması! hele 
dur! Bunların hepsi de var 
amma! bir de bir başkası var. 

Müftü gözlerini açarak me· 
rakla dinliyordu. 

- Ne zannediyorsun, bir 
h.llska daha var. 

Kösem Sultan ayağa lcalktı, 
müftüye sokuldu, gfü·lerine ba
karak: 

Fazlı paşayı nice tanırsın? 
- Hangi Fazlı paşayı; 

- Sen r\e amma danga'ak 
adams)nl Damad Fazlı paşayı 

bilmiyor musun? 
E? 
Nasıldır? 

Devlete, memlekete, va
tana ve bilhassa millete çok 

hayırlı düşünceler sahibi dürüst 
bir adamdır. Onun Rumeliden 
Saraya geldiğini de duyduk. 

Ras Seyyumun 
ziyareti 

Roma, 13 ( A.A ) - Adis
Abebadan bildirildiğine göre, 
Ras Seyyum yakanda Asmara
daki sarayına gideceh olan 
valii umumi general Grazianiyi 
ziyaret etmiştir. 

Ras Kassanın damadı Decaz 
Hailuda ltalyaya baş eğmek 

üzere general Gruianiyi ziya
ret etmiştir. 

.......•.•...........•............. , ..... . 
tün birliğıne muhtaç ofduğu 
bir sırada beynelmilelci naza-
riyeler milletin dağılmasına 
ve vatanın felakete uğramasına 
sebeb olacaktır. Hiç şüphesiz 
ki, bilhassa gençlik tarafından 
mücadelelere girişilmesi ve bü
yük fedakarlıklar yapılması 
elze,ndir. 

Böyle asil bir ideale fedakar
lık yapmadan varmak imkan-
sızdır. gençlerimiz başbakanın 
sesini dinlesin ve nasihatlarını 
tatbik etsinler. Ancak böyle
likle Yuuanistanın kendilerini 
bulmak istediği yola varabile
ceklerdir. 

Proya ellinikon Mellon Elef
tra Gnomi Patris Skrepolis 
Etnos Estia ve diğer bazı ga
zeteler ayni lisanı kullanmak
tadı,.Jar. 

- Yedi kuleye hapsedildi
ğini duymadın mı? 

Müftü birdenbire hopladı: 
- Ne! dedi, ne! Yedi ku

leye mi! hapis mil Allah aşkına 
şaka etme! 

- Ne münasebet .. Dün gece 
bana, torunum ve onun karısı 
ağlıya ağlıya geldi, ayaklarıma 
kapandı, hüngüre hüngüre olanı 
biteni kocasının ağzından duy
duğu gibi anlattı. 

Kösem Sultan müftüye vu
lrnatı min evvel, ilel ahir açmıştı. 
Hepsini heyecan içinde diuli
yen müftü: 

Peki Sultanım! ne olacak 
Fazlı paşanın akıbeti? dedi. 

- Zaten ben de bunu mii
şavere etmek, yapacağımız iş
lerin cereyanını öğrenmek için 
seni çağırdım. Şimdi sen söyle! 
kurduğumuz hareket nice oldu? 

- Sultanım! ağalar tet k üs
tündedir, her hangi bir fırsata 
gözliyorlar. Ağalar kuvvetlerini 
tedarik ettiler, ocakta hareket 
hazırdır. Hatta sipahiler bile 

:;anife s 

l spanyol Başvek.li Jiral 
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ihsan istemeyiz,, diyor 
Askeri vaziyetin hükihııetçiler lehinde 

neticeleneceğini umuyor 
Paris, 11 Ağustos - lspan- geçmektedir. 

yol başvekili joze Jiral "Paris- Başvekil bazı yabancı gaıe-

Soir,, gazetesinin Madritteki tel erde bugünkü hükümetin 
muhabirine şu mühim beyanatı kızıl hükumet olarak tavsifini 
vermiştir: protesto ederek demiştir ki: 

" - lspanyol hükumeti, ken· " Bu iddiamn doğ'ru olma-
disi tarafmdan sevk ve idare dığını gösteren en iyi vesika 
edilen mücadeleye, açık veya hükümeti teşekkül tarzıdır. 
gi~J, vasıtalı veya vasıtasız, Bugünkü lspanyol hükümeti 
taraflardan birini tercih eder altı sol cumuriyetçi, bir Kata-
şekilde bir yabaacı müdahale- lonya sol cumuriyetçisi ile hiç 
sini istemez. bir partiye mensub olmayan iki 

Ben şuna lcaniim ki, bükü- Generalden müteşekkildir. 
metin bütü ispanyada otorite- Yabancılara aid olan servet-
sini yeniden tesise muvaffak ler müsadere eeilmediği gibi 
olacağı günler gecikmiyecek- lspanyolların da servetleri asla 
tir. Önümüzdeki günlerde kat'i müsadere edilmemiştir. Yalnız 
bir hareketin başlaması muh- fnşist isyanın mali müzaherete 
temeldir. Gelecek haftanın dayanmasını imkansız lcılmak 
sonlarına doğru askeri isvanm için hükumetin bazı bankalara 
ezilmiş bulunacağını tahmin ve endüstriye müdahalesi icab 
etmekteyim. Bu tamamen be- etmiştir. 

nim şahsi görüşümdür. Yalmz j iral papasları isyana müza-
Cenubi ispanyada bazı karı- ret etmekle ittiham ederek 
şiklık ocaklarının kalması muh- beyanatına şu sözlerle nihayet 
temeldir. vermiştir: 

Muhabir - lspanyol kı:zılha- - Şimdiye kadar Madridde 
çına atfedilen bir beyanatına 4000 kişi tevkif ettik. Bunlar 
göre dahili harb bugüne kadar askeri mahkemelerde mubake-
35000 ö!ü ve 100000 yaralıya keme edileceklerdir. General 
mal olmuş ... Doğru mudur? Franko ve Mola kurduklara 

- lspanyol kızı lhaçı böyle dh•anı barplara bir çok vatan-
birşey söyleyemez. Mes'ul mev- daşları sevkettikleri halde biz 
kide olanların aizmdan böyle henüz divanıharp bile kurmuş 
bir söz çıkamaz. Söylediğiniz değiliz. Hükumetin emriyle 
rakamlar gülünçtür. Zira iki mevkuf bulunan on bir asi 
tarafın bütün muharib kuvvet- cenral da bir uivanı harpta 
!erinin yekunu bunu ancak mabkemeleriui bekliyorlar. 

ıTayyareciler ti~aret için 
mi seyahat ediyordu? 

Rabat, 13 (A.A) - ltalyan tayyareciler davasmda baş pilot 
Giliberti, kendisinin bir ticaret müessesesi tarafından ecnebi 
memleketlere malzeme vermek üzere sivil olarak gönderilmiş 
olduğunu beyan etmiştir • 

Mumai!e.yh kendisinin beş tayyareden m.ü. ekkeb bir gruba 
mensub olduğunu ve hareketlerinden b'r gün evel kendilerine 
Sardenyadan lspanyol Fasma kadar bır seyahat icra edecekle
rinin bildirildiğini ilave etmiştir. 

Diğer bütün ltalyan tayyareciler Gilibertinin beyanatını teyid 
etmişlerdir. 

Haklarında verilen ve tecil edilen birer ay hapsi ve iki yüzer 
frank para cezasına aid kararın tebliğinden sonra ltalyan 
tayyareciler Fransız makamatının ve Fransız balkının kendilerine 
göstermiş oldukları muameleden pek mütehassis olduklarına 
beyan etmişlerdir. 

ısırda apitülasyonların ilgası 
lngi terede iyi karşılandı 

Londra, 13 (Ö.R) - Taymis gazetesi, Mehmet Ali paşa dev· 
rinden beri devam eden Mısır tarihinin en mühim faslı sona er-
mek üzere bulunduğunu, lngiltere ve Mısır idaresindeki yeni 
dostluğun çok mühim esaslara istinat edc:ceğini yazıyor. 

Morning Post gazetesi ise, Büyiik Britanya imparatorluğunun 
hayat yolu üzerinde hakim bir mevkii olan Mısrın tam istikla
line kavuşmasından endişe ediyor. 

bunlardan gayri, bf'n meşhur 
Katırcıoğlunu da kend'me bend 
ettim ... 

- Hangi Katırcıoğlu? 
- Sultanım bilmez gibi so-

ı uyorsunuz! Anadoluda isyı.n 

çıkardı, eşkıyadır, tenkil edil
. sin, başı getirilsin diye hak· 
kında fermanlar verilen meşhur 
Katırcıoğlu! 

- St!n nereden tanırsın onu? 
- Babasının köyünde de-

dem hocalık yapmıştı! 
- Cerrarhk mı ? 
- işte öyle bir şey! sonra 

efendim! babasiyle bizim bir 
sohbetimiz oldu. Ondan sonra 
kendisiyle tanışmak hasıl oldu. 
Böylece tanıştık Sultanım! Ka· 
tırcıoğluna bir name yazmıştım, 
lstanbula geldi. 

- E!!? 
- Yolda atı çatlamış, oğlu-

nun; emri; inadına arabaya bin
miş ve Padişahla karşı karşıya 
gelmiş. 

Müftü Katırcıoğlunun hika-
yesini baştan sonuna kadar 

Kösem Sultana anlattı .. 
- Peki müftü! dedi, bunu 

sen bizim için hazırladın mı? 

- Hayhay! Bütiin tevabiiyle 
bizim işaretimizi bekliyor Be
raber:nde Haydaroğlu da var. 

- Oda mı gelecek? 
- Katırcının sözünü kırmaz, 

ikisi de birbirlerinin eşleridir, 

birbirlerini seviyorlar, hatta 
Vardarın hareketinde onların 
Vardara katildığını ve 
Vardardan; ne sebep!e 
yorum, ayrıldıklarını 
aldım .. 

sonra 
bilmi
haber 

- Bırak canım şu Vardarı! .. 
Eyi etmişler ki ondan aynlmış
lar.. V ardar hareketimiıi bo
zacak bir divaneden başka bir 
şey de~ildi, bu iş bir az giz
lice hazırlanmas1'a muhtaçhr .• 
Yerinde bir devlet darbesi la· 
zımdır. < 

Evet Sultanım! 
- Sen söyle şimdi, Katır

cıya bir mektub daha yazar
san lstanbula gelir mi? 

- ._ onu l 'ar -
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Şimdi bütün • 
iZ kalır aman binicileı imizde toplanıyor . 

Berlin, 15 (Ö.R) - Olimpi
yad oyunlarında Almanyanın 
galebesi istikrar bulmuş gibi-

dir. 12 ağustos gece yarısına 
kadar umumi tasnifin neticesi 
şudur: 

1 li~ 2 lik 3 i tik 
Almanya 19 18 25 
Amerika 19 14 7 
Fenlandiya 6 6 6 
lsveç 6 5 7 
ltalya 6 4 5 
Macaristan 6 1 2 
Fransa 4 5 4 
Japonya 4 4 5 
lngiltere 3 6 2 
Avusturya 3 4 2 
Çekoslovakya 3 4 o 
Hollanda 3 2 6 
MiSi 2 1 2 
Estonya 2 "' 1 .& 

lsviçre 1 7 1 
Knnada 1 2 6 
Norveç 1 2 o 
Türkiye l o 1 
Arjantin 1 o o 
Yen zeland l o o 
ISVEÇ USULÜ JiMNASTiK 

lsviçre takımı birinciliği ve 
ikinciliği, Almanya üçüncülüğü 
almışbr. 

Kadınlar arasında jimnas
tikte Almanlar birinci, Çekler 

ikinci, Macarlar üçüncü gel· 

miştir. 

YÜZME 
Erkekler arasında 400 met

re serbest yüz
me finalinde A
merikalı Meliko 
birinci, Japonyalı 
Yato ikinci, Ja· 

ponyalı Mahimo 

üçüncü gelmişler• 

dir. Kadınlar ara· 
sında artistik dal· 

malarda Ameri
kalı Serring birin· 
ci gelmişdir. Di· 

ğer dereceler de 
A me ri ka Jılarda
dır. 

8 METREL\K 
YELKENLiLER 

Bu yarışta ltal-

yanlar birinci, 
Norveçliler ikin· 

ci, Almanlar üçün 
cü gelmiştir. 

6 metrelik yel

kenlerde lngiltere 

• 

Macar kadm şampiyonu Elek //onat arkadaş/an arası!lda 
8 ci Grub: 

Türkiye 9-7 Yugoslavya ya 
galip gelmiştir. 

ikinci turun neticeleri: 
1 ci Grub: 

Uruguay 8-8 Romanyaya tuş 
hesabiyle galip gelmiştir. 

2 nci grub: 

Avusturya Brezilyaya hük
men galib gelmiştir. 

;l • 

Dıi11ra tiç ndım şampfro11luğwıu 

mette şampiyonu 
galib gelmiştir. 

4 üncü grub: 
Lehistan 9 - 3 Yunanistana 

galib gelmiştir. 
5 inci gru!>: 

lngiltere 10 • 6 Şiliye galib 
gelmiştir. 

6 ncı grub: 
ltalya 15 - 1 Kanadaya galib 

gelmiştir. 

7 nci grub: 

Amerika 14 - 2 Türkiyeye 
galib gelmiştir. 

DÖMI FiNAL 
Şimdiye kadar tasfiyeye uğ· 

rayanJar Romanya, Danimarka, 

Yunanistan, Şili, Kanada, Bre
zilya. 

Dömi finallere iştirak mü-

ı 
Macaristan 14 - 2 Uruguaye 

galib gelmiştir, 
ikinci grub: 
Fransa 8-8 lngiltereye galib 

gelmiştir. 

Fransızların 65 lngilizlerin 
56 tuşu vardır. 

Belçika 9-7 Almanyaya ga
lib gelmiştir. 

Fransa 8-8 Belçikaya galib 
gelmiştir. 

Fransızların 63 Belçikalıların 
60 tuşu vardır. 

Almanya 11-5 lngiltereya 
galib gelmiştir. 

Üçüucü grub: 
Felemenk 12-4 Çekoslovak

ya ya galip gelmiştir. 
ltalya 9 - 5 Çekoslovakyaya 

galip gelmiştir. 
4 üncü grub: 
Lehistan 1 S - 1 lsveçe galip 

gelmiştir. 
Lehistan 9 - 2 Türkiyeye ga

lip gelmiştir. 
Amerika 9 - 1 lsveçe galip 

gelmiştir. 

~ 

kazanan /apoll 1 ajıma ile diim•a 1500 
Yeni Ze/andlı Lııvelock 

Av11sl111n[J'alı bi11idlcr 

Birinci grubdan dömifinale 
kalanlar: 

ltalya, Lehistan, Fransa A· birinci , Norveç 
2 nci, lsveç 3 ncü 
gelmiştir. 

sa bakası: vusturya. 
~ -- -

Olimpiyatlarda spor ve beden terbirrsi Birinci grub: ikinci grubdan: 
ESKRiM 3 üncü grub: Avusturya 15 - S Uruguaye j Amerika, Macaristan, Fele-

Berlin 13 (A.A)- Takımlar Belçika 9 - 1 Danimarkaya galip gelmiştir. menk, Almanya 
arasında kıhnçla yapılan eskrim •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11

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

müsabakalarının biriııc1 turunun Kabahat kimde ? Cellad gölünde Yeni bir am bala1· 
neticeleri : 

Eskrimcilerin geçen günler- Adli tahkikatın neticesi kurutma faaliyeti Karşıyakalı Cenan razakı 
deki müsabakalarda fazla yo- Güzelyalı tramvay caddesin- üzümlerinden yeni bir amba-
rulmuş olduklarmdan do!ayı de Benzin deposu önünde 465 Nafia Vekaleti su mühendis· Jaj yapmış ve dün Türkofise 
Brezilya takımı bu müsabaka- numarah Otobüsün inhisarlar ferinden Salcihi Cellad gölünün vermiştir. Bu ambalaj içindeki 

J 'd · d k t l k d kurut""a faalı'yetı'nı' tetkı'k et üzu''mler uzun zaman bozulma· ara iştirak etmemiştir. Isveç ı aresm e an arcı ı e en ..... -
·1 Muharreme çarparak başından mek üzere şehrimize gelmiştir. dan durabilecek şekilde oldu-
ı e Avusturya maç yapmaksızm gv undan 25 gün kadar Türko-
dö 'f' J k ı J d ağır surette yaralanmasma se· Mühendis projeye göre açıJ-

mı ma e a mış ar ır. fiste kalacak ve sonra bir he-bebiyet verdiğini yazmıştık. mış olan kanallan gözden ge· 
Bırinci grub : çirmiştir. yet önünde açılacaktır. Cena-
Almanya 10·6 Romanyaya, Bu kaza tahkikatına adliyece nın ambalajı muvaffakıyetli 
1• ı · · dün de devam edilmiş ve bazı Cellad gölünün suları T eş-ga ıp ge mıştır. bir netice verirse razakı üzüm-
ü h. l · "f d ı · J t rinlevvelde denize akıtılacakt.r. çüncü grub : şa ıt erın 1 a e erı a ınmış 1r. ferinin bulduğ1ı formüle göre 
Ma"'"'rı'st 16 O D · k Makineyi tetkik eden ehli vu· Ana kanal üzerinde inşa edil- 1 ...u an · ammar a- ihracı iç n teşebbüslere girişi-

ya galip gelmiştir. kufun verd ıği rapora göre 'lto- mektc olan 9 betonarma köp· Jecektir. 
Dördüncü grub : hüsün frenlerinde bir bozukluk rünün inşaatı ilcrilcmiştir. Göl Tahsilden dönüş 
Çekoslovakya 11-5 Yunanis- görülmemiştir. Fakat kaza Mu- suları denize akıtıldıklan sonra İtalyada zeytincilil, tahsilini 

tana galip gelmiştir. harremin acele ederek karşı müteferrik küçük kanalların ikmal eden Ojkili ziraat fen 
5 ci Grub: tarafa geçmek istemesinden v~ açılmas1na devam ~lunacaktır. memuru Nazım Zühtü tahsilini 
Felemenk 13-3 Şiliye galip o sırada şoför Şevketin de oro- Körfez gez·nUsi bitirerek dün şehrimize gel-

gelmiştir. mobili eyi idare edemiyerek Karşıyaka gençleri tarafın- miştir. 
6 cı Grub: hazaya sebebiyet vermesinden dan yarın akşam .saat 19,40da Fransız komünist 
Fran5a 6-3 Kanada ya galip ileri gelmiştir. rv. uharremin ya- Karşıyaka iskelesinden kalk- heyeti Madrldde 

gelmiştir. ra'arı ağırdır. mak üzere bir vapur kiralan- Madrid, 12 (A.A) - Başba-
7 ci Grub: Otobiisün tekerlekleri Mu- mıştır. Bu vapur bütün gece kan Girai Fransız komünist 
Amerika 12-4 lsviçreye galip harremin başı üzerinden geçmiş körfezde dolaş:Acak ve haflu misyonu başkanı Gabrieli ka-

gelmiştir. ve başını ezmiştir. jı!ezdirecektir. bul etmi,tir. 

uva'et saıonun 
• ıe btrlıkte aot geçen guu•'-'•• ..... 'l'.... --., 

al 1naz.batalarıy 

Mütebakisini kazadan 
sonra vereceğim, görüyorsunuz 
ya!.. Dostlarınızı taltif etmek 
istediğim zaman pazarlığa gi
rişmiyorum. Her halde onun da 
emrımı harfi harfına tatbik 
edeceğini ümid ederim. Kendi
sine ihtiyacım olacağını dostu· 
nuza bildiriniz. 

- Yine kimin için Madam? 
- Bize hakaret eden iki 

adam için.. Bunların vücutları 
da ortadan kalkmadıkça rahat 
edemiyeceğim. Hem bu hizmet 
için size kontluk rütbesiyle be
raber uçuracağınız başların her 
biri için de yüz bin lira vere
ceğim. Bu da kontluğunuzun 

varidatını temin edecektir. 
- Madam bunlar o kadar 

mühim ve nüfuz sahibi kimse
ler midir? 

- Hayır iki sefil serseri. 
Fakat ikisi de demirdendir. 
" Onları öldilrdük ,, diyorlar, 
tekrar meydana çıkıyorlar. 

"Evin içinde yakbk,, diyorlar. 
Başka bir evden çıkıyorlar. 

Morever hiddetle doğruldu: 
- Madam! Pardayanlardan 

mı bahsediyorsunuz? 
Dedi. 
- Evet, onlar ... 
- Monmoransinin evinde 

bulunuyorlar. Biliyorum Madam. 
Çünkü bu iki adamı adım adım 
takib ediyorum. Hatta bu iki 
adamı öldürmek için ne kont
luğu ve ne de iki yüz hin lirayı 
isterim. Y almz ellerimle gırt· 
Jaklarını sıkmak için kanımı 
son damlasına kadar akıtmağa 
razıyım. 

- Sizde mi onlara kin bes
liyorsunuz? 

Morever parmağını sağ ya· 
nağına götürdü. 

Kraliçe kendi11ine mahsus 
sükiınetle: 

·- Bir k1rbaç yarası! ölünceye 
kadar tanınmanız için eyi bir 
nışane .. 

Dedi. 
- Evet, Madam! bu yara 

yerine bakarak güldükleri için 
tam üç kişi öldürdüm. 

raberinde getirdiği adamı içe
riye sokarak gürültüsüzce sa
vuştu. 

Morever ise bu esnada bin
lerce davetlinin eğlendiği sa· 
lonlara vasıl olmuştu. Eğlence· 

de henüz şetaretini muhafaza 
ediyordu. Birini aramak için 
bütün salonları dolaştı. 

Hanri Dük dö Gizin etra
fında bir çok adamların bulun· 
duğunu gördü. Gayet şık 
bir elbise giymişti. Kılmcının 

kabzesinde elmaslar, ceketinin 
şeritlerinde inci daneleri ve 
şapkasında da beyaz tüyler gö· 
züküyordu. 

Bu gece Fransa hanedanı 
kralisinin en parlak bir azası 
gibi telakki ediliyordu. Maiye· 
tiyle beraber, pek ciddi ve 
sade elbiseleriyle önlerinden 
geçen Hüknolara bakarak gü
lüyordu. 

Tam bu sırada amiral Ko
linyi'nin damadı Telinyi'ni 
emsalsiz güzelliğe malik zev· 
cesi Luiz Kolinyi'nin elinden 
tutarak meydana çıktı. 

Giz bunu uzaktan görünce 
içinden bir "Ah!,, çekti ve sa
rardı. Kolunu birisi dürttü. 
Başını Çevirince Moreveri gör
dü. O vakıt yanındakilere: 

- Baylar! beni bekleyiniz. 
Şimdi geleceğim dedi. 

Bunun üzerine Moreverle 
beraber, perdeleri yarıya inik 
bir pencerenin yanına gittiler. 

- Söyleyiniz, ne istiyorsu
nuz? 

Diye sordu. Morever: 

- Bana, Kolin'yi öldürmek 
için emir vermenizi istiyorum. 

Cevabında bulundu. Dük tit
riyerek hafifçe: 

- işe amir aldan başlamak 
lazımgeliyor. Ahi bana muhab· 
bet göz yaşı döktürdüğün için 
sen de kan ağhyacaksın! 

Diye mırıldandı. Bir dakika 
kadar düşünceye dalmış gibi 
sakin bir halde kaldı. Sonra 
başını sallıya saJlıya söze baş
ladı ve: 

- Pekala! sana münasib za-- Kırbaç yarasıdır.Zira orada 
kıhnç yarası olam.az. manı gelince söyleri°:. Benim 

Morever dişlerini gıcırdattı. emrim olmaksızm saKın onu 
Derhal kendini topladı. Ve ih- öldürme! 
tiramla eğildi. Dedi. 

- Kraliçe hazretleri bende· 
!erine müsaade ederler mi? 

Dedi, çekildi g : tti. 
Kraliçe: 

- Bu i~ de bitti. Koliniyi 
ve Pardayanlar artık yok de· 

- Baş üstüne Monsenyör! 

Yalnız! . enu vurat·ağın gün 
öldürmiyerek tehlikeli surette 

yaralamağa gayret edeceksin •• 
- Baş üstüne Monsenyör .• 

- Bitmedı -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

mektir. Şimdi sıra Jan Dalbe- Alsancakta 
reye geldi. 

Diye mırıldandı. b• 
Tapınma odasındaki geniş IY yangın 

koltuğa yaslandı. Yavaş yavaş Alsancakta Mukaddes mezar 
çehresindeki asabi bal zail sokağında Ahmed oğlu Meh-
oldu. ~imdi kin ve garaz ye- medin 6 numarah evinde yatak 
rine kederli bir hulyaya dal- odasında yangın çıkmış ve 
mıştı. Yüzüne bakmak için kü- hemen yetişilerek söndürül-
çük el aynasını eline aldı. iste- müştür. 

c!iği pozu almak için çalıştı. Bir yatakla bir yorgan yan-
Koltuğunda yorgun bir tavır mıştır. Yangmın Akden;z so· 
aldı. Başını örten örtüyü omuz- kağında lta)yan tebaasından 
!arma indirdi. Matemlilere ya- Edvard Norbertonun kutu fab-
kışan bir kıyafete girdi. rikasında ocakta yakılan talaş-

Hizmetçi kadını çağırdı. !ardan çıkhğı anlaşılmıştır. 

Daola bitişik odaya girdi. Be· Tahkikata devam ediliyor. 
.•......................•..........••........................ ; ..........••.•...•..... ~ 

Musuldaki ltalyan kumpanyasıoın 
petrol hisseleri tamamen satıldı 

~----~---------------~--------Londra, 13 (A.A) - Musul petrolları direktörlüğü ltalyan 
petrol kumpanyasının menffaatlarını diğer kumpanyalara ter· 
kettiğini bildirmektedir. 

lngiliz, Fransız ve Amerikan menfaatlarını birleştiren Irak 
petrolları kumpanyasının idaresi İtalyan idarecilerinin yerini byin 
edileceklerdir. 

Britsh Oil Developement Gç, nin kurmuş olduğu Musul pet
rolları ise lngiliz ltalyan ve Alman menfaatlarım birleştirmekte idi. 

Irak kumpanyası petrolu Hayfaya, Filistine ve Snrye Trab!u-
zuna götüren kanallara sabibdir. Musulun ise bu gibi kanalları 
mevcud dev ildir. --- ..... 
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Bir tavuk için kavga 
E~efpaşada Kızılçullo cad

desinde Ali oğlu Nadir, Muss 
tafa kw Fatma ve lsmail kızı 
Rukiye ile Mehmed oğla Ab
dullah arasında bir tavuk mese
le ınden kavga çıkmışbr. Nadir, 
taşla Abdullahı alnından ve 
Fatma da Rukiyeyi başından 
yaralamışlardır. 

........ > 

YENi ADAM 
136 ıncı sayısı çıktı. İçinde 

Ismail Hakkının, Yeni Adam'ın 
planı, Devrimciler ile Devirici
ler, François Rabolais, doktor 
izettin Şadanın Mistisizme dair, 
Stofan Zweig'in, Sigmund Fre
ud, prof. Dr. A. Hüseyin Tu
ranın Turova'nın son gecesi 
başlıklı yazıları, kısa tetkik ve 
tenkitler, memleket haberleri, 
dı~ sosyete haberleri vardır. 
Fiatı 10 k ruştur. Tavsiye ede-
riz. 
~ wç • 

Doktor - Operatör 
1 

. Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hasta!arırn pazardan başka 

her gün ikinci Beyler sokağı 

Müzayede salonu karşısında 

78 numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp
rüde Berat apartımanı No. 5 ., 

IZMIR SiCiLi 7 ICARET ME
MURLUÔUNDAN: 

lzmirde lımnd /Jtüdiye caddesinde 
7 numarada mısucılık ve komüsron
t;Uluk Scıbes zade Şe1aJrltvı unvanı 
a/l.ında J'apmakta iken bu ketre 
(ŞoeJ Serbes) unvanuıı almış oldtı· 
ğandan işbu ymi ticard ımvanı ti
caut. kanu11ıı lıü.kümleline gö1e sidlill 
1808 numarasma kayt ve tescil edil
<Uğı illill. olıuuu. 

lzmir skiJi timttt memarlulfa 
usmi mıilıüıü. ve F. 7emk imzası 

SIRl\.ÜLER 
Bugüne kadar lzmirde bilüıd Be/e

dlf_e caddesüıde 7 nkmaıada SERBES 
OÔLU ŞERAFE77 JN um•aniy/e 
Mtsıtcılık ve KomiisponC11ld tıaJTe· 

tw devam etmekte olan ticareılza11cmi 
bundan sonra: 

ŞEREF SERBES 
unvanüe devam eilırtağinıi arz 

ve asağıdaki ımzamı na?.aıı dikkata 
alarak bu ana kadar lıak/umda gös
milen t~ecciilıün devamını reı:a edu 

D. No. 
931/184 

Gayri menkul malların açık 
arttırma ilanı 

BERGAMA icra Memurlu
ğundan: 

Açık arttırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulün ne 
olduğu: Biri tamam diğeri na
tamam bir hayat ve iki odalı 
bir evin tamamı. 

Gayri menkulün bulunduğu 

mevki, sokağı, numarası: Ber
gama doğancı mahallesi 

Takdir olunan kıymet: 350 
liradır. 

Arttırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat: 22 - 9 - 936 sah saat 
11 - l 2 Bergama icrası. 

1 - işbu gayri menkulün 
arttırma şartnamesi 22 - 8 - 936 
tarihinden itibaren 931 - 184 
No. ile dergama icra dairesi
nin muayyen numarasında her 
kesin görebilmesi için açıktır. 
IJanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak istiyenler işbu 
şartnameye ve 931 - 184 dosya 
numarasile memuriyetimize mU. 
racaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak İçin 

yllkarıya yazılı kıymetin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey ve 
ya milli bir Bankanm teminat 
mektubu tevdi edebilecektir. 
(124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarlann ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını 

hususile faiz ve masrafa dair 

olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün için-

de evrakı müsbitelerile birlikte 
m emuriyetimize bildirmeleri 

icab eder. Hksi halde hakları 
tapu siciJile sabit olmadıkça 

satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde art
tırmaya iştirak edenler arttır

ma şartnamesini okumuş ve 

lüzumlu mafümab almış ve bun
ları temamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıl-

dıktan sonra en çok arttırena 
ihale edilir. Ancak artbrma 
bedeli muhammen kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına 

rüchanı olan diğer alacaklılar 

bulunubta bedel bunlarm o 
ve sonsıız saygılanmı sunanm. gayri menkul ile temin edilmiş 

Şu swetle imza edeceğim; alacaklarının mecmuundan faz-
Şere/ Seıhes laya çıkmazsa en çok arttıra· 
(1669) 

m-----..-.-.-ı-•• nın taahhüdü balıd kalmak 

DOKTOR 

Hulôsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numarah mua-
yenelıanesinde hastalarım 

kabul eder. ( 3436) 
................... llllİl ..... t. 

hmrr · birinci icra memurlu
ğundan: 

lzmirde ütiicüler çarıısada 
25 numaralı evde iken bugiın 
oturduğu yer bilinmiycn Sala
mon Levi tarafına 

Akşehir bankasına olan 
5900 lira borcunuzdan dolayı 

ipotekli ütücüler çarşı.ilnda 25 
nmaralı ev ve altındaki iki dük
kan Ye üzerindeki birer odaya 
hu kere satılığa çıkarılmak için 
hepsine b'rden 1750 lira değer 
biç:lmiştir. Eğer bu biçilen de
ğere bir itirazınız varsa bu ila
nın tarihi neşinden itibaren üç 
gün zarfında dairemize müra
caatla itirazınızı kaydettirme
niz ve aksi takdirde ipotekli 
malmıı.ın sahlacağı icra ve iflas 
kasasının 103 üncü maddesine 
tevfikan ilanen tebliğ olunur. 

2606 <1654\ 

üzere arttırma on beş hün da-

ba temdid ve on beşinci günü 
ayni saatta yapılacak arttır
mada bedel satış istiyenin ala
cağına rüçhf na olan diğer ala
caklıların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacakları mec
muunpan fazlaya çıkmak pr
tiJe en çok arttırana:rbale edi
lir. Böyle bir bedel elde edil
mezse ihale yapılamaz ve satış 
talebi dü~er. 

6 - Gayri menkulün kea
disine ihale olunan kimse der
hat veya verilen Mühlet içinde 
parayı vermezse ihale kararı 
fesb olo:ıarak keadisioden ev· 
vel en vüksek teklifte bulunao 
kimse arzetmiş olduğu bedeUe 
almağa razi olursa ona,razi olmaz 
veya bulunmazsa hemen on beş 
gün müddetle arttırmaya çıka
rılıb en çok artırana ihale edi
lir. iki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için yüzde 
beşten hesab olunacak f ai:ı. ve 
diğer zararlar aynca hükme 
hacet kalmaksızın memuriye
timiıce ahcıdn tahsil olunur. 
Madde (133) 

Bir evin tamamı Yukarıda 
gösterilen 22 - 9 - 936 tarihinde 
Bcrgam' icra memurluğu odz
smda işbu ilin ve j?Öıterilcn 
arttırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilan olunur. 

2627 (1660) 

Doktor 

al 
1 

11 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: KöprU rapur iskelesi 
Berat aparbmaoı N o. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

33n24s 
Gayri menkul açık arttırma ilanı 

lzmir ikinci icra Memurlu
ğundan: 

lzmir hazinei maliyesine 1175 
lira 54 kuruş için tahtı hacze 
alınan Karşıyaka Osman z 1de 
mahaJJesinio Eski Bekir Behlül 
yeni Şecaat s«>kağında kain 
117 ada 8 parsel ve 6 kap1 
numarali ve 11418 metre mu
rabbah maa ev sebze bahçesi
nin lzmir dördüncü tapu sicil 
mnhafıı.lığmın 3394 numaralı 
kütüğünde kayıt 4 ve 4 A, 
6 •e 6 A numaralı üç ev ve 
bir sebze bahçesini tafsilatı 
herkese açık bulundurulan 
şartn3mede yaıılı 4 numaralı 
evin 760 ve 4 A numaralı evin 
1440, 6 numaralı evin 670, 6 A 
numaralı bahçenin 2500 lira ki 
cem'an 5370 lira muhammen 
kıymetli 2280 numaralı kanun 
ahkamına tevfikan 15-9·936 
tarihine müsadif salı günü iz. 
mir ikinci icra dairesinde saat 
on birde bu baptaki şartname.!İ 
dairesinde açık arttırma ile satışı 
yapılacaktır. Talip olanlann bu 
hu!lista~ii arttırma şartnamesini 

ve mahaJJinde tanzim k~lınan 

zabıt varakasını ar:ıu!nn halin-
de bizzat tarihinden 
tarihine kadar dairemizin 
33n284 numaralı dosyaya mü
racaatlan halinde görebilirler. 
Gösterilen bu müddet zarfmda 
jste1di'er şattnameyi gfümliş 

ve münderecatını kabul etmiş 
sayılırlar. Sahş peşin para ile
dir. Alıcıya satış bedelini öde
mek üzere yedi günlük müd
det verilir. Arthrmaya iştirak 
ıçın muhammen kıymetinin 

yüzde yedi buçuk nisbetinde 
teminat akçesi veyahut miHi 
bir banka mektubu iraesi la
zımdır. Tayin edilen zamanda 
arttırma bedeli gayri menku-
lün tahmin ettirilen kıymetinin 
yüıde yetmit beşini bulmadığı 
takdirde arttırmanın 15 gön 
duba temdid edilmek suretile 
1-10-936 tarihine tesadüf eden 
Perşembe günü aynı yer ve 
saate icra kıhnacağı, bu arttır
mada da gösterilen miktarın 

elde edilmediği takdirde 1atışı 
geriye bırakılacağı ve arttır.an-
ların taahhütlerinden kurtula
cağı ve satış halinde yedi 
günlük mühlet içinde sabş be
deli verilmezRe ihale karan 
feshedilerek kendisinden evel 
yüksek teklifte bulunan kim-
seye arzetmit olduğu bedeJle 
almağa razı olursa ona ihale 
edileceğini o da razı olmana 
veyahut bulunmazsa dairemizce 
hemen yeniden 15 gün müd
detle . arttırmaya çıkarılıp ala
kadarlara tebligata lüzum gö· 
rülmeden ilanla iktifa olunarak 
en çok arttıraua ihale edile
ceği ve her iki ihale arasın
daki fark ve diğer ziyan!arın 

ilk alıcıdan hükme hacet kal
maksı:nn dairemizce tahsil olu
nacağı •e hakları tapu skilile 
sa bit olmıyan ipotekli alaca kit· 
Jarla diğer alakadarların irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve bu hususla faiz ve masrafa 
dair o!an iddialarım evrakı 
mfüıbitelerile ilandan 20 gün 
içinde dairemize bildiJ'ıneleri 
aksi halde hakları tapu siciJile 
sabit olmadıkça sabş bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacak
ları ve yüzde iki buçuk dclla
liye resmi müşteriye ait olmak 
üzere keyfiyet iJin olunur. 

2626 (1'61) 

Zayi 
lımir Esnaf •e Ahali Ban

kasınının 2568 defter sıra nu
marasında üç hisseme aid 9437, 
9438 ve 9439 numaralı onar 
liralık muvakkat hisse senetle
rimi zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü ol
madığı füin olunur. 

Seferihisar Şoför lbrahim 
oğlu Hüseyin 

14-15-16 2610 (1666) 
f:ttzlrZ,;a7.z7.7JZZ7.:zzzT'.LZZ7-27Y-LZZn 

G. Mazarakis 
Gazete, mecmua ve ~ 

kitap evi 
Yunan, Fraosız, lngiliz, 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. 

1<.011/on Centleli hanı Na: 3 
·CZ2"ZLZZ'XX.l7-2'7...T~.z:;.a.3:ZZZ 

lzmir Sulh Hukuk Hakimli-
ğinden: 

izale\ şuyu davası netice
sinde kabili taksim bulunma
dıklarından satılarak parasının 

taksimine karar verilen Iımirde 
Hacı Mahmud mahallesinde 
Beyler sokağında kain tapunun 
179 ada ye 28 parsel. numara
sında kayıdlı ve 38 kapı nu
maralı ve 2000 lira kıymeti 
muhammeneli hane ile aynı 

mahallenin aynı sokağında kain 
olub tapunun 179 ada ve 31 
parsel numarasında mukayyed 
ve 42 kapı numarala ve 5()00 
lira kıymeti muhammeneli diğer 
bir hane ve yine lzmirde T o
ram an mahaJJesinin ikinci Yük
sek sokağında kain ve tapu
nun 419 ada ve 21 parsel nu
marasında kayıdlı 13 kapı nu
maralı ve 400 lira kıymeti mu
hammeneli bir ev ve yine aynı 
mahallenin aynı sokağında kain 
ve tapunun 419 ada ve 20 
parsel numarasında mukayyed 
11 kapı numaralı ve 600 lira 
kıymeti muhammeneli diğer 

bir ev ve yine aym mahalle
nin aynı sokağında kiin ve 
tapunun 419 ada ve 22 parsel 
numaralı ve 9 kapı numarab 
diğer bir hane CTYefce açık 
arbnmya çıkanlmıı ve bunlar:· 
dan tapada 28 parsel Dumara-
sında kayıdh Ye 38 kapı nu· 
maralı hane (bin yüz on) liraya 
ve keza tapunun 31 parsel 
numarasında kayıdlı ve 42 kapı 
numaralı hane 2030 liraya ve 
tapunun 21 parsel numaruında 
mukayyed 13 kapı numaralı 
Y ıuufdede vakfından icare· 
teynli ev 100 liraya ve tapu
nun 20 parsel numarasında 

mukayyed 11 kapı numarala 
Yosufdede vakfından icare-
teynli ev 200 liraya talibi üze
rine kat'i ihalesi yapılmışhr. 
Müşteri ihbara rağmen müd
deti kanuniyesi zarf1nda bedeli 
mebi'ı yatırmadığındaıı dolayı 

taleb üzerine ihafe feshedilmiş 
ve ondan evvelki müşteri dahi 
kendisinin arzetmiş oldu~u 
bedelle almağa razi olmamıı 
bulunduğundan icra ve jfJaı 
kanonunun 133 üncü madde
sine tevfikaa emvali mezkôr 
tarihi ilandan itibaren 15 gün 
müddet.le açık artırma ile sa· 
bşa çıkanlmıştır. Sabş 3·8.936 
tarihine musadif pazartesi günü 
saat 15 de Sulh hukuk mah
kemesinin bulunduğu Bahçeli 
hanında yapılacaktır. Satış pe
şin para iledir. · % 2 buçuk 
deJraliye ile vakıf taksitleri 
mütteriye aiddir. Satış ~ünü 
kıymeti muhammenesi nazarı 
itibara alınmıyarak en son ar· 
brana kat'i ibalesi yapılacak· 

tır. ( 936/687 ) numaralı dosya 
ve şartnameler ilin tarihinden 
itibaren herkese açıktır. Talib 
olanlann satış günü ve saatta 
% 7 buçuk pey akçesiyle ve 
( 36/6fr'/ ) dosya numuasile de 
birlikte sabş mahallinde hazır 
bulunması ilan olunur. 

26.1' f1 ,591 

lzmlr slcill ticaret me
murluğundan: -

bmirde büyük Kardiçala ha
nında 15-16 numarada petrol ve 
müstahselatı ticareti ve sair bu
susat ile uğraşan ( lsrail Ra
poport, Salıh Nuri Rona ve şü
rekası - Ege petrol şirketi) nin 
yeni mukavelenamesi ticaret 
kanunu hükümlerine göre si
cilin 1810 numarasına k&yt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

iz.mir sicili ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve imzası 

F.Tenik 
1 - Mukavele 
işbu bin dokuz yüz otuz alb 

senesi Ağustos ayının on bi
rinci Safı günü saat on iki rad
delerinde vukubulan talep ve 
davet üzerine lzmirde Halim 
ağa çar$ısında dairei mahsusa
sında vazife gören lzmir üçün· 
cü noteri Bay Tahsin Amur 
vekili ben aşağıda imzası bu
lunan Ali Raif Günyerin, da
vet olundu· lzmirde Büyük 
Kardiçalı hanında 15-16 nu
maralı yazıhaneye giderek 
orada hazır buldoğu ehliyeti 
kanuDiyeyi haiz bulunan 
zat ve bftviyetleri maruf lzmire 
bağh Bocanın Dokuzçeşme so
kağında 2 numara!ı evde otu· 
ran tüccardan bay lsrail Ra
poport ve oğlu aynı evde otu
ran tüccardan bay Bensiyon 
Rapoport ye b.mire bağlı Bu
canın Dokuz Eylul sokağında 

dört numaralı evde temeJli otu
ran Mahmut oğlu tüccardan 
bay Salih Nuri Rona'dan sebebi 
davetim soruldukta kanun da
iresinde şehadete ebil kimse
lerden hüviyetlerini bilir lzmirde 
Çangm çarşısında on altı nu· 
maralı mağazada oturan Gaz 
Tüccarı M. Ayçetin ve lzmirde 
Çorakkapuda Caddede 366 nu
maralı dükkanda Helvacı Ger
mencikli Bekir ... 

Nam şahitlerin yanında tak
rir edecekleri veçhile bir şirket 
mukavelenamesinin yazılmasını 

istemeleri ile kendilerinden ar
zuları soruldukta söze başlıya
rak: 

M. 1 - Şirketin mevzuu; 
Petrol ve müstahselab ticareti 
ve sair bususat ile iştigal et
mektir. 

M. 2 - Şirketin sermayesi, 
"15000,. on beş bin Tiirk lirası 

olup şerikler tarafmdan müte
sa viyen konnlmuşlur. 

M. 3 - Şirketin unvanı "IS
RAİL RAPOPORT, SALlH 
NURİ RONA VE ŞÜRFXAsf 
EGE PETROL ŞIRKETt,, dir. 

M. 4 - Şirketin merkezi 
ticareti Izmir şehri ve merkezi 
muamelatı lzmirde Büyük Kar
dıç.a.lı hanında 15 ve 16 numa
ralı daire.;idir. 

M. 5 - Şerikler, şirketi il
zam eden ukut ve teahhüdab 
müçtemian ve münferiden im
zaya meıundur. 

M. 6 - Şirketin nev'i kol
lektiftir. 

M. 7 - Şirket ayni muame
lei tüccariyede bulunmak üzere 
şeriklerin . ı iza ve muvafak:atı 
ile lstanbaJ veya münasip gö
receği diğer şehir ve yerlerde 
de şube açacaktır. 

M.8 - Kar ve zarann üç 
müsavi hisse üzerine tevzii 
meşruttur. 

M.9 - Şirketin müddeti, 
bir Kanunusani bin dokuz yüz 
otuz yedi senesi olub otuz bir 
kanun evvel bin dokuz yüz otuz 
dokuz tarihine kadar üç sene 
müddetle mün'akittir. Şerikler 
müddetin hitamından bir ay 
evvel şirketin müddeti temdit 
edilib edilmiyeceğiııi yekdiğe· 

rine tahriren bildirmek mecbu
riyetindedir Bu müddet zar
fında yekdiğerini haberdar ey
lemezse müddeti şirket ayni 
mukavele şeraiti dairesinde üç 
sene daha temdit edilmiş sa· 
yılır. 

Akitler başka bir diyecek
leri elmadsilBI be.Jan ve ikrar 

Sallffe 7 

Kemalpaşa Icra dairesinden: 
lzmir bazinei maliyesine 9600 

liraya borçlu lzmirden keresteci 
Ziya ve Faikin bu borçlarından 
dolayı haciz altına alınmış olan 
Kızdcalı tımannda Karahayıt 
mevkiinde şarkan molla Bekir 
oğlu fürahim veresesi garben 
tarikiam şimalen hacı Ömer 
oğlu Mustafa çavuş cenuben 
balcı bağı ile mahdud Mayıs 

931 tarihli 16 numaralı tapu 
senediyle mutasarrıf bulunduk
ları 3 dönüm 300 lira muham
men kıymetli ntsıf hisse bağ
lariyle aynı mevkide şarkan 

molla Bekir oğlu lbrahim gar
ben larikiam şimalen mekteb 
hocası cenuben Mustafa bağ

Jariyle mahdud Mayıs 931 tarih 
ve 17 numaralı tapu senediyle 
mutasarrıf bulunduklan 4 dö
nüm 200 lira muhammen kıy

metli nısıf hisse bağlan sabJ
mak &zere müzayedeye veril
miştir. 

Birinci artırması 21 - 9 - 936 
tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 11-12 de Kemalpaşa icra 
ciairesinde yapılacak:br. Bu ar
tırmada en son teklif edilecek 
bedel muhammen kıymetin 

yüzde yetmiş b~ni bulduğu 
takdirde ihale olunur. Noksan 
bir bedel teklifi halinde müş
terinin mBlzemiyeti baki kal
mak şartiyle artırma 15 gün 
u:ıatılarak 7 - 10 - 936 tarihine 
müsadif Çarşamba günü aynı 

saatta yapılacak ikinci artırma
sında muhammeıı kıymetin 

yüzde yetmiş beşi nisbetinde 

bir bedel elde edilmediği tak
dirde 2280 numaralı kanun 

mucibince satış düşürülerek 
borç bet sene taksite bağJana-

cağJ cihetle almak istiyenlerin 
yüzde yedİ buçuk teminat ile 

ihale vakıtlarında Kemalpaşa 
icra dairesrnde hazır bulunma· 

lan ve fazla izahat istiyenlerin 
bugünden itibaren açık bulu
nan şartnameyı görüp tetkik 
etmeleri ve mülkler üzerinde 

bir gôoa hak ve alacak iddia
sında bulunanların 20 gün için

de daireye müraeaat"an aksi • 
halde tapuda müseccel olmıyau 
bu gibi hak s:ahip:erinin pay
laşmadan hariç tutulacağı del
laliye resmi He ihale pul maa
raflarmı• müşteriye aid olduğu 
ilan olunur. Dosya numarası 

935/355 dir. 2621 (1662) 

m 
oktor operatö 

Ceva~ Al~so~ 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını hergün saat 3 

ten 6 ya kadar lkınci Beyler 
sokak şerbetçi karşısı No. 81 
de kabul eder. 
Telefon maayerıebaae 3315 

Telefon evi 3203 ..... ._ ............. . 
eylemeleri üzerine işbu muka
veJenameyi yazmakla beraber 
hazır bulunanlar yanında açıkça 
okunup manası aofahfarak meal 
ve mindeaoecab arzular1aa uy
gun olduğu tasdik kıluıdıktan 
sonra hepimiz imza ve mühür
leyerek tasdik eyledik. 

Akitler ~ imzaları. 
Şahitler : ImzalarL 
Noter resmi mühürü Ye •e

kili Ali Raif Günyer imzası. 
Umumi No. 6964 Hususi No. 

4/150 
Bu mukavelename suretinin 

daire dosyamıda sakh 6945 
umumi numaralı ve 11 - 8 - 1936 
tarihli aslına uygun olduğu tas· 
dik olundu. Bin dokuz yüz 
otuz alta senesi Ağustos ayı

nın on ikinci Çarşamba günü. 
lımir Üçüncü Noteri 

N. 
R. Günyer 

2613 ( 1663) 
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RADYOLIN 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 
macunu kulJanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 
sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RAD:VOLIN 
kullanınız, fakat aabah akşam günde iki defa dişlerinizi fırça
lamak lazımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYO UN RADYOLIN 
. . . ' . .- : . . ... ~·~. 

RESSAM - DEKORATÖR 

Kadri Atamal ve şr. 
İSTANBUL VE MÜNİH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMİSİNDEN MEZUN 

iNŞAAT. DEKORASYON. BOYA VE BÜTUN 
TESISATI KABUL EDER. 

ŞERITCILER - 5. 7 - TELEFON 3492 

~ 
Sağlık ve soysal yardım müdürlü-

, ' 1 - - ' • . 

ğünden: 
Cinsi En az En çok Tutarı Teminat akçesi 

kilo kilo Lira Lira kuruş 
Ekmek 10,000 12,000 1230 92 25 
Sade yağı urfa 800 1000 750 56 25 
Sağır Dilsiz ve Körler müessesesinin bir senelik erzak ihti

yacı olan ve yukarıda adları ve miktan ve muhammen bedelleri 
ve teminatı muvakkata akçaları yazılı iki kalem erıakın kanuna 
tevfikan 15 gün müddetle tekrar eksiltmeye çıkanlmışbr.26-8-936 
Çarşamba günü saat 14 de Sıhhat ve içtimai muavenet müdür· 
Jüğünde satın alma komisyonunda ihalesi yapılacağından istek· 
lilerin mal sandıklarına yatırdıklarına dair makbuz veya Banka 
mektupları ile birlikte müracaatları ve şartnameyi görmek isti
yenler her gün Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne müra• 
racaatları ilan olunur. 14-18-21·24 2609 (1665) 

lzmtr Slcllll ticaret 
memurlufiundan: 

Mustafa Sıtkı Beşikçi oğlu 1 

ticaret unvaniyle lzmirde Vali 
Kazım bulvarında 12/14 numa
rada kuru üzüm temizleme ve 

• • Doktor 

Fahri Işık 
fzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik T edea vileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞITlK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) - -iLAN 
Bornova ziraat mücadele is- 1 

tasyonunun 170 metrelik su 
yolu1.1un tamiri 1259 lira 30 ku- J 
ruş keşifle pazarlığa konulmuş- 1 
tnr. Taliplerin 18-8-936 da saat 
17 de gereği olan evrak ile 
beraber mücadele istasyonun
daki komisyona gelmeleti. 

2622 11653\ 

boyama fabrikasında ticaret 
yapan Mustafa Sıtkl Beşikçi 
oğlunun işbu ticaret JJnvanı 
ticaret kanuuu hükümlerine 
göre sicilin 1813 num~rasına 
kayıt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 2625 (1651) 

YENi' ASIR 

lzmir ithalat günlrüğünden : 
SöMIKOK 

Rutubet : Yüzde birden fazla olmayacak yüzde üçe kadar 
tenzilen kabul olunur. 

Mevaddı tayyare : Yüzde ikiden fazla olmayacak. 
Kül : Yüzde on beşten fazla ölmıyacak. 
Kok: Yüzde seksen ikiden az olmıyacak. 
Kalori : 6900 den aşağı olmıyacak. 
Kömürün naklinde husule ~elen toz ve micir kısmı yüzde üçü 

geçmiyecektir. 
Maamülhakat senelik ihtiyaç olan yukarıda evsafı yazılı maden 

kömfüünden on beş ton alınacaktır. Bu mikdardan sekiz tonu 
Izmir ithalat ve % 2 .~ tonu Kuşadası birer buçuk tonu da Yeni· 
hisar, Karina ve Çeşme gümrüklerine aittir. lzmire teslim olur-a
cak mikdar tarihi ihaleden on beş ve yukarıda isimleri yazıh 
mülhakat gümrüklerjnin de azami yirmi üeş gün içinde teslim 
edi!mek şartiyJe ve 2490 sayılı artırma ve eksiltme ve ihale 
kanununun 46 ıncı maddesinin (A) fıkrası hükmüne tevfikan 
pazarlık sureliyll! mübayaa edilecek olan maden kömürünün 
yukarıda zikredilen evsafa uygun bulunacaktır. lzmir gümrüğüne 
aid mikdarm pazarlığı ayrı ve mülhakat idarelerine yollanılacak 
mikdarm da pazarlığı ayrı yapılacak ve alınacak kömür bittahlil 
evsafa uygun olmadığı takdirde kabul edilmiyecektir. 

Pazarlık eksiltmesinde tekarrür edecek fiat üzerinden bu işi 
taahhüt edecek müteahhit yüzde 15 hesabiyle pey akçesinin 
lzmir ithalat gümrüğü veznesine yatırıldığına dair makbuz ibrazı 
mecburidir. Taliplerin bu mübayaa işi hakkında fazla malfımat 
öğrenmek istiyenler fzmir ithalat gümrüğü müdüriveti levazım 
ve ayniyat servisi şefliğine müracaat etmeleri ilan o;unur. 

Pazarlık eksiltmesi 24-8-36 pazartesi günü saat 14 te lzmir 
ithalat gümrüğü levazım ve ayniyat dairesinde yapılacaktır. 

~-··· .-
,___ .. PERLOOEN1'.. dit macununu 
,\ercih edeceksiniz. 

-ııra aıJııın bllcOmle- •eiiitt aıhhlyeİİnl 
-haiz olan bu macun dı,ıerl çOrD.mekten 
'korur, dif etlerinf kuvvetlendirir, nefesi 
serlnfetl~ v~ insanın gOrOnOt efealnl 

_lartırır. -

-·-

2605 (1652) 
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TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
tıslar için lzmirde SaHhağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye miiracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

İ• Aluaıoa 1•3• 

:=========== Neşesı·z ve kırgın ============ •••••••••••• • ••••••••••• •••••••••••• • ••••••••••• •••••••••••• • ••••••••••• 

Başı, dişleri 
ağrıyor 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağnlar ge

çer, rahat ederdi 
Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip 

·················· GBIPIN •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
Karşısında derhal rlcate mecbur olur 

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

Türkiye 
Ş. inden: 

Şeker fabrikaları A. 

Fabrikalarımızda bir sene staj yaptıktan ve bu müddet 
zarfında lisan ve fen dersleri için lüzumlu olan hazırlıklann 
ikmalinden 11Jonra 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 Almanyaya 
gönderilmede fabrikada bir senelik stajda muvaffak olanlar 
intihab edilecektir. 

~steklilerin 1 - Eyliil - 936 ya kadar aşağıdaki vesikaları 
Eskişehirde 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 6ç boy fotografı. 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
llAC 

HAMDİ NÜZJ.IET 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Boynk Salebçi oğlu han1 karıısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

inhisarlar Çamalh Tuz
lası müdürlüğünden: 

25 ağustos 936 tarihinde baş
lıyacak tuz yığınlama işlerinde ça
lışmak üzere 1000 - 1200 ameleye 
ihtiyaç vardır. isti yenlerin şimdiden 
nüfus kağıtlarile birlikte Tuzla mü
dürlüğüne müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 

14---15---16---17-18-19---20-21 (1664) 2628 

lzmir Emrazı Sariye hastanesi baş · 
hekimliğinden : 

Y. Asır gazetesinin 4 Ağustos 936 tarih ve 9311 sayılı ve 

Birlik gazetesinin 4 Ağustos 936 tarih ve 675 sayılarında mik

tarları ile muvakkat teminatları gösterilerek açık aksiltme ile 
alınacakları ilan edilen 2500 kilo koyun eti 1500 kilo kuzu eti 
1500 kilo dana eti ikinci açık eksiltmelerinin bitim tarihi olan 

10 Ağustos 936 dan itibaren bir ay içinde pazarlıkla alınacak

br. Taliplerin her Cumartesi günü Tepecikte Emrazı Sariye has

tanesinde saat 11 de toplanan komisyona muvakkat teminatla· 
• 
rile birlikte niliracaatJuı. ~629 ( 16S5) 



t4 Ağustos ıssa 
r==-

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

· KUMPANYASI 
ULYSSES vapuru 17 agus

tostan 22 agustosa kadar lima• 
nımızda olup Anvers, Rotter
dam, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 22 
agustosda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Bur
gaz, Varna ve Köstence liman
ları için yük alacaktır. 

ORESTES vapuru 31 agus
tosta gelip 4 eylülde Anvers, 
Rotterdam,Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük alacaktır 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
VIKINGLAND motörü 17 

agustosta gelip yükünü tahli-

N V. 
\V. F. H. Van l)er 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
1 ARKADIA vapuru halen li-
manımızda olup Anvers, Rot· 
terdam, Hamburg ve Bremen 
limanları için yük kabul et
mektedir. 

HERAKLEA vupuru 24 
agustosta bekleniyor, 29 ağus
tosa kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen limanları 
için yük alacaktır. 
~ 

Johnston Varren Lines Ltd. 

JESSMORE vapuru 15 ağus· 
tosta bekleniyor. Liverpul ve 
Anversten yük boşaltarak Bur-

YENi A51R 

KIZ LAY 
HAST ABAKICI HEMŞİRELER 

OKULU Direktörlüğünden : 
Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve para• 

sızdır.Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire 
yetişerek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan 
müesseselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler 
hususi doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. 

isteklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatlı ve en az orta tahsili 
bitirmiş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için 
yazı ile veya bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki cadde
sinde Okul direktörlüğüne müracaat edilmesi. 15 eylül 1936 

müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

Olivier Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BİNASI TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

OPORTO vapuru 15 agustos 

1936 Londra ve Anversten ge· 
lip yük boşaltacaktır. 

FLAMINIAN vapuru agustos 
sonunda Liverpool ve Swanse
adan gelip yük boşaltacaktır. 

Deutsche Levante - Linie 

SAMOS vapuru 23 agustos 
1936 bekleniyor. Hamburg, 
Bremen ve Anversten yük bo-

- ::;anne • 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

l\f uza f fer Eroğul 

Keınal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehaneJerirde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

şaltacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
pu r!arm isimferi \'e r.avlun üc-. 
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet· kabul edilmez. 

yeden sonra Rotterdam, Ham
burg, Bremen, Copenhage, 
Dantzig, Gdynıa, Goteburg, 
Oslo ve lskandinav limanlarına 
hareket edecektir. 

gaz, Varna, Köstence, Galatz 
Sulina ve Braila limanları için 
yük alacaktır. 

4-14-4-14 (1399) 
_....rzı~~:z~rmcm:m.:m -~~ 

NORDLAND motörü 28 
agustosta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rot
terdam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdyma, Goteburg, 
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
SEÇEA VA vapuru 26 agus

tost a gelip 27 agustosta Pire, 
Malta, Marsilya ve Arsilya ve 
Barselone hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navhınlardaki ve hareket ta
rihlerindeki d"ğişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

T e efon: 2004-2005-2663 
r7..ZZ7Z7.T./.7.ZZ7ZZ7.T.L:ZZZ7ZZ3J!f 

Hususi muallim 
ikmale kalan ilk ve orta ' 

mektep talebeleri süratle im
'N 

t "hana hazırlanır. ( M. Z. ) 
rumuzile Kemeraltmda An

N kara kıraathanesi ittisalindeki 
N luva et salonuna müracaatları 

9 - 10 

Akciğeri olmayan her tıay
vam öldüren keskin Flitlerio 
pek çok çeşitleri, ufak bü· 
yü1t kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla satılır. 

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

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

ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, asidfinik, 

- --•.,crn ..... ~-
Den Norske MiddelhavsJinje 

BOSPHORUS motörü 21 
ağustosta bekleniyor. Iskende-

riye, Rouen, Havre ve Nor
veç limanları için yük alacaktır. 

... CKJ ..... 

S. A. Royale Hongroise de Na
vigation DanuLienne- Maritime 

Budapest 
SZEGED motörü ağustos 

nihayetine doğru beklenmek-
tedir, Belgrad, Novisat, Buda
pest, Bratislava Viyena ve Linz 
için yük kabul edecektir. 
~ 

Service Maritime Roumain 

DUROSTOR vapuru 2 ey
lülde bekleniyor. Köstence, Su-
lina, Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, ' 
Budapcst, Bratislava, Viyena 
ve Linz için yük kabul ede-
cektir. 

... ® ... 
Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon N o. 
2007 - 2008 

karaolin ile göktaş, benzin, _ 
alkol, her nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare ı.ehirlerini bizden arayınız. 

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

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu ~abunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
uğrasınlar, her halde memnun olacaklardır. Te'efon: 3882 
. . ' • . . . · ı . . ... . .. .... . ... '.. "' ı 1 

1 

Gümrük muhafazaalayı 1 ncitabur: 
kumandanlığından: 

1 - Şarlname ve nümunesine göre 125 lira muhmmen bedelle 
50 adet mak i nalı tüfek şarjur kılıfı yaptırılacaktır. Şartname ve 
nümunesi Komisyunda her gün görülebilir, ihalesi 14-8-936 
Cuma günü saat 14 de Pasaportta Gümrük muhafaza Satın 
Alma Komisyonunda icra kılınacaktır. istekliler 2490 sayılı kanun 
hükümlerine göre % 7,5 teminatı muvakkate paralarını lzmir 
ithalat Gümrüğü veznesine yatırıp alacakları makbuzla münaka
saya gireceklerdir. Teminata muvakkate parası 9 lira 38 kuruş-
tur. 30-4-9-13 2388 (1563) 

Bayındırlık direktörlüğünden: 
616 lira 42 kuruş keşif bedelli Mersiı:li - Çamdibi yolunun 

1+ 190 - 1 + 832 inci kilometroları arasındaki şosenin esaslı 
onarılması 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan is
teklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırhyacakları teminat ve eh-
iyet vesikalarile birlikte ihale güolemeci olan 27 - 8 - 936 per

;;embe günü saat 10 da il daimi encümenine gelmeleri ilan 
o!unur. 2:532 '1657) 

MEYVA TUZU 

En hoş meyva tuzt Jur. Jukıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 

DAIMON 
Masa vantilitörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç 
adet pille işler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat 
yapar. Bankalara ve yazıhanelere, evlere, hastanelere ve 
her yerde lazım olan bir ihtiyaçlır.Bilhasna saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır. Tavsiye 
ederiz. 

Satış yeri ve deposu : Izmirde Suluhan civarında 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü • 

Bayındırlık direktörlüğünden: 
5000 lira 60 kuruş keşif bedelli lzmir - Çeşme yolunun 6+ 300 ~ 

8+ 0.70 kilometroları arasındaki şösenin esaslı onarılması 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 1490 sayılı 
yasaya göre hazırlayacakları teminat ve ehliyet vesikalarile bir
likte ihale günlemeci olan 27·8-936 Perşembe günü saat 10 da 
il daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. 2533 (1656) 

.... :"".. . 
' ' \). 

Bütün dünyanın tanımış olduğu 
ViTLER Marka her boy Lüks ve ucuz bisiklet-

leri ZüNDAP marka motosiklet petro-
maks lüks fener lambaları sıhhi Apostel ağızlığı her çeşit 
gramofon plakları hediyelik zarif saat ve kristal likör, kom
posto, çay, paata takımları. Kıymetli vazo, fenni çocuk oyun
cakları, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları yemek ısıtmak 

mağazamızda her vakıt bulunur. 
No. 156 Balcılar 

NECİP SADIK 
DA LAPINAR 

Bayındırlık direktörlüğünden: 
4895 Lira 23 kuruş keşif bedelli İzmir - Torbalı - Tire yolu

nun 50+0.40 - 54+ 100 üncü kilometroları ara~ındaki şosenin 
ssash onarılması 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğun
dan isteklilerin 2490 sayıh yasaya köre hazırlayacakları teminat 
vesikalariyJe birlikte ihale günlemeci olan 27-8-936 perşembe 
günü saat 10 da il daimi encümene gelmeleri ilan otunur. 

Çarpıntı 

titreme 
baygınlığa 
birebirdir 

M. Depo 

Hükumet 
sırası 

2531 (1658) 

/ Zümrüt damlası kolonyası 
1 Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bmakmıştır 

Feminen Dişi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

Hilal eczahanesi 

( Baharçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonhatıra ) ( Menekşe ) 
( Akşam güneşi ) ( Ley'ak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokulara 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is· 
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacaktır. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandRş ! 
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1 
Saragosse kapılarında kanlı muharebeler oluyor 

yük lan 
ceyş ehemmiy ti b ·· -

To osayı zaptettiler mi? 

Sierra Ouadıamavı bombaıdıman eden toplar ve tanklar Burgosta yaralılar 

Tanca 13 (Ö.R) - General Cenub asileri sevkülceyş ba- B. C. gazetesinin haber verdi- len haberlerde Guadalajara 
Frank.onun ceouptaki asi kuv- kımdan büyük ehemmiyeti olan ğine göre hükumet kuvvetle- milliyetperverlerinin Madridin 
vetler~n .. ku~andasını deruhte T olozayı işgal ettiklerini, gene- rinin ileri karakolları şimdi Sa- takriben elli kilometre yakı· 
etmes1 uzerıne lspanyol Fasın- 1 F k d 1 · l J • • • 
d k. . . k t) . k d ra ran o or u ar1y e genera ragossa şehrmm on kılometre nına kadar aeldiklerini bildir-a ı ası uvve erın uman a- l d . . . eı 
smı general Sapa deruhte et- Mo a or u~un~o ı!tısak et~ış yakınma kadar sokulmuşlardır. mektedirler. 
miştir. Teyide muhtaç bir şayi- olduklarım ıddıa edıyorlar. Bıl· iç bakanı hükumet kuvvetle- TOLOT A ASiLERiN 
aya göre Elcezirenin lspanyol hassa bu sonuncu haber teey- rinin Kordova ve Gırnataya ELiNDE 
hükumet filosu tarafından bom- yüt ederse Madrid üıerine ya- doğru 7ürüdüklerini bildirmiştir. Hendaye, 12 (A.A) - Ha· 
bardımanıuda JngiJiz ve Porte- pılan tazyik art~ış olacaktır. Faşist kaçakları bu kuvvet- vas Ajansı Tolosanın mühim 
kiz konsoloshanelerine de obüs- SARAGOSSA ÖNLERiNDE lere iltihak etmektedir. asi kuvvetleri tarafından işga-
ler düşmüştür. OVIEDO 12 ( A.A ) - A. Buna mukabil Lizbondan ge- lini haber vermektedir. Şahir 

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

Devletler kendi aralarında anlaşacaklar mı? 

Italya ihtirazi yı arından hiç birini s:?"eri almak 
niyetinde o madığını bil iriyor. Almanyaiıın cevabı 

Lizban 13 (Ö.R) - Fransız 
sefiri Portekiz hariciye nazırım 
ziyaret ederek Portekizin ispan
ya işlerine adami müdahalesi 
hakkında Fransız tezine iştı

rakini görüşmüşlerdir. 
ALMANY ANIN CEVABI 

Raris, 13 (Ö.R) - Alman
yanın Fransaya cevabı bugün 
bekleniyor. Bu cevabın müsbet 
mahiyette olacağı, ltalyanın 

cevabındaki kuyudu ibtiraziye
yı ıhti va edeceği zennedilmek
tedır. 

Dcı•ictleı aıasmda anlaşmazlık devam edetkm /spanyadfl km dal1rast gmişleyor 

Kadınlar ve çocuklar bile müradeleı•e ıştirak edl}'Otlar 
kuvvetlidi:. Çünkü Fransız ve 
lngiliz noktai nazarlarını uzlaş
brmak mümkün gibi görünmek
tedir. 

bir lspanyo) zabiti Londradao 
birçok tayyareler ve asker nak
linde kullanılmak üzere kam
yonlar satın almıştır. 

LONDRA 13 ( A.A ) - ln
giliz hükumeti Madritteki ln
gilizlere bir tebliğ göndererek 
bu şehri derhal terketmelerini 
tavsiye etmiştir. 

Fakat lngiliz kolonisinin 
Madritten ayrılması yakında in-
kıtaa uğrıyacağı söylenen de
miryollarının işlemesine bağlı 
bulunmaktadır. 

Saıagosse yolunda vunışmalaı devam ediror 

halkı Sain Sebastiene iltica et
miştir. 

Pasaportsuz Belçikalı faşist 
aleyhtarlarının hükumet kuv
vetJerjne iltihakmı menetmek 
için Fransız hükumeti hudut 
karakollarını kuvvetlendirmiş
tir • 

BiR ŞAYiA 
Perpignan, 12 (A.A)- Roy

ter Ajansı Muhabirinden: 
Asilerin hükumet kuvvetleri

nin elinden Aragonda kain 
Sastago kasabasını a)mış ol
dukları söylenmektedir. 

Solarinad Abrea gazetesi 
faşist aleyhtarı mi11etler ara· 
sında disipline riayet edilmesi 
için bir beyanname neşretmiş-
tir. Bu beyannamede disiplinin 
hürriyet mefhumuna ·muhalif 
olmakla beraber teşkilath ve 
muntazam bir orduya karşı 
muharebe edildiği zaman zaruri 
olduğu beyan olunmaktadır. 

Bu beyannamede deniliyor ki: 
Eğer milletler arasında disip

lin bulunmıyacak olursa inkila
bın bütün semerelerini elimiz
den kaçırmakla ka?mıyacağız 
hepimiz öldürüleceğiz. 

BADAJOZ'DA 
Burgos, 13 (A A) - Dün ih

tilalcı kuvvetlerin mevzilerini 
ıslah etmiş oldukları öğrenil
miştir. Bu kuvvetler T olosa ve 
Bilbao arasmda küçük bir şe
hir olan Eibarı işgal etmişler· 
dir. Bu şehirde bir silah fab
rikası mevcud olup şimdiye 
kadar San Sebastien milislerine 
silah yetiştirmekte idi. 

Ihtilalcılar Tolosanın şima
linde ve To'.osaya altı kilomet
re mesafede bulunan ViJapola· 
yı işgal etmişlerdir. Bu kuvvet
ler T olosadaki mevzilerini tah
kim etmişlerdir. Şimdi San Se· 
bastieni tehdid etmektedirler. 

Sevilleden bildirildiğine göre 
halihazırda Badajoz'un etraf ile 
alakası tamamen kesilmi~tir. 
Bu şehrin ihtilalcıların eline 

düşmesinin gecikmiyeceği tah· 
min olunmaktadır. 

General F ranko ile general 
Molanm orduları Meridada bir· 
leşmişlerdir. ihtilalciler haliha
zırda Galice, Leon, Estrama
dure, Badajoz müstesna Cas
tilla, Endülüs, Malaga müstesna 
Jeaa Oragon, N avarre ve As· 
turies vilayetlerini kontrollara 
altında bulundurmaktadırlar. 

HÜKUMET KUVVETLERiNiN' 
ZAFERi 

Madrid, 13 (A.A) - Hüku
met kuvvetleri Granadaya 50 
kilometre mesafede bulunan 
Loja ve Orjiva kasabalarını 
zaptetmişlerdir. 

Ma'aga· Jaen milisleri iltisak
!arını temin etmiş olup Grana
daya doğru ilerlemektedirler. 

SAINT SEBASTİENDE 
Burgos 12 (A.A) - Havas 

ajansmın haber verdiğine göre 
milliyetperverlerin muzafferi
yeti üzerine Saint Sebastien 
şehrinin vaziyeti büsbiHün de
ğişmiştir. Şehir soka!darında 
dolaşan kızıl milisler ortadan 
kaybolunca bir kısım h~lk hic
ret etmeğe başlamıştır. 

Su mecralarının kesilmiş ol
duğu teeyyüd etmektedir. 

Roma 13 ( Ö. R ) - Burgos 
muvakkat hükumetinin yaydığı 
haberlere göre asiler .( anarya 
adalarıyla Malaganın çimaline 
ve merkezine hakimdirler. 

HAVA BOMBARDIMANI 
Lizbon 13 (A.A) - Şiddetli 

bir hava bombardımanına ve 
dahili isyana rağmen Badajoz 
henüz hükumet kuvvetlerinin 
elindedir. 

Badajoz milislerine karşı kı
yam etmiş olan ihtilalciler reis
lerinden Gonza)a Ramon kızıl 
milislere teslim olmaktan imtina 
ettiğinden kömünistler tarafın
dan öldürülmüştür. 

Homa 13 ( Ö. R ) - Gior
nale D'ltalia ~azetesi ltalyanın 
Fransaya cevabmdaki ihtiyati 
kayıtları geri aldığını tekzib 
ederek diyor ki : " Hariçte or
taya çıkarılan bu haberler asıl
sızdır. ltalya ispanya işlerine 

ademi müdahale meselesinde 
iJeri sürdüğü ihtirazı kayıtları 
geri almak şöyle dursun Mad
rid hükumetine yapılan iane 
tarzındaki yardımlarla gönüUü 
kayıtlarının çok tehlükeli ola· 
bileceğine nazarı dikkatı çek
miştir. ltalya bu mühim nok
talar üzerinde enerji ile ısrar 
etmektedir. 

Yine öğreni)dığine göre, 
Fransa hükumeti Fransız vatan
daş!armın serbestisine müda
hale etmek ve bunlardan arzu 
edenlerin ispanyaya gitmelerine 
mani olmak hakkını k~ndinde 

görmemekle beraber Pariste 
açılmış olan gönüllü kaydı bü
rolanm kapatmak istemektedir. 

Loodra, 13 (Ö.R) - Gaze
teler lspanyol vekayii ile daha 
az meşguldürler. Ha'.ihazırda 
Almanya ile ltalyanın ademi 
müdahale itilafına yanaşır gibi 
görünmeleri bu ihtilafın bey
nelmilel akisleri olmıyacağı 
ümidini uyandırmaktadır. 

, . - 4 ,., 

Paris, 13 (A.A) - Dün sa· 
bah dışişleri bakanı Delbös ile 
lngiltere büyük elçisi arasında 
yapılan müzakerelerde ispanya 
işlerine ademi müdahale me
selesi mevzuu bahis olmuştur. 

Fransa dışişleri bakanı an
laşmanın akdını tesrii lüzumu 
üzerinde bilhassa ısrar etmiştir. 

MÜDAH~LE iŞi 
Paris 13 (A.A)- Öğreoildi

ğine göre, lspanyol işlerine mü
dahale edilmemesine müteallik 
bir itilafname akdi ihtimalleri 
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SiLAH GÖNDERiLMEDi 
Paris, 13 (Ö.R) - Hükumet 

F ransanın ispanya işleri nde bi
taraflığını ilan etmesinden son
ra Fransadan ls p .ınyaya silah 
ve mühimmat sevkediJdiğini 
katıi s:.ırelte yalanlamıştır. 

ITAL YAN 'GAZETELERiNE 
GÖRE 

Roma, 13 ( Ö.R) - ltalyan 
gazeteleri lngiltereden Madrid 
hükumeti hesabına hala harb 
malzemesi s;!Önderilmekte oldu· 
ğunu iddia ediyorlar. Bu gaze
telere sı-öre, hükumete mensub 

Paris, 13 (Ö.R) -- Sağ ce· 
nah gazeteleri bitaraflık teah· 
hüdüne Marksistlerin riayet 
etmiyeceklerjnden endişe et· 
mektedirler. Bil'akis sol cenah 
gazeteleri daha şimdiden fa
şistlerin üu bitaraflığı bozmak
ta olduğunu yazıyorlar. Jour 
gazetı~si bazı Ftansız tayyare· 
)erinin ispanyaya hareket et· 
tikleri hakkındaki haber!e-rin 
hükumetçe tekzip edilmiş bu
lunmasını kaydederek diyor ki: 
"Yakında vekayiin hükumeti 
yalancı çıkarmıyacağıoı ümit 
ederiz ... 

,---------------------·--------------------~-, ZINGAL ,, Parkeleri 
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E~ J?lOdern ve en son sistem usulle furunlanmış ve kurutulmuş, 
ıçınde haşarat yaşatmaz, şeklini katiyen değiştirmez, çok 

uzun müddet en modern konforu temin eder. 
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